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João Paulo Primus 
Fernandes é preso por 

falsidade ideológica
A Comissão Especial de In-

quérito (CEI) dos Transportes 
criada por meio do ato da pre-
sidência nº 06/19, publicado no 
Diário Oficial do Município na 
última terça-feira, 03, a partir 
do requerimento nº 621/19 de 
autoria do vereador Edvaldo 
Negão (PSD) foi instalada na 
Casa de Leis na manhã de quar-
ta-feira, 04. Página 04.

CEI dos Transportes 
define composição

O Jornal Ita News divulgou 
com exclusividade, no ano de 
2018, uma notícia gravíssima 

em relação a um médico que 
atuava na cidade de Itapeva. O 
então médico conhecido como 

Liszt Jonney trabalhou na re-
gião utilizando CRM e nome 
falsos. Página 04.

Um grande evento gospel 
está programado para esse mês 
em Itapeva. No dia 15 de se-
tembro o Moto Clube Anjos de 
Resgate de Itapeva estará pro-
movendo a 2ª edição do evento 
“Resgate Som” este ano foi pos-

sível a parceria com a CIA de 
Rodeio Original, um dos com-
ponentes do Anjos de Resgate, 
Salviano Antunes conta como 
conseguiram essa parceria para 
a realização do evento na FEA-
PI. Página 05.

David Quinlan 
no recinto da FEAPI

Itaberá News 
de Ouro

A Copa Gospel Ita News 
de Futsal foi marcada por jo-
gos disputados e uma golea-
da da IBNA-A sobre a Batista 
Renovada-A. A rodada que 
teve início no domingo (01) 

contou com três jogos, no pri-
meiro dele em um jogo que 
foi definido somente no final 
da partida a IEQ-Rede Ação-B 
venceu a IEQ Jd. Virgínia por 
6x5. Em Foco 09.

Copa Gospel Ita News tem 
média de 10 gols por rodada 

Carlos Miranda, tenente Co-
ronel da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo, do Policiamento Ro-

doviário, o ator do seriado “O Vi-
gilante Rodoviário” foi homena-
geado em Itapeva. Em Foco 04.

Ator de ‘O Vigilante 
Rodoviário’ fala sobre 

suas experiências na TV

Desfile Cívico 
do dia 7 de 

Setembro será 
na Avenida 

Acácio Piedade

Um, dois, três... 15 premia-
dos! Os números só aumentam 
e a fama de pé quente também. 
A loja Tayla Variedades, existente 
há quase três anos, começou a 

vender as cartelas do Hiper Saú-
de Bauru, onde diversos prêmios 
são sorteados semanalmente, 
em apoio ao Hospital do Câncer 
de Bauru. Em Foco 01.

Tayla Variedades: o 
ponto de venda pé 

quente do Hiper Saúde

De autoria da vereadora 
Débora Marcondes (PSDB) o 
PL busca criar uma alternativa 
para amenizar os transtornos 
dos pacientes que utilizam re-

médios fornecidos pela Assis-
tência Farmacêutica do Muni-
cípio, mas que estejam com o 
fornecimento temporariamen-
te suspenso. Página 04.

Câmara discute 
implantação de 
Vale-remédio na 

Comissão de Economia

Rainha da FEAPI será escolhida hoje
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Editorial

Manuscrito de Ideias

Por Fabiano Ferraz

É claro que todo tipo de 
ação que visa o bem-estar da 
população deve ser enaltecido 
e isso não poderia ser diferen-
te em relação a Praça Anchieta 
que com as mudanças ocorri-
das fica bem mais moderna e 
com um visual atraente para, 
principalmente, àqueles que 
nos visitam. 

Temos outras prioridades, 

claro que sim, mas deixar a ci-
dade mais bonita também faz 
parte de uma boa administra-
ção. O pecado ocorre nas de-
mais áreas onde a ineficácia do 
governo é eminente. Na Saúde 
o problema se agrava a cada 
dia e sem a perspectiva de dias 
melhores, o que é mostrado 
pela intensa satisfação de nos-
sa gente.

Passou da hora de revita-
lizar os assessores diretos do 
prefeito que além da extrema 
incompetência ainda jogam de 
bandido em muitos momentos 
onde o correto, que é muito 
pouco, cai na conta do secretá-
rio e o que é ruim fica para o 
prefeito. Com esta equipe o pre-
feito não chega a lugar algum, 
mas existem exceções.

Revitalização

Há cento e noventa e sete 
anos, nas margens do Rio Ipiran-
ga, nosso libertador Dom Pedro 
proclamava a independência do 
Brasil; um ato de coragem que 
foi o início de grandes conquistas 
em busca da democracia. Torna-
mo-nos independentes de Portu-
gal, mas ainda temos o espírito 
de colonizados.

Somos colonizados por es-
tereótipos, aprisionados pelos 
paradigmas sociais; a mídia 
nos obrigada a seguir os pa-
drões de uma sociedade hipó-
crita em que as diferenças não 
são aceitas, a diversidade é um 
mero vocábulo incorporado 
em discursos que visam po-
pularidade; é moda falar, mas 
não respeitar. Ficamos calados 
diante das injustiças, não te-
mos o mesmo tom de voz que 
Dom Pedro; quem sabe um dia 
ele nos inspira e fazemos que 
nossos anseios sejam ouvidos.

A esperança por dias me-
lhores também nos coloniza; 
mesmo com tantas marés con-

trárias, o brasileiro ainda con-
segue ser otimista em relação 
à política, Educação, saúde e 
outras tantas rachaduras que 
nem Dom Pedro poderia evitar. 
Sonhamos com um país de qua-
lidade que não constrói uma 
base sólida investindo na Edu-
cação, pelo contrário, enxerga 
o setor como um enfeite velho. 
Enquanto não valorizarmos os 
profissionais e desenvolvermos 
modelos educacionais concre-
tos, o Brasil jamais será um 
país totalmente liberto.

