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Na tarde desta quinta-feira (17), um agricultor de 
62 anos foi preso em Itararé após condenação pelo 
crime de homicídio ocorrido em 2004.A vítima era 
Policial Militar e o julgamento do processo transcorreu 
por muitos anos devido os recursos que o acusado 
interpôs à Justiça, uma sentença do Tribunal do Júri já 
havia sido proferida e o sentenciado chegou a ser 
preso na ocasião, mas recorreu e aguardava o julga-
mento dos recursos em liberdade.
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Condenado por homicídio de PM é 
preso em Itararé depois de 17 anos
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ITA NEWS
PÁGINA 06

Fundador:  Francisco Carli Neto  |  Ano XVI - Edição 1.142  |  Itapeva, 18 de Junho de 2021 | www.jornalitanews.com.br

Secretaria da Saúde alerta sobre o aumento de
 contágio e mortes de gestantes por Covid-19

O sonho da casa própria
 não pode virar um 

pesadelo!

Mário Tassinari é notificado 
de prazo para defesa em 

Comissão Processante

86 burienses 

já faleceram, 

vítimas de 

Coronavírus

Abertas as 
inscrições 

para o curso 
profissionalizante 

de pintura 
residencial 



Indústria Gráfica IN Ltda - ME
CNPJ: 15.017.953/0001-30

 Inscrição Estadual: 372.082.326.112
Rua Alfredo Moreira de Souza, 379 - Parque Industrial 

CEP 18.410-640 - Caixa Postal 854 
Fones: 3521-1386 | 99774-6296
E-mail: jornalitanews@gmail.com

Editor-chefe e Jornalista Responsável: Juliana Carli Ferreira - MTB 79.010/SP
Consultor Jurídico:  Nickson Ferreira da Silva - OAB 422.808
Jornal Digital Direcionado no site: www.jornalitanews.com.br  

Registrado em Cartório sob nº 2474, no livro de matrículas de jornal no dia 17/09/2009.
A direção deste jornal não se responsabiliza por artigos assinados que não necessariamente expressam a opinião deste veículo. O jornal Ita 
News não é responsável pela qualidade, proveniência, veracidade e pontualidade das colocações dos anúncios classificados publicados em 
suas páginas, bem como os conteúdos de seus colunistas, os quais não possuem nenhum vínculo empregatício com a empresa. Circula em 

Buri, Capão Bonito, Guapiara, Itararé, Itapeva, Nova Campina, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Riversul e Taquarivaí.

www.facebook.com/jornalitanews ITA NEWS2 18 de Junho de 2021

Editorial

Desde março de 2020, Santa Casa de Itapeva 
atendeu mais de 1.100 pacientes na Ala Covid

Em uma crescente con-
siderável, a Santa Casa de 
Itapeva divulgou dados da 
Ala Covid do hospital 
desde o início da pande-
mia, em março de 2020. De 
acordo com o relatório, 
1149 pacientes foram aten-
didos na unidade. Deste 
total, 74% (851) na Enfer-

maria e 26% (298) na UTI, 
sendo 53% homens e 47% 
mulheres.

A maior faixa etária aten-
dida é do público de 50 a 59 
anos (21%) e de 60 a 69 anos 
(22%), seguidos dos pacien-
tes de 70 a 79 anos (17%) e 
acima de 80 anos (13%).

Em março de 2020, o 

hospital tinha apenas 8 
pessoas internadas na Ala 
Covid. Já em março de 
2021, foram registradas 
156 internações.

De todas as saídas 
registradas, 5% foram 
transferências para outras 
unidades, 38% óbitos e 
57% altas hospitalares.

LUTO!
Pelos 336 itapevenses que foram vítimas de Coronavírus.

Nossos sinceros sentimentos a todos os familiares que perderam alguém na pandemia.

E.E. Silvério Monteiro realizou 
a palestra on-line "A Filosofia e 

seu papel em tempos de pandemia"

A Escola Estadual Sil-
vério Monteiro promoveu 
um momento de partilha, 
escuta com os alunos do 
Ensino Médio e equipe 
escolar com a convidada 
especial, professora de 
Filosofia Maria Fernanda 
Degan do Centro de Mídi-
as da Educação do Estado 

de São Paulo (CMSP), com 
o tema “A Filosofia e seu 
papel em tempos de pan-
demia”, pela plataforma 
Google Meet.

A escola contou ainda 
com o apoio do Núcleo 
Pedagógico e a participa-
ção da PCNP Leticia Talaci-
mon, que esteve presente 

no evento on-line.
Diante de tudo isso, a 

Filosofia demonstra que 
tem um papel social tão 
importante na vida dos 
estudantes para pensar 
em como enfrentaremos, 
no presente e no futuro, 
as consequências da pan-
demia.

Gestantes e Puérperas (até 45 dias pós-parto) 
sem comorbidades podem receber a 1ª dose 
da vacina contra a Covid-19 no dia 19 de junho



Secretaria da Saúde alerta sobre o aumento de contágio 
e mortes de gestantes por Covid-19

A Prefeitura de Itapeva, 
por meio da Secretaria da 
Saúde analisou os dados 
divulgados, em maio deste 
ano, pelo Observatório 
Obstétrico Brasileiro Covid-
19, os quais revelam que o 
número de mortes de grávi-
das e puérperas - mães de 
recém-nascidos - por Covid-
19 mais que dobrou em 
2021 em relação à média 
semanal de 2020. Além dis-
so, o aumento de mortes 
neste grupo ficou muito 
acima do registrado na 
população em geral. 

De acordo com a pes-
quisa, uma média de 10,5 
gestantes e puérperas mor-
reram por semana em 2020, 
chegando a um total de 453 
mortes no ano passado em 
43 semanas epidemiológi-
cas. Já em 2021, a média de 
óbitos por semana chegou, 
até 10 de abril, a 25,8 neste 
grupo, totalizando 362 óbi-
tos neste ano durante 14 
semanas epidemiológicas.

Segundo o levanta-
mento, houve um aumento 
de 145,4% na média sema-
nal de 2021 quando com-
parado com a média de 
mortes semanal do ano 
passado. Enquanto isso, na 
população em geral, o 
aumento na taxa de morte 
semanal em 2021 na com-
paração com o ano anteri-
or foi de 61,6%.

O Observatório Obsté-
trico Brasileiro COVID-19 
(OOBr Covid-19) é um pai-
nel dinâmico com análises 
dos casos de gestantes e 
puérperas notificados no 
SIVEP-Gripe. É formado 
por pesquisadores da 
UFES, USP e FACENS e tem o 
financiamento da Funda-
ção Bill-Melinda Gates, 
CNPq, DECIT e FAPES.

Em Itapeva:
Atualmente, o municí-

pio está com 15 gestantes 
positivas para Covid-19 em 
monitoramento. Até o 

momento, o município 
registrou 5 (cinco) óbitos 
maternos de mulheres que 
se contaminaram na gesta-
ção ou no período puerpé-
rio (até 45 dias pós-parto).

