
PÁGINA 02 PÁGINA 03 

PÁGINA 06

PÁGINA 05

PÁGINA 02PÁGINA 08PÁGINA 06

ITA NEWS
PÁGINA 04

Fundador:  Francisco Carli Neto  |  Ano XVI - Edição 1.153  |  Itapeva, 03 de setembro de 2021 | www.jornalitanews.com.br

Durante patrulhamento de ROCAM pela Avenida Dr. 
José Ermírio de Moraes, a equipe avistou dois indivíduos 
em uma motocicleta, os quais demostraram certo nervo-
sismo, motivando a abordagem. 

Empresas se unem em 
prol de famílias 

carentes

Projeto Guri prorroga período 
de matrículas com mais de 590 

vagas na região de Itapeva

Carreata marca o início do Setembro 
Verde, o mês oficial da luta pela inclusão

Das 13 às 17h
Agende pelo whats 

(15) 98105-3818

Grafica IN

Zona Rural 
terá segunda 

dose de 
Coronavac nesta 

sexta-feira, 
dia 3 de 

setembro

Expresso de 
aniversário: 

atrações 
adaptadas 

ao novo 
normal!

Policiais prendem dois indivíduos 
com drogas após tentativa de fuga

em uma plantação de trigo

A temporada do brasileiro de MX abriu 
neste último fim de semana 27,28 e 29

GCM prende indivíduo 
que furtou peça da 

antiga Ceagesp

Segunda dose de Pfizer e 
de Coronavac será nesta 

sexta-feira, dia 3 de setembro
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Editorial

Que cada um encontre a si mesmo...

A  t e m p o r a d a  d o 
brasileiro de MX abriu neste 
último fim de semana 27,28 
e 29 de Agosto na cidade de 
Faxinal-PR que recebeu a 1ª 
e 2ª etapa do Campeonato 
Brasileiro de Motocross e 
Paranaense de Motocross 
com 4 pilotinhos de Itapeva.

 Mesmo com evento 
sendo fechado ao público 
d e  ú l t i m a  h o r a  p e l o 
MP/PR, o evento ocorreu 
com todos os protocolos 
seguidos à risca pelos 
organizadores.

Itapevenses na pista:

Os Itapevenses Gabriel 
Piedade (10anos), Luiz Afonso 
(10 anos)  e  os irmãos 
Assisenses residentes em 
Itapeva Thomaz Aquino 
(7anos) e João Aquino(11 anos) 
se dividiram nas categorias de 
base no motocross nacional 
50cc e 65cc disputando com 
pilotos de todo o país no Maior 
Campeonato de Motocross da 
América Latina que tem 
transmissão online pelo canal 
da CBMTV no youtube.

Categoria 50cc (Gaite 
com 36 atletas)

227 Thomaz Aquino - 
12ª  CBM, 226 Gabriel 
Piedade -15ª CBM.

Categoria 65cc (Gaite 
com 37 atletas), 225 João 
Aquino -  8ª Brasileiro 21   
Luiz Afonso -  15ª Brasileiro e  
9ª Paranaense. 226 Gabriel 
Piedade - 25ª Brasileiro

Também tivemos a 
participação do piloto de 
Apiaí Tetezinho na MXJr

984 Paulo Depetris Jr. - 
22º Brasieliro *cc (cilindradas)

A temporada do brasileiro de MX abriu neste último fim de 
semana 27,28 e 29 de Agosto na cidade de Faxinal-PR 

Empresas se unem em prol de 
famílias carentes

A empresa Comercial 
Sul Paraná teve a iniciativa 
de unir forças com parceiros 
de trabalho para arrecadar 
cestas básicas e doar às 
famílias em situação de 
vulnerabilidade social.

Estiveram unidas na 
ação as empresas: Tala 
Pneus, Papelaria Macedo, 
Auto Posto Zanforlin, Upl, 
Inquima, Dekalb, Ihara, 
S i p c a m  N i c h i n o , 
Microquimica/Tradecorp, 

Diafer. Ao todo, foram doadas 
29 cestas básicas para famílias 
da Vila Santa Maria. A entrega 
foi realizada na segunda-feira, 
dia 30 de agosto. Para a 
organização, o dia foi extrema-
mente gratificante.