A admiração do brasileiro 
pela cultura estrangeira ilustra 
que as nossas algemas invisí-
veis não foram arrebentas, nos-
sa tendência é valorizar mais o 
exterior do que o interior. Tra-
zemos produtos importados, 
comemos enlatados america-
nos, definimos a boa etiqueta 
como europeia; viajamos para 
culturas diferentes, sem ao me-
nos conhecer a nossa própria 
história; nossa música não con-
juga os verbos originários do 

Independência ou morte

latim, optamos por pagar em 
dólar e não sabemos lidar com 
os turistas que nos sustentam.

Nós, brasileiros, precisamos 
recuperar o encanto pelas be-
lezas da terra materna, neces-
sitamos que Gonçalves Dias 
seja reencarnado em cada um 
de nós, e possamos parafrasear 
a “Canção do Exílio” todos os 
dias. Com o desejo de Vinicius 
de Moraes: “Vontade de beijar 
os olhos de minha pátria, de ni-
ná-la, de passar-lhe a mão pelos 
cabelos. Vontade de mudar as 
cores do vestido auriverde! Tão 
feias de minha pátria, de minha 
pátria sem sapatos e sem meias, 
pátria minha tão pobrinha!”, 
não desistamos de nos tornar 
independentes por completo.

A Unidade de Fisioterapia da 
Santa Casa de Itapeva conta agora 
com esteira elétrica. Esse aparelho foi 
adotado para melhorar a função car-
diorrespiratória: exercícios aeróbicos 
beneficiam o coração, tornando-o 
mais eficiente; controle do peso cor-
póreo: isso aumenta o metabolismo, 
prevenindo o indesejável aumen-
to de peso e acúmulo de gordura 
corporal; e aumento do tônus dos 
músculos: o que proporciona mais 
disposição e energia para a execução 
das atividades diárias.

Informações na unidade 
pelo telefone (15) 3521-9500 - 
ramal 9533.

Unidade de Fisioterapia 
da Santa Casa agora 
tem esteira elétrica

No domingo, dia 01, o 
prefeito de Itapeva Luiz Ca-
vani realizou a reabertura do 
Parque Pilão D´Água, neste 
domingo, dia 1º, iniciando as 
festividades de aniversário de 
Itapeva, que completa no dia 
20 de setembro, 250 anos de 
fundação.

As comemorações começa-
ram com uma missa celebrada 
pelo bispo de Itapeva, Dom 
Arnaldo Carvalheiro Neto, nas 
dependências do auditório do 

Parque Pilão D’Água 
é reaberto iniciando 
as festividades dos 
250 anos de Itapeva

Parque Pilão D’Água. O chefe do 
Executivo realizou a primeira 
leitura da celebração, enquanto 
o secretário de Educação e Cul-
tura, fez a segunda. O presiden-
te da Câmara, Oziel Pires tam-
bém participou da cerimônia.

Logo após, houve a soleni-
dade de reabertura do Parque 
Pilão D’Água, que contou com 
a presença das filhas do sau-
doso Jorge Assunção Schimidt, 
Miriam e Marina Schimidt Sal-
danha. Ele foi o ex-prefeito 

que idealizou o espaço turísti-
co. Atualmente, o local leva o 
nome de Recanto Jorge Assun-
ção Schimidt.

Em seu discurso, o presiden-
te da Câmara, Oziel Pires, para-
benizou a todos os envolvidos 
pela revitalização do Parque 
Pilão D´Água, proporcionando 
à comunidade opções de conví-
vios familiares e sociais.

O prefeito disse que se sen-
te honrado em reabrir o Par-
que Pilão D’Água, agradecendo 
principalmente a todos os se-
cretários municipais, que não 
mediram esforços para que o 
objetivo fosse alcançado. “É 
com muita alegria que o Parque 
Pilão D´Água volta a ser o or-
gulho dos itapevenses. Trata-se 
de um espaço que reúne artes, 
esportes e várias opções de la-
zer e entretenimento”, destaca.

Ao final da solenidade, a 
Lira Itapevense, sob a regência 
do maestro Marcel Villa, encan-
tou os presentes, com seu re-
pertório eclético.

Na última semana, duas re-
uniões foram realizadas no ga-
binete do prefeito Luiz Cavani, 
tendo a presença dos motoris-
tas de vans escolares, para tra-
tar de assuntos relacionados à 
legalização e a regulamentação 
do transporte escolar particu-
lar no município.

O gestor público explicou 

aos representantes da classe, 
que será enviado à Câmara 
Municipal nos próximos dias, 
Projeto de Lei do Poder Exe-
cutivo, que em consonância 
com o CTB – Código de Trân-
sito Brasileiro, trata de ga-
rantir a segurança, eficiência 
e principalmente a qualidade 
dos serviços aos usuários do 

transporte.
Na ocasião, o prefeito ex-

plicou na íntegra o Projeto 
de Lei, que de imediato, teve 
pronta aceitação das pessoas 
presentes na reunião. Um novo 
encontro com os profissionais 
será realizado em breve para a 
revisão do texto a ser enviado 
ao Legislativo.

Motoristas de vans 
escolares se reúnem 
na Prefeitura

A Secretaria Municipal da 
Educação e Cultura estará 
inaugurando o Teatro de Bolso 
“Prof.ª Terezinha Silva” na pró-
xima segunda-feira, dia 09, a 
partir das 14h.

O evento irá acontecer no 
Complexo Cultural “Prof. New-

ton de Moura Müzel”, no Calça-
dão Dr. Pinheiro, s/nº - Centro, 
e será aberto a toda população 
itapevense. 

O que é um teatro de bol-
so?

O teatro de bolso é uma 

expressão artística usada 
para se referir a um espaço 
de um teatro didático. Sua 
finalidade é a formação de 
plateias e artistas dentro 
de uma estrutura de ilumi-
nação, sonorização e caixa 
cênca.