Para evitar que a situa-
ção se agrave em Itapeva, a 
Secretaria da Saúde orienta 
que os cuidados sejam redo-
brados, com o objetivo evi-
tar que as gestantes e puér-
peras sejam contaminadas. 
Mesmo com a vacina, é de 
extrema importância que 
este público mantenha-se 
em isolamento e só saia se 
for realmente necessário.

O tipo de transmissão 
mais comum é a proximi-
dade com pessoas infecta-
das, por isso manter sem-
pre o distanciamento e uso 
de máscaras. 

Os  s intomas mais 
comuns entre as gestantes 
são tosse e febre, seguidos 
por perda de paladar, diarreia, 
mialgia e dispneia. Ao sentir 

qualquer sintoma, a gestante 
deve procurar a Unidade de 
Saúde do bairro em que mora 
imediatamente.

Estamos vivendo dias 
difíceis. Se você sonha em 
engravidar, orienta-se que 
aguarde até que a pande-
mia esteja mais controlada 
e que a maior parte da 
população seja vacinada.

É lei!
A lei 14.151/21, de 12 

de maio de 2021, dispõe 
sobre o afastamento da 
empregada gestante das 
atividades de trabalho 
presencial durante a emer-
gência de saúde pública de 
importância  nac ional 
decorrente do novo Coro-

navírus. Ou seja, a empre-
gada gestante deve ser 
afastada do trabalho pre-
sencial durante a pande-
mia, mas deve estar à dis-
posição para exercer as 
atividades em seu domicí-
lio, por meio de teletraba-
lho, trabalho remoto ou 
outra forma de trabalho a 
distância.

18 de Junho de 2021

Itapeva já registrou 5 óbitos de mulheres que se contaminaram na gestação/puerpério.

Abertas as inscrições para o curso profissionalizante 
de pintura residencial 

A Secretaria de Desen-
volvimento Social em par-
ceria com a Secretaria de 
Indústria e Comércio e o 
SENAI está com as inscri-
ções abertas para o curso de 
capacitação profissional de 
pintura residencial.

O curso terá duas tur-
mas, sendo a primeira no 
período de 28 de junho a 14 
de julho das 12h às 16h e a 
segunda turma de 28 de 
junho a 14 de julho das 17h 
às 21h.Neste período o curso 
será ministrado na Secreta-
ria Municipal de Indústria, 
Comércio e Desenvolvimen-

to de Itapeva, à Rua Antonio 
Moulatlet, 23 , Distrito 
Industrial. As inscrições 
podem ser feitas diretamen-
te nos links:

https://forms.gle/wmtF
u G 2 Y F A g f y m 5 F 7  e 
https://forms.gle/pVahFGrA
bGd3GqAL9.

Garanta já a sua vaga, 
pois vale lembrar que cada 
turma poderá contar com 
16 participantes devido os 
protocolos sanitários, 
sendo assim é muito impor-
tante que as pessoas inte-
ressadas estejam realmente 
engajadas.

ATENDIMENTO PRESENCIAL

whats (15) 98105-3818

Dàs 13 às 17h
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O sonho da casa própria não pode 
virar um pesadelo!

Construir ou reformar 
não é uma tarefa fácil. São 
muitos materiais, medidas, 
documentações, projetos, 
contratações de prestado-
res de serviço. A lista é bem 
grande e não é tarefa fácil 
saber por onde começar.

Não deixe o seu sonho 
"escorrer pelo ralo", con-
trate um profissional qua-
lificado para realizar tudo 
o que você sempre quis.

O seu sonho está segu-
ro comigo. Engenheira 
Civil Lorena Corrêa - "Exe-
cutando sonhos"

Contatos: (15) 99138-
9 6 7 ,  e n g . l o r e-
na@outlook.com  - Rua 
Dona Olívia Marques, 178 - 
Sala 01, Centro, Itapeva/SP.

Prorrogadas as inscrições para o curso 
de capacitação para reforma de roupas 

A Secretaria de Desen-
volvimento Social em par-
ceria com a Secretaria de 
Indústria e Comércio e o 
SENAI está com inscrições 
abertas para o curso de 
capacitação profissional 
de reforma de roupas. 

O curso terá duas tur-
mas, sendo a primeira no 
período de 09 de agosto a 19 
de agosto das 12h às 16h 
(https://forms.gle/wmtFuG
2YFAgfym5F7) e a segunda 
turma de 09 de agosto a 19 
de agosto das 17h às 21h 
(https://forms.gle/pVahFGr
AbGd3GqAL9).

Neste período o SENAI 
permanecerá com a carre-
ta na Praça de Eventos Zico 
Campolim, de onde será 
ministrado o curso. 

As inscrições podem 
ser feitas diretamente no 
CRAS do seu bairro. Garan-
ta já a sua vaga!

Serviços:
CRAS Santa Maria - Rua 

Pedro de Almeida Ramos, 

s/nº, Vila Santa Maria, 
atrás da Emei Mary Law - 
99771-6786 ou 3521-5681.

CRAS Morada do Bos-
que - Avenida Dr. João Vin-
cenzo, 160 - Morada do 
Bosque - 99753-7618.

CRAS Jardim Maringá - 

Rua Gastão Vidigal, 820 - 
Jd. Maringá - 99776-5612 
ou 3521-5609.

CRAS Cantinho das 
Famílias - Praça Suttner 
Rodrigues Saldanha, s/n - 
Vila Nova - 3521-2890, 
3521-3618 ou 99840-4928.
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Mário Tassinari é notificado de prazo para defesa em Comissão Processante

Na segunda-feira (14), 
a Câmara Municipal de 
Itapeva colocou em pauta 
dois pedidos de instaura-
ção de Comissão Proces-
sante contra o prefeito 
Mário Tassinari.

Os pedidos foram 
realizados por cidadãos 
que se declaram insatisfe-
itos com a forma que o 
prefeito vem conduzindo 
a administração pública 
frente à luta a Covid-19. 
Entre as justificativas, 
estão o relatório final da 
CEI da Covid, que apontou 
algumas suspeitas de irre-
gularidades no investi-
mento da verba recebida 
para aplicar no combate ao 
Coronavírus.

A Comissão Proces-
sante é composta pelos 
vereadores Laércio Lopes 
(presidente), Júlio Ataíde 
(relator) e Gessé Alves 

(membro), e conta com o 
apoio dos funcionários da 
Câmara, a Drª Marina Foga-
ça (procuradora jurídica) e 
Elton Araújo (oficial admi-
nistrativo). Os trabalhos 
tiveram início na quarta-
feira (16).

