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Nesta sexta-feira (19) 
haverá aplicação de dose de 
reforço e 2ª dose das 
vacinas Pfizer, Coronavac e 
Astrazeneca. 

A aplicação da 2ª dose da 
Pfizer nos cidadãos de 12 a 17 
anos, que tomaram a 1ª dose 
até 24/09 e cidadãos de 18 
anos ou mais, que tomaram a 
1ª dose até 29/10, será nas 
UBS rurais, das 10h às 15h e 
nas UBS urbanas (Morada do 
Bosque, Cimentolândia, São 
Miguel, Santa Maria, Taquari 

e São Benedito), das 14h às 
18h.

Neste mesmo dia, será 
aplicada a 2ª dose da 
Coronavac nos cidadãos 
que tomaram a 1ª dose até 
29/10, nas unidades CSI 
(Postão) e Parque São Jorge, 
das 14h às 18h; e a 2ª dose 
da Astrazeneca nas pessoas 
que tomaram a 1ª dose até 
2 4 / 0 9 ,  n a s  U B S  V i l a 
Aparecida e São Camilo, das 
14h às 18h.

Para receber a imuniza-

ção, basta fazer parte do 
público-alvo e comparecer 
no horário estipulado 
munido de comprovante de 
vacinação e documento 
com foto, constando CPF. 
No caso dos adolescentes 
de 12 a 17 anos, é obrigató-
ria a presença de seu 
responsável legal. Vale 
ressaltar que a vacinação 
acontecerá nos horários 
previstos ou enquanto 
houver disponibilidade de 
doses.

2ª dose das vacinas Pfizer, Coronavac e Astrazeneca 
será nessa sexta, dia 19

"Decida onde você quer 
chegar e NÃO PARE 

até conseguir!"

19 de novembro de 2021



Conexão Auditiva inaugura nova clínica na 
Praia Grande, essa é a 5ª unidade

19 de novembro de 2021

A Conexão Auditiva, 
unidade de Praia Grande, 
inaugurou no último sábado, 
dia 7 de novembro. A filial já 
está em atendimento, nos 
mesmos modelos das outras 
unidades: oferecer as melho-
res soluções de tecnologia 
auditiva. 

A parceria junto da 
fonoaudióloga Dra. Priscila 
Souza - que já atendia no 
consultório em São Paulo - foi 
o que permitiu que a nova 
clínica no litoral paulista 
acontecesse, é ela quem toma 
conta dos atendimentos na 
clínica. Ela é formada pela 
UNIFESP com pós-graduação 
em Processamento Auditivo 
pela CEFAC e GEPAT, São 
Paulo. Dra. Priscila realizará a 
avaliação clínica da audição, 
seleção e adaptação de 
aparelhos auditivos em 
nossa mais nova unidade.

A Conexão Auditiva de 
Praia Grande está localizada 
no edifício Beatrix Boulevard, 
um complexo de estabeleci-
mentos da área da saúde, no 
endereço Av. Brasil, 600, 
Boqueirão, Praia Grande.

Sobre a Rede Conexão 
Auditiva:

A Cl ínica  Conexão 
Auditiva nasceu em Itapeva e 
se estendeu para as cidades 
de São Paulo, Botucatu, Bauru 
e agora chegou ao litoral, em 
Praia Grande.

A rede teve início com a 
fonoaudióloga Cintia Fadini, 
graduada pela UNESP, sendo 
reconhecida como uma 
autoridade na área. Além de 
fundadora, Dra. Cintia 
também realiza a avaliação 
clínica da audição, seleção e 
auxilia na adaptação de 
aparelhos auditivos com 
treinamentos aos pacientes, 
principalmente na unidade 

de Itapeva.
As Clínicas Conexão 

Auditiva oferecem os melhores 
e mais modernos aparelhos e 
acessórios para completar o 
tratamento, além de proporcio-
nar o acesso à tecnologia 
avançada para quem necessita 
de cuidados específicos contra a 
baixa audição, perda auditiva, 
zumbido, entre outros casos.

Saiba mais sobre os 
serviços oferecidos pelas 
c l í n i c a s  n o  s i t e : 
https://conexaoauditiva.
com.br/ 

Para a idealizadora da 
Rede de Clínicas Conexão 
Auditiva, Cintia Fadini, ouvir 
é viver, é emoção, é conectar 
as pessoas por meio do SOM. 
“A Conexão Auditiva está 
com você neste momento, 
ficamos felizes em oferecer 
tecnologia e acompanha-
mento em sua reabilitação 
auditiva com muita qualida-
de. Estamos esperando por 
você em uma de nossas 
unidades”, disse.