Teatro de bolso será 
inaugurado no dia 9
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Aeroporto
Até quando vamos ver o nosso ae-

roporto fechado? A incompetência que 
acompanha aqueles que deveriam fazê-
-lo funcionar é digna de registro. Essa 
seria uma grande mudança para quem 
fala que quer gerar empregos em nos-
sa cidade e região. Qual empresário vai 
querer andar por estas estradas e insta-
lar aqui sua empresa? Quanto dinheiro 
foi gasto pela Secretaria da Indústria e 
Comércio com o local? Isso caberia até 
uma CEI.

Empregos
Quantos empregos foram gerados 

pela Secretaria da Indústria e Comér-
cio além do da secretária? A mesma só 
cria obstáculos para os comerciantes 
e principalmente aos que estão no 
Distrito Industrial. Quem realmente 
deveria ser fiscalizado no local não é. 
Fizeram terrorismo com alguns empre-
sários em razão do número de emprega-
dos por empresa. Será que não acompa-
nha o problema que aflige toda a nação 
em relação a manutenção de empregos? 
Ser empresário hoje é ser herói, ser em 
Itapeva é ser super-herói.

Traição 
Quem denuncia um contrato de 9 

anos passados no MP com certeza é con-
tra o prefeito e seus secretários já que a 
informação só pode ter saído de dentro 
das salas infestadas de aspones que ven-
dem som para a Prefeitura, comem la-
gosta com dinheiro público ou vendem 
produtos do Paraguai.

Denúncia ao MP
É fácil fazer uma denúncia no 

Ministério Público, principalmente 
os covardes que a fazem de forma 
anônima. Quero ver segurar o que está 
por vir já que ser do lado do prefeito e 
trabalhar contra o mesmo é um grande 
tiro no pé. Quem viver verá.

Jurídico 
Onde estava o Jurídico da Prefeitu-

ra (com exceções) quando infestaram 
a prefeitura de notas frias? Só sabem 

escola, mandam com a intenção de tê-
-los de volta em segurança”. Indepen-
dente das ações, em alguns momentos 
tempestivas, o Maurício realiza um bom 
trabalho à frente do CONSEG.

Nota 10
Débora – “Eu queria falar de um 

projeto que eu apresentei a semana 
passada, o vale remédio. Todos nós sa-
bemos da situação da falta de remédio 
no município de Itapeva. Desde 2017 
vem essa reclamação da falta de re-
médio. Em 2018 aumentou e em 2019 
ficou uma situação insuportável para 
a população itapevense. Até que os 
vereadores fizeram a CEI porque está 
faltando remédio dentro do município 
de Itapeva. Em discurso dos que estão 
integrando a CEI disseram que a falta 
de remédio não é por falta de dinheiro. 
Isso foi um dos motivos que já coloca-
ram aqui. Então eu trouxe um projeto 
que fala o que para se criar um vale 
remédio, toda vez o remédio que tem 
que estar na assistência farmacêutica 
não é um remédio novo gente é um 
remédio que já está na lista do SUS e 
a população tem direito adquirido é 
lei”. Espero que os vereadores que são 
contra o povo não barrem mais uma 
tentativa de dar a população o que lhes 
é de direito.

Perguntando
“Eu (Débora) pergunto para a ve-

readora Wiliana: ela votou contra esse 
projeto, o vereador Jé fez uma emen-
da excelente, parabéns sempre ótima 
atuação do senhor que veio comple-
mentar o meu projeto, isso que é in-
teressante quando um outro vereador 
vem trazer benefícios ao projeto e 
eu te parabenizo isso. Por estar ins-
tituindo o antidecreto, fazendo uma 
emenda que seja uma votação única, 
parabéns mesmo. Porém, novamente 
a vereadora Wiliana vai e segura o 
projeto por seis dias, o projeto tem 
duas linhas vereadora do céu, seis 
dias para estudar duas linhas? Não 
entendo porque votam contra proje-
tos que vêm trazer coisas positivas 
para o povo”. A vereadora citada vota 
da forma que mandam, já que não deve 

seus comandados ele está dizendo 
que não vai pagar e vai contestar o 
laudo porque tem categorias que não 
se enquadram. Então vejam que pon-
to chegam as coisas. A gente lamenta 
o desrespeito à lei o desrespeito a nor-
ma jurídica”.  Talvez no ano eleitoral 
isso mude. O prefeito afirma que é can-
didato a reeleição e com certeza poderá 
usar essas armas se a lei deixar.  

Eleição
Negão – “Hoje eu estive na Rodo-

via Faustino Daniel da Silva que já é 
um pedido meu antigo, e realmen-
te a rodovia está terrível, não existe 
acostamento. Mas não é falta desse 
vereador pedir”. As mortes continuam 
ocorrendo no local e infelizmente a vida 
de nossos munícipes só vale em período 
eleitoral.

Alimentação
Jeferson Modesto – “Muito se fa-

lou esse ano do cartão alimentação e 
foi uma luta nossa lá trás na época do 
Roberto, a gente sabe quantos recur-
sos foram embora de Itapeva que a 
cesta básica, a gente sabe quando tem 
uma licitação, quem ganha é uma em-
presa de fora, infelizmente é assim, e 
o dinheiro ia embora de Itapeva. Foi 
uma luta nossa lá trás para que im-
plantasse o cartão alimentação para o 
funcionário ter o direito de optar ou 
pelo cartão ou pela cesta senhor pre-
sidente. Na época o prefeito Roberto 
acatou o nosso pedido e implantou 
o cartão alimentação dando essa op-
ção entra cesta e o cartão. No dia 10 
acaba o contrato com a empesa que 
é a CC CREDITO cartão alimentação 
que é gerenciada pela associação co-
mercial de Itapeva. Eu estou pedindo 
que o prefeito analise com cautela e 
deixe a opção ao funcionário. Isso é 
democrático”. Caro vereador, sua luta 
é digna e sabemos o quão é importante 
este benefício ao trabalhador apesar de 
ser o menor de nossa região. Com tantos 
desmandos na Prefeitura como foram 
apontados nas CEIs, poderiam sim dar 
um aumento significativo aos nossos 
funcionários públicos. 

bloquear a imprensa? A incompetência 
de certo elemento chega a extrapolar os 
altos índices de sua perseguição, mas es-
pero que o MP o indicie por prevaricação 
no caso das notas frias.