Provavelmente tantos óbitos repentinos, sofridos e sem despedidas causarão 
grandes traumas na população como um todo. E muitos precisão de ajuda, de um ‘ombro 
amigo’ que não julgue ou aponte o dedo, o qual poderão encontrar na terapia. 

Não somente pela Covid, mas também por uma sociedade que está, de fato, 
doente.  A intolerância e o efeito dominó são dois pontos que me deixam muito aflita. 
O acesso fácil à tecnologia e estar atrás de uma tela de celular ou computador deixa as 
pessoas mais ‘fortes’ e corajosas para disseminar qualquer opinião, mesmo que essa 
atinja negativamente ou agrida o outro. A desordem, os conflitos religiosos, por 
ideologias, raças ou gêneros têm causado grandes traumas e rupturas de laços 
afetivos e familiares. Divergências políticas ou o negacionismo diante do Coronavírus, 
por exemplo, são temas que levantam polêmicas em qualquer roda de conversa ou nas 
redes sociais, principalmente.

A incerteza do amanhã é uma recorrente nos nossos dias. Ser grato pelo dia que 
passou ou abrir os olhos ao acordar são dádivas corriqueiras, mas que hoje em dia 
devem ser comemoradas. A confiança sólida que tínhamos já está tão, tão distante. 

Então o que é hoje, amanhã eu já nem sei mais. Por isso, vivemos angustiados, 
propensos a viver em um futuro dominado pelo uso de antidepressivos e tarjas-pretas, 
que cumprem com o seu objetivo momentaneamente, acabando com a dor por um 
tempo determinado.

A liquidez da atualidade nos assusta. Não é somente por trocar um 
eletrodoméstico que quebrou e hoje ‘compensa’ jogar fora e comprar um novo, mas 
também por esse desapego com relacionamentos, trabalho, família, amizades, enfim. 
É uma busca constante por novidades, por vivenciar experiências únicas, que trarão 
prazer naquele momento. Permanecer, estacionar, ficar, enraizar são palavras que 
quase não fazem mais parte do vocabulário, já que a solidez e a certeza já perderam a 
vitalidade.

A verdade é que sonhar ainda é possível, mas planejar o futuro e vislumbrar 
estabilidade parecem situações um tanto quanto ultrapassadas. Porém, penso que 
toda essa fluidez também nos deixa vulneráveis, inseguros e suscetíveis a solidão e 
depressão. Quem sabe consigamos tomar as rédeas de nossas próprias vidas.
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Projeto Guri prorroga período de matrículas com 
mais de 590 vagas na região de Itapeva

A inscrição de interesse 
para novos alunos e alunas 
do Projeto Guri - maior 
programa sociocultural 
brasileiro, mantido pela 
Secretaria de Cultura e 
Economia Cr iat iva  do 
Estado de São Paulo - será 
realizada até o dia 24 de 
setembro de 2021, de 
maneira online, para os 
polos de ensino do interior 
e litoral de São Paulo. Para 
participar, não é preciso ter 
conhecimento prévio de 
m ú s i c a ,  n e m  p o s s u i r 
instrumentos ou realizar 
testes seletivos. São 30 
cursos gratuitos de música, 
oferecidos no contra turno 
escolar, para crianças, 
adolescentes e jovens de 6 
a 18 anos incompletos. A 
região de Itapeva dispõe de 
592 vagas.

Para fazer a inscrição, o 
responsável deve acessar o 
link no site do Projeto Guri 
e preencher o formulário a 
partir de qualquer platafor-
ma (celular, tablet, compu-
tador etc.).