Aumenta o número de moradores de rua em Itapeva

Reconhecida pela qualidade dos serviços em Itapeva, São Paulo, Botucatu e Bauru, a cidade de Praia Grande recebeu 
recentemente uma filial da Rede Conexão Auditiva.

Nos últimos meses a 
população de Itapeva vem 
notando uma presença maior 
de pessoas em situação de rua 
no município.

Dois pontos se desta-
cam na cidade referente a 
essa questão: Rodoviária e a 
rotatória do Jardim Maringá, 
quem passa por esses locais 
pode ver a concentração de 
pessoas diuturnamente.

A sensação de aumento 
desse grupo de pessoas é 
real, porém é menos do que 
se imagina. De acordo com 
os números da Secretaria de 
Desenvolvimento Social de 
Itapeva o município conta 
hoje com 30 pessoas em 
situação de rua, sendo 24 da 

própria cidade e 06 de 
municípios vizinhos. 

Já outras pessoas que se 
encontram nas ruas junto 
com esse grupo na realida-
de tem casa para morar, 
mas optam em ficar na rua 
ou retornam a noite para 
ficar em suas residências.

A secretária de Desen-
volvimento Social, Lucinha 
Schreiner falou sobre essa 
situação e sobre como a sua 
Pasta vem trabalhando com a 
questão. Confira:

IN- Nos últimos meses 
estamos vendo um crescente 
número de pessoas morando 
nas ruas em Itapeva. Essa 
percepção é verdadeira?

Lucinha- Sim. 

IN- Quais os números de 
moradores em situação de 
rua no município nos anos 
de 2019, 2020 e atualmente?

Lucinha- Média anual: 
Ano/2019 - 451 migrantes; 
Ano/2020 – 16 pessoas 
atendidas residentes do 
município e 277 migrantes; 
Ano/2021 – 24 pessoas 
atendidas residentes do 
município, 06 pessoas 
atendidas de municípios 
vizinhos e 341 migrantes até o 
p r e s e n t e  m o m e n t o . 
*MIGRANTES (pessoas que 
estão de passagem, ou perma-
necem em situação de rua por 
um período).

IN- Qual o trabalho que 
vem sendo realizado diante 
deste quadro?

Lucinha- A equipe de 
abordagem social do CREAS 
realiza as abordagens diaria-
mente no período diurno e 
período noturno escalonado a 
fim de estabelecer vínculos, 

sendo que muitos dos que 
estão nesta situação de rua já 
possuem vínculos com a 
equipe e aderem aos serviços 
ofertados pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social, como 
os serviços do Centro de 
Convivência e Cidadania 
(atendimento técnico, 
alimentação, higiene pessoal e 
encaminhamentos necessári-
os. Horário de funcionamento 
CREAS / CCC - das 08h às 17h.

IN- Existe uma explica-
ção para essa situação?

Lucinha- No período 
pandêmico a situação de 
vulnerabilidade socioeconô-
mica tem levado cada vez mais 
pessoas a se colocarem nesta 
situação, devido a questões 
familiares, uso abusivo de 
substâncias psicoativas e a 
falta de emprego.

IN- Como funciona o 

acolhimento no albergue da 
cidade?

Lucinha- O serviço de 
albergagem está sendo 
executado pela Associação 
Ao Teu Encontro, estando 
localizado a Rua Taquari, nº 
285 – Vila Taquari – Itapeva 
/SP. Horário de funciona-
mento pernoite das 19h30 
à 07h30, sendo servido 
jantar, chá da noite, banho 
e café da manhã.

https://conexaoauditiva.com.br/
https://conexaoauditiva.com.br/
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Instituto Arte com Arte comemora 8 anos de existência

O Instituto de Desenvo-
lvimento Cultural e Esportivo 
Arte com Arte, de Ribeirão 
Branco, comemora 8 anos de 
existência com histórico de 
ter mudado a realidade de 
muitos jovens do município.

Iniciado como grupo de 
teatro de Ribeirão Branco pelo 
casal Gerson e Alessandra, no 
início o instituto era conhecido 
como Cia de Teatro Arte com 
Arte, para anos depois mudar o 
nome para Instituto de 
Desenvolvimento Cultural e 
Esportivo Arte com Arte.