Jurídico II
Será que os representantes do Jurídi-

co da Prefeitura acompanham a entrega 
de produtos nas respectivas Secretarias? 
Podem ser entregues após o vencer de 
uma licitação produtos oriundos do 
Paraguai? Qual a origem dos produtos 
entregues? Não devem ser legalizados?

Jurídico III
O que fizeram os advogados da Pre-

feitura, prefeito e secretária no caso 
Liszt Jonney? O falso médico recebeu di-
nheiro público, enganou bisonhamente 
a todos com RG falso e só faltou fazer 
operações sem ser médico. Quais as pro-
vidências que tomaram? Isso é prevari-
cação e descaso com o dinheiro público. 
O MP vai ficar quieto com tantos crimes 
cometidos? Vale a pena lembrar que o 
falso médico está preso, mas não por 
aqui onde foi descoberto o crime, mas 
sim por Tatuí.

Desfiliação
Depois de longo tempo acompa-

nhando o governo do PSDB e o péssimo 
trabalho do atual presidente cheguei à 
conclusão que a minha desfiliação do 
partido era uma obrigação em respei-
to a aqueles que um dia acreditaram e 
acreditam no meu trabalho. 

Merecido
Marinho – “Parabenizo o CONSEG 

na pessoa do Maurício Coelho que fez 
um trabalho fenomenal juntamente 
com a Polícia Militar e o Detran na 
fiscalização do transporte escolar, na 
Zona Rural do município. Acredito que 
é um trabalho de muita valia, acredi-
to que a Câmara Municipal junto com 
o Poder Executivo devem trabalhar 
juntos de modo a garantir a segu-
rança das crianças quando vai para a 
escola nas horas de seus lazeres e de 
uma forma geral. Acredito que os pais 
quando mandam seus filhos para a 

nem saber o teor do projeto. Está anôni-
ma desde que iniciou o mandato e não 
seria agora que iria fazer algo em prol 
da população. 

$$$$$$$
Margarido – “Queria fazer um 

voto de descontentamento sobre o 
Pilão D’Água e a gente fica triste de 
ver uma reforma custou um milhão 
e novecentos mil reais. E pasmem os 
senhores, estive hoje lá eu pensei que 
tinha piscina um milhão e novecen-
tos mil reais, estava os pedalinhos, 
tinha as churrasqueiras, eu era jo-
vem ainda na época tempo do Jorge 
Assumpção Schimith, um dos maio-
res prefeitos da história de Itapeva 
que há 40 e poucos anos construiu 
o Pilão D’Água. E naquele tempo ele 
construiu duas piscinas, tinham os 
pedalinhos que eram maravilhosos, 
tinha churrasqueiras, povão gosta de 
assar uma carninha, final de semana 
vai lá compra uma costela e ficam lá 
no sábado e domingo. Fui lá tem duas 
quadras tem os pavilhões restauran-
te, auditório, e a igreja que já existia. 
Vamos ver como vai ser a frequência 
do povo no Pilão D’Água. Garanto se 
tivesse uma piscina as crianças não 
vão nadar na represa”.  Se arrumarem 
mais uns 4 milhões de reais em verba 
talvez saia uma piscina, mas sem tram-
polim.

Vergonha
Rodrigo – “Interessante se tivesse 

ônibus, como a população vai usu-
fruir do local se não tem uma linha 
de ônibus?”. Pode ficar tranquilo verea-
dor que já aumentam os subsídios e a 
Jundiá vai até o local. Esta empresa só 
trabalha visando altíssimos lucros com 
a conivência da prefeitura.

Reeleição
Toni – “Insalubridade. Lamento 

muito o executivo ter esse compor-
tamento. O Executivo que contestar 
direitos e merecimentos de funcioná-
rios municipais. Onde existe o laudo 
técnico autorizando esse pagamento 
e ele por iniciativa própria junto com 
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DIA 6
250 Estrelas para Itapeva 

(Planetário Móvel)
Local: Ginásio SEMJEL (Rua 

Carmino Farina, 172, Vila Isa-
bel)

Horário: 8h30min
*Exclusivo para estudantes
Início Exposição Fotos 250 

anos
Local: Paço Municipal
Horário: 16h
* Informação: Exposição 

Fotos 250 ficará nos seguintes 
locais (Paço

Municipal, Secretaria Mu-
nicipal da Educação e Cultura, 
Casa da

Cultura, Pilão d’ Água e De-
partamento de Cultura)

DIA 7
Desfile Cívico
Local: Avenida Acácio Pie-

dade
Horário: 9h
250 Estrelas para Itapeva 

(Planetário Móvel)

Local: Ginásio SEMJEL (Rua 
Carmino Farina, 172, Vila Isa-
bel)

Horário: 11h e 14h
• Aberto ao público, chegar 

com pelo menos 15 minutos de 
antecedência

1ª Taça Inter Universitária 
do Sudoeste Paulista

Local: Ginásio da CCE
Horário: 9h
DIA 8
Lira na Praça Local
Local: Praça Carlos Flávio 

Vasconcelos - Parque São Jorge
Horário: 10h30min
250 Estrelas para Itapeva 

(Planetário Móvel)
Local: Ginásio SEMJEL (Rua 

Carmino Farina, 172, Vila Isa-
bel)