Em entrevista, o presi-
dente da Comissão Proces-
sante falou sobre os primei-
ros passos dos trabalhos. “A 
comissão foi votada na 
segunda-feira. Na terça-
feira, o presidente da Câma-
ra fez a divulgação através 
da imprensa oficial e já na 
quarta-feira nós nos reuni-
mos, os integrantes, onde 
nós fizemos a solicitação ao 
presidente que disponibili-
zasse condições, como servi-
dores, jurídico e a sala, para 
que a gente pudesse desen-
volver os trabalhos”, contou 
Laércio, que também disse 
que um dos primeiros atos 

foi notificar o prefeito Mário 
Tassinari. “Assim que inicia-
mos os trabalhos já notifica-
mos o senhor prefeito de 
toda a acusação, conforme 
diz todo o rito, e ele, a partir 
desse prazo, tem dez dias 
pra apresentar sua defesa”, 
acrescentou.

A Comissão Processan-

te terá prazo de 90 dias para 
dar seu parecer, pedindo ou 
não o afastamento e/ou 
cassação do prefeito itape-
vense. Se a Comissão optar 
por encaminhar o relatório 
solicitando o afastamento 
e/ou cassação, o caso irá 
para votação dos demais 
vereadores.

Prefeito de Itapeva terá 10 dias para apresentar defesa em investigação, que pode resultar no pedido de sua cassação.

Doria apresenta novo calendário para SP vacinar toda a população 
adulta até 15 de setembro

O Governador João 
Doria anunciou neste 
domingo (13) que toda a 
população adulta dos 645 
municípios de São Paulo 
deverá estar vacinada 
contra a COVID-19 até 15 
de setembro, antecipando 
em 33 dias a estimativa de 
conclusão do cronograma 
anterior.  Com o novo 
calendário, pessoas com 
idade a partir de 40 anos 
poderão se vacinar contra 
o coronavírus ainda neste 
mês.

“Pessoas  na  f a i xa 
etária de 40 a 59 anos que 
seriam vacinadas apenas 
no mês de julho agora 
serão vacinadas em junho.  
Isso é fruto de trabalho 
planejamento e logística 
do  s i s tema de  saúde 
pública de São Paulo. É 
uma vitória do trabalho e 
da ciência, de respeito à 
saúde e à vida e senso de 
urgência para proteger 
vidas. A vacina vai vencer o 
vírus, a saúde vai vencer o 
negacionismo e nós, aqui 
em São Paulo, estamos ao 
lado da ciência, da saúde e 
da  v ida” ,  dec larou  o 
Governador.

Trata - se  do  maior 
avanço já definido na 
campanha de vacinação 
contra o coronavírus em São 
Paulo, com doses garantidas 
para início da imunização 
dos adultos de 40 a 59 anos 
ainda em junho. Somente 
neste mês, a previsão do PEI 
(Programa Estadual de 
Imunização) é que 7,45 

milhões de adultos do 
Estado de São Paulo recebam 
a primeira dose até o final 
deste mês.

O novo público de 40 a 
59 anos agrupa quatro 
g r u p o s  p re v i a m e n t e 
definidos – antes, estavam 
previstas subdivisões em 
grupos de cinco anos para 
cada nova expansão da 
campanha.

“Hoje é um dia muito 
especial. Estamos demons-
trando aqui o quanto o 
estado de São Paulo e o 
Programa Estadual de 
Imunização  têm s ido 
rigorosos planejando as 
estratégias de vacinação e, 
assim, pudemos antecipar o 
nosso calendário de vacina-
ção”, afirmou Regiane de 
Paula, Coordenadora do PEI.

A partir da próxima 
quarta-feira (16), as doses 
poderão ser aplicadas em 
qualquer pessoa na faixa de 

50 a 59 anos. Pelo cronogra-
ma anterior, esta data 
estava definida para as 
pessoas com idade entre 55 
e 59 anos, e agora o alcance 
foi expandido. A partir do 
dia 23 de junho, São Paulo 
vai vacinar a população 
com idade entre 43 e 49 
anos. No dia 30 de junho 
última quarta-feira deste 
mês, começa a imunização 
dos que têm entre 40 a 42 
anos.No dia 15 de julho, a 
campanha será estendida 
para a população de 35 a 39 
anos. Depois, no dia 30 de 
julho, as pessoas com idade 
entre 30 e 34 anos também 
poderão ser vacinadas 
contra a COVID-19. A partir 
de 16 de agosto, a vacina-
ção se estende para os 
adultos mais jovens, com 
idade entre 25 a 29 anos. 
Por fim, a partir de 1 de 
setembro, todos os adultos 
a partir de 18 anos poderão 

iniciar a imunização contra 
o coronavírus, com término 
previsto de aplicação da 
primeira dose para o dia 15 
de setembro.

A  a m p l i a ç ã o  d o s 
públicos-alvo e a projeção 
do novo calendário se 
baseiam nas estimativas de 
entregas do Ministério da 
Saúde. Com a chegada ao 
Brasil dos novos imunizan-
tes da Pfizer e da Janssen e 
mais entregas das vacinas 
do Butantan e da Fiocruz / 
Astrazeneca, São Paulo 
recalculou o cronograma e 
está  intensi f icando a 
logística e distribuição dos 
imunizantes para os 645 
municípios. O ritmo de 
vacinação poderá ser 
quatro vezes mais intenso 
que o verificado na fase 
inicial da campanha. Para 
efeito comparativo, a marca 
de vacinação de 7,5 milhões 
de pessoas com a primeira 

d o s e  d a s  v a c i n a s  d o 
Butantan ou Fiocruz foi 
atingida em 29 de abril, 15 
semanas após o início da 
campanha.Com as novas 
remessas, será possível 
vacinar a mesma quantida-
de de pessoas em cerca de 
25% deste tempo – o novo 
cronograma prevê alcançar 
estes públicos em 28 
dias.Dia da EsperançaA 
f e r r a m e n t a  v a c i n a-
ja.sp.gov.br/diadaesperanc
a/, disponível na platafor-
ma VacinaJá, foi lançada na 
última semana e traz uma 
contagem regressiva para 
i m u n i z a ç ã o  d e  t o d a 
população de São Paulo, de 
acordo com cada faixa 
etária. As datas referentes a 
cada grupo são calculadas 
considerando a estimativa 
de entregas de vacinas do 
Ministério da Saúde e o 
início do esquema vacinal, 
que é composto por duas 

doses dos imunizantes 
disponíveis no Brasil.O 
novo recurso oferece mais 
transparência ao processo 
de vacinação e foi desenvol-
vido pelas secretarias de 
Comunicação e da Saúde, 
em parceria com a Prodesp. 
Pré-cadastro e Vacinômetro

O pré-cadastro no site 
Vacina Já ( www.vacinaja.-
com.br) é recomendado 
para todos os públicos 
incluídos no calendário de 
imunização e economiza 
até 90% no tempo de 
atendimento nos postos. O 
f o r m u l á r i o  p o d e  s e r 
preenchido no site ou via 
WhatsApp – basta adicio-
nar o número +55 11 
95220-2923 à lista de 
contatos e enviar um “oi” 
ou clicar no link wa.-
me/5511952202923?text
=oi .O preenchimento 
antecipado não é obrigató-
rio, mas facilita o trabalho 
dos profissionais de saúde 
e também reduz as chan-
ces de aglomeração nos 
pontos de aplicação das 
vacinas. De acordo com o 
Vacinômetro disponível no 
Portal do Governo de São 
Paulo (saopaulo.sp.gov.br), 
até as 13h27 deste domin-
go, um total de 19.328.958 
doses já foram aplicadas 
em todo o estado, sendo 
13.374.451 em primeira 
dose e 5.954.507 para 
completar  o  c ic lo  de 
i m u n i z a ç ã o .  A s s i m , 
12,86% da população 
estadual já foi vacinada 
com as duas doses.