O casal se especializou 
na ciência das artes, dança e 
cultura e assim, começou a 
repassar seu conhecimento 
para as crianças e jovens de 
sua cidade.

A primeira formação do 
teatro Arte com Arte partici-
pou por dois anos consecuti-
vos da “A Paixão de Cristo sob 
olhar de Maria”, na cidade de 
Itapeva. A convite da Cia de 
Artes Sem Limites, fizeram 
parte do elenco da maior 
encenação teatral da região e 
logo após a experiência 
começaram a ministrar aulas 
aos alunos. Atualmente, a 
peça teatral "A Paixão de 
Cristo" é parte do repertório 
da companhia.

Com o aumento dos 
integrantes, foi criado a Cia de 
Dança Arte com Arte que 
ensina dança para jovens e 
crianças totalmente grátis e 
faz apresentações na região, 

vindo a ganhar dois festivais 
de dança. A Cia de Dança sob o 
comando de Tainara Almeida 
já realizou vários festivais e 
mostras de dança no municí-
pio de Ribeirão Branco tendo 
as edições anuais desses 
eventos, onde participam 
dançarinos e grupos de toda a 
região e de outros estados.

A Cia de Dança procura 
realizar sonhos de crianças e 
jovens que desejam aprender, 
seja por lazer ou para uma 
profissão futura e também 
procura fazer inclusão de 
crianças especiais no mundo 
da dança, pois isso os ajuda no 
seu  desenvolv imento  e 
inclusão social.

Há também uma parceria 
com o professor Vinícius, que 
ministra aulas de música no 
Instituto. Ele foi membro da 
Banda Sinfônica do município e 
também da Banda Paineira e 
tocou inclusive em Barretos.

Além das apresentações 
culturais, o Instituto realiza 
vários eventos beneficentes 
ao decorrer do ano, e foi desta 
forma que conseguiram 
f u n d a r  o  I n s t i t u t o  d e 
Desenvolvimento Cultural e 
Esportivo Arte com Arte. Esses 
eventos, bazares e feijoadas 
beneficentes acontecem 
constantemente como forma 
de manter as atividades 
disponíveis a comunidade.

A parte social também 
tem um olhar bem atento às 
n e c e s s i d a d e s  d o s  d i a s 

atuais, durante a pandemia 
o  I n s t i t u t o  re a l i z o u  a 
confecção de máscaras para 
doação, distribuição de 
alimentos e agasalhos e 
outras ações sociais como 
campanhas de conscientiza-
ção as drogas, alcoolismo, 
depressão e suicídio que já 
eram trabalhados anterior-
mente.

C o m  m u i t a  g a r r a  e 
determinação o Instituto Arte 
com Arte vem conquistando 
espaço e se tornando referên-

cia, devido ao seu trabalho 
sério e honesto, procurando 
levar cultura, lazer e melhoria 
de vida para todos aqueles que 
precisam, e com isso conquis-
tando alguns títulos importan-
tes para o desenvolvimento de 
suas atividades, como o de 
Ponto de Cultura que é 
reconhecido pelo Ministério da 
Cultura, além de um título 
municipal de utilidade pública, 
que teve votação unânime pela 
Câmara de vereadores de 
Ribeirão Branco.

Telefones: (15) 
99784-2199 ou 99702-6361

E-mail: cia.artecomarte@gmail.com

Instituto Arte com Arte

Contatos

O Jornal Ita News parabeniza 
e apoia o Intituto!
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Influencer de Itapeva conquista premiação nacional de 
reconhecimento na internet “BreakTudo Awards”

O jovem Pedro Arcafra, 
que há pouco tempo noticia-
mos ter atingido 1 milhão de 
seguidores no aplicativo de 
rede social TikTok, surpreen-
deu novamente e já acumula 
um total de 2 milhões e 300 
mil, além de 17 milhões de 
curtidas.

