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As obras do Calçadão Dr. 
Espiridião Lucio Martins, 
que irá melhorar o fluxo 
de pedestres no entorno do 

Complexo de Saúde, onde es-
tão a Santa Casa, UPA, AME 
e demais órgãos voltados a 
área e oferecer acessibilida-

de, estão sendo executadas 
sem interrupções de acordo 
com a Prefeitura de Itapeva. 
Página 08.

A campanha política começou oficialmente no domingo (27), 
onde candidatos a vereador (a) e a prefeito (a) já 

começaram a expor seus planos. Página 06.

Candidatos à 
prefeitura de Itapeva 
falam sobre a questão 

do desemprego

Por meio de uma ação con-
junta entre as Secretaria de De-
senvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente e a Secretaria de Admi-
nistrações Regionais, Transpor-

tes e Serviços Rurais, tiveram iní-
cio os trabalhos de recuperação 
de base e asfalto em alguns tre-
chos do Anel Viário Mário Covas, 
no Bairro de Cima. Página 04.

Anel Viário Mário 
Covas recebe 

recapeamento
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Itapeva terá 207 candidatos a vereador em 2020, sendo que destes 
133 são do sexo masculino e 74 do sexo feminino. Página 07.

Itapeva conta com 
207 concorrentes ao 

Poder Legislativo

ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020

Dupla é presa por roubo 
a comércios em Itararé 

usando armas de brinquedo

Dois homens foram pre-
sos pela Polícia Militar de 
Itararé, por volta das 12 

horas desta segunda-feira 
(28), após praticarem um 
roubo a uma casa de salga-

dos na Vila Osório e uma 
quitanda no Jardim Frontei-
ra. Página 02.

Linhas de 
ônibus do 

Jardim 
Ferrari e Alto 

da Brancal 
estão com 
itinerários 

alterados até 
sábado (03)

Moradores de Itapeva 
devem fazer o 

cadastramento no SUS
No domingo (27), a Polí-

cia Militar Ambiental pren-
deu dois indivíduos por por-
re ilegal de arma de fogo em 
Itaberá. Página 02.

Homens 
são presos 
por porte 
ilegal de 
arma de 

fogo

Obras de acessibilidade 
ligam complexo de 
saúde ao Calçadão

Linhas de ônibus do Jardim 
Ferrari e Alto da Brancal 

estão com itinerários 
alterados até sábado (03)



No domingo (27), a Polí-
cia Militar Ambiental pren-
deu dois indivíduos por por-
re ilegal de arma de fogo em 
Itaberá.

De acordo com os po-
liciais que atenderam a 
ocorrência na zona rural, a 
equipe retornava para o mu-
nicípio de Itaberá quando 
avistou dois indivíduos sain-
do de uma mata. Ao avistar 
a viatura os dois empreende-
ram fuga e logo foram acom-
panhados e abordados. 

Próximo a eles foi locali-
zada uma espingarda Rossi 
calibre 28 sem numeração 

aparente. Questionados, um 
dos infratores assumiu a 
propriedade do armamento 
e informou que as munições 
estavam em sua residência.

Diante da situação foi dado 
voz de prisão aos homens e 
encaminhados ao Plantão Po-
licial de Itararé. Ao todo foram 
apreendidos: 01 espingarda 
Rossi cal. 28; 03 munições in-
tactas cal. 28; 02 munições de-
flagradas cal. 28; 02 munições 
intactas cal. 36.

Foi estipulada a fiança e 
foi honrada por ambos que 
responderão em liberdade 
pelo crime cometido.
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Atentos aos 
"espertinhos"

Serviço Assistencial Espírita
Rua Cantídio Pereira Santos nº 

37 - pacienciatoleranciaebondade@
gmail.com

O Ensinamento Espírita Cristão

Prece por luz
Senhor!...
Clareia-nos o entendimen-

to, a fim de que conheçamos 
em suas consequências os ca-
minhos já trilhados por nós; 
entretanto, faze-nos essa con-
cessão mais particularmente 
para descobrirmos, sem enga-
nos, aonde as estradas mais 
retas que nos conduzam à inte-
gração com os teus propósitos.

Eleva-nos o pensamento, 
não somente para identificar-
mos a essência de nossos pró-
prios desejos, mas, sobretudo 
para que aprendamos, a saber, 
quais os planos que traçaste a 
nosso respeito.

Ilumina-nos a memória, não 
só de modo a recordarmos com 
segurança as lições de ontem, e 
sim, mais especialmente, a fim 
de que nos detenhamos no dia 
de hoje, aproveitando-lhe as 
bênçãos em trabalho e renova-
ção.

Auxilia-nos a reconhecer as 
nossas disponibilidades; toda-
via, concede-nos semelhante 
amparo, a fim de que saibamos 
realizar com ele o melhor ao 
nosso alcance.

Inspira-nos, ensinando-nos 

a valorizar os amigos que nos 
enviaste; no entanto, mais no-
tadamente, ajuda-nos a aceitá-
-los como são, sem exigir-lhes 
espetáculos de grandeza ou im-
postos de reconhecimento.

Amplia-nos a visão para que 
vejamos em nossos entes que-
ridos não apenas pessoas capa-
zes de auxiliar-nos, fornecen-
do-nos apoio e companhia, mas 
acima de tudo, na condição de 
criaturas que nos confiaste ao 
amor, para que venhamos a en-
caminhá-los na direção do bem.

Ensina-nos a encontrar a 
paz na luta construtiva, o re-
pouso no trabalho edificante, o 
socorro na dificuldade e o bem 
nos supostos males da vida.

Senhor!...
Abençoa-nos e estende-nos 

as mãos compassivas, em tua 
infinita bondade, para que te 
possamos perceber em espírito 
na realidade das nossas tarefas 
e experiências de cada dia, hoje 
e sempre.

Assim seja.
Obedecendo ás orientações.
= livro: Ceifa de Luz =
CHICO XAVIER pelo Espírito 

Emmanuel.

Começou o período eleito-
ral, e com ele, já vemos as re-
viravoltas que há em busca de 
uma cadeira ou da manutenção 
dela no Poder Legislativo.