Link: 
https://wae.projetoguri.or
g.br:8080/waeweb/servlet/
hnwvcndrwdg?1,2021,2,1

Informações solicitadas 
no formulário

 Dados do aluno ou da 
aluna: nome completo, 
d a t a  d e  n a s c i m e n t o, 
número do RG ou certidão 
de nascimento, cor da pele, 
sexo, e-mail, telefone e 
endereço;

Dados do responsável: 
nome completo, grau de 
parentesco e e-mail;

Escolha do polo de 
ensino, por município;

E s c o l h a  d o  c u r s o, 
conforme as opções de dias e 
horários disponíveis no polo;

Segunda opção de curso 
(para quem escolheu um 
instrumento ou iniciação 
musical há também a opção 
do curso de coral);

Indicar se o candidato ou 
candidata possui deficiênci-
as, síndromes ou transtor-
nos, e se está em medida 
socio educativa ou medida 
protetiva;

Renda familiar e quanti-
dade de pessoas que moram 
na residência;

Após preenchimento, 
clicar em 'enviar' para que seja 
gerado o número de protocolo 
referente ao processo.

Matrícula
Os formulários preen-

chidos nos meses de junho e 
agosto continuam valendo 
até o dia 24 de setembro. O 
sistema gerou uma lista de 
espera para os inscritos que 
ainda não tiveram suas 
matrículas efetivadas e os 
polos darão prioridade a ela.

O preenchimento e 
envio do formulário de 
inscrição não garante a 
matrícula. Essa dependerá 
da quantidade de vagas 
disponíveis no curso escolhi-
do e a ordem de inscrição.

Caso haja a vaga, o 
candidato receberá da 
coordenação  do  po lo, 
posteriormente, um e-mail 
de boas-vindas com o 
número de matrícula e senha 
de acesso ao Portal do Aluno. 
No Portal, o Guri deverá 
anexar os documentos 
solicitados e preencher o 
questionário social. 

Os endereços dos polos 
estão  aqui  neste  s i te 
https://www.projetoguri.o
rg.br

Aulas no Projeto Guri
Após a efetivação da 

matrícula (entrega de 
documentos e preenchi-
mento do questionário 
social), as coordenações de 
polo enviam aos alunos, 
familiares, responsáveis 
um link de acesso à plata-
forma de ensino remoto. 
Independentemente do 
retorno presencial, alunos 
e alunas terão acesso às 
aulas e atividades por meio 
da plataforma.

Em razão dos impactos 
da pandemia da COVID-19, 
que afetam fortemente o 
setor cultural e o orçamen-
to do Estado, as aulas no 
Projeto Guri seguirão de 
modo remoto. O retorno 
presencial, quando houver, 
deverá ocorrer de maneira 
progressiva, atendendo à 
deliberação do  Governo do 
Estado de São Paulo e a 
autorização prévia de cada 
u m a  d a s  c i d a d e s .  A s 
famí l ias  receberão as 
informações necessárias 
com antecedência, cientes 
de que todas as medidas de 
segurança estão sendo 
tomadas, visando a saúde e 
o bem-estar dos Guris, 
familiares, empregados, 
empregadas e comunidade.

Confira a lista comple-
ta dos polos na região de 
Itapeva:

Polo Barra do Chapéu
Vagas :  3  -  O  po lo 

oferece os cursos: percus-
são, violão, Cursos com 
vagas disponíveis: percus-
são, violão, Telefone: (15) 
3554-1145 funcionamento 
d o  p o l o :  s e g u n d a s  e 
quartas-feiras, das 13h às 
17h, Endereço do polo: Rua 
Antônio Alves de Miranda, 
s/nº, Centro - Barra do 
Chapéu/SP

Polo Bom Sucesso de 
Itararé

Vagas: 57 - O polo 
oferece os cursos: coral 
juvenil, iniciação musical, 
violão, cursos com vagas 
disponíveis, coral juvenil, 
iniciação musical, violão, 
telefone: (15) 3533-1295 
Funcionamento do polo: 
terças e quintas-feiras, das 
13h às 17h, endereço do 
polo: Avenida Coronel 
Macedo, 326, Centro - Bom 
Sucesso de Itararé/SP