A  conquis ta  mais 
recente foi a conquista do 
BreakTudo Awards, uma 
premiação  anua l  que 
aponta os destaques da 
internet. Pedro foi indicado 
e após votação foi contem-
plado com o prêmio de 
Artista a Despontar, na 
edição de 2021. “Eu não 
esperava que fosse ganhar, 
pois estava concorrendo 
com pessoas muito maio-
res que eu, como uma 
pessoa que já passou pela 

Globo no The Voice, então 
jamais passou pela minha 
cabeça que eu pudesse 
ganhar”, disse. Para a 
surpresa de Pedro, um mês 

antes do resultado final, a 
organização divulgou um 
ranking no Twitter e ele 
estava em 2º lugar dos 
cinco mais votados. “Eu 
não havia divulgado tanto 
que estava participando, 
mas quando vi que estava 
em segundo lugar pensei 'é 
agora que vou divulgar 
mesmo e vamos ganhar'. 
Então eu comecei a colocar 
nos meus stories todo dia, 
enviei  nos grupos de 
WhatsApp e aconteceu que 
acabei ganhando o prêmio. 
Eu fiquei muito contente, 
de verdade”, contou.

Pe d ro  h a v i a  s i d o 
indicado para participar 
desta premiação no ano 
passado, porém cantando 
uma música autoral, o que 
já havia sido comemorado 

já que a BreakTudo Awards 
é um destaque muito 
grande na internet. “Quan-
do eu fui indicado nova-
mente neste ano, mas como 

Artista a Despontar, fiquei 
muito feliz. Quando venci a 
categoria então, acho que 
foi a chave de ouro para 
encerrar o meu ano, que já 
foi incrível”, disse.

Unindo todas as suas 
redes sociais, Pedro já 
acumula um total de 3 
milhões de seguidores, que 
acompanham diariamente 
sua rotina e posts motiva-
cionais. Além do sucesso 
nas redes, o digital influen-
cer escreveu o livro “Eu não 
sei nadar”, da Editoria 
Clube de Autores, que trata 
sobre o amor, ou sobre a 
ausência dele. Em breve, 
Pedro lançará um novo 
livro, provavelmente no 
início de 2022.

O jovem, itapevense 
por criação e de coração, 
também está iniciando sua 
carreira como palestrante e 
já tem agendamento para 
dezembro, onde irá minis-
trar uma palestra em 
Maceió. “Acho que esse será 
o meu foco no próximo ano: 
os eventos ao vivo para que 
eu possa encontrar essa 
galera que me acompanha 
virtualmente”, comentou.

Pe d ro  d e i xo u  u m 
recado para quem está 
iniciando uma nova trajetó-
ria e tem medo de arriscar. 
“Não se deixem levar pelo 
que as pessoas falam de 
você, nem pela crítica e nem 
pelo elogio, pois ambos têm 
o mesmo poder, que é 
paralisar você. O elogio te 
traz soberba no coração, te 
faz achar que você é alguém 
que não é, que você já fez 
tudo o que podia conquistar 
e você fica nessa zona de 

conforto. E a crítica faz com 
que você pense que não é 
ninguém e que nunca 
conseguirá conquistar o 
que você deseja. Então esse 
é o me conselho: escute o 
seu coração, confie naquilo 
que Deus tem para você e 
segue por esse propósito. 
Não importa o lugar que 
você está, se as suas condi-
ções não são as melhores, se 
você tem bem traçado qual 
o seu propósito é o mais 
importante. Se você real-
mente quer aquilo, você irá 
conseguir. Às vezes não 
conseguimos porque não 
queremos o suficiente. O 
primeiro passo é querer e 
querer muito, pois ninguém 
para uma pessoa que sabe o 
que quer”, finalizou.

GCM de Itapeva salva criança 
desacordada e sem respirar

Com ação rápida e 
eficiente, a Guarda Civil 
Municipal de Itapeva salvou 
a vida de uma criança de 
apenas 1 ano de idade.

Na  madr ugada  de 
domingo (14), a equipe da 

ROMU realizava o patrulha-
mento preventivo pela Rua 
Alexandrino de Moraes, 
quando por volta da 01h, um 
veículo solicitou a atenção 
da guarnição e entregou nos 
braços dos GCMs uma 

criança de 1 ano de idade, 
que estava desacordada e 
sem respirar.

De imediato, a equipe se 
dirigiu à Santa Casa de 
Misericórdia e durante o 
trajeto, o GCM 2ª classe 
Cipriano, que estava com a 
criança no banco traseiro da 
viatura, realizou os procedi-
mentos de primeiros socorros, 
no intuito de desobstruir as 
vias aéreas da vítima, conse-
guindo antes de chegar ao 
Pronto Socorro, fazer com que 
a criança voltasse a respirar.