São mais de 200 concor-
rentes ao cargo de vereador, e 
para conquistá-la vale a pena 
deixar as suas raízes, aban-
donar aquele partido que de-
fende com unhas e dentes e 
se candidatar por outro, por 
conta do desgaste atual do 
partido a quem era fiel. 

Outros já se fazem presente 
em igrejas, com a prerrogativa 
de mero visitante que veio a 
calhar incrivelmente com sua 
candidatura. Alguns se apode-
ram das ideias dos outros sem 
o menor pudor, alterando uma 
ou outra coisa para não deixar 
transparecer o “Ctrl + V”.

Enfim, ao amigo eleitor 
cabe o dever de procurar saber 
o passado de cada candidato, 

vasculhar as redes sociais para 
verificar se não há nenhum dis-
curso de ódio contra religião, 
raça, orientação sexual, posi-
ção social, entre tantos outros.

Ao que tudo indica, para 
2021 haverá uma Câmara 
renovada, tanto pela vagas 
daqueles que disputam para 
o Executivo, como daqueles 
que a internet não esquece 
um dia se quer, que ficaram 
marcados pelo apoio ao pre-
feito cassado Luiz Cavani 
(cassado pela Justiça).

E para finalizar, fiquemos 
espertos com os partidos que 
colocaram pessoas somente 
para se adequar a lei da pro-
porcionalidade de gênero, já 
vimos pessoas que estão re-
gistrados como candidatos 
fazendo campanha para outro 
(a) candidato (a). Enfim, o jei-
tinho brasileiro em todas as 
ocasiões citadas acima!

PROCLAMAS
\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 EDINEI RODRIGUES DE 
PONTES e PAULA DE JESUS VIEIRA 
DE GÓES, sendo ELE:- natural de Itapeva-
-SP, solteiro, com 39 anos de idade, nascido 
a 16 de junho de 1981, servente de pedreiro, 
residente à Rua Candido Rodrigues, nº 1579, 
Vila Nova, Itapeva - SP, filho de FRANCISCO 
CAMARGO DE PONTES, natural de Itape-
va -SP, nacionalidade brasileira, falecido em Ita-
peva-SP e de ANTONIA RODRIGUES DE 
PONTES, do lar , nacionalidade brasileira, 70 
anos, natural de Itapeva-SP, residente e domici-
liada em Aluminio- SP; sendo ELA:- natural de 
Buri-SP, solteira, com 37 anos de idade, nascida 
a 19/11/1982, do lar, residente à Rua Candido 
Rodrigues, nº 1579, Vila Nova, Itapeva - SP, 
filha de AGENOR ANTONIO DE GÓES, 
natural de Guarei-SP, nacionalidade brasileira, 
falecido em Sorocaba-SP e de MARIA ISA-
BEL VIEIRA DE GÓES, natural de Buri-SP 
, nacionalidade brasileira, falecida em Itapeva-
-SP. Itapeva. 23 de setembro de 2020

Nºs I, II, III e IV CARLOS EDUARDO 
ROSA DE OLIVEIRA e MARIA EDUAR-
DA DE OLIVEIRA RODRIGUES, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 22 
anos de idade, nascido a 08 de agosto de 1998, 
resineiro, residente à Rua 4, nº 354, Jardim 
Bonfiglioli, Itapeva - SP, filho de ROSICLEIA 
ROSA DE OLIVEIRA, funcionária pública, 
nacionalidade brasileira, 45 anos, natural de 
Itapeva-SP, residente e domiciliada em Itapeva-
SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, soltei-
ra, com 17 anos de idade, nascida a 15/06/2003, 
estudante, residente à Rua 12, nº 210, Vila 
Santa Maria, Itapeva - SP, filha de NILSON 
APARECIDO RODRIGUES, serviços 
gerais, nacionalidade brasileira, 52 anos, 
natural de Coronel Macedo-SP, nascido na data 
de 18 de junho de 1968, residente e domiciliado 
Itapeva-SP e de MARLEI APARECIDA DE 
OLIVEIRA, do lar, nacionalidade brasileira, 48 
anos, natural de Itapeva-SP, nascida na data de 
09 de março de 1972, residente e domiciliada 
em Itapeva-SP. Itapeva. 23 de setembro de 2020 

Nºs I, III, IV e V CARLOS ROBERTO 
ROSICA e DANIELA DE CAMARGO 
SILVA, sendo ELE:- natural de Cerqueira 
César-SP, divorciado de Sueli Rinaldi, cujo o 
casamento foi dissolvido aos 07/10/2019, com 
59 anos de idade, nascido a 07 de janeiro de 
1961, serviços gerais, residente à Rua Roberto 
Butzer, nº 150, Vila Taquari, Itapeva - SP, fi-
lho de MOACIR ROSICA, aposentado, 
nacionalidade brasileira, 87 anos, residente 
e domiciliado em Itapeva - SP e de MARIA 
APARECIDA DA SILVA ROSICA, na-
cionalidade brasileira, falecida em Itapeva - SP; 
sendo ELA:- natural de São Paulo-SP, solteira, 
com 44 anos de idade, nascida a 06/03/1976, 
auxiliar administrativo, residente à Rua Roberto 
Butzer, nº 150, Vila Taquari, Itapeva - SP, filha 
de ROQUE BISERRA DA SILVA, aposen-
tado, nacionalidade brasileira, 79 anos, natural 
de Manaira - PB, residente e domiciliado em Ita-
peva - SP e de DINASALDA DE CAMAR-
GO SILVA, natural de Ribeirão Branco - SP 
, nacionalidade brasileira, falecida em Itapeva 
- SP. Itapeva. 24 de setembro de 2020 

Nºs I, III e IV ADRIANO RIBEIRO VER-
NEQUE e PAULA FERNANDA MELO 
ROSA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 34 anos de idade, nascido a 25 
de maio de 1986, serviços gerais, residente à 
Rua Sete, nº 75, Bloco 86, apto 32, Condomínio 
Residencial das Rosas, Jardim Bela Vista, 
Itapeva - SP, filho de VALDOMIRO BUE-
NO VERNEQUE, natural de Araçaiba-SP, 
nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva-SP 
e de MIRIAM LUCIA VEIGA RIBEIRO 
VERNEQUE, do lar , nacionalidade brasilei-
ra, 59 anos, natural de Itirapina-SP, residente e 
domiciliada Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de 