Polo Buri
Vagas: 10 - O polo 

oferece os cursos: coral 
juvenil, iniciação musical, 
percussão, violão, Cursos 
com vagas disponíveis: 
coral juvenil, iniciação 
musical, telefone: (15) 
3546-1505 funcionamento 
d o  p o l o :  s e g u n d a s  e 
quartas-feiras, das 13h30 
às 17h30, Endereço do polo: 
Rua Vereador Valdemar 
Lopes De Oliveira, s/nº, São 
José - Buri/SP

Polo Capão Bonito
Vagas: 26 - O polo 

oferece os cursos: coral 
juvenil, iniciação musical, 
percussão, violão, Cursos 
com vagas disponíveis: 
coral juvenil, percussão, 
violão, telefone: (15) 3541-
7164, funcionamento do 

polo: segundas e quartas-
feiras, das 8h às 11h; e das 
13h30 às 17h30, Endereço 
do polo: Rua Quintino 
Bocaiuva, 111, Centro - 
Capão Bonito/SP

Polo Fartura
Vagas: 2 - O polo oferece 

os cursos: percussão, viola 
caipira e violão, Cursos com 
vagas disponíveis: percus-
são, viola caipira e violão, 
Telefone: (15) 3382-1598 
Funcionamento do polo: 
terças e quintas-feiras, das 
8h às 11h; e das 13h30 às 
17h30, Endereço do polo: 
Praça Tenente Cassemiro, 
185, Centro - Fartura/SP

Polo Guapiara
Vagas: 17 - O polo 

oferece os cursos: coral 
juvenil, violão Cursos com 
vagas disponíveis: coral 
juvenil, Telefone: (15) 3547-
7610 Funcionamento do 
polo: terças e quintas-
feiras, das 13h às 17h, 
Endereço do polo: Rua 
Shiguemi Kacuta, 149, 
Centro - Guapiara/SP

Polo Itaberá
Vagas: 117 - O polo 

oferece os cursos: clarinete, 
contrabaixo, coral juvenil, 
eufônio, flauta transversal, 
iniciação musical, percussão, 
saxofone, teclado/piano, 
trombone, trompa, trompe-
te, tuba, viola, violino, 
violoncelo, Cursos com vagas 
disponíveis: coral juvenil, 
violino, viola, violoncelo, 
contrabaixo, flauta transver-
sal,  iniciação musical, 
clarinete, saxofone, trompe-
te, trombone, trompa, 
eufônio, tuba, percussão, 
Telefone: (15) 3562-2042 
Funcionamento do polo: 
quartas e sextas-feiras, das 
8h às 11h; e das 13h às 18h, 
Endereço do polo: Rua 
Angelo Valcazara, 320, 
Centro - Itaberá/SP

Polo Itaporanga
Vagas: 31 - O polo oferece 

os cursos: coral juvenil, 
iniciação musical, violão, 
Cursos com vagas disponíve-
is: coral juvenil, iniciação 
musical, violão, Telefone: (15) 
3565-1573 Funcionamento 
do polo: segundas e quartas-
feiras, das 13h às 17h, 
Endereço do polo: Rua Frei 
Pacífico de Montefalco, 1263, 
Centro - Itaporanga/SP. Apoio 
local: Arteris

Polo Itararé
Vagas: 59 - O polo 

oferece os cursos: coral 
juvenil, iniciação musical, 
percussão, violão, Cursos 
com vagas disponíveis: 
coral juvenil, iniciação 
musical, percussão, violão, 
Telefone: (15)3531-3152, 
Funcionamento do polo: 
segundas e quartas-feiras, 
d a s  1 3 h 3 0  à s  1 7 h 3 0 , 
Endereço do polo: Rua 
Prudente de Moraes, 1970, 
Centro - Itararé/SP

Polo Nova Campina
Vagas: 5 - O polo oferece 

os cursos: coral juvenil, 
percussão, viola caipira e 
violão, Cursos com vagas 
disponíveis: coral juvenil, 
percussão, viola caipira, 
violão, Telefone: (15) 3535-
1139, Funcionamento do 
polo: segundas a quartas-
feiras, das 13h30 às 17h30, 

