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Nesta terça-feira, 13 de julho, por volta das 13h30, a 
Guarda Civil Municipal, em patrulhamento pela Avenida 
Cândido Rodrigues, recebeu a informação de que um 
indivíduo teria adentrado o Clube de Campo e estaria 
mexendo em algo próximo a linha. Ao se dirigir para o 
local, o indivíduo percebeu a equipe e disparou em 
corrida, não sendo possível localizá-lo. 
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partir de 36 anos nesta sexta-feira,
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Itapevense acompanhou a alta hospitalar do paciente 
que passou pelo primeiro transplante pós-Covid no Brasil

Prefeitura autoriza a construção de prédio 
próprio para a Casa Transitória 

GCM apreende entorpecentes 
na linha férrea

Feira de adoção será realizada 
em Buri neste sábado (17)

População pode fazer cadastro 
on-line para usufruir do 

transporte coletivo GRATUITO

Itapevense alcança 1 milhão de 
seguidores no TikTok e 100 milhões 
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Editorial

Prefeitura autoriza a construção de prédio 
próprio para a Casa Transitória 

Na última semana, o 
prefeito Mario Tassinari, 
autorizou a construção do 
imóvel que irá abrigar o 
acolhimento institucional 
Professora Marli Aparecida 
de Souza Verneque, mais 
conhecida como Casa Tran-
sitória.

O equipamento foi 
criado em 16 de junho de 
1997, através de Lei Muni-
cipal e desde a sua criação 
encontra-se em prédio 
alugado e inadequado.-
Cumprindo com uma de 
suas metas de governo, o 
chefe do Executivo fez o 
lançamento oficial e divul-

gação do local onde será 
construído o novo prédio, 
que irá acolher crianças e 
adolescentes em situação 
de vulnerabilidade. A obra 
está orçada em torno de R$ 
700.000,00 e deverá ter 550 
metros quadrados de área 
construída. O terreno dis-
posto para a obra fica loca-
lizado no Jardim São Paulo, 
atrás da quadra do bairro. 
Esta conquista teve um 
grande empenho da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Social. O projeto que será 
executado pela Secretaria 
de Obras, contempla quar-
tos, berçário, sala, cozinha, 

banheiros, almoxarifado, 
dispensa, área de lazer com 
playground e sala da dire-
toria. 

“Sempre olhei para o 
lado social de nossa cidade, 
pois é um segmento de 
suma importância. Temos 
que dar acolhimento às 
famílias mais vulneráveis e 
neste caso nossas crianças 
merecem ter um local apro-
priado, um lar enquanto 
aguardam pela adoção ou 
devolução às famílias. Este 
era um sonho que será con-
cretizado. É nosso dever 
cuidar das pessoas”, disse 
o prefeito Mario Tassinari.

Nossos sinceros sentimentos a todos que perderam entes queridos nesta pandemia. 

Em Itapeva, mais de 400 famílias choram…

LUTO

2ª dose de Astrazeneca/Oxford será 
neste sábado, dia 17 de julho

No sábado, dia 17 de 
julho, Itapeva dará continui-
dade na aplicação da 2ª dose 
de Astrazeneca/Oxford, para 
os munícipes que receberam 
a 1ª dose até o dia 29 de abri l.

A vacinação acontecerá 
das 13h às 17h nas Unidades 
Básicas de Saúde da Vila 
Aparecida, CSI - Postão, Jar-
dim Maringá, Parque São 
Jorge, Jardim Bela Vista, Vila 
Isabel, Vila São Camilo e 
Morada do Bosque. Na zona 

rural, a vacinação acontece-
rá durante a semana nos 
próprios bairros.É obrigató-
ria a apresentação do com-
provante da 1ª dose, docu-
mento com foto, compro-
vante de endereço e não 
precisa de agendamento 
prévio.

Para os idosos impossi-
bilitados de locomoção, o 
familiar responsável deve-
rá contatar a Unidade de 
Saúde do seu bairro, ou 

àquela de referência em 
que o mesmo é atendido, 
para cadastramento da 
vacinação domiciliar. Este 
cadastro é necessário para 
que a equipe de profissio-
nais possa se programar e 
realizar a logística para o 
deslocamento das doses, 
uma vez que as vacinas em 
ações extra muro devem 
ser mantidas à temperatu-
ra recomendada para a sua 
eficácia.