Itapeva-SP, solteira, com 25 anos de idade, nas-
cida a 08/06/1995, do lar, residente à Rua Sete, 
nº 75, Bloco 86, Apto 32 Condomínio Residencial 
das Rosas, Jardim Bela Vista, Itapeva - SP, filha 
de PAULO CESAR ROSA, caminhoneiro, 
nacionalidade brasileira, 43 anos, natural de 
Itapeva-SP e de NELI DE MELO, do lar, na-
cionalidade brasileira, 39 anos, natural de Cerro 
Azul-PR, residentes e domiciliados Itapeva-SP. 
Itapeva. 24 de setembro de 2020 

Nºs I, III e IV NATANAEL FOGAÇA DE 
PAULA e LARISSA DOS SANTOS NU-
NES, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, sol-
teiro, com 19 anos de idade, nascido a 18 de se-
tembro de 2001, serviços gerais, residente à Rua 
Avaré, nº 480, Vila Aparecida, Itapeva - SP, filho 
de JOSÉ APARECIDO DE PAULA, trato-
rista, nacionalidade brasileira, 49 anos, residente 
e domiciliado em Itapeva - SP e de ERICA DE 
FATIMA FOGAÇA DE OLIVEIRA, auxiliar 
de limpeza, nacionalidade brasileira, 39 anos, re-
sidente e domiciliada em Taquarivaí - SP; sendo 
ELA:- natural de Boituva-SP, solteira, com 21 
anos de idade, nascida a 01/11/1998, auxiliar ad-
ministrativo, residente à Rua Avaré, nº 480, Vila 
Aparecida, Itapeva - SP, filha de AGNALDO 
DOS SANTOS NUNES, corretor de imóveis, 
nacionalidade brasileira, 48 anos, natural de 
Tatuí - SP, nascido na data de 01 de dezembro 
de 1971 e de IZABEL DE CASSIA ALVES 
DA COSTA, costureira, nacionalidade brasilei-
ra, 43 anos, natural de Carapicuíba - SP , nascida 
na data de 16 de maio de 1977, residentes e 
domiciliados em Sorocaba - SP. Itapeva. 24 de 
setembro de 2020 

Nºs I, III, IV e V PAULO HENRIQUE DE 
CARVALHO e SUZANE CRISTINA SIL-
VA, sendo ELE:- natural de Taquarituba-SP, 
solteiro, com 29 anos de idade, nascido a 17 
de agosto de 1991, vendedor, residente à Rua 
Cerquilho, nº 219, Vila Nova, Itapeva - SP, filho 
de VALDIR APARECIDO CARVALHO, 
vendedor, nacionalidade brasileira, 57 anos, na-
tural de Taquarituba-SP e de SILVANA ISA-
BEL FERRAZ CARVALHO, cozinheira, 
nacionalidade brasileira, 47 anos, natural de 
Taquarituba-SP, residentes e domiciliados em 
Taquarituba-SP; sendo ELA:- natural de Itape-
va-SP, divorciada de Elizeu de Jesus Saraiva, 
cujo o casamento foi dissolvido aos 29/06/2018, 
com 33 anos de idade, nascida a 26/04/1987, 
vendedora, residente à Rua Cerquilho, nº 219, 
Vila Nova, Itapeva - SP, filha de JOÃO MARIA 
DA SILVA, serviços gerais, nacionalidade 
brasileira, 57 anos, natural de Itapeva-SP e de 
DORALICE DE OLIVEIRA SILVA, do lar, 
nacionalidade brasileira, 53 anos, natural de Ita-
peva-SP, residentes e domiciliados em Itapeva-
-SP. Itapeva. 25 de setembro de 2020 

Nºs I, III e IV JOSÉ GUSTAVO RAMOS 
DE OLIVEIRA e MEIRI ELEN ARAUJO 
FERREIRA, sendo ELE:- natural de Itapeva-
-SP, solteiro, com 23 anos de idade, nascido a 01 
de outubro de 1996, motorista, residente no Bairro 
Lagoa Seca, Vila Rica, Itapeva - SP, filho de CAR-
LOS ROBERTO PINTO DE OLIVEIRA, 
agricultor, nacionalidade brasileira, 59 anos, natural 
de Itapeva - SP e de VALDETE APARECIDA 
NICOLETTI DE RAMOS, do lar, nacionali-
dade brasileira, 54 anos, natural de Itapeva - SP, 
residentes e domiciliados em Itapeva - SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 23 anos 
de idade, nascida a 30/10/1996, operadora de caixa, 
residente no Bairro Lagoa Seca, Vila Rica, Itapeva 
- SP, filha de JOSÉ CARLOS FERREIRA, 
operador de máquinas, nacionalidade brasileira, 
42 anos, natural de Itapeva - SP e de MEIRE DE 
ARAUJO ROSA, do lar, nacionalidade brasilei-
ra, 38 anos, natural de Itapeva - SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva - SP. Itapeva. 26 de setem-
bro de 2020 

Nºs I, III, IV e V JAIR SIQUEIRA JÚNIOR e 
MARIA CELIA AIRES DINIZ, sendo ELE:- 
natural de Itapeva-SP, divorciado de Vania Apare-
cida Guimarães, cujo o casamento foi dissolvido 
aos 28/02/2011, com 47 anos de idade, nascido a 