No hospital, ela foi 
prontamente atendida e de 
acordo com informações da 
GCM, que está em contato 
diário com a família, a 
criança se encontra bem.
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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 GILSON 
G U E R R A  e  J U L I A N A 
RODRIGUES VAZ, sendo ELE:- 
natural de Wenceslau Braz-
PR, divorciado de Juliana 
Alves de Oliveira, cujo o 
casamento foi dissolvido aos 
02/09/2015, com 41 anos de 
idade, nascido a 24 de 
fevereiro de 1980, metalúrgi-
co, residente à Rua Cornélio 
Vieira da Cruz, nº 492, Parque 
Cimentolândia, Itapeva - SP, 
fi lho de JOSÉ GUERRA, 
agricultor, nacionalidade 
brasileira, 76 anos e de 
MARIA APARECIDA GUERRA, 
do lar, nacionalidade brasilei-
ra, 76 anos, residentes e 
domiciliados em Itapeva - SP; 
sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, divorciada de 
Valter Gomes Camargo, cujo o 
casamento foi dissolvido aos 
21/06/2018, com 36 anos de 
idade, nascida a 27/05/1985, 
manicure, residente à Rua 
Barueri, nº 327, Vila Dom 
Bosco, Itapeva - SP, filha de 
JOSÉ CARLOS VAZ, servente, 
nacionalidade brasileira, 
residente e domiciliado em 
Itapeva - SP e de MATILDE 
RODRIGUES VAZ, do lar, 
nacionalidade brasileira, 
residente e domiciliada em 
Sorocaba - SP. Itapeva. 12 de 
novembro de 2021 

Nºs I, III e IV DIEGO GOMES 
M AC H A D O  G O N D I M  e 
FLÁVIA SOUSA MARTINS DE 
OLIVEIRA, sendo ELE:- 
natural  de I tapeva-SP, 
solteiro, com 33 anos de 
idade, nascido a 21 de abril 

de 1988, técnico segurança 
do trabalho, residente à Rua 
Dona Ioleide Jardim de 
A n g e l i s ,  n º  1 8 4 , 
Loteamento Portal Itapeva, 
Itapeva - SP, filho de EDSON 
D E  M O RA E S  G O N D I M , 
escriturário, nacionalidade 
brasileira, 60 anos, natural 
de Apiaí-SP e de LENICE 
G O M E S  M A C H A D O 
G O N D I M ,  s e c re t á r i a , 
nacionalidade brasileira, 59 
anos, natural de Araçaiba-
SP, residentes e domicilia-
dos em Itapeva-SP; sendo 
E L A : -  n a t u r a l  d e 
Itapetininga-SP, solteira, 
com 29 anos de idade, 
nascida a  08/02/1992, 
engenheira civil, residente 
à Rua Dona Ioleide Jardim 
d e  A n g e l i s ,  n º  1 8 4 , 
Loteamento Portal Itapeva, 
Itapeva - SP, filha de CARLOS 
ROBERTO MARTINS DE 
OLIVEIRA, aposentado, 
nacionalidade brasileira, 59 
anos, natural de Itapeva-SP 
e de NORBÉLIA MARIA 
MELO DE SOUSA OLIVEIRA, 
professora, nacionalidade 
brasileira, 57 anos, natural 
de Simplício Mendes-PI, 
residentes e domiciliados 
em Itapeva-SP. Itapeva. 12 
de novembro de 2021 

Nºs I, III, IV e V FRANCISCO 
TAVARES DA SILVA e DIRCE 
MACHADO DOS SANTOS, 
sendo ELE:- natural de 
Taquarana-AL, viúva de 
Maria de Fátima dos Santos 
Tavares da Silva, falecida em 
27/03/2020, com 72 anos de 
idade, nascido a 30 de 
novembro de 1948, aposen-
t a d o ,  r e s i d e n t e  R u a 
Francisco de Lima, nº 41, 
Vila Camargo II, Itapeva - SP, 
filha de ARISTIDES TAVARES 

DA SILVA, falecido em 
Limoeiro-AL e de MARIA 
VENTURA DA CONCEIÇÃO, 
falecida em Limoeiro-AL; 
sendo ELA:- natural de 
Capão Bonito-SP, viúva de 
Aparicio Fogaça dos Santos, 
falecido em 28/07/2003, 
com 77 anos de idade, 
nascida a  07/09/1944, 
aposentada, residente Rua 
Francisco de Lima, nº 41, 
Vila Camargo II, Itapeva - SP, 
filha de CALIXTO MACHADO 
DE ALMEIDA, falecido em 
Ribeirão Grande-SP e de 
MARIA CONCEIÇÃO DE 
ALMEIDA,  fa lec ida em 
Ribeirão Grande-SP. Itapeva. 
16 de novembro de 2021 