Até o final de junho, cerca de 7,5 milhões de pessoas com idade a partir de 40 anos, com ou sem comorbidades, poderão ser vacinadas em todo o estado 
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Em seu último boletim, 
do dia 15 de junho, a 
Prefeitura Municipal de 
Bur i  d ivulgou que 86 
munícipes já faleceram por 
Covid-19, desde o início da 

pandemia. Ao todo, municí-
pio registrou 2.411 cida-
dãos positivos para o vírus 
e  destes ,  2 .304 estão 
curados. 21 seguem em 
i s o l a m e n t o ,  s e n d o  6 

internados e 15 em acom-
panhamento domiciliar.45 
suspeitos também estão 
sendo acompanhados em 
domicílio, aguardando os 
resultados dos exames.

86 burienses já faleceram, vítimas 
de Coronavírus

Último dia de inscrição para estágio 
em Fisioterapia

Encerra hoje, dia 18, às 
17h, o prazo para se 
inscrever no Processo 
Seletivo para Estágio em 
Buri. As vagas são para 

e s t u d a n t e s  d e  n í v e l 
superior do curso de 
Fisioterapia, que residam 
em Buri, para trabalhar 6 
horas por dia, no próprio 

município. Os contratados 
receberão Bolsa Auxílio no 
valor de R$ 621,42 mais 
Auxílio Transporte de R$ 
62,14.

Buri está testando a população, por meio de
testes doados

Cerca de 250 pessoas 
realizaram o teste rápido IGG-
IGM de Covid-19 na quarta-
feira (16) em uma tenda 
montada na praça da Bíblia - 
Centro. Por volta das 14h a 
equipe de saúde já havia 
testado mais de 200 pessoas.

Segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde, foram 
doados ao município cerca 
de 2.025 testes, o que 
corresponde a 10% da 
população buriense. A 
gentileza foi da Faesp, Senar, 

Sindicato Rural de Buri em 
parceria com a Prefeitura 
Municipal e a SMS.

Antes da coleta, os cidadãos 
respondem a um questioná-
rio que aponta se estão ou não 
apto a testar. O resultado sai 
em 15 minutos e os dados 
gerais serão divulgados ao 
término de todos os testes.

Quem pode fazer o teste 
rápido/ gratuito?

Pessoas que não tiveram 
Covid. Pessoas que ainda não 
foram vacinadas. Pessoas 

que não apresentam síndro-
me gripal.

Aos que apresentam 
síndrome gripal é recomen-
dado que se dirigiram 
imediatamente ao Pronto 
Atendimento/ Ala Covid.

Na quinta feira (17) a 
equipe esteve atendendo na 
Praça da Matriz a partir das 
09h. Nesta sexta feira (18) os 
testes serão realizados em 
f re n t e  a o  C e m i t é r i o 
Municipal. 

Por Buri Conectado.

Omar Chain faz balanço de seus primeiros meses de governo e 
anuncia obra de Centro Educacional

O prefeito Omar Chain, 
reassumiu a Prefeitura de 
Buri no dia 01 de janeiro de 
2021. Reeleito prefeito pela 
população nas eleições de 
2020, ele tem dado sequên-
cia às diversas obras e 
também iniciado outras. 
Dentro destas benfeitorias 
estão diversos recapea-
mentos, novos asfaltos e 
lajotamento em diferentes 
áreas do município. 

A maior construção 
anunciada, terá início 
ainda este ano. O Centro 
Educacional é uma pro-
messa de campanha e 
também um sonho como 
cidadão, onde alunos da 
rede pública municipal 
terão acesso a diversos 
cursos, como línguas e 
ciências da informática. 

N o s s a  e q u i p e  d e 
reportagem esteve com o 
prefeito Omar Chain, o qual 
nos concedeu uma entrevis-
ta falando mais sobre o 
assunto e também realizan-
do um breve balanço de 
seus 120 dias de governo do 
seu novo mandato em Buri, 
acompanhe:

RN – Qual balanço o 
senhor faz desses primei-
ros meses de governo em 
2021?

Omar Chain – Assim 
como no primeiro mandato, 
compromisso assumido é 
obra realizada. Todos se 
lembram do Bairro Nova 
Esperança e nesse mandato 
batemos muito na tecla do 
recapeamento da Vila Rosa. 
Este serviço já foi concluído, 
os moradores estão bem 
contentes, e fomos além, 
incluindo também algumas 
ruas que estavam com 
emendas parlamentares 
prometidas. Por isso eu digo 
que gosto apenas de agrade-
cer o deputado depois que o 
dinheiro está na conta. Tem 
muito deputado que se 
propõe, anuncia que vai 
mandar, e tem vereador que 
acaba se empolgando e 
postando já como se fosse 
um negócio garantido. 
Infelizmente mais de 50% 
das promessas não vingam. 
Eu sou uma pessoa que 
costumo agradecer apenas 
depois que o dinheiro estiver 
na conta. Uma coisa que Buri 
não é, é mal-agradecida, mas 
a promessa tem que se 
t o r n a r  r e a l i d a d e . 
Recapeamos então a Vila 
Rosa, refizemos algumas 
retomadas de preço que 
havia faltado para o Jardim 
Brasil. Na mesma tomada de 

preço foi licitado uma rua da 
Capelinha, ao lado do nosso 
recinto de festas, que só não 
foi asfaltado ainda, porque 
havíamos detectado a 
necessidade de fazer uma 
galeria para a captação de 
águas pluviais. Já será 
licitado, serão mais de 600 
metros de galeria, 400 
metros na rua do recinto, 
que ainda é de terra. Agora 
vamos licitar mais 600 
metros, dos quais os outros 
200 metros, faz parte da 
Paschoal Spalutto, que é 
para interligar ambas. 
Colocamos junto o recapea-
mento no trecho acima do 
asilo, onde o asfalto não está 
em boas condições. Então, é 
uma obra grande que em 
breve sairá. Além disso, 
incluímos também, e já está 
em execução, o recapeamen-
to total da saída de Capão 
Bonito para Campina do 
Monte Alegre, na rotatória 
antes da ponte do Tubarão. 
Já está pronto o meio fio e 
próximo passo é fresar tudo 
e fazer o recapeamento 
completo daquele trecho, 
que  também é  muito 
necessário. As obras não 
param, lajotamento conti-
nua, concluímos uma rua no 
Bairro Capelinha, a próxima 