26 de agosto de 1973, serviços gerais, residente 
no Bairro Amarela Velha, nº 268, Itapeva - SP, 
filho de JAIR SIQUEIRA, nacionalidade bra-
sileira, falecido em Itaberá - SP e de ADELIA 
PINTO SIQUEIRA, do lar, nacionalidade 
brasileira, 76 anos, residente e domiciliada em 
Itaberá - SP; sendo ELA:- natural de Matinha-
-MA, solteira, com 36 anos de idade, nascida a 
28/02/1984, lavradora, residente no Bairro Ama-
rela Velha, Itapeva - SP, filha de MARIA DA 
GLORIA AIRES DINIZ, lavradora, nacio-
nalidade brasileira, 60 anos, natural de Matinha 
- MA, residente e domiciliada em Matinha - MA. 
Itapeva. 26 de setembro de 2020 
Nºs I, III e IV FABRICIO HENRIQUE SAN-
TIAGO RIBEIRO e DEISE DO CARMO 
ARAUJO, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 26 anos de idade, nascido a 18 de 
junho de 1994, professor de educação física, 
residente à Rua José Duch Vilar, nº 114, Vila 
Aparecida, Itapeva - SP, filho de VALDINEI 
RIBEIRO, pintor, nacionalidade brasileira, 47 
anos, natural de Itapeva - SP e de VALDICE 
SANTIAGO, serviços gerais, nacionalidade 
brasileira, 36 anos, natural de Itapeva - SP , 
residentes e domiciliados em Itapeva - SP; sendo 
ELA:- natural de Guapiara-SP, solteira, com 
22 anos de idade, nascida a 22/10/1997, babá, 
residente à Rua José Duch Vilar, nº 114, Vila Apa-
recida, Itapeva - SP, filha de NELSON PEREI-
RA DE ARAUJO, aposentado, nacionalidade 
brasileira, 63 anos, natural de Capão Bonito - SP 
e de MARIA IRENE PAES ARAUJO, ser-
viços gerais, nacionalidade brasileira, 61 anos, 
natural de Guapiara - SP, residentes e domicilia-
dos em Taquarivaí - SP. Itapeva. 26 de setembro 
de 2020 

Nºs I, III, IV e V ISAIAS NUNES DA COSTA 
NASCIMENTO e BIANCA GRACIELE 
OLIVEIRA DE MELO, sendo ELE:- natural de 
Capão Bonito-SP, solteiro, com 19 anos de idade, 
nascido a 24 de março de 2001, vendedor, residente 
à Rua Antonio Luiz Rosa, nº 687, Vila Santa Maria, 
Itapeva - SP, filho de JOSÉ ANASTACIO DO 
NASCIMENTO, trabalhador rural, nacionalidade 
brasileira, 54 anos, natural de Itapeva-SP e de TA-
TIANA NUNES DA COSTA NASCIMEN-
TO, do lar, nacionalidade brasileira, 37 anos, natural 
de Capão Bonito-SP, residentes e domiciliados em 
Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, 
divorciada de Tiago Pereira Rodrigues, cujo o casa-
mento foi dissolvido aos 02/06/2020, com 19 anos 
de idade, nascida a 15/03/2001, do lar, residente à 
Rua Antonio Luiz Rosa, nº 687, Vila Santa Maria, 
Itapeva - SP, filha de JOSÉ CUSTÓDIO DE 
MELO, aposentado, nacionalidade brasileira, 78 
anos, natural de Itaberá-SP, residente e domiciliado 
em Itaberá-SP e de LINDAMIR MARTINS DE 
OLIVEIRA, do lar, nacionalidade brasileira, 40 
anos, natural de Itapeva-SP, residente e domiciliada 
em Itapeva-SP. Itapeva. 28 de setembro de 2020 

Nºs I, III, IV e V HUGO DA ROSA MO-
RAIS e CAMILA DANIELE FOGAÇA, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, divorciado 
de Elaine Andressa de Moura Santos, cujo o ca-
samento foi dissolvido aos 27/08/2013, com 38 
anos de idade, nascido a 24 de maio de 1982, 
vendedor, residente à Rua José Alessandro Gois 
dos Santos, nº 132, Jardim Bonfiglioli, Itapeva - 
SP, filho de SERGIO LIMA DE MORAIS, 
comerciante, nacionalidade brasileira, 59 anos 
e de MARIA CLARICE DA ROSA MO-
RAIS, do lar, nacionalidade brasileira, 62 anos, 
residentes e domiciliados em Itapeva - SP; sendo 
ELA:- natural de Capão Bonito-SP, divorciada 
de Manoel Bento da Silva Neto, cujo o casamen-
to foi dissolvido aos 19/04/2018, com 31 anos de 
idade, nascida a 05/10/1988, do lar, residente à 
Rua José Alessandro Gois dos Santos, nº 132, 
Jardim Bonfiglioli, Itapeva - SP, filha de LUIZ 
CARLOS FOGAÇA, nacionalidade brasilei-
ra, falecido e de APARECIDA DE FATIMA 
FOGAÇA, aposentada, nacionalidade brasilei-
ra, 61 anos, residente e domiciliada em Capão 
Bonito - SP. Itapeva. 28 de setembro de 2020 

Nºs I, III e IV HARISON EBER ALVES DA 
SILVA e DAIANE GOMES DA SILVA 

GONÇALVES, sendo ELE:- natural de 
Itapeva-SP, solteiro, com 19 anos de idade, 
nascido a 01 de novembro de 2000, ajudante 
de serviços gerais, residente à Rua Benedito 
dos Santos Vieira, nº 750, Vila Santa Maria, 
Itapeva - SP, filho de EBER ALVES DA 
SILVA, aposentado, nacionalidade brasileira, 
44 anos, natural de Itapeva-SP e de MIRIAN 
DA SILVA ALMEIDA, agente de saúde, 
nacionalidade brasileira, 41 anos, natural de 
Itapeva-SP, residentes e domiciliados em 
Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-
-SP, solteira, com 21 anos de idade, nascida 
a 29/03/1999, do lar, residente à Rua Benedito 
dos Santos Vieira, nº 750, Vila Santa Maria, 
Itapeva - SP, filha de ANDERSON DA SIL-
VA GONÇALVES, nacionalidade brasileira, 
45 anos, natural de Curitiba-PR e de ANGE-
LICA GOMES CARDOSO, auxiliar de lim-
peza, nacionalidade brasileira, 46 anos, natural 
de Itapeva-SP, residentes e domiciliados em 
Itapeva-SP. Itapeva. 29 de setembro de 2020 