Nºs I, III e IV WILLIANS DE 
OL IVE IRA  NUNES  DOS 
SANTOS e JÉSSICA OLIVEIRA 
RODRIGUES, sendo ELE:- 
natural  de I tapeva-SP, 
solteiro, com 20 anos de 
idade, nascido a 01 de 
dezembro de 2000, auxiliar 
de produção, residente à Rua 
Va l d e c i  Fe r n a n d e s  d e 
Oliveira, nº 415, no Bairro 
Pedrinhas, Taquarivaí - SP, 
filho de ADEMIR NUNES DOS 
S A N T O S ,  f a l e c i d o  e m 
Taquarivaí-SP na data de 21 
de abri l  de 2011 e de 
C L A U D I A  M A R I A  D E 
O L I V E I RA ,  g a r ç o n e t e , 
nacionalidade brasileira, 38 
anos, natural de São Paulo- 
SP, nascida na data de 20 de 
abril de 1983, residente e 
domici l iada à  Rua Rio 
Grande do Sul ,  nº  16, 
Avenida Amazonas, em 
Carapicuíba- SP; sendo ELA:- 
natural de Capão Bonito-SP, 
solteira, com 20 anos de 
idade, nascida a 18/04/2001, 
do lar, residente à Rua 
Bananal, nº 11, no Bairro das 

Pedras, Itapeva - SP, filha de 
R O G E R I O  A R R U D A 
RODRIGUES, caminhoneiro, 
nacionalidade brasileira, 42 
anos, natural de Capão 
Bonito- SP, nascido na data 
de 20 de março de 1979 e de 
VERA LUCIA DE OLIVEIRA, do 
lar, nacionalidade brasileira, 
42 anos, natural de Capão 
Bonito- SP, nascida na data 
de 06 de março de 1979, 
residentes e domiciliados à 
Rua Bananal, nº 11, no Bairro 
das Pedras, em Itapeva- SP. 
Itapeva. 16 de novembro de 
2021 

Nºs I, III e IV JOHNNY 
A N T H O N Y  A L M E I D A 
LUCRÉCIO e  DANIELLY 
GODOY DA CRUZ, sendo 
ELE:- natural de Itaí-SP, 
solteiro, com 19 anos de 
idade, nascido a 07 de agosto 
de 2002, tratorista, residente 
no Sítio São Paulo, Bairro 
Avencal, Itapeva - SP, filho de 
JÚNIOR CÉSAR LUCRÉCIO, 
lavrador, nacionalidade 
brasileira, 49 anos, natural 
de Taquarituba - SP e de 
L I L I A N E  D E  A L M E I DA 
SANTOS, agente de saúde, 
nacionalidade brasileira, 36 
anos, natural de Itapeva - SP, 
residentes e domiciliados em 
Itapeva - SP; sendo ELA:- 
natural  de I tapeva-SP, 
solteira, com 19 anos de 
idade, nascida a 03/08/2002, 
do lar, residente na Fazenda 
Boa Esperança,  Bairro 
Avencal, Itapeva - SP, filha de 
LUIS ANTONIO LIMA DA 
CRUZ, lavrador, nacionalida-
de brasileira, 43 anos, 
natural de Itapeva - SP, 
nascido na data de 09 de 
abril de 1978 e de LUCELIA 
D E  G O D OY  DA  C R U Z , 
lavradora, nacionalidade 

brasileira, 40 anos, natural 
de Itapeva - SP, nascida na 
data de 08 de março de 1981, 
residentes e domiciliados em 
Itapeva - SP. Itapeva. 16 de 
novembro de 2021 