Endereço do polo: Rua 
Oirazil Cardoso de Almeida, 
1 0 ,  C D H U  1  -  N o v a 
Campina/SP

Polo Piraju
Vagas: 23 - O polo 

oferece os cursos: contra-
baixo acúst ico,  v io la , 
violino, violoncelo, luteria e 
canto coral, Cursos com 
vagas disponíveis: coral 
juvenil, viola, violoncelo, 
contrabaixo, luteria

Telefone: (14) 3351-
1361, Funcionamento do 
polo: quartas e sextas-
feiras, das 8h às 12; e das 
13h30 às 17h30, Endereço 
do polo: Rua Vicente Laino, 
416, Centro, Piraju/SP

Polo Ribeirão Branco
Vagas: 20 - O polo oferece 

os cursos: coral juvenil, 
iniciação musical, percussão, 
violão, Cursos com vagas 
disponíveis: coral juvenil, 
iniciação musical, percussão, 
violão, Telefone: (15) 3553-
1232, Funcionamento do 
polo: terças e quintas-feiras, 
das 13h30 às 17h30, Endereço 
do polo: Rua Coronel Joaquim 
Machado, 636, Centro - 
Ribeirão Branco/SP

Polo Ribeirão Grande

Vagas: 38 - O polo 
oferece os cursos: coral 
juvenil, iniciação musical, 
percussão, viola caipira, 
violão, Cursos com vagas 
disponíveis: coral juvenil, 
iniciação musical, percus-
são, viola caipira, violão, 
Telefone: (15) 3544-8800, 
Funcionamento do polo: 
terças e quintas-feiras, das 
13h às 17h Endereço do 
polo: Rua Manoel Silvério 
Ferreira, 180, Centro - 
Ribeirão Grande/SP

Polo Riversul
Vagas: 48 - O polo oferece 

os cursos: coral juvenil, 
percussão, violão, Cursos com 
vagas disponíveis: coral 
juvenil, percussão, violão, 
Telefone: (15) 3571-1545, 
Funcionamento do polo: terças 
e quintas-feiras, das 14h30 às 
18h30, Endereço do polo: Rua 
Gustavo Rodrigues de 
Rezende, 367, Centro - 
Riversul/SP. Apoio local: Arteris

 
Polo Sarutaiá

Vagas :  2  -  O  po lo 
oferece os cursos: coral 
juvenil, iniciação musical, 
percussão, violão, Cursos 
com vagas disponíveis: 
coral juvenil, percussão, 
Telefone: (14) 3387-1597, 

Funcionamento do polo: 
segundas e quartas-feiras, 
das 13h às 17h, Endereço 
do polo:  Rua Joaquim 
Franco de Godoy, 489, 
Centro - Sarutaiá/SP

Polo Taquarituba
Vagas: 80 - O polo oferece 

os cursos: coral juvenil, 
iniciação musical, percussão, 
violão, Cursos com vagas 
disponíveis: coral juvenil, 
iniciação musical, percussão, 
violão, Telefone: (14) 3762-
2424 Funcionamento do 
polo: segundas e quartas-
feiras, das 13h30 às 17h30, 
Endereço do polo: Rua 
Doutor Campos Salles, 186, 
Centro - Taquarituba/SP

Apoio local: Arteris - Polo 
Taquarivaí

Vagas: 54 - O polo oferece 
os cursos: coral juvenil, 
iniciação musical, percussão, 
teclado/piano, violão, Cursos 
com vagas disponíveis: coral 
juvenil, iniciação musical, 
percussão, teclado/piano, 
violão, Telefone: (15) 3534-
1170, Funcionamento do 
polo: terças e quintas-feiras, 
das 8h às 11h; e das 13h30 às 
17h30, Endereço do polo: Rua 
Benedito Paulino Nogueira, 
s/nº, Centro - Taquarivaí/SP

Processo segue online para polos do interior e litoral de São Paulo.
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No dia 21 de setembro é 
comemorado o Dia Nacional 
da Luta das Pessoas com 
Deficiência. Com o objetivo 
de fomentar a visibilidade e 
proporcionar informações 
referentes ao universo das 
pessoas com deficiência, 
algumas instituições se 
uniram para estabelecer 

momentos de parceria e 
comunhão em prol de uma 
causa tão importante.