Nºs I, III, IV e V RAPHAEL MARQUES 
DA COSTA e ELISANE BARROS DOS 
SANTOS, sendo ELE:- natural de Campinas-
-SP, solteiro, com 35 anos de idade, nascido a 24 
de fevereiro de 1985, assistente de RH, residente 
à Rua Francisco de Castro, nº 162, Vila Santana, 
Itapeva - SP, filho de ANTONIO FERREI-
RA DA COSTA FILHO, auxiliar de serviços 
gerais, nacionalidade brasileira, 57 anos, natural 
de Osasco - SP, nascido na data de 10 de março 
de 1963 e de MARLENE MARQUES DOS 
SANTOS FERREIRA DA COSTA, cozi-
nheira, nacionalidade brasileira, 54 anos, natural 
de Itapeva - SP, nascida na data de 19 de maio de 
1966, residentes e domiciliados em Itapeva - SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, divorciada 
de João Souza de Carvalho, cujo o casamento 
foi dissolvido aos 17/09/2020, com 41 anos de 
idade, nascida a 10/07/1979, cozinheira, residente 
à Rua Francisco de Castro, nº 162, Vila Santana, 
Itapeva - SP, filha de ANISIO VIEIRA DOS 
SANTOS, nacionalidade brasileira, falecido em 
Itapeva - SP e de ROSA BARROS DOS 
SANTOS, do lar/aposentada, nacionalidade 
brasileira, 72 anos, residente e domiciliada em Ita-
peva - SP. Itapeva. 29 de setembro de 2020 

Nºs I, III e IV JUAN PEDRO MIRANDA 
VANI e LARISSA JÚLIA CAMPOS 
PROENÇA, sendo ELE:- natural de Itapeva-
-SP, solteiro, com 19 anos de idade, nascido a 
13 de fevereiro de 2001, auxiliar de loja, resi-
dente à Rua Tomaz Aquino Pereira, Bloco 85, 
Apto 1B, Jardim Nova Itapeva, Itapeva - SP, filho 
de ALESSANDRO MONTEIRO VANI, 
funcionário público, nacionalidade brasileira, 
47 anos, natural de Itararé - SP e de JULIA-
NA CRISTINA MIRANDA, comerciante, 
nacionalidade brasileira, 45 anos, natural de 
Taquarituba - SP, residentes e domiciliados em 
Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-
-SP, solteira, com 21 anos de idade, nascida 
a 12/03/1999, do lar, residente à Rua Tomaz 
Aquino Pereira, Bloco 85, Apto 1B, Jardim Nova 
Itapeva, Itapeva - SP, filha de PAULO RO-
GERIO NICOLETTI PROENÇA, natural 
de Itapeva - SP , nacionalidade brasileira, fale-
cido em Guapiara - SP e de ELIANA LEME 
DE CAMPOS PROENÇA, professora, na-
cionalidade brasileira, 53 anos, natural de Ita-
peva - SP , residente e domiciliada em Itapeva 
- SP. Itapeva. 30 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). 

Dois homens foram presos 
pela Polícia Militar de Itararé, 
por volta das 12 horas desta 
segunda-feira (28), após prati-
carem um roubo a uma casa de 
salgados na Vila Osório e uma 
quitanda no Jardim Fronteira.

Os indivíduos chegaram em 
uma moto e o garupa, sem ti-
rar o capacete, adentrou à lan-
chonete e, mediante o uso do 
que seria uma arma de fogo, 
subtraiu uma certa quantia em 
dinheiro que estava na caixa re-
gistradora.

O 190 foi acionado e com 
as características repassadas, 
Policiais Militares em patrulha-
mento suspeitaram da atitude 
de dois homens em uma moto 
que seguia em direção à Vila Es-
perança.

Em abordagem foram locali-
zadas 02 (duas) pistolas- simula-
cro de arma de fogo e dinheiro 
com os ocupantes da moto que 
acabaram sendo reconhecidos 
e confirmados como os autores 
do roubo.

Os acusados receberam voz 
de prisão em flagrante, porém 
enquanto a ocorrência estava 
sendo conduzida, o 190 foi avi-
sado que minutos antes outro 

Dupla é presa por roubo 
a comércios em Itararé 
usando armas de brinquedo

roubo já havia acontecido em 
uma quitanda na Avenida Zeca 
de Barros, Jardim Fronteira, por 
indivíduos com as mesmas ca-
racterísticas.

Através de imagens de mo-
nitoramento e reconhecimento 

das vítimas confirmou-se que 
foi a dupla que havia cometido 
os dois crimes.

Autuados pelo artigo 157 do 
Código Penal, os presos perma-
necem a disposição da Justiça.

Outras duas ocorrências da 

mesma natureza aconteceram 
no Jardim Alvorada, na Rua De-
métrio de Azevedo nos últimos 
dias, em uma padaria e em um 
Supermercado, e imagens suge-
rem ser os mesmos indivíduos 
que praticaram os roubos.

Homens são presos 
por porte ilegal de 
arma de fogo
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Por meio de uma ação con-
junta entre as Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano 

e Meio Ambiente e a Secretaria 
de Administrações Regionais, 
Transportes e Serviços Rurais, 
tiveram início os trabalhos de 
recuperação de base e asfalto em 
alguns trechos do Anel Viário 
Mário Covas, no Bairro de Cima. 

Após feito esse serviço, on-
tem teve início o recapeamento 
asfáltico da Perimetral, trecho 
entre a Jundiá e o Morada do 
Bosque. 

Além das equipes que tra-
balham nas melhorias da via 
à Secretaria de Defesa Social, 
também se faz presente na 
obra, dando o suporte para 
esta ação, disponibilizando os 
seus guardas municipais para o 
controle do trânsito na vicinal.

Anel Viário Mário Covas 
recebe recapeamento

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 sema-
na, no Morada do Bosque. As 
medidas fazem parte das ações 
de prevenção e o combate 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, 
além do Bairro São Roque, na 
zona rural.

Um trator passou pelas ruas 
do Morada do Bosque pulveri-
zando as calçadas e demais vias 
do bairro com mirax. Trata-se 
de um produto específico para 
desinfectar e auxiliar no com-
bate ao vírus.