Horário: 11h e 14h
*Aberto ao público, chegar 

pelo menos 15 minutos de an-
tecedência

1º MTB Race Itapeva 
Local: Praça de Eventos

Horário: 9h
Rodada do Campeonato 

Rural
Local: Campo do Bairro da 

Taipinha
Horário: 13h30min
4ª Etapa Circuito de Voleibol 

Feminino
Local: Ginásio Antonio 

Queiroz
DIA 9
250 Estrelas para Itapeva 

(Planetário Móvel)
Local: Ginásio SEMJEL (Car-

mino Farina, 172, Vila Isabel)
Horário: 8h30min
*Exclusivo para estudantes
Movimento Brincar na Pra-

ça
Local: Praça de Eventos
(*Atividade nas Praças Públi-

cas dos Territórios ao longo da 
semana)

Horário: A partir das 9h
Inauguração Teatro de Bol-

so
Local: Calçadão Doutor Pi-

nheiro (Ao lado da Escola Dom 
Silvio)

Horários: 14h - Artes no Cal-
çadão / Solenidade de Inaugu-
ração /

Grupo Choro na Garoa & 
Fernando De La Rua

19h - Grupo Chorando na 
Garoa & Fernando De La Rua

DIA 10
250 Estrelas para Itapeva 

(Planetário Móvel)
Local: Ginásio SEMJEL (Car-

mino Farina, 172, Vila Isabel)
Horário: 8h30min
*Exclusivo para estudantes
Movimento Brincar na Pra-

ça
Local: Praças Públicas dos 

Territórios (Ao longo da sema-
na)

Horário: A partir das 9h
Peças: Elza/ Reporte Risa-

dinha/Adelaide – com Maria 
Campos - Kely

Benfica
Local: Teatro de Bolso - Cal-

çadão Doutor Pinheiro (Ao lado 
da Escola

Dom Silvio)
Horários:
DIA 11
250 Estrelas para Itapeva 

(Planetário Móvel)
Local: Ginásio SEMJEL (Car-

mino Farina, 172, Vila Isabel)
Horário: 8h30min
*Exclusivo para estudantes
Movimento Brincar na Pra-

ça
Local: Praças Públicas dos 

Territórios (Ao longo da sema-
na)

Horário: A partir das 9h
Grupo Musical Projeto Guri 

– Polo Itapeva
Local: Teatro de Bolso - Cal-

çadão Doutor Pinheiro (Ao lado 
da Escola

Dom Silvio)
Horário: 9h
DIA 12
250 Estrelas para Itapeva 

(Planetário Móvel)

Local: Ginásio SEMJEL (Car-
mino Farina, 172, Vila Isabel)

Horário: 8h30minrios: 19h
*Exclusivo para estudantes
Movimento Brincar na Pra-

ça
Local: Praças Públicas dos 

Territórios (Ao longo da sema-
na)

Horário: A partir das 9h
Grupo de Cordas Fricciona-

das Hugo Belézia
Local: Teatro de Bolso - Cal-

çadão Doutor Pinheiro (Ao lado 
da Escola

Dom Silvio)
Horários: 17h30min e 19h

AGENDA 250 ANOS DE ITAPEVA

APOIO



www.facebook.com/jornalitanews ITA NEWS4 06 de setembro de 2019

  ITABERÁ

O Jornal Ita News divul-
gou com exclusividade, 
no ano de 2018, uma 

notícia gravíssima em relação a 
um médico que atuava na cida-
de de Itapeva. 

O então médico conhecido 
como Liszt Jonney trabalhou na 
região utilizando CRM e nome 
falsos.

Na verdade, Liszt é João 
Paulo Primus Fernandes da 
Costa e foi desmascarado após 
as reportagens do Ita News. 
Na época, inclusive, João Paulo 
mudou-se de Itapeva sem dei-
xar rastros.

Nas reportagens várias 
pessoas contaram que foram me-

João Paulo Primus Fernandes 
é preso por falsidade ideológica

Cidadão atuava em Itapeva e região como “médico” Liszt Jonney

dicadas e realizaram tratamento 
com o falso médico por anos 
quando, na realidade, sequer ti-
nham a doença a ser tratada.

O caso foi parar na Polícia 

Federal, que investigou incan-
savelmente até que descobrisse 
o paradeiro do farsante, em Ro-
lim de Moura (RO), onde residia 
com a médica Fernanda Demo-

liner, sua companheira. Ambos 
abriram um comércio alimentí-
cio na referida cidade e segui-
ram vida normalmente, até que 
fossem descobertos pela Polícia 

Federal.
No dia 12/06/2019, a 2ª Vara 

criminal da comarca de Tatuí/SP 
decidiu decretar a prisão pre-
ventiva de João Paulo Primus 
Fernandes da Costa, o qual está 
sendo processado pelo crime de 
falsidade ideológica, uso de do-
cumento falso, falsificação de 
documento público, exercício 
ilegal da medicina e peculato, 
fazendo-se passar pelo doutor 
“Liszt Jonney Silva dos Santos”, 
cujo diploma utilizou e a partir 
dele falsificou cédula de identi-
dade médica do Conselho Fede-
ral de Medicina.

Após o cumprimento da 
prisão preventiva, a defesa im-

petrou o Habeas Corpus em fa-
vor do réu, requerendo a subs-
tituição do cárcere pela prisão 
domiciliar. Entretanto, a 9ª 
Câmara de Direito Criminal do 
Tribunal de Justiça de São Paulo 
indeferiu a liminar pleiteada, 
podendo ainda ser analisada o 
mérito da prisão.

Atualmente, o processo cri-
minal em desfavor de João Pau-
lo está na fase de audiência de 
instrução e debates sobre os do-
cumentos já apresentado, bem 
como serão ouvidas as testemu-
nhas. Posteriormente, o Juiz da 
2ª Vara Criminal da comarca de 
Tatuí/SP dará a sentença sobre a 
presente demanda.