A itapevense Isabela 
Saldanha está trabalhan-
do em São Paulo há 15 
meses, na linha de frente 
ao tratamento dos pacien-
tes com Covid-19, atual-
mente, está no Albert Eins-
tein. Para ela, exercer sua 
profissão de enfermeira 
na capital era um sonho 
antigo, o qual foi buscar, já 
que tem como lema de 
vida a frase “desistir nun-
ca, persistir sempre”. “Eu 
nunca tive a oportunida-
de, mas com a pandemia 
surgiu uma vaga no Albert 
Einstein, que é um hospi-
tal renomado. Então eles 
me ofereceram ser trans-
ferida para o Hospital 
Municipal Dr. Moysés 
Deutsch (M'Boi Mirim), na 
zona Sul de São Paulo, na 
periferia, pela alta deman-
da de casos no SUS, o que 
foi uma experiência ímpar 
na minha vida”, contou.

A enfermeira lembra 
que toda essa mudança 
repentina não foi fácil. “Eu 
chorei muito, tive que lite-
ralmente me ressignificar, 
dar um novo significado à 
vida e dar importância ao 
que realmente tem valor”, 
disse.

I s a b e l a  d e s c re v e 
momentos angustiantes 
que passou com pacientes 
falecendo por falta de ar. 
“Eu vi muita gente em 
desespero, com muito 
medo, indo embora, se 
afogando totalmente em 
sua falta de ar. Vi pessoas 
clamando pela cura, que 
estavam há muito tempo 
sem falar com um filho ou 
ente querido, pedindo até 
um celular emprestado 
para falar com um familiar, 
dizendo que não queriam 
falecer sem se despedir. Só 

de lembrar me arrepia, 
porque desde o início da 
pandemia eu digo que a 
Covid é uma doença que 
surgiu para curar muitas 
almas, não é fácil o pacien-
te entrar pro hospital e 
deixar tudo para trás, já 
que não pode manter con-
tato com mais ninguém”, 
explicou.

D iante  de  tantos 
enfrentamentos, Isabela 
conta que precisava se 
manter firme, pois mesmo 
quando um paciente ia 
embora, outro já estava 
aguardando por cuidados. 
“Eu enquanto enfermeira 
não posso me apegar, por-
que senão eu sofro muito. 
Nós que trabalhamos na 
linha de frente precisamos 
nos cuidar também, não só 
fisicamente, mas psico e 
mental. Mesmo assim eu 
chorei muito, por ver pes-
soas egoístas que só pen-
sam em si, levando a doen-
ça como uma brincadeira. 
No começo o vírus era des-
conhecido, ninguém sabia 
muita coisa, então eu per-
cebi que não adiantava 
debater e comecei a me 
preocupar com o que esta-
va ao meu alcance. A partir 
desta decisão a minha 
saúde mental melhorou 
drasticamente, eu deixei 
de tentar mudar as pessoas 
e foquei mais em mim”, 
reforçou.

O primeiro transplante 
pós-Covid 

A enfermeira itape-
vense acompanhou a recu-
peração e a alta hospitalar 
de um empresário alagoa-
no de 61 anos, que passou 
por uma cirurgia de trans-
plante de pulmão pós-

Covid. “Eu falo que o 
senhor José Hipólito foi um 
presente enviado por Deus, 
porque eu fiquei dois dias 
no setor que ele estava 
internado e eu tive o pra-
zer, a alegria imensurável 
de estar ali justamente no 
dia da sua alta, de imprimir 
a papelada e levar para a 
família assinar a sua alta. 
Pude ver ele saindo, médi-
cos chorando de emoção, a 
equipe multiprofissional 
muito comovida. É por isso 
que eu digo que ele foi um 
presente de Deus para 
mim, porque eu não estou 
daquele setor, mas eu esta-
va lá para cobrir uma folga 
e pude participar deste 
momento ímpar”, lem-
brou.

Isabela ressalta que, 
independente do tempo em 
que trabalha em determi-
nado setor, gosta de conhe-
cer os pacientes. “Eu li todo 
o histórico do senhor Hipó-
lito, toda a sua história médi-
ca e fiquei boquiaberta em 
ver tudo o que ele estava 
vivendo. Foram 257 dias de 
muita luta e ele saiu vitorio-
so. Ele segue em reabilita-
ção fisioterapêutica e hemo-
diálise porque a Covid aca-
bou afetando o seu rim, 
então ele vai ficar mais dois 
meses em São Paulo antes 
de voltar para Alagoas”, 
disse.