Vale ressaltar que o serviço 
está sendo periódico visando 
conter a disseminação do novo 
Coronavírus.

Prefeitura realiza 
serviços de 
pulverização no 
Morada do Bosque
Ações de prevenção e combate ao Covid-19 
acontecem em todo o município
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A Prefeitura de Itapeva, 
por meio do Departamento 
de Transporte Público, pede 
a compreensão de todos e co-
munica aos munícipes que as 
linhas de ônibus dos bairros 
Jardim Ferrari e Alto da Brancal 
estão com os itinerários dife-
rentes até o próximo sábado, 
dia 3 de outubro. A medida se 

faz necessária devido às obras 
na Avenida Acácio Piedade.

Confira os itinerários destes 
bairros para essa semana.

Linha Jardim Ferrari (sen-
tido terminal-bairro): Sai do 
terminal e passa pelas ruas Rui 
Barbosa, Ricardo Whately, Car-
los de Campos, Alameda Toledo 
Ribas e Benjamin Constant no 

bairro. No sentido bairro-termi-
nal segue a rota normal.

Linha Alto da Brancal (sen-
tido bairro-terminal): Sobe pela 
Rua 9 de Julho e passa pelas Ruas 
Alameda Toledo Ribas, Benjamin 
Constant, Avenida Vaticano, Ave-
nida Norte Sul e para no termi-
nal. No sentido terminal-bairro 
continua a rota normal.

Linhas de ônibus do Jardim 
Ferrari e Alto da Brancal 

estão com itinerários 
alterados até sábado (03)

O jogador itapevense, Ruy já 
treina no time nordestino e está 
a disposição do técnico Gilson 
Kleina, treinador que trabalhou 
com meia no Coritiba foi quem 
indicou o meia para atuar pelo 
Naútico.

Ruy estava no Coritiba, porém 
teve poucas chances de atuar pelo 
time paranaense. Com a transfe-
rência o meia agora disputa a série 
B do Campeonato Brasileiro.

Hoje o time de Ruy ocupa a 12° 
lugar na tabela com 14 pontos, 11 
a menos que o líder Cuiabá.

Ruy deixa Coritiba e 
vai para o Naútico

Ruy em treino do Náutico — Foto: Caio Falcão/CNC
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A campanha política co-
meçou oficialmente no 
domingo (27), onde can-

didatos a vereador (a) e a pre-
feito (a) já começaram a expor 

seus planos.
Durante todo o processo 

eleitoral o Ita News esta-
rá abrindo espaço aos seis 
candidatos à prefeitura de 

Itapeva para que divulguem 
a população suas propostas 
para determinados assun-
tos, o desta semana trata-se 
da falta de empregos e como 

cada um pretende atuar nes-
se quesito. Diante disso, a 
pergunta abaixo foi feita a 
todos os candidatos e esti-
pulado um prazo para que 

houvesse respostas. A per-
gunta foi a seguinte:

IN- Sabemos que um dos 
principais questionamentos da 
população itapevense é refe-

rente a falta de empregos no 
município, diante disso, qual é 
sua a proposta nesta questão? 
Como vai fazer para que este 
problema seja diminuído?

Candidatos à prefeitura de Itapeva 
falam sobre a questão do desemprego

A prioridade em nosso 
plano de governo é o em-
poderamento econômico 
de Itapeva. Sem dúvida, a 
geração de emprego é fator 
decisivo para que esse ob-
jetivo seja alcançado. Desta 
forma, o foco será desen-
volver um planejamento 
estratégico, de médio a lon-
go prazo, a fim de melhorar 
a atratividade econômica, 
oferecendo maior seguran-
ça e previsibilidade aos in-
vestidores. 

À curto prazo, a nossa 
proposta é apostar na insta-
lação de empreendimentos 
que apresentem baixo im-
pacto ambiental, pois estas 
estarão aptas a funcionarem 
em um curto espaço de tem-
po, permitindo novas opor-
tunidades de emprego mais 
rapidamente. 

A questão do lixo, que 
hoje é um problema, será 
tratada com prioridade 
para se tornar oportuni-
dade, com a instalação de 
uma usina de composta-
gem e ampliação da coleta 
seletiva e reciclagem. 

A independência finan-
ceira municipal pode, e 
deve, também, ser fortale-
cida pelos nossos empreen-

dedores. No entanto, sabe-
mos que as condições hoje 
para quem deseja abrir 
uma empresa não são tão 
favoráveis. Em nossa ges-
tão, haverá maior incentivo 
para os empreendedores, 
como a regularização dos 
informais e melhores con-
dições para abertura de 
empresas. 

Não podemos nos es-
quecer também dos jovens 
que enfrentam dificuldades 
para ingressar no mercado 
de trabalho. Pensando nis-
so, propomos o incentivo 
de contratação dos jovens 
e pessoas ainda sem expe-
riência. Além disso, deve-
mos firmar parcerias com 
cursos profissionalizantes 
e iniciativa privada para 
ampliar as ofertas de pro-
fissionalização e viabilizar 
a oportunidade do Primeiro 
Emprego. 

Com base em todas es-
sas questões, propomos, 
então, atualizar e adequar a 
Lei nº 1174/1998, que trata 
da criação do Conselho Mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Econômico e Social - o CON-
DES - e incentivos para a 
atração de novas empresas 
para o nosso município.

Dra Gisele
Trabalhar, trabalhar e 

trabalhar muito junto com 
todos aqueles que querem 
uma cidade melhor para 
todos, com responsabili-
dades e objetivos. Dentre 
esses objetivos, vamos 
trabalhar arduamente 
para viabilizar mais opor-
tunidades de emprego e 
renda.

Para isso vamos pro-
por a criação de uma co-
missão  de empregos a 
ser formada por um gru-
po seleto de pessoas no-
tórias da cidade, que não 
exerçam  cargos públicos, 
juntamente com 
membros dos poderes 
municipal, estadual, sin-
dicatos e o terceiro setor, 
para juntos preparar um 
plano municipal de gera-
ção de emprego e renda. 
Vamos então em conjun-
to, buscar e apresentar 
propostas executáveis  
de curto prazo para mini-
mizar o desemprego em 
nossa Itapeva. Entre as 
nossas propostas a serem 
levadas a essa comissão 
está a questão dos bene-
fícios fiscais, aquisição e 
doação de áreas, isenções, 
qualificação de mão de 

obra e a abertura de diá-
logo constante com todos 
que empregam e/ ou que 
venham a empregar em 
nossa cidade.