A Comissão Especial de In-
quérito (CEI) dos Transportes 
criada por meio do ato da pre-
sidência nº 06/19, publicado no 
Diário Oficial do Município na 
última terça-feira, 03, a partir 

CEI dos Transportes define composição e começará 
analisando contratos das pastas da Educação e da Saúde

do requerimento nº 621/19 de 
autoria do vereador Edvaldo 
Negão (PSD) foi instalada na 
Casa de Leis na manhã de quar-
ta-feira, 04.

O presidente da Comissão, 

o vereador Wilson Margarido 
(PP), disse que os trabalhos vão 
começar com a análise de todos 
os contratos próprios terceiri-
zados da Secretaria da Educa-
ção contendo as informações 
sobre as kombis, vans e ônibus, 
além dos pregões realizados, 
bem como a relação das linhas 
que operam no transporte es-
colar do município.

Já em relação a Secretaria 
da Saúde também serão ana-
lisados os pregões, editais de 
licitação, veículos e linhas da 
pasta. Durante a reunião foi es-
tabelecido um cronograma na 
próxima semana para as fiscali-
zações da Comissão in loco.

A CEI terá ainda o verea-
dor Marinho Nishiyama (MDB) 
como relator e o autor do re-

querimento como membro. As 
reuniões serão realizadas às 
segundas e quartas-feiras, às 

10h, na Sala de Comissões. A 
Comissão terá prazo de 90 dias 
a partir da sua instalação para 

apurar os fatos.
Fonte: Assessoria da Câmara 

Municipal de Itapeva

Membros da CEI em fiscalização do transporte 
escolar no Distrito do Alto da Brancal

A Comissão de Economia, 
Fiscalização e Execução Orça-
mentária (CEFEO) sob a pre-
sidência do vereador Laércio 
Lopes (MDB) recebeu na se-
gunda-feira (02) o projeto de 
Lei (PL) nº 124/2019 que pede 
a emissão de um vale medica-
mento para pacientes prejudi-
cados com a suspensão tem-
porária ou atraso de remédios 
disponibilizados na rede públi-
ca municipal.

De autoria da vereadora 
Débora Marcondes (PSDB) o 
PL busca criar uma alternativa 
para amenizar os transtornos 
dos pacientes que utilizam 

Camarâ discute implantação 
de Vale-remédio na 
Comissão de Economia

remédios fornecidos pela As-
sistência Farmacêutica do Mu-
nicípio, mas que estejam com 
o fornecimento temporaria-
mente suspenso. “Muitas ve-
zes, o atraso nos laboratórios e 
fornecedores, a demora para a 
conclusão das licitações ou até 
mesmo as demandas sazonais 
tornam a distribuição desses 
medicamentos irregular, preju-
dicando os pacientes”, explica 
a parlamentar.

Ainda de acordo com o tex-
to, a Prefeitura realizará licita-
ção para o credenciamento das 
farmácias ou laboratórios os 
quais os usuários poderão utili-

zar o vale-remédio. Na próxima 
quarta-feira, dia 11, a Comissão 
receberá a secretária da Saúde 
para tratar da propositura.

Comissão de Economia, 
Fiscalização e Execução Orça-
mentária

A Comissão é responsável 
por analisar os aspectos eco-
nômicos, financeiros e é com-
posta pelos vereadores: Laércio 
Lopes (MDB), presidente; Tião 
do Táxi (PR), vice-presidente; 
Márcio Supervisor (PSDB), Wil-
son Margarido (PP), Jeferson 
Modesto (MDB) e Vanessa Guari 
(MDB), suplente.

A equipe de futsal feminino 
sub-16 de Itapeva conquistou 
um excelente resultado no 2º 
Jogos Infantis do Estado de São 
Paulo.

Jogando contra diversas ci-

dades paulista o time itapeven-
se fez uma brilhante campanha 
e chegou até a final onde en-
frentou o time de Porto Feliz. 
Em um jogo equilibrado ambas 
as equipes marcaram três vezes 

Futsal feminino de 
Itapeva é vice-campeão dos 
Jogos Infantis do Estado

A Secretaria de Educação do 
Município de Itaberá realizou 
uma palestra sobre Segurança 
e Primeiros Socorros no Trans-
porte Escolar juntamente com 
o Corpo de Bombeiros de Itape-
va. A Rede de Transporte Esco-
lar cerca de mil alunos por dia, 
pensando em segurança bem-
-estar e conforto dos alunos, 
o Cabo Claudinei ministrou a 
palestra com a finalidade de 
formar e capacitar motoristas e 
cuidadores. Estavam presentes 
no evento professores, coorde-
nadores, diretores e superviso-
res de ensino além dos profis-
sionais da saúde.

A Secretaria da Educação 

Motoristas e cuidadores 
recebem capacitação de 
segurança no transporte escolar

acompanhou todo o trabalho 
e concluiu o conhecimento 
agradecendo o parabenizando 

os profissionais que se manti-
veram atentos e participativos 
durante a palestra.

no tempo normal.
Na decisão por penaltis o 

time de Porto Feliz teve um 
aproveitamento melhor e con-
quistou o título da modalidade, 
já Itapeva ficou com o vice-
-campeonato que também foi 
comemorado.
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É gol da Alemanha! Essa 
frase que em 2014 foi o mártir 
do brasileiro e que depois 
serviu para memes e até mesmo 
discussões políticas voltou a 
ser lembrada no domingo (01) 
no Bairro do Pacova.

O motivo? Uma goleada do 
time do Guarizinho em cima 
do Bairro dos Prestes. A única 
partida da rodada acabou sen-
do destaque pelo placar, 7x1. 

Assim que o resultado foi de-
terminado, não teve quem não 
lembrou do 7x1 mais famoso 
do futebol mundial.