Falando claramente, o 
motivo de seu transplante 
foi porque a Covid 'estra-
gou' o pulmão do pacien-
te, para a Medicina, ele 
teve uma fibrose pulmo-
nar irreversível, então o 
transplante era sua única 
opção. “Graças a Deus, o 
Einstein conseguiu este 
feito e o senhor Hipólito 
ganhou um novo pulmão. 

Ele ficou 88 dias intubado, 
com ventilação mecânica, 
ficou um tempo na ECMO, 
que é a circulação extra-
corpórea (igual do ator 
Paulo Gustavo) e aí conse-
guiu o novo pulmão para 
seguir sua vida”, comemo-
rou.

Vale ressaltar que ape-
sar 50 cirurgias semelhan-
tes foram feitas no mundo 
todo desde o início da pan-
demia e no Brasil, outro 
paciente que passou por 
este procedimento não 
resistiu. Então, o senhor 
Hipólito é o primeiro brasi-
leiro a viver transplantado 
pós-Covid.

“Dar a alta para paci-
entes com Covid é emocio-
nante, porém, com o 
senhor Hipólito foi algo 
único,  uma sensação 
muito diferente, ainda 
mais por não ser daquele 
setor, mas por estar ali 
naquele momento e ele 
sob meus cuidados. É his-
tórico, emocionante e eu 
não tenho palavras sufici-
entes para expressar”, 
finalizou a enfermeira.

16 de Julho de 2021

Itapevense acompanhou a alta hospitalar do paciente 
que passou pelo primeiro transplante pós-Covid no Brasil
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Academia da Saúde do Jardim Bela Vista oferece pilates para dores 
crônicas, caminhada, capoeira e atividade hiit

A Prefeitura de Itape-
va, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde está 
oferecendo atividades físi-
cas para a população na 
Academia da Saúde do Jar-
dim Bela Vista. Para mais 
informações, entre em con-
tato pelo telefone (15) 
3524-1777.Confira as ativi-
dades disponíveis:

Pilates nas dores crô-
nicas: Pilates é um conjun-
to de exercícios que utiliza 
do corpo e alguns acessóri-

os para promover fortaleci-
mento muscular, alonga-
mento muscular, condicio-
namento físico e equilíbrio 
mental. Adequa princípios 
como concentração, respi-
ração, fluidez, precisão, 
controle e centralização, 
com objetivo de melhorar 
as dores e promover bem-
estar. Público-alvo: pessoas 
com dores crônicas.

Caminhada: todos os 
dias 7h10 às 8h30 com aque-
cimento, caminhada e desa-

quecimento. Público-alvo: 
população em geral.Capoei-
ra como treinamento funci-
onal: visa melhorar a capa-
cidade funcional, ou seja, a 
habilidade de realizar as 
atividades normais da vida 
diária com eficiência, auto-
nomia e independência e 
utilizando dos movimentos 
da capoeira pode se traba-
lhar todas as capacidade 
físicas do corpo. Benefícios: 
o treino funcional é indica-
do para qualquer indivíduo, 

de qualquer idade, desde 
crianças até idosos, de atle-
tas à sedentários. Este tipo 
de treinamento pode trazer 
diversos benefícios como 
ganho o de força e potencia; 
aumento da massa muscu-
lar, aumento de resistência, 
maior equilíbrio e flexibili-
dade, dentre muitos outros. 
Público-alvo: Para pessoas 
de todas as idades que se 
interessam em conhecer 
uma arte marcial e posteri-
ormente manter se ativo 

através da pratica de exercí-
cios físicos.

Atividade Hiit: é um 
método de treinamento 
que consiste em alternar 
momentos de exercícios 
intervalados de alta inten-
sidade. Benefícios: queima 
extra de calorias, acelera-
ção do metabolismo, perde 
mais calorias em menos 
tempo, coração fortalecido, 
nível de açúcar no sangue 
regulado. O HIIT é um exer-
cício indicado para qual-

quer pessoa que almeja 
perda de peso, pois gasta 
muitas calorias em um 
curto período de tempo e 
também aumenta o gasto 
calórico do organismo nas 
24 horas seguintes ao trei-
no. Público-alvo: para 
todas as pessoas que tem 
interesse em começar uma 
atividade física visando o 
emagrecimento, pois são 
exercícios voltados para 
queima de gordura e defi-
nição da musculatura.