Para dar início a um 
calendário repleto de ações, 
a Secretaria Municipal da 
Educação de Itapeva em 
parceria com o Conselho 
Municipal dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência, 

APAE, CEAPEM, Guarda Civil 
Municipal, pais, familiares e 
alunos, promoveu uma 
carreata percorrendo alguns 
bairros da cidade.

A programação está 
repleta de ações para este 
mês tão especial: momen-
tos de reflexões, estudos, 
diálogos, formações, lives, 

v i d e o c o n f e r ê n c i a s  e 
campanhas. Juntos na luta 
pela Inclusão.

Confira os demais even-
tos programados:

03 e 04 – Conscientização 
sobre vagas – CMDPD

07- Live Inclusão/Exclusão

09- Vídeoconferência 
formação- SME

10- Dia da Língua de 
Sinais – CEAPEM

16- Bate papo informa-
tivo – CEAPEN

18- Nossa atuação – 
APAE Itapeva

21- Live com CMDPD – 
Com Dra. Cintia Fadini

22- Pauta formativa/ 
Vídeoconferência- SME

2 3 -  L i v e  Yo u Tu b e 
CEAPEM/SME

26-  Campanha Dia 
Nacional do Surdo

27, 28 e 29- Cartilha 
informativa

30- Conexão Inclusiva / 
Encerramento

Segunda dose de Pfizer e de Coronavac 
será nesta sexta-feira, dia 3 de setembro

A Secretaria Municipal 
da Saúde de Itapeva informa 
que vacinará nesta sexta-
feira dois públicos diferentes 
com a segunda doses contra 
a Covid-19, primeiramente 
serão as pessoas vacinadas 
com a primeira dose da 
vacina PFIZER ATÉ o dia 16 
de junho (16/06). A vacina-
ção acontecerá no Centro de 
Referência do Idoso (ao lado 
do Posto da Vila Aparecida), 
das 8h às 11h para muníci-
pes com a inicial do nome de 
A ao J e das 13h às 16h para 
munícipes com a inicial do 
nome de K ao Z. Para este 
público em específico, há 
doses suficientes.

Em seguida, acontecerá 
a vacinação em pessoas 
vacinadas com primeira 
dose da vacina CORONAVAC 
até 31/07. A imunização 
ocorrerá das 16h às 19h na 
zona urbana, SOMENTE nas 
8 Unidades: CS1 - Postão, Vila 
Aparecida, Jardim Maringá, 
Parque São Jorge, São Camilo, 
Bela Vista, Vila Isabel e 
Morada  do  Bosque .  A 
imunização ocorrerá no 
horário previsto ou enquan-
to houver disponibilidade de 
d o s e s .  A  S e c r e t a r i a 
Municipal da Saúde de 
Itapeva informa que recebeu 

uma GRADE PARCIAL de 
Coronavac do Estado, (não 
correspondendo ao total de 
doses esperadas), então 
ressalta-se que as pessoas 
que não conseguirem tomar 
a segunda dose poderão se 
imunizar assim que receber-
mos novas doses de vacina 
Coronavac.

Para receber o imunizan-
te é necessário levar um 
documento com foto cons-

tando CPF e o comprovante 
da primeira dose. Lembrando 
que a segunda dose é de 
extrema importância para a 
imunização!

Importante: 
Qualquer reação adversa 

após receber a vacina, 
procure a sua Unidade de 
Saúde para notificação do 
caso e avaliação médica se 
necessária.