Nºs I, III e IV RUAN BRISOLA DA 
SILVA e NÁTALI JULIETI 
CANTON DA SILVA, sendo ELE:- 
natural de Itapeva-SP, solteiro, 
com 20 anos de idade, nascido 
a 15 de junho de 2001, ajudan-
te de motorista, residente à 
Rua Dona Julia, nº 104, Jardim 
Virginia, Itapeva - SP, filho de 
ROBERTO CARLOS DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, 
natural de Igarapava-SP, 
residente e domiciliado em 
Itaí-SP e de CECILIA BRISOLA, 
do lar, nacionalidade brasilei-
ra, 49 anos, natural de 
Guar iz inho, I tapeva-SP, 
residente e domiciliada no 
Bairro Amarela Velha,em 
Itapeva-SP; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, solteira, 
com 19 anos de idade, nascida 
a 01/06/2002, do lar, residente 
à Rua Laurinda Braga Jesen, nº 
197, Jardim Imperador, 
Itapeva - SP, filha de CLAUDIO 
RODRIGUES  DA S ILVA, 
vendedor, nacionalidade 
brasileira, 50 anos, natural 
de Itapeva-SP e de JULIANA 
CRISTINA CANTON DA SILVA, 
agente de saúde, nacionali-
dade brasileira, 48 anos, 
natural de Piracicaba-SP, 
residentes e domiciliados em 
Itapeva-SP. Itapeva. 16 de 
novembro de 2021 

Nºs I, III, IV e V HELIO DA 
SILVA e ROSELI APARECIDA 
SILVA, sendo ELE:- natural de 
São Paulo-SP, divorciado de 
Maria Aparecida Letieri, cujo 
o casamento foi dissolvido 
aos 15/07/1997, com 65 anos 

de idade, nascido a 06 de 
dezembro de 1955, cartei-
ro/aposentado, residente à 
Rua Luiz de Souza Camargo, 
nº 30, Jardim Guanabara, 
I t apeva  -  SP,  f i lho  de 
ANTONIO PAULO DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, 
falecido em São Paulo - SP e 
d e  L A U R A  D A  S I LV A 
GUIMARÃES, nacionalidade 
brasileira,  falecida em 
Itapeva - SP; sendo ELA:- 
natura l  de  I ta raré -SP, 
divorciada de Nilton Ferreira 
Gusmão, cujo o casamento 
f o i  d i s s o l v i d o  a o s 
30/09/2013, com 59 anos de 
idade, nascida a 12/09/1962, 
coordenadora pedagógica, 
residente à Rua Luiz de Souza 
Camargo, nº 30, Jardim 
Guanabara, Itapeva - SP, filha 
de ROQUE RODRIGUES DA 
S I LVA ,  n a c i o n a l i d a d e 
brasileira, falecido em 
Itapeva - SP e de DIRCE 
PROENÇA DA SILVA, naciona-
lidade brasileira, falecida em 
Itapeva - SP. Itapeva. 17 de 
novembro 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 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). 

Duas traficantes são presas pela Polícia 
Civil e GCM na Vila Dom Bosco

Na terça-feira (16), a 
Polícia Civil através da DISE – 
Delegacia de Investigações 
Sobre Entorpecentes e a 
Guarda Civil Municipal através 
do Canil prenderam duas 
traficantes na Vila Dom Bosco.

De acordo com a DISE, 
após realizarem investigações 
sobre o tráfico de entorpecen-
tes no local, conseguiram 
Ordem Judicial para revistar 
duas casas no bairro, os 
policiais então se deslocaram 
para o local juntamente com a 
equipe do Canil da Guarda 
Municipal e ao revistarem as 
casas, encontraram diversas 
porções de drogas.

Duas mulheres que 
estavam pelo local e que eram 
alvo das investigações foram 
presas, sendo que o marido de 
uma delas já cumpre pena por 
tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia 

Civil, com o apoio da cachor-
ra Zara, foram encontradas e 
apreendidas, 418 gramas de 
cocaína em 11 porções, 506 
gramas de cocaína em 1 
porção, 331 gramas de crack 
em 11 porções, 507 eppen-
dorfs vazios, 127 eppen-

dorfs com cocaína, 551,81 
gramas de maconha 17 
porções. Além disso, foram 
apreendidos  a inda R$ 
10.160,00 em dinheiro, 4 
telefones celulares, 10 
cartões magnéticos e um 
veículo.