Feira de adoção será 
realizada em Buri 
neste sábado (17)

Cães filhotes e adul-
tos estarão disponíveis 
para adoção na feira, que 
será realizada neste sába-
do, dia 17 de julho, no Par-
que do Tubarão, em Buri.A 
feira de adoção acontece-

rá das 9h às 13h e é obri-
gatório o uso de máscara 
cobrindo o nariz e a boca, 
para  poder  entrar  no 
local, respeitando os pro-
tocolos sanitários de com-
bate à Covid-19.

Itapevense alcança 1 milhão de seguidores 

no TikTok e 100 milhões de visualizações 

com vídeos de reflexões
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Itapeva vacinará munícipes a partir de 
36 anos nesta sexta-feira, dia 16 de julho

Na sexta-feira, dia 16 
de julho, Itapeva dará con-
tinuidade na aplicação da 
1ª dose de vacinação con-
tra a Covid-19 direcionada 
aos munícipes de 36 anos 
ou mais, somente por ida-
de. A imunização aconte-
cerá em todas as Unidades 
Básicas de Saúde do muni-
cípio, nas zonas Urbana e 
Rural, 10h às 15h (ou 
enquanto houver disponi-
bilidade de doses).

É necessário compare-
cer com um documento 
com foto constando CPF e 
comprovante de endereço. 
Não precisa de agenda-
mento prévio. Lembrando 
que o pré-cadastro não é 
obrigatório, mas reduz o 
tempo de espera na hora 
da vacinação. Basta aces-
s a r  o  s i t e  v a c i n a-
ja.sp.gov.br

Nesta etapa não haverá 
drive thru. Para os muníci-
pes impossibilitados de 
locomoção, o familiar res-
ponsável deverá contatar a 
Unidade de Saúde do seu 
bairro, ou àquela de refe-

rência em que o mesmo é 
atendido, para cadastra-
mento da vacinação domi-
ciliar. Este cadastro é neces-
sário para que a equipe de 
profissionais possa se pro-
gramar e realizar a logística 
para o deslocamento das 
doses, uma vez que as vaci-
nas em ações extra muro 
devem ser mantidas à tem-

peratura recomendada 
para a sua eficácia.

Vacina contra a fome! 
Se puder, contribua com 
um kg de alimento não 
perecível, o qual será 
doado às famílias em situ-
ação de vulnerabilidade.-
Sugestões e reclamações, 
ligar na Ouvidoria pelo 
número 0800 770 5350.

16 de Julho de 2021

Rua Cel. Higino Marques, 121 - Centro – Itapeva – SP
CEP. 18.407-120 - Tel.: (15) 3522-1907
Email: papeleirositapeva@uol.com.br

População pode fazer cadastro on-line para 
usufruir do transporte coletivo GRATUITO

A Prefeitura de Itape-
va, por meio das Secretari-
as de Defesa Social, Finan-
ças e o Departamento de 
Transporte Público, em 
parceria com a empresa 
Jundiá disponibilizou uma 
página na web para os 
cidadãos fazerem o cadas-
tro, sem sair de casa, do o 
cartão para a utilização do 
transporte coletivo gratui-
to na cidade.Para realizar o 
cadastro basta acessar o 
link www.jundia.net e 
escolher a opção “Cadas-
tro Usuário Itapeva”. O 
cidadão deve informar os 
seguintes dados: CPF, RG,  
data de nascimento, nome 
da mãe e endereço com 
CEP.Após preencher as 
informações pessoais e 
aparecer a mensagem 
“Gravação realizada com 
sucesso”, o cidadão deve 
comparecer ao guichê da 
Jundiaí, localizado no Ter-
minal Central, munido de 
documento pessoal, para a 
retirada do cartão. Em 
caso de dúvida o usuário 
pode entrar em contato 
pelo e-mail: atendimento-
.itapeva@jundia.net ou 
pelo telefone (15) 3521-
7373.Importante: vale 
ressaltar que os que não 
possuírem o cartão terão 
que pagar o valor de R$ 
6 , 0 0  ( s e i s  re a i s )  n o 
momento do embarque.
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GCM apreende entorpecentes na linha férrea
Nesta terça-feira, 13 de 