Se o resultado foi daqueles 
de lavar a alma do torcedor 
guarizinhense, a chuva que 
caiu no Bairro do Pacova fez 
juz ao placar, tanto que devido 
a isso as outras duas partidas 
que estavam programadas para 
acontecer no mesmo dia acaba-

ram sendo canceladas.
Alto da Brancal x Bairro das 

Pedras e Jaó x Avencal acabaram 
sendo mudadas para o dia 22 de 
setembro no Bairro da Taipinha.

Já neste domingo (08) os 
jogos também serão realizados 
na Taipinha, às 10h Invernada x 
Guarizinho abrem a rodada, em 
seguida é a vez dos donos da 
casa entrar em campo contra o 
time do São Roque.

Campeonato Rural tem 
placar de Copa do Mundo 
e jogos adiados pela chuva

Na manhã de quinta-fei-
ra, dia 5, no Auditório 
da Secretaria Municipal 

de Saúde, aconteceu a entre-
ga de 16 micro-ônibus para a 
região de Itapeva por meio do 
Programa Saúde em Ação, os 
ônibus comportam até 26 pas-
sageiros.

Estiveram presentes ao 
eventos, o secretário estadual 
da Saúde José Henrique Ger-
man, Ricardo Tardelli respon-
sável pelo Programa, secretária 
Maria Elisa Ferrarezi, prefeitos 
de Itapeva e região, além de ve-
readores e população em geral

O Governo também investiu 
em uma unidade de gerencia-
mento com estrutura e equi-
pamentos para garantir o bom 
funcionamento do sistema de 

Estado entrega 16 micro-ônibus para 
transporte sanitário eletivo de pacientes e 
431 tablets para agentes comunitários

As condições climáticas na 
região de Itapeva não foram 
as melhores para o desenvolvi-
mento do milho safrinha e do 
trigo na safra de inverno deste 
ano. A falta de chuvas regulares 
e a incidência de geada causou 
queda de produtividades para 
estas culturas.

Segundo o presidente do 
Sindicato Rural de Itapeva, Da-
goberto Mariano César, as ad-
versidades climáticas deixaram 
as produtividades do milho sa-
frinha bem variadas, terminan-

Itapeva tem queda 
de produtividade no 
milho e trigo

Produtores rurais, no entanto, esperam boa safra de soja 19/20

do a colheita na faixa das 100 
sacas por hectare. Já no trigo 
que está sendo colhido em se-
tembro, nas áreas que sofreram 
com geada devem produzir en-
tre 40 e 45 sacas por hectare 
e as que tiveram pouca chuva 
devem fechar próximas as 30 
sacas.

Já para a próxima safra de 
soja 2019/20, as expectativas 
são melhores. A liderança desta 
que a projeção indica um verão 
dentro da normalidade para as 
chuvas, o que mantêm a previ-

são de produtividade entre 65 e 
70 sacas por hectare, similar à 
última safra.

Dagoberto comenta ainda 
que, os produtores da região 
aproveitam os preços de ven-
da entre 75 e 80 reais para 
fecharem negociações futuras 
e garantirem rentabilidade, 
mesmo com o aumento de 
15% no custo de produção 
neste ano.

Por: Guilherme Dorigatti
Fonte: Notícias Agrícolas

transporte. Um investimento 
total de R$ 4,8 milhões.

Os ônibus serão utilizados 
por 9 municípios da região: 
Apiaí, Buri, Bom Sucesso de Ita-

raré, Guapiara, Itapeva, Itapira-
puã Paulista, Ribeira, Ribeirão 
Branco e Riversul.

Os municípios formaram 
um Consórcio Intermunicipal 

que será responsável pelo cus-
teio das operações. Estima -se 
que o novo modelo de trans-
porte sanitário trará uma eco-
nomia de até 70% para os co-

fres dos municípios.
O Programa também entre-

gou 431 tablets para a região 
de Itapeva em um investimen-
to de aproximadamente 250 

mil reais. Os equipamentos 
possuem conexão com a inter-
net e serão entregues aos agen-
tes comunitários de saúde dos 
municípios, que poderão utili-
zá-los nas visitas domiciliares 
e enviar os dados dos usuários 
para o sistema em tempo real, 
facilitando o atendimento e 
permitindo uma análise mais 
completa do panorama de saú-
de local.

As cidades que receberam 
os tablets foram: Apiaí, Barra 
do Chapeú, Buri, Bom Sucesso 
de Itararé, Guapiara, Itapeva, 
Itaberá, Itaóca, Itapirapuã Pau-
lista, Itararé, Nova Campina, Ri-
beira, Ribeirão Branco, Riversul 
e Taquarivaí.

Um grande evento gospel 
está programado para esse 
mês em Itapeva. No dia 15 de 
setembro o Moto Clube Anjos 
de Resgate de Itapeva estará 
promovendo a 2ª edição do 
evento “Resgate Som” este ano 
foi possível a parceria com a 
CIA de Rodeio Original, um dos 
componentes do Anjos de Res-
gate, Salviano Antunes conta 
como conseguiram essa parce-
ria para a realização do evento 
na FEAPI. 

“Estávamos atrás de patro-
cínio e houve a oportunidade 
de conversar com o Fabinho 
proprietário da CIA de Rodeio 
Original onde ele expôs sua 
ideia tambén e houve interesse 
da parte dele nos convidar para 
essa parceria e assim começa-
mos a correria atrás dos pre-
parativos para organizar, ele 
nos permitiu manter origens 
do nosso foco e projeto que é o 
social e evangelismo, portanto 
pra nós foi ótimo e entendemos 
ser um caminho de Deus para 
que possamos realizar mais 
uma vez esse evento”, contou 
Salviano.