Carreata marca o início do Setembro Verde, o mês oficial da luta pela inclusão
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A Secretaria Municipal 
da Saúde de Itapeva infor-
ma que vacinará nesta 
s e x t a - f e i r a ,  N A  Z O N A 
RURAL pessoas vacinadas 
com primeira dose da 
vacina CORONAVAC até 
3 1 / 0 7 .  A  i m u n i z a ç ã o 
ocorrerá das 10h às 15h, no 
horário previsto ou enquan-
to houver disponibilidade 
de doses.* A Secretaria 
Municipal da Saúde de 

I t a p e v a  i n f o r m a  q u e 
r e c e b e u  u m a  G R A D E 
PARCIAL de Coronavac do 
Estado, (não corresponden-
do ao total de doses espera-
das), então ressalta-se que 
as pessoas que não conse-
guirem tomar a segunda 
dose poderão se imunizar 
assim que recebermos 
novas doses de vacina 
Coronavac.Para receber o 
imunizante é necessário 

levar um documento com 
foto constando CPF e o 
comprovante da primeira 
dose. Lembrando que a 
segunda dose é de extrema 
importância para a imuni-
z a ç ã o ! I m p o r t a n t e : 
Qualquer reação adversa 
após receber a vacina, 
procure a sua Unidade de 
Saúde para notificação do 
caso e avaliação médica se 
necessária.

Zona Rural terá segunda dose de Coronavac 
nesta sexta-feira, dia 3 de setembro

Fundo Social de Solidariedade de Itapeva tem 
corte de cabelo gratuito de segunda a quinta-feira

A Prefeitura de Itapeva, 
por meio do Fundo Social de 
Solidariedade oferece para a 
população corte de cabelo 

gratuito, de segunda a 
quinta-feira, das 13h30 às 
16h ,  na  Rua  S inhô  de 
Camargo, nº 210.Não é 

preciso fazer agendamento 
prévio, basta comparecer na 
sede do Fundo Social nas 
datas e horários divulgados.

Comemoração com estilo no FER FER VENDO
Dia de festa comemo-

rada com estilo no Salão de 
Festas FER FER VENDO, a 
pequena Vitoria com seu 6 
aninhos pode passar junto 
a  s u a  i r m ã  L a v i n e a 
momentos inesquecíveis 
nesta data tão especial.

Os pais Monica e Leandro 
puderam desfrutar junto as 
filhas e seus convidados essa 
festa linda, seguindo as 
normas de segurança e 
tomando todos os cuidados 
contra a covid-19.

Aniversário em dose dupla 
Quando se trata de 

festa, não há tempo ruim 
no salão FER FER VENDO, a 
comemoração foi em dose 
dupla e os aniversariantes 
da vez foram Gabriel e 
Yasmin, em uma festa 
animada com a turma da 
Monica. 

Com alegria estampa-
da no rosto, os pais Lucas e 
Rosana passaram esse dia 
feliz junto aos filhos e 
convidados, seguindo as 
normas de segurança e 
prevenção à Covid.
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Policiais prendem dois indivíduos com drogas
após tentativa de fuga em uma plantação de trigo

Durante patrulhamento 
de ROCAM pela Avenida Dr. 
José Ermírio de Moraes, a 
equipe avistou dois indiví-
duos em uma motocicleta, 
os quais demostraram certo 
nervosismo, motivando a 
abordagem. Foi então dado 
ordem de parada, porém, o 
condutor ignorou e empre-
endeu fuga pela mesma 
avenida.

A motocicleta seguiu 
pela Avenida Cândido 
Rodrigues, Av. Brasil, Av. 
Paulina de Moraes, Av. 
Higino Marques, canteiro e 
contramão da mesma via, 
Av. Expedicionários de 
Itapeva e Rodovia Eduardo 

Saigh onde, ao perceberem 
que não conseguiriam mais 
fugir, tentaram se evadir 
pelo acostamento, mas 
devido ao cerco realizado 
com o apoio de outra 
viatura, tentaram abando-
nar a motocicleta e aden-
trar a uma plantação de 
trigo.

Um dos indivíduos foi 
detido já na cerca, enquanto 
o outro continuou fugindo a 
pé pelo meio da plantação 
de trigo, sendo acompanha-
do por um policial, o qual 
percebeu que ele corria 
segurando algo na cintura e 
durante o percurso dispen-
sou vários saquinhos. Ao 

ser abordado, dentro de um 
brejo, foi submetido a busca 
pessoal onde foi localizado 
no seu bolso direito um 
celular da marca Motorola. 
Retornando pelo trajeto 
feito pelo sujeito, foram 
localizados 33 eppendorfs 
c o n t e n d o  s u b s t â n c i a 
análoga a cocaína e 26 
pedras análogas a crack.