julho, por volta das 13h30, a 
Guarda Civil Municipal, em 
patrulhamento pela Avenida 
Cândido Rodrigues, recebeu a 
informação de que um 
indivíduo teria adentrado o 
Clube de Campo e estaria 
mexendo em algo próximo a 
linha. Ao se dirigir para o local, 
o indivíduo percebeu a equipe 
e disparou em corrida, não 
sendo possível localizá-lo. 
Empregada a cadela K-9 Glock 
durante a varredura foram 
localizadas 13 porções 
médias de maconha, que 
pesaram 309 gramas, em um 
arbusto. Diante dos fatos, o 
entorpecente foi encami-
nhado ao plantão policial 
para as devidas providênci-
as cabíveis.

CAPAL realiza a doação de materiais para a Saúde no combate ao coronavírus
Nesta segunda-feira 

(12 ) ,  a  P re fe i tura  de 
Itapeva,  por meio da 
Secretaria Muinicipal da 
Saúde, recebeu mais uma 
excelente notícia: a doação 
de materiais no combate à 
Covid-19, realizada pela 
C o o p e r a t i v a  C A PA L , 
unidade de Taquarivaí. 

A CAPAL esteve repre-
sentada pela colaboradora 
Lauana Monteiro, cujos 
materiais foram entregues 
ao secretário de Saúde Luiz 
Fernando Tassinari. Foram 
doadas 100 máscaras PFF2, 

70 máscaras face shield, 
5000 luvas de procedimen-
to descartáveis e 40 galões 
de 5 litros de álcool em gel.  
Todos os materiais servirão 
para auxiliar os profissio-
nais da saúde, que estão na 
linha de frente no combate 
à propagação do novo 
coronavírus.  

O prefeito Mario Tassinari 
agradeceu à empresa pela 
sensibilidade de colaborar 
com o município neste 
momento de pandemia. 
“Agradeço à CAPAL por esta 
doação, em nome da gestora 

Vanusa Carla. 
É muito importante o 

município receber insu-
mos e equipamentos para 
o combate da Covida-19 e 
principalmente direciona-
do aos profissionais da 
S a ú d e ,  q u e  a l é m  d e 
executarem o seu trabalho 
com amor e profissionalis-
mo, têm arriscado suas 
vidas para salvar outras. 
Parabéns a todos e especi-
almente à cooperativa 
pelo ato de solidariedade e 
amor ao próximo”, finali-
zou o prefeito.

Polícia Ambiental detém homem
 por posse ilegal de arma de fogo
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PROCLAMAS

A FAÇO SABER, que preten-
dem se casar e apresentaram 
os documentos exigidos pelo 
artigo 1.525 do Código Civil 
Brasileiro, a saber:-

Nºs I, III, IV e V JULIO 
CESAR DE ALMEIDA FILHO 
e  K A R E N  L E I K O 
AKAMATSU, sendo ELE:- 
natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 27 anos de 
idade, nascido a 18 de 
março de 1994, técnico de 
laboratório,  residente 
Fazenda  São  Marcos , 
Itapeva - SP, filho de JULIO 
C E S A R  D E  A L M E I DA , 
comprador, nacionalidade 
b r a s i l e i r a ,  6 3  a n o s , 
natural de Itapeva-SP e de 
MARIA BRIZOLA BATISTA 
DE ALMEIDA, serviços 
gerais ,  nacional idade 
b r a s i l e i r a ,  5 8  a n o s , 
natural de Itapeva-SP, 
residentes e domiciliados 
em Itapeva-SP;  sendo 
ELA:- natural de Apiaí-SP, 
divorciada de Augusto 
Vinicius Mariosi Moura, 
cujo o  casamento foi 
d i s s o l v i d o  a o s 
10/06/2020, com 26 anos 
d e  i d a d e ,  n a s c i d a  a 
10/02/1995, empresária, 
residente à Rua Cicero 
Marques Junior, nº 301, 
Vila Ribas, Itapeva - SP, 
filha de PAULO KIYOCHI 
AKAMATSU, caminhonei-
ro, nacionalidade brasilei-
ra, 50 anos, natural de 
Capão Bonito-SP, residente 
e domiciliado em Itapeva-
S P  e  d e  V E RA  LU C I A 
AKAMATSU, natural de 
Ubiratãn-AL, nacionalida-