rua é a Sergento Cariatti, que 
será lajotada, que dá acesso 
às 12 unidades habitacionais 
daquelas famílias que 
tiramos em meu primeiro 
mandato das casas de 
madeira, que ficavam atrás 
da serraria do Moisés, as 
quais estavam literalmente 
caindo dentro do córrego. As 
famílias estão felizes, bem 
assentadas, com iluminação 
pública e agora vão receber 
lajotamento. Já realizamos 
este serviço em outras ruas, 
estamos agora na rua da 
saída de Buri a Itapeva, a 
única antes do asilo que não 
é lajotada e em breve estará 
finalizada. Existem várias 
empresas neste local, que 
serão beneficiadas. Temos 
uma tomada de preço de R$ 
1 milhão para lajotar ainda 
este ano algumas ruas da 
Vila Rosa, conhecidas como 
a Tutulândia, que é para 
frente do Jardim Brasil e ruas 
também da Capelinha que 
ainda não entraram nas 
licitações, na saída para 
Itapeva. Esses locais são 
feitos lajotamento, pois 
possuem muitas unidades 
residenciais. A grande 
novidade, é que foi dado a 
ordem de serviço, do nosso 
Centro Educacional. Quem 

passar por Buri, poderá 
constatar próximo ao 
grupamento da Polícia 
Militar, atrás da Prefeitura 
Municipal, um terreno 
gigante, onde a população 
está acostumada a receber 
parques ou circos. Já está 
totalmente fechada com 
zinco e já foi dada a ordem de 
serviço. Essa obra será uma 
referência para toda a região. 
A ideia é do estudo em 
período integral, o aluno que 
estuda na parte da manhã, 
terá diversas classes, com 
aulas de línguas no contra-

turno. Além disso, vamos 
analisar os cursos que o 
mercado está necessitando 
em ciências da informática. 
Deveremos ter de três a 
quatro cursos dentro desse 
modelo. Isso é para o aluno 
que realmente quer passar o 
dia estudando e aprenden-
do. Temos a rede municipal e 
após teremos esse Centro de 
Referência. Uma obra no 
valor de mais de R$ 7 
milhões, que pretendemos 
terminar em 24 meses.

F o n t e :  R e g i o n a l 
Notícias.

Condenado por homicídio de PM é preso 
em Itararé depois de 17 anos
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PROCLAMAS
FAÇO SABER, que pretendem se 
c a s a r  e  a p re s e n t a r a m  o s 
documentos exigidos pelo artigo 
1.525 do Código Civil Brasileiro, 
a saber:-

Nºs I, III, IV e V ANDERSON 
APARECIDO CORREA e ESTELA 
RODRIGUES CAMILO, sendo 
ELE:- natural de Ribeirão Branco-
S P,  d i v o rc i a d o  d e  N a t a n i 
Franciele Vasco de Lima, cujo o 
casamento foi dissolvido aos 
26/08/2020, com 30 anos de 
idade, nascido a 18 de agosto de 
1990, motorista, residente à Rua 
Antonio Jesus Almeida, nº 181, 
Vila São Francisco, Itapeva - SP, 
filho de JOSÉ CARLOS CORREA 
PINTO, forneiro, nacionalidade 
brasileira, 56 anos e de ANA 
ROSA GOMES RODRIGUES, do 
lar, nacionalidade brasileira, 54 
anos, residentes e domiciliados 
em Itapeva-SP; sendo ELA:- 
natural de Sorocaba-SP, solteira, 
com 35 anos de idade, nascida a 
21/11/1985, auxiliar de cozinha, 
residente à Rua Antonio Jesus 
Almeida,  nº 181, Vila São 
Francisco, Itapeva - SP, filha de 
CINIRA RODRIGUES CAMILO, do 
lar, nacionalidade brasileira, 65 
anos, natural de Itapeva-SP, 
residente e domiciliada em 
Itapeva-SP. Itapeva. 09 de junho 
de 2021 

Nºs I, III e IV FLAVIO ARAUJO DE 
OLIVEIRA e ALESSANDRA ALVES 
RODRIGUES, sendo ELE:- natural 
de Itapeva-SP, solteiro, com 37 
anos de idade, nascido a 06 de 
abr i l  de  1984,  agr icultor, 
residente no Bairro da Sambra, 
Itapeva - SP, filho de ISMAEL 
NUNES DE OLIVEIRA, agricultor, 
nacionalidade brasileira, 67 
anos, nascido na data de 12 de 
s e t e m b r o  d e  1 9 5 3  e  d e 
ADELAIDE ARAUJO DE OLIVEIRA, 
agricultora,  nacionalidade 
brasileira, 56 anos, residentes e 
domiciliados nesta cidade de 
Itapeva - SP; sendo ELA:- natural 
de Itapeva-SP, solteira, com 37 
anos  de  idade ,  nasc ida  a 
1 3 / 0 4 / 1 9 8 4 ,  e m p re s á r i a , 
residente no Bairro da Sambra, 
Itapeva - SP, filha de LINEU 
FRANCISCO RAMOS RODRIGUES, 
natural de Itapeva - SP, nacionali-
dade brasileira, falecido em 
Itapeva - SP e de CARMELITA 
PEREIRA ALVES, do lar, aposenta-
da, nacionalidade brasileira, 63 
anos, natural de Itapeva - SP, 
nascida na data de 30 de abril de 
1958, residente e domiciliada 
nesta cidade de Itapeva - SP. 
Itapeva. 10 de junho de 2021 

Nºs I,  III  e IV THIAGO DE 
OLIVEIRA ALVES e THAÍS GIL 
MIRANDA, sendo ELE:- natural 
de Itapeva-SP, solteiro, com 27 
anos de idade, nascido a 16 de 
setembro de 1993, motorista, 
residente à Rua Reverendo Uriel 
Antunes de Moura, nº 151, 
Jardim Paulista, Itapeva - SP, filho 
de EDINEI DE OLIVEIRA ALVES, 
aposentado, nacionalidade 
brasileira, 60 anos, natural de 
Itapeva-SP, residente e domicilia-
do em Itapeva-SP e de SUELÍ 
APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA 

ALVES, natural de Itapeva-SP, 
nac iona l idade  b ras i l e i r a , 
falecida em Itapeva-SP na data 
de 09 de junho de 2021; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, 
solteira, com 28 anos de idade, 
nascida a 23/12/1992, do lar, 
residente à Rua Reverendo Uriel 
Antunes de Moura, nº 151, 
Jardim Paulista, Itapeva - SP, filha 
de ANTONIO CARLOS MIRANDA, 
f u n i l e i r o ,  n a c i o n a l i d a d e 
brasileira, 55 anos, natural de 
I t a p e v a - S P  e  d e  N E L C Y 
LOURENÇO GIL, do lar, nacionali-
dade brasileira, 50 anos, natural 
de Itaberá-SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP. 
Itapeva. 10 de junho de 2021 