Diante dos fatos, foi dado 

voz de prisão e informado 
seus direitos constituciona-
is. Com o apoio de uma 
viatura, foram conduzidos 
os dois indivíduos junta-
mente com a motocicleta, 
entorpecentes e celular ao 
Plantão Policial, onde foi 
elaborado o Boletim de 
Ocorrência por tráfico de 
drogas. Ambos permanece-
ram à disposição da Justiça.

No dia 01, por volta das 
21h, a equipes tática 
ROMU, em patrulhamento 
pela Rua Dom José Carlos 
Aguirre, já conhecida pela 
comercialização de drogas 
realizou a abordagem a um 
grupo de pessoas, das 
quais uma se levantou, 
dispensando algo no 
portão de casa e saindo 
andando rapidamente.

Feita a abordagem ao 
rapaz, foram encontrados 2 
pinos de cocaína, uma 
porção de maconha e uma 
nota de R$ 10,00. Verificado 

o que o indivíduo tinha 
dispensado, tratava-se de 
uma caixa de cigarro, a qual 
em seu interior continha 10 
pedras de crack e 4 pinos de 
cocaína. Indagado, o rapaz 
disse que era usuário e que 
havia comprado os entorpe-
centes de um adolescente.

Diante dos fatos, o 
indivíduo foi apresentado ao 
plantão policial, onde  a 
autoridade plantonista 
confeccionou o B.O. de porte 
de entorpecentes e tráfi-
co/ato infracional e as drogas 
e dinheiro apreendidos.

GCM prende indivíduo 
que furtou peça da 

antiga Ceagesp

Durante patrulhamen-
to de ROCAM pela Avenida 
Dr. José Ermírio de Moraes, 
a equipe avistou dois 
i n d i v í d u o s  e m  u m a 
motocicleta, os quais 
d e m o s t r a r a m  c e r t o 
nervosismo, motivando a 
abordagem. Foi então 
dado ordem de parada, 
porém, o condutor igno-
rou e empreendeu fuga 
pela mesma avenida.

A motocicleta seguiu 
pela Avenida Cândido 
Rodrigues, Av. Brasil, Av. 
Paulina de Moraes, Av. 
Higino Marques, canteiro e 
contramão da mesma via, 
Av. Expedicionários de 
Itapeva e Rodovia Eduardo 
Saigh onde, ao perceberem 
que não conseguiriam 
mais fugir, tentaram se 
evadir pelo acostamento, 
mas devido ao cerco 
realizado com o apoio de 
outra viatura, tentaram 
abandonar a motocicleta 
e adentrar a uma planta-
ção de trigo.

Um dos indivíduos foi 
detido já na cerca, enquan-

to o outro continuou 
fugindo a pé pelo meio da 
plantação de trigo, sendo 
acompanhado por um 
policial, o qual percebeu 
que ele corria segurando 
algo na cintura e durante o 
percurso dispensou vários 
saquinhos. Ao ser aborda-
do, dentro de um brejo, foi 
submetido a busca pessoal 
onde foi localizado no seu 
bolso direito um celular 
d a  m a rc a  M o t o ro l a . 
Retornando pelo trajeto 
feito pelo sujeito, foram 
localizados 33 eppendorfs 
contendo substância 
análoga a cocaína e 26 
pedras análogas a crack.

Diante dos fatos, foi dado 
voz de prisão e informado 
seus direitos constituciona-
is. Com o apoio de uma 
viatura, foram conduzidos 
os dois indivíduos junta-
mente com a motocicleta, 
entorpecentes e celular ao 
Plantão Policial, onde foi 
elaborado o Boletim de 
Ocorrência por tráfico de 
drogas. Ambos permanece-
ram à disposição da Justiça.

Guarda Municipal apreende drogas 
na Vila Dom Bosco
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