de brasileira, falecida em 
Sorocaba-SP. Itapeva. 12 
de julho de 2021 

Nºs I, III e IV SANTIAGO 
SANTOS LEME e CAROLINE 
LOPES BARROS, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 27 anos de 
idade, nascido a 10 de 
fevereiro de 1994, policial 
militar,  residente Rua 
Carlos Rocha Amorim, nº 
176, Parque Vista Alegre, 
Itapeva - SP, filho de IRINEU 
LEME, motorista, naciona-
lidade brasileira, 59 anos, 
natural de Itapeva-SP, 
nascido na data de 24 de 
janeiro de 1962 e de LÚCIA 
BENEDITA VIEIRA SANTOS 
LEME, do lar, nacionalida-
de brasileira, 55 anos, 
natural de Itapeva-SP, 
nascida na data de 30 de 
maio de 1966, residentes e 
domiciliados em Itapeva-
SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 25 
anos de idade, nascida a 
23/10/1995, farmacêutica, 
residente Rua Lindóia, nº 
5 4 8 ,  V i l a  A p a re c i d a , 
Itapeva - SP, filha de IVONEI 
DOS SANTOS BARROS, 
policial civil, nacionalidade 
brasileira, 50 anos, natural 
de Itapeva-SP, nascido na 
data de 07 de dezembro de 
1 9 7 0  e  d e  A N D R E I A 
FREITAS FRANÇA LOPES 
B A R R O S ,  s e c re t á r i a , 
nacionalidade brasileira, 
4 9  a n o s ,  n a t u r a l  d e 
Itapeva-SP, nascida na data 
de 07 de agosto de 1971, 
residentes e domiciliados 
em Itapeva-SP. Itapeva. 12 

de julho de 2021 

Nºs I, III e IV EVERTON 
LEANDRO DA FÉ e BRUNA 
JAQUELINE MACHADO 
DINIZ, sendo ELE:- natural 
de Itapeva-SP, solteiro, com 
30 anos de idade, nascido a 
07 de julho de 1991, advo-
gado, residente à Rua Pires 
Fleury,  nº 61,  Centro, 
Itapeva - SP, filho de JOÃO 
PEDRO DA FÉ, mecânico, 
nacionalidade brasileira, 52 
anos, natural de Itapeva-SP 
e de MARIA JOAQUINA 
CARVALHO DA FÉ, do lar, 
nacionalidade brasileira, 48 
anos, natural de Nova 
Campina-SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva-
SP; sendo ELA:- natural de 
Itararé-SP, solteira, com 27 
anos de idade, nascida a 
09/12/1993, funcionária 
pública, residente à Rua 
João Perretti, nº 39, Jardim 
Bela Vista, Itapeva - SP, filha 
d e  A M A R I L D O  L Ú C I O 
GOMES DINIZ, empresário, 
nacionalidade brasileira, 55 
anos, natural de Itapeva-SP 
e de ADRIANA DE JESUS 
MACHADO DINIZ, do lar, 
nacionalidade brasileira, 47 
anos, natural de Riversul-SP, 
residentes e domiciliados 
em Itapeva-SP. Itapeva. 12 
de julho de 2021 

Nºs I, III, IV e V GILSON 
ANTONIO MOTTA e YARA 
KAWANE ALMEIDA FARIA, 
sendo ELE:- natural de 
Itapeva-SP, divorciado de 
Ruth Rodrigues, cujo o 
casamento foi dissolvido 
aos 19/10/1990, com 63 

anos de idade, nascido a 24 
de abril de 1958, funcioná-
rio público municipal, 
residente Rua José Gomes, 
nº 10, Vila Santana, Itapeva 
- SP, filho de OSVALDO 
M O T TA ,  f a l e c i d o  e m 
Itapeva-SP e de FLORISBELA 
MARIA MOTTA, falecida em 
Itapeva-SP; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, 
solteira, com 20 anos de 
i d a d e ,  n a s c i d a  a 
19/06/2001, manicure, 
residente Rua José Gomes, 
nº 10, Vila Santana, Itapeva 
- SP, filha de JOÃO CARLOS 
FA R I A ,  m o t o  t a x i s t a , 
nacionalidade brasileira, 42 
anos, natural de Itapeva-SP 
e de BENEDITA FERREIRA 
DE ALMEIDA, funcionária 
pública municipal, naciona-
lidade brasileira, 39 anos, 
natural de Itapeva-SP, 
residentes e domiciliados 
em Itapeva- SP. Itapeva. 13 
de julho de 2021 