Além disso, iremos 
preparar dia a dia nossa 
cidade com obras de in-
fraestrutura em estradas 
urbanas e rurais, vicinais 
e perimetrais, aeroporto 
e linha férrea, com isso 
preparando e facilitando o 
acesso e o escoamento de 
nossos produtos, vindos 
do nosso maior potencial 
que é o agronegócio, o mi-
nério e a silvicultura. 

Vamos abrir a prefeitu-
ra para o diálogo e a par-
ceria com os empreende-
dores do agro negócio, que 
são hoje os que mantém o 
comércio e a economia de 
nossa região. Nossa pro-
posta é ter uma prefeitura 
aberta a ideias e sugestões 
daqueles que com boa fé 
querem e vão nos ajudar a 
governar. Faremos um go-
verno com gente do povo 
governando para o povo, 
com compromissos e res-
ponsabilidades acima de 
tudo, priorizando sempre 
nossa Itapeva e seus mo-
radores. 

Marmo Fogaça
Realmente a falta de em-

prego e o aumento crescente 
no número de desempregados 
assola nosso município, bem 
como o país todo. Diante da 
atual situação, temos que ter 
foco no pós-pandemia, que será 
um período crucial, para definir 
os rumos do município nos pró-
ximos anos.

Em relação ao desempre-
go, tenho em mente que esse 
não pode ser um assunto a ser 
tratado isoladamente, Itapeva 
é rica em minerais, um dos 
municípios mais promissores 
do estado no agronegócio, 
todo ano é a primeira ou está 
sempre entre os três maiores 
produtores das principais cul-
turas agrícolas (soja, milho, 
feijão, laranja, entre outros), 
mas o principal gerador de 
emprego e renda continua 
sendo o ramo de comércio e 
serviços.

Insisto que o tema “Geração 
de Empregos” não pode ser tra-
ta de forma individual, pois só 
conseguiremos atrair investido-
res, grandes empresas, grandes 
geradores de empregos se pu-
dermos oferecer um município 
com infraestrutura, segurança, 
serviço de saúde de escelência, 
além de mão de obra qualifica-
da e incentivos fiscais. Itapeva 

tem grande potencial, já temos 
conversas iniciadas com grupos 
de empresários para instalação 
de novos empreendimentos e 
nosso objetivo maior é transfor-
mar Itapeva num ambiente pro-
pício para atrair investidores. 

Como citado acima, o gran-
de gerador de empregos do mu-
nicípio na atualidade é o ramo 
de comércio e serviços que 
atende uma região de aproxi-
madamente 400 mil pessoas e é 
esse o nosso primeiro foco. Ou-
vir e dar voz aos comerciantes 
do município, atender às suas 
principais demandas que hoje 
gira em torno de incentivos 
fiscais, regularização do comér-
cio estabelecido e autônomos, 
tornar nosso centro comercial 
mais trativo para os clientes e 
turistas. O turismo de comércio 
e serviço é um grande potencial 
que será explorado em nosso 
governo. Aliado a isso temos 
como meta apoiar e desburo-
cratizar os serviços como apoio 
ao empreendorismo, favorecen-
do a criação e manutenção das 
micro e pequenas empresas. 

Com um trabalho pauta-
do na seriedade, responsabi-
lidade e planejamento estra-
tégico, colocaremos Itapeva 
no patamar de Polo Regional 
que é seu por direito.

Oziel Pires

De acordo com a Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, 
as vagas de emprego em Itapeva 
foram prejudicadas em decorrên-
cia da pandemia do coronavírus. 
Apesar disso, as iniciativas da 
Prefeitura de Itapeva em parceria 
com o Governo Estadual, pro-
moveram programas, sendo um 
deles o Vaga Certa, que facilita 
a inserção de pessoas em busca 
de emprego junto das empresas 
cadastradas no programa, mais 
o Mutirão de Empregos On-li-
ne, lançado esta semana pelo 
Estado. O Governo Municipal, 
sob a minha gestão também 
tomou iniciativas junto da Se-
cretaria de Agricultura, para 
fomentar o emprego na zona 
rural. O foco também está na 
construção civil e prestação de 
serviços, principalmente para 
jovens que buscam o primeiro 
emprego. Além disso, curso pro-
fissionalizantes de curta dura-
ção, entre 20 até 80 horas, estão 
sendo viabilizados para pessoas 
sem mão de obra qualificada. A 
expectativa para os próximos 
meses é que mais vagas de em-
prego sejam abertas em Itape-
va, tendo em vista os projetos 

e programas que estão sendo 
desenvolvidos pela Secretaria 
de Desenvolvimento Econômi-
co e Agricultura, com empresas 
interessadas em investir no mu-
nicípio. Alguns destes projetos 
envolvem a Cadeia Produtiva 
do Leite, a Casa do Mel e fomen-
ta a Agricultura Familiar, dentre 
outros ramos da agricultura, 
avicultura e pecuária. Nas pró-
ximas semanas também serão 
lançados empreendimentos de 
grande porte no setor comercial 
e educacional, abrindo novas 
vagas de emprego formaliza-
do. Há expectativas também 
para novos empreendimen-
tos imobiliários e no setor de 
mineração. Vale ressaltar que 
a Prefeitura retomou várias 
obras públicas que estavam 
paralisadas e com isso foram 
abertas 95 licitações, gerando 
desta forma a contratação de 
mão de obra local, que estava 
ociosa e agora trabalhando 
nos canteiros de obras muni-
cipais. Também, através do 
PEAD (Frente de Trabalho) há 
20 vagas para pessoas em situa-
ção de vulnerabilidade econô-
mica no município. 