Um mundo melhor está próximo!
Testemunhas de Jeová realizam uma campanha mundial especial durante o mês de 

novembro para divulgar a mensagem de esperança da Bíblia



Indivíduo é preso por crime ambiental
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A Polícia Militar Ambiental 
de Itapeva prendeu um 
homem por posse irregular 
de arma de fogo de calibre 
permitido e por manter 
aves em cativeiro sem 
autorização.
De acordo com os policiais, 
uma equipe deslocou-se 
até o bairro Cerrado no 
município de Itaberá/SP, 
para atender uma denún-
cia de que uma pessoa 
conhecida no local pratica-
va ato de caça ilegal nas 

propriedades vizinhas e 
mantinha cães em situação 
de maus tratos.
Chegando ao local não 
havia ninguém na residên-
cia, porém foi visualizado 
pela janela da sala duas 
espingardas. Diante disso, 
a equipe fez averiguação 
pelo bairro sendo localiza-
do o indivíduo, retornando 
em sua residência onde foi 
q u e s t i o n a d o  s o b re  a 
prática de caça o qual 
negou, mas confessou ter 

uma espingarda.
A equipe realizou a busca 
domiciliar onde foram 
constatados no interior da 
residência e no freezer os 
itens:01 papagaio verdade-
iro na gaiola (amazona 
aestiva); 01 pintassilgo na 
gaiola (spinus magellano-
ca); 01 gaiola de caça; 01 
carne  ca te to  abat ido 
(pecari tajacu); 01 carne 
quati abatido (nasua); 01 
carne lebre abatido (lepoe-
uropaeus); 01 espingarda 
calibre 28 n° A374238 sem 
marca aparente; 01 espin-
garda calibre 20 Boito; 01 
espingarda cal ibre 32 
marca Boito; 01 espingarda 
cal ibre 32 sem marca 
aparente; 05 cartucho CBC 
calibre 20 intacto; 02 
cartucho CBC calibre 20 
deflagrado; 03 cartucho 
CBC calibre 32 intacto; 01 
cartucho CBC calibre 32 
deflagrado.
Ao ser questionado sobre 
alguma autorização para 
possuir as armas e as aves, 
o homem alegou que não 
tinha, disse que tem as 
aves a cerca de 10 anos, que 
ca í ram de  um ninho, 
também negou a prática de 
caça, porém confessou e 
confirmou que os animais 
em seu deposito tratava-se 
de 01 cateto, 01 lebre e 01 
quati.

Já quanto aos cães referen-
tes a denúncia, a Polícia 
Ambiental informou que 
estavam todos soltos no 
quintal, com boa aparência 
física sem sinais de doen-
ças e ferimentos, com água 
e comida a disposição.
Diante dos fatos, foi dada 
voz de prisão em flagrante 
delito ao indivíduo sendo 
em seguida conduzido ao 
p l a n t ã o  p o l i c i a l  d e 
Taquarituba/SP, onde o 
delegado plantonista ao 

tomar ciência dos fatos 
ratificou a prisão realizada 
pela equipe, de posse 
irregular de arma de fogo 
de calibre permitido e ter 
aves sem autorização do 
órgão competente, sendo 
arbitrado fiança no valor 
R$ 1.200,00 reais, sendo 
esta honrada pelo detido.
As aves foram destinadas 
ao próprio indivíduo pelo 
delegado e as carnes dos 
animais foram descartadas 
no aterro sanitário de 

Itaberá/SP.
Medidas administrativas 
tomadas  pe la  Po l í c i a 
Militar Ambiental: multa 
em R$ 1.000,00 por ter em 
cativeiro 02 espécimes da 
fauna silvestres nativa, 
sem a autorização do órgão 
ambiental competente. 
Multa em R$ 1.500,00 por 
ter em deposito 03 espéci-
mes da fauna silvestre 
nativa (abatidos), sem a 
autor ização do órgão 
ambiental competente.

GCM apreende veículo furtado e 
adolescente por receptação

Dia da Consciência Negra será 
comemorado com almoço no 

Quilombo do Jaó
As mulheres da comuni-

dade do Quilombo do Jaó 
irão preparar um delicioso 
a l m o ç o  n o  d i a  d a 
Consciência Negra, come-
morado em 20 de novembro. 
Em Itapeva, a data não é 
considerada como feriado há 
anos. Porém, a comunidade 
irá celebrar e muito!

A partir das 09h já 
i n i c i a r á  o  e v e n t o  n o 
Quilombo, com apresenta-
ções culturais durante o dia. O 
almoço será servido a partir 
das 12h com o cardápio: 
arroz, feijão, strogonoff de 
frango, saladas diversas e 
bisteca suína frita. O valor 
para almoçar no local é de R$ 
20 por pessoa.  Prestigie!