Nºs I, III e IV LUCAS DE 
A L M E I D A  M A C I E L  e 
ANTONIELLE CARNEIRO 
FRANÇA,  sendo  ELE : - 
natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 29 anos de 
idade, nascido a 29 de 
agosto de 1991, auxiliar de 
contas médicas, residente 
à Rua João Martins de Melo 
Primo, nº 102, Conjunto 
Habitacional Paulo VI, 
Itapeva - SP, filho de IDIVAL 
DO AMARAL  MACIEL , 
mecânico, nacionalidade 
brasileira, 59 anos, natural 
de Nova Campina-SP e de 
I L DA  A PA R E C I DA  D E 
ALMEIDA MACIEL, meren-

d e i r a ,  n a c i o n a l i d a d e 
brasileira, 58 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 
18/08/1991, escriturária, 
residente à Rua Zacarias 
Augusto Pimentel, nº 269, 
Conjunto Habitacional São 
Camilo, Itapeva - SP, filha 
de ANTONIO BENEDITO 
FRANÇA, lavador, naciona-
lidade brasileira, 60 anos, 
natural de Nova Campina-
S P  e  d e  M A R I Z A  D E 
L O U R D E S  B U E N O 
CARNEIRO, do lar, naciona-
lidade brasileira, 63 anos, 
natural  de Tibagi -PR , 
residentes e domiciliados 
em Itapeva-SP. Itapeva. 13 
de julho de 2021 

Nºs I, III e IV FERNANDO DE 
O L I V E I R A  S A N T O S  e 
REGIANE RIBEIRO DELL 
ANHOL, sendo ELE:- natural 
de Itapeva-SP, solteiro, com 
39 anos de idade, nascido a 
13 de maio de 1982, enge-
nheiro, residente à Rua 
Newton Rosa, nº 297, 
Conjunto Habitacional 
Tancredo Neves, Itapeva - 
SP, filho de JOSÉ ANTUNES 
DOS SANTOS, funcionário 
p ú b l i c o  a p o s e n t a d o, 
nacionalidade brasileira, 74 
anos, natural de Buri-SP, 
nascido na data de 16 de 
setembro de 1946 e de 
TERESA  DE  OL IVE IRA 
S A N T O S ,  t é c n i c a  e m 
enfermagem aposentada, 
nacionalidade brasileira, 67 

anos, natural de Itapeva-SP, 
nascida na data de 19 de 
abril de 1954, residentes e 
domiciliados em Itapeva-
SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 41 
anos de idade, nascida a 
28/03/1980,  monitora 
escolar, residente à Rua 
Newton Rosa, nº 297, 
Conjunto Habitacional 
Tancredo Neves, Itapeva - 
SP, filha de CELSO DELL 
ANHOL, natural de Itararé-
SP, nacionalidade brasileira, 
falecido em Itapeva-SP na 
data de 12 de outubro de 
2020 e de HELENA RIBEIRO 
DELL  ANHOL ,  do  l a r, 
nacionalidade brasileira, 75 
anos, natural de Barra do 
Chapéu-SP, nascida na data 
de 10 de dezembro de 1945, 
residente e domiciliada em 
Itapeva-SP. Itapeva. 13 de 
julho 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.

L a r a  L e m u c c h i  C r u z 
Moreira
Oficial Titular

OBS:- Venho através deste, 
informar a todos os interessa-
dos 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). 

Julho Amarelo: o mês de combate 
as hepatites virais

Você sabe o que são 
hepatites virais? 

São doenças silenciosas, 
causada por vírus que 
prejudica o fígado e podem 
causar câncer e cirrose.  As 
hepatites virais ser transmiti-
das por contato sexual, 
transfusão de sangue ou 
órgãos ocorridos antes de 
1993, compartilhamento de 
seringa, agulhas, aparelho de 
barbear, alicates de cutícula, 
escova de dentes, etc.

A Prefeitura de Itapeva, 
por meio da Secretaria 
M u n i c i p a l  d e  S a ú d e 
disponibiliza aos muníci-
pes o exame de sangue em 
todas as Unidades Básicas 
de Saúde neste mês de 
JULHO. Faça o teste e tire a 
dúvida. Cuide-se!
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