A geração de empregos 
é um tópico fundamental 
e que vamos tratar com a 
máxima prioridade duran-
te o meu mandato. Nossa 
linha de trabalho será fo-
cada em três eixos estra-
tégicos: 

• Dialogar com o se-
tor produtivo da nossa cida-
de para juntos buscarmos 
as soluções e gerar novas 
oportunidades de trabalhos 
formais, especialmente que 
atendam as famílias de bai-
xa renda. Meu governo vai 
criar um segundo Parque 
Industrial mais atrativo 
para as grandes, médias e 
pequenas empresas para 
fomentar o desenvolvimen-
to econômico local.

• Promover um am-
biente de negócios atra-
tivo para novos investi-
mentos. Não tem sentido 
nossa cidade continuar 
de portas fechadas para o 
desenvolvimento econô-
mico, enquanto que ou-
tros municípios menores 
crescem numa velocidade 
muito maior. Vamos revi-

talizar o aeroporto muni-
cipal para que os grandes 
empresários saibam que 
Itapeva está de portas 
abertas para os investi-
mentos, além de criar po-
líticas de incentivo fiscal 
que atendem aos interes-
ses do setor produtivo.

•   Estimular a cria-
ção, formalização e a com-
petitividade de micro e 
pequenas empresas esta-
belecidas em nossa cidade, 
pois são elas que respon-
dem pela maior parte dos 
empregos gerados. Meu go-
verno vai incentivar e qua-
lificar os empreendimentos 
de menor porte, inclusive 
os Microempreendedores 
Individuais. Com isso, esta-
mos apoiando os pequenos 
negócios e, de outro lado, 
combatendo a informalida-
de. Vamos criar o Parque de 
Serviços Municipal para fo-
mentar a economia criativa 
e estimular a instalação de 
micro e pequenas empresas 
do setor de tecelagem, ou-
tra grande vocação do nos-
so município.

JéMário Tassinari

A Prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de Educa-
ção, realizou no dia 23 de se-
tembro, palestra on-line sobre 
primeiros socorros para esta-
giários, que atuam com alunos 
portadores de necessidades es-
peciais.

Na ocasião, o Soldado PM 
Nicolas Figueiredo Castro, do 
Corpo de Bombeiros de Itape-
va, abordou temas relaciona-
dos à prevenção de acidentes 
no ambiente escolar, prestação 
de primeiros socorros em caso 

de convulsões, engasgamento, 
além de epilepsias.

Segundo a ATP de Educação 
Inclusiva, Aleandra Marques, 
a palestra teve como objetivo, 
contribuir para a diminuição de 
acidentes, estimulando a auto-
nomia dos estagiários ao depa-
rar com situações de urgência 
e emergência, ao prestar os pri-
meiros socorros. 

A palestra on-line foi trans-
mitida graças à Plataforma Mo-
dlle da Secretaria Municipal de 
Educação.

Secretaria de Educação 
realiza palestra on-line 
sobre primeiros socorros 
para estagiários

A Prefeitura de Itapeva, 
por meio da Secretaria da Saú-
de está realizando o cadastra-
mento de toda a população, 
com o intuito de garantir o 
repasse financeiro ao SUS. A 

comunidade deve se cadas-
trar, inclusive as pessoas que 
possuem convênio médico. Os 
ACS - Agentes Comunitários 
de Saúde farão visitas aos do-
micílios para cadastrar os mu-

nícipes.
Todas as visitas serão rea-

lizadas de acordo com as nor-
mas de prevenção à Covid-19, 
sempre respeitando o distan-
ciamento entre as pessoas, 

uso de máscaras e todos os 
protocolos sanitários neces-
sários. 

É de suma importância a 
apresentação do CPF e CAR-
TÃO SUS de todos os mora-

dores, que responderão os 
questionários sobre saúde. 
Lembrando que não serão so-
licitados nenhum tipo de se-
nha ou dados bancários, sen-
do que  as visitas ocorrerão 

durante a semana e aos finais 
de semana, também no perío-
do noturno. Em caso de dúvi-
das, deve-se entrar em conta-
to com a unidade de saúde de 
sua referência.

Moradores de Itapeva devem fazer o cadastramento no SUS
Agentes Comunitários de Saúde farão visitas nos domicílios para cadastrar a população
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Itapeva terá 207 candidatos a 
vereador em 2020, sendo que 
destes 133 são do sexo mascu-

lino e 74 do sexo feminino.
O cenário no que diz respeito a 

disputa por uma cadeira no Poder 
Legislativo mostra ainda um enfra-
quecimento no que diz respeito a 

números de candidatos de partidos 
grandes no cenário nacional, PSDB 
e PT ambos contarão com apenas 9 
candidatos ao cargo de vereador.

Já PTB, é o partido com mais 
candidatos, no total são 23 pos-
tulantes a vereança, logo após 
vem PP e PSD com 22 candidatos.

Ao todo são 12 partidos que 
buscam representação na Câma-
ra Municipal de Itapeva:

PTB - PP - PSD - MDB - PSL - PL 
- DEM - PDT - Podemos - Republi-
canos - PT - PSDB.

Confira a seguir os candida-
tos a vereador nas Eleições 2020:

Itapeva conta com 207 
concorrentes ao Poder Legislativo
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As obras do Calçadão Dr. 
Espiridião Lucio Mar-
tins, que irá melhorar o 

fluxo de pedestres no entorno 
do Complexo de Saúde, onde 
estão a Santa Casa, UPA, AME e 
demais órgãos voltados a área 
e oferecer acessibilidade, estão 
sendo executadas sem inter-
rupções de acordo com a Prefei-
tura de Itapeva. 

O trecho, que está sendo 
executado inicialmente, con-
templa o quarteirão da Esco-
la Cel. Acácio Piedade, com a 
execução de lombo-faixas, cuja 
primeira já está pronta e uma 
rampa no talude, que interliga 
os Calçadões, dando melhor 
acesso da Santa Casa até a Pra-
ça Anchieta.

De acordo com o informado 
pelo Poder Executivo em breve 
a obra será entregue e irá au-
xiliar principalmente idosos, 
crianças e pessoas com defi-
ciência.

Obras de acessibilidade 
ligam complexo de 
saúde ao Calçadão
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