Nºs I, III, IV e V DANIEL FERREIRA 
SANTANA e ARIELA THAIS 
DEMETRIO DA SILVA ALMEIDA, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-
SP, divorciado de Vasti Maria da 
S i lva ,  cujo  casamento fo i 
dissolvido aos 17/05/2019, com 
35 anos de idade, nascido a 23 de 
janeiro de 1986, auxiliar de 
mecânico, residente à Rua Oito, 
nº 22, Residência das Rosas, 
Itapeva - SP, filho de CELSO 
RODRIGUES SANTANA, falecido 
em Itapeva-SP e de IRENE 
APARECIDA FERREIRA SANTANA, 
do lar, nacionalidade brasileira, 
54 anos, natural de Itapeva-SP, 
residente e domiciliada Itapeva-
SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 27 anos 
de idade, nascida a 20/05/1994, 
balconista, residente à Rua Oito, 
nº 22, Residência das Rosas, 
Itapeva - SP, filha de MARCIO 
MOURA DE ALMEIDA, empresá-
rio, nacionalidade brasileira, 38 
anos, natural de Itapeva-SP, 
residente e domiciliado Monte 
M o r - S P  e  d e  S A N N I  E L I 
DEMETRIO DA SILVA, do lar, 
nacionalidade brasileira, 40 
anos, natural de Itapeva-SP, 
residente e domiciliada Itapeva-
SP. Itapeva. 11 de junho de 2021 

Nºs I, III e IV ROMIRO GOMES 
C O R D E I R O  e  R O S I C L É L I A 
APARECIDA DE OLIVEIRA, sendo 
ELE:- natural de Arapoti-PR, 
solteiro, com 55 anos de idade, 
nascido a 17 de junho de 1965, 
mecânico, aposentado, residente 
à Rua Armando da Costa, nº 269, 
Jardim Maringá, Itapeva - SP, 
f i l h o  d e  I R E N O  G O M E S 
CORDEIRO, papeleiro, natural de 
Arapoti -PR ,  nacional idade 
Brasileira, falecido em Itapeva- 
SP e de MARINA CASADO POLITA 
C O R D E I R O,  a p o s e n t a d a , 
nacionalidade Brasileira, 82 
anos, natural de Arapoti-PR, 
nascida na data de 10 de outubro 
de 1938, residente e domiciliada 
em Itapeva- SP; sendo ELA:- 
natural de Buri-SP, solteira, com 
50 anos de idade, nascida a 
24/11/1970, do lar, residente à 
Rua Armando da Costa, nº 269, 
Jardim Maringá, Itapeva - SP, 
f i lha  de  JOSÉ  CARLOS DE 
OLIVEIRA, aposentado, natural 
de Paraiso-SP, nacionalidade 
Brasileira, falecido em Itapeva- 
SP na data de 04 de fevereiro de 
1996 e de NEIDE BERTATE DE 
OLIVEIRA, do lar, nacionalidade 

Brasileira, 77 anos, natural de 
E m b a ú b a - S P,  re s i d e n t e  e 
domic i l iada  em Mogi  das 
Cruzes- SP. Itapeva. 11 de junho 
de 2021 

Nºs I, III, IV e V DAVID ALAM DE 
ARRUDA ALMEIDA RODRIGUES e 
MARIA ANGELICA RODRIGUES, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-
SP, divorciado de Maria Angelica 
Rodrigues,cujo o casamento foi 
dissolvido aos 21/01/2021, com 
25 anos de idade, nascido a 18 de 
março  de  1996,  pedre i ro, 
residente à Rua Santo Antonio de 
Catigeró, nº 417, Vila São 
Benedito, Itapeva - SP, filho de 
L I N D A U R A  D E  A R R U D A 
ALMEIDA, resineira, nacionali-
dade brasileira, 48 anos, natural 
de Itapeva-SP,  residente e 
domiciliada em Itapeva-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-
SP, divorciada de David Alam de 
Arruda Almeida Rodrigues,cujo 
o casamento foi dissolvido aos 
21/01/2021, com 29 anos de 
idade, nascida a 19/01/1992, do 
lar, residente à Rua Goiás, nº 108, 
Vila São Benedito, Itapeva - SP, 
filha de HELENA RODRIGUES, do 
lar, nacionalidade brasileira, 43 
anos, natural de Itapeva-SP, 
residente e domiciliada em 
Itapeva-SP. Itapeva. 12 de junho 
de 2021 

Nºs I, II, III e IV JOSUÉ CARVALHO 
DOS SANTOS e KAROLAYNE 
MATOS DOS SANTOS, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 20 anos de idade, 
nascido a 11 de dezembro de 
2000, eletricista, residente à Rua 
José Carlos Fontes Ferreira, nº 
33, Jardim Por do Sol, Itapeva - SP, 
filho de AMAURI DOS SANTOS, 
reciclador ,  nacionalidade 
brasileira, 53 anos, natural de 
Itapeva-SP e de ROSELI DE 
CARVALHO TE IXE IRA  DOS 
SANTOS, recicladora, nacionali-
dade brasileira, 45 anos, natural 
de Ribeirão Branco-SP, residen-
tes e domiciliados Itapeva-SP; 
sendo ELA:- natural de Apiaí-SP, 
solteira, com 16 anos de idade, 
nascida a 05/06/2005, estudante, 
residente à Rua José Carlos 
Fontes Ferreira, nº 33, Jardim Por 
do Sol, Itapeva - SP, filha de 
JOSUÉ IZIDORO DOS SANTOS, 
natural de Curitiba-PR, naciona-
lidade brasileira, desaparecido e 
de KÁTIA APARECIDA MATOS 
DOS SANTOS, serviços gerais, 
nacionalidade brasileira, 37 
anos,  natural  de Apiaí-SP, 
residente e domiciliada em Buri-
SP. Itapeva. 12 de junho de 2021 

Nºs I, III, IV e V PATRIK MICHEL 
PINHEIRO DA SILVA AMARAL e 
MARCELE DE FATIMA ALVES 
PINTO, sendo ELE:- natural de 
I tapeva -SP,  d ivorc iado  de 
Natalia Kends Camargo, cujo o 
casamento foi dissolvido aos 
30/03/2015, com 27 anos de 
idade, nascido a 21 de agosto de 
1993, auxiliar de serviços 
gerais, residente no Bairro 
Pacova, Itapeva - SP, filho de 
NELSON JOSÉ DO AMARAL, 
m e c â n i c o,  n a c i o n a l i d a d e 
brasileira, 49 anos, natural de 

Itapeva-SP e de EDNA LUIZA 
PINHEIRO DA SILVA, do lar, 
nacionalidade brasileira, 45 
anos, natural de Itapeva-SP, 
residentes e domiciliados em 
Itapeva-SP; sendo ELA:- natural 
de Itapeva-SP, divorciada de 
Marco Roberto Ott, cujo o 
casamento foi dissolvido aos 
18/12/2018, com 34 anos de 
idade, nascida a 19/02/1987, do 
lar, residente no Bairro Pacova, 
Itapeva - SP, filha de LORIAMOR 
ALVES PINTO, aposentado, 
nacionalidade brasileira, 55 
anos, natural de Itapeva-SP, 
residente e domiciliado em 
Itapeva-SP e de ODILA PONTES 
ALVES, natural de Itapeva-SP, 
nac iona l idade  b ras i l e i ra , 
falecida em Itapeva-SP. Itapeva. 
12 de junho de 2021 

Nºs I, III, IV e V WAGNER 
GONÇALVES RIBEIRO e ALINE 
DIAS DE OLIVEIRA, sendo ELE:- 
natural de Capão Bonito-SP, 
divorciado de Francine de Fatima 
Piedade, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 24/01/2013, com 
44 anos de idade, nascido a 30 de 
outubro de 1976, engenheiro 
civil, residente Avenida Europa, 
nº 1539, Jardim Europa, Itapeva - 
SP, filho de SAMOÉL GONÇALVES 
R I B E I R O ,  n a t u r a l  d e 
Encruzilhada-MG, nacionalida-
de brasileira, falecido em Buri-SP 
e de TEREZINHA DE JESUS 
RIBEIRO, natural de Porangaba-
SP, nacionalidade brasileira, 
falecida em Itapeva-SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, 
solteira, com 20 anos de idade, 
nascida a 28/11/2000, estudante, 
residente no Bairro Alto da 
Brancal, Itapeva - SP, filha de 
LAERCIO DIAS DE OLIVEIRA, 
trabalhador rural, nacionalidade 
brasileira, 45 anos, natural de 
Itapeva-SP e de ILUIZA DE 
FATIMA DE OLIVEIRA, trabalha-
dora rural ,  nacional idade 
brasileira, 40 anos, natural de 
Ribeirão Branco-SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP. 
Itapeva. 14 de junho de 2021 

Nºs I, III e IV RODOLFO SANTOS 
SILVA e JOSIANE DE FATIMA 
OLIVEIRA, sendo ELE:- natural de 
São Roque-SP, solteiro, com 32 
anos de idade, nascido a 15 de 
junho de 1989,  motorista 
operador de betoneira, residente 
Rua Professor João Soares de 
Almeida, nº 726, Loteamento 
Longa Vida, Itapeva - SP, filho de 
GILSON SANTOS SILVA, sem 
ocupação profissional, naciona-
lidade brasileira, 63 anos, 
natural de São Roque-SP e de 
FATIMA RODRIGUES SILVA, 
domést ica ,  nac iona l idade 
brasileira, 53 anos, natural de 
São Roque-SP, residentes e 
domiciliados em São Roque-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-
SP, solteira, com 38 anos de 
idade, nascida a 11/02/1983, do 
lar, residente Rua Professor João 
Soares de Almeida, nº 726, 
Loteamento Longa Vida, Itapeva 
- SP, filha de JOSÉ CARLOS VIEIRA 
DE OLIVEIRA,  aux i l iar  de 
p e d re i r o ,  n a c i o n a l i d a d e 
brasileira, 62 anos, natural de 

Itapeva-SP, nascido na data de 11 
de  outubro  de  1958 e  de 
B E N V I N D A  D E  F A T I M A 
OLIVEIRA, doméstica aposenta-
da, nacionalidade brasileira, 59 
anos, natural de Itapeva-SP, 
nascida na data de 05 de julho de 
1961, residentes e domiciliados 
em Itapeva-SP. Itapeva. 15 de 
junho de 2021 

Nºs I, III e IV LUCAS EMANUEL 
SOTO e ISABELLA ESTEFAN 
SOARES, sendo ELE:- natural de 
Itapeva-SP, solteiro, com 24 anos 
de idade, nascido a 08 de 
fevereiro de 1997, empresário, 
residente Rua Luiz Pimentel 
Matos, nº 85, Distrito Industrial, 
Itapeva - SP, filho de PAULO 
SOTO, empresário, nacionalida-
de brasileira, 57 anos, natural de 
São Jeronimo da Serra-PR e de 
APARECIDA BALBINA DAMASIO 
SOTO, do lar, nacionalidade 
brasileira, 58 anos, natural de 
Bóra-SP, residentes e domicilia-
dos em Itapeva-SP; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, solteira, 
com 22 anos de idade, nascida a 
0 7 / 0 8 / 1 9 9 8 ,  m a q u i a d o r a , 
residente Rua Domingos Col, nº 
338, Conjunto Habitacional 
Tancredo Neves, Itapeva - SP, 
f i lha de MARCO ANTONIO 
MORAES SOARES, soldador, 
nacionalidade brasileira, 52 
anos, natural de Itapeva-SP e de 
SUELI  CHICHURA SOARES, 
professora ,  nacional idade 
brasileira, 51 anos, natural de 
Itaberá-SP, residentes e domicili-
ados em Itapeva-SP. Itapeva. 15 
de junho de 2021 

Nºs I, III, IV e V OSVALDO 
COLLEONE SOBRINHO e ELIANA 
DE ARAUJO OLIVEIRA, sendo 
ELE:- natural de São Paulo-SP, 
divorciado de Solange Aparecida 
de Oliveira, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 05/06/2020, com 
64 anos de idade, nascido a 21 de 
novembro de 1956, bancá-
rio/aposentado, residente à Rua 
Alcino Pereira de Oliveira, nº 
478, no Bairro de Cima, Itapeva - 
S P,  f i l h o  d e  A R G E M Y R O 
COLLEONE, natural de São Paulo-
SP, nacionalidade brasileira, 
falecido em São Paulo-SP e de 
MARIA CECILIA COLLEONE, 
aposentada, nacionalidade 
brasileira, 87 anos, natural de 
Itapeva-SP, residente e domicilia-
da em São Paulo-SP; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, divorciada 
de Juraci de Barros Lima, cujo o 
casamento foi dissolvido aos 
01/08/2018, com 52 anos de 
idade, nascida a 13/05/1969, do 
lar, residente à Rua Alcino 
Pereira de Oliveira, nº 478, no 
Bairro de Cima, Itapeva - SP, filha 
d e  A L C I N O  P E R E I R A  D E 
OLIVEIRA, natural de Itapeva-SP, 
nac iona l idade  b ras i l e i r a , 
falecido em Itapeva-SP e de NAIR 
DE ARAUJO OLIVEIRA, aposenta-
da, nacionalidade brasileira, 78 
anos, natural de Itapeva-SP, 
residente e domiciliada em 
Itapeva-SP. Itapeva. 15 de junho 
de 2021 

Nºs I, III, IV e V JUAREZ DA SILVA 
G U I M A R Ã E S  e  C L AU D E T E 

RODRIGUES DE CARVALHO, 
sendo ELE:- natural de Itaberá-
SP, divorciado de Sônia Maria 
Guimarães, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 24/08/2012, com 
64 anos de idade, nascido a 06 de 
abri l  de 1957,  balconista, 
res idente  à  Rua  Benedi to 
Rezende, nº 47, Jardim Grajaú, 
Itapeva - SP, filho de JOSÉ DA 
SILVA GUIMARÃES, natural de 
I taberá -SP,  nac iona l idade 
brasileira, falecido em Itapeva-
SP e de ADAIL RODRIGUES DE 
MELO, natural de Itapeva-SP, 
nac iona l idade  b ras i l e i r a , 
falecida em Itararé-SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, 
divorciada de Nilton de Souza 
Moreira,cujo o casamento foi 
dissolvido aos 03/09/2003, com 
52 anos de idade, nascida a 
14/11/1968, vigilante, residente 
à Rua Benedito Rezende, nº 47, 
Jardim Grajaú, Itapeva - SP, filha 
d e  J O S É  R O D R I G U E S  D E 
C A RVA L H O,  a p o s e n t a d o , 
nacionalidade brasileira, 82 
anos, natural de Itapeva-SP, 
residente e domiciliado em 
Itapeva-SP e de VICENTINA 
FRANCISCA DE CARVALHO, 
natural de Itapeva-SP, nacionali-
dade brasileira, falecida em 
Itapeva-SP. Itapeva. 15 de junho 
de 2021 

Nºs I, III, IV e V SÉRGIO YOSHIO 
FUJIVARA e ANA CLAUDIA DE 
ALMEIDA NICOLETTI BELISARIO, 
sendo ELE:- natural de Capão 
Bonito-SP, divorciado de Luciane 
Ferreira do Nascimento, cujo o 
casamento foi dissolvido aos 
18/10/2011, com 55 anos de idade, 
nascido a 19 de setembro de 1965, 
agricultor, residente à Rua dos 
Expedicionários, nº 458, Centro, 
Capão Bonito - SP, filho de FUJIVARA 
SEIJI, falecido em São Paulo- SP na 
data de 17 de abril de 2011 e de 
HIROCO FUJIVARA, falecida em 
Capão Bonito- SP na data de 27 de 
fevereiro de 2014; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, viúva de Luiz 
Antonio Moraes Belisario, falecido 
aos 12/10/2015, com 49 anos de 
idade, nascida a 17/09/1971, 
autônoma, residente à Rua Flauzino 
Antunes, nº 114, Centro, Itapeva - SP, 
filha de ANTONIO NICOLETTI, 
aposentado, 86 anos, nascido na data 
de 23 de fevereiro de 1935 e de 
LEONOR DE ALMEIDA NICOLETTI, 
aposentada, 80 anos, nascida na data 
de 23 de agosto de 1940, residentes e 
domiciliados em Itapeva- SP. Itapeva. 
16 de junho de 2021 

SE ALGUÉM SOUBER de algum 
impedimento, 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). 

EDITAL PARA CONVOCAÇÃO 
A Diretoria do CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DE ITAPEVA – CEAPI 
convoca profissionais que possuam Licenciatura Plena em Pedagogia ou Programa Especial de 
Formação Pedagógica de Docentes ou Pós-Graduação em Cursos de Especialização, para o fim de 
atuação docente, para ministrar os componentes curriculares abaixo relacionados, em diferentes 
cursos. Para o curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio em Eletrotécnica: 
Engenheiros(as) Elétricos para Eletricidade Básica, Eletrônica Analógica I, Desenho Técnico, 
Montagem de Circuitos Elétricos, Eletrônica Digital , Instalações Elétricas Residenciais e Prediais, 
Máquinas Elétricas II, , Circuitos Elétricos, Comandos Elétricos, Sistema Trifásico, Desenho 
Informatizado, Planejamento do Trabalho  de Conclusão de Curso; Engenheiros(as) Elétricos com 
Especialização em Segurança do Trabalho para Segurança do Trabalho. Para o curso de Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio em Segurança do Trabalho: Engenheiros(as) com Especialização 
em Segurança do Trabalho para Noções de Meio Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho, Meio 
Ambiente Industrial, Segurança Aplicada , Gestão em Saúde, Engenheiros (as) Máquinas 
Equipamentos e Materiais, Segurança no Trabalho Rural, Normatização e Legislação, Ergonomia, 
Administração Aplicada e Técnica de Treinamento. Para o curso de Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio em Enfermagem: Enfermeiros(as) para Enfermagem Clínica, Enfermagem Domiciliária, 
Vigilância Epidemiológica, Enfermagem Gerontológica, Urgência e Emergência, Gestão em Saúde; 
Licenciados(as) em Letras para Linguagem, Trabalho e Tecnologia ; Bioquímicos(as) para 
Microbiologia e Parasitologia; Enfermeiros com Especialização em Segurança do Trabalho para 
Segurança do Trabalho. Para o curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio em Radiologia: 
Enfermeiros(as) para Ética e Cidadania, Enfermeiros com Especialização em Segurança do Trabalho 
para Segurança do Trabalho; Médicos(as) com Especialização em Radiologia para Legislação, 
Técnicas Radiológicas, Densitometria, Exames Radiológicos ,Tomografia,  Medicina Nuclear; 
Psicólogos(as) para Formação Profissional ; Cirurgião(ã) Dentista para Radiologia Odontológica ; 
Médicos(as) Veterinário para Radiologia Veterinária. 
Local para a apresentação: Av. Higino Marques, 100, 2º andar, Centro.

Data para apresentação: Do dia 23 à 30 de Junho de 2021
Horários: 08h às 12h, 13:30 às 17:00.

Documentação:
O candidato deve apresentar todos os documentos pessoais, além do Diploma de Curso Superior e 
Histórico e do documento comprobatório da Licenciatura para a Docência (Licenciatura Plena em 
Pedagogia ou Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes) ou de Pós-Graduação em 
Cursos de Especialização, para o fim de atuação docente.
Sônia Maria Alberigi – Diretora da Escola
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SUA EMPRESA 
MERECE ESTAR 
EM EVIDÊNCIA!

SIM!

+ 3.300.000
TRÊS MILHÕES E TREZENTOS MIL 

DE ACESSOS EM 2020

EM 2021
QUASE 1 MILHÃO

DE ACESSOS 

47.674 CURTIDAS NO FACEBOOK

18.300 SEGUIDORES NO INSTAGRAM

AINDA VAI FICAR DE FORA?
www.jornalitanews.com.br

ATENDIMENTO PRESENCIAL

Dàs 13 às 17h -  Agende pelo whats (15) 98105-3818