Já o presidente do Moto Clu-
be, Edvan Proença conta que 
para esse ano uma das atrações 
do Resgate Som é o cantor Da-
vid Quilnan. “Através desta par-
ceria e patrocíniadores começa-
mos a procurar um cantor para 
a apresentação chegamos em 
um acordo com a produção do 
cantor David Quinlan e assim 
fechamos com ele”, diz Edvan 
que ainda fala sobre outra atra-
ção que estará presente e que 
retorna a Itapeva uma vez que 

David Quinlan 
se apresentará no 
recinto da FEAPI

Atração faz parte da 2ª edição do evento Resgate Som

já estiveram na primeira edição 
do Resgate Som e foram consi-
derados uma surpresa boa por 
aqueles que ainda não os co-
nheciam que é a Banda Big Gra-
ça. “Outra atração que iremos 
trazer é a Big Graça que já este-
ve na primeira edição do even-
to aqui conosco, eles também 
farão uma apresentação na Pra-
ça Anchieta no dia 14 a partir 
das 11 hrs e a noite estarão na 
IBNA com a Rede Jovem, tam-
bém estará conosco a Banda 
Transbord, além das diversas 
bandas evangelicas da cidade”. 

Já Salviano conta que ou-
tras atrações estão confirma-
das para o dia 15. “Este ano 
também teremos novidades 
como o Pastor Welington da 

OBPC deixando uma palavra 
de Benção para todos, Pastor 
Rock do Anjos de Aços da ci-
dade de São Paulo que irá con-
tar seu testemunho de vida e 
um pastor que vamos deixar 
como surpesa ao público que 
também deixará uma mensa-
gem, será um final de semana 
extraordinário, surreal, os mi-
nistérios de louvores que irão 
se apresentar já estão empol-
gados para dar o seu melhor 
para Deus”, diz Salviano.

Para Edvan a parceria feita 
com a equipe que organiza a 
FEAPI em 2019 será uma volta 
às origens. “O Fábio da CIA de 
Rodeio Original o promotor da 
FEAPI entendeu ser muito im-
portante trazer de volta uma 
apresentação gospel para a 
FEAPI, para que pudesse aten-
der a todos os públicos e voltar 
a origem da festa tradicional 
onde todos possam participar, 
e como já havíamos feito ano 
passado isso possibilitou a par-
ceria o qual para nós é maravi-
lhoso”, comentou.

No dia 15 também haverá 
ação social a partir das 13h 
até às 17h e após iniciará as 
apresentações musicais, já o 
David Quinlan está previsto 
para às 22h.
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Serviço Assistencial Espírita
Rua Cantídio Pereira Santos nº 37 - pacienciatoleranciaebondade@gmail.com

O Ensinamento Espírita Cristão

“Ele disse a outro: Segue-
-me; e ele lhe respondeu: Se-
nhor permite-me ir antes 
enterrar meu pai: Jesus lhe res-
ponde: deixai aos mortos o cui-
dado de enterrar seus mortos, 
mas você vá anunciar o reino 
de Deus” (Lucas cap. 9, v 59-60).

Então, como entender o en-
sinamento oculto nestas pala-
vras?

Não é uma censura ao dever 
piedoso de um filho enterrar a 
seu pai.

Eu estou vivo 
ou morto?

Jesus não quis dizer que ca-
dáveres tem que enterrar cadá-
veres.

Muitas vezes nós estamos vi-
vos fisicamente, porém estamos 
mortos espiritualmente. Que os 
mortos espiritualmente, enter-
rem os mortos fisicamente.

Para anunciar o reino, de 
Deus temos que estar vivos es-
piritualmente, serem humildes, 
tolerantes, pacienciosos e cheio 
de amor com o próximo.

Quando o outro lhe respon-
deu - permite antes enterrar meu 
pai -; não seria apenas uma des-
culpa para não seguir Jesus?

Hoje, para nós não seguir-
mos Jesus temos outras descul-

pas, como por exemplo: estou 
muito cansado; não tenho tem-
po; quando der eu vou; quando 
melhorar de vida, etc., etc.

A nossa prioridade é a nos-
sa zona de conforto, materialis-
ta, consumista, de prazeres do 
mundo.

Quando na verdade a vida 
espiritual é a verdadeira vida.

Paulo, Efésios cap. 5, v 14: 
“Você que está dormindo, acor-
de, levanta- te da morte, Cristo 
te iluminará.”.

O respeito que se tem pelos 
mortos físicos, não se prende a 
matéria, mas pela lembrança 
ao Espírito ausente, pelo exem-
plo que o Espírito deixou.

***
- DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: 

Estou vivo espiritualmente 
quando vivifico, exemplifico 
em ações, ensino o reino de 
Deus através dos ensinamen-
tos de Jesus. Porém, estou mor-
to espiritualmente quando eu 
arrumo qualquer desculpa para 
não seguir os ensinamentos di-
vinos, mas tenho tempo para o 
whatsapps, televisão, fofocas, 
etc. Nunca confundir a morte 
espiritual com a morte corpo-
ral.

Obedecendo ás orientações:
“O Evangelho Segundo o Es-

piritismo” cap. 23.
Allan Kardec

(15) 99774-6296 EDITAL
EDITAL Nº  004/2019

(redesignação de data)

 O Dr. Aulo Rafael de Luna Pedrosa Fernandes, Delegado Seccional de Polícia da Delega-
cia Seccional de Polícia de Itapeva, no uso de suas atribuições legais... etc.

 FAZ SABER, a todas as Autoridades subordinadas, demais Policiais Civis e Servidores a 
elas sujeitas, que o Dr. OSMAR GUIMARÃES JÚNIOR, Delegado de Polícia Diretor do Departamento 
de Polícia Judiciária de São Paulo - DEINTER – 7 – SOROCABA,  estará realizando visita em Correi-
ção Ordinária nesta Delegacia Seccional de Polícia, referente ao exercício de 2.019, às 09h00min. do 
dia 19/09/2019, alterando a data anteriormente agendada constante no Edital nº 003/2019, por razões 
plenamente justificáveis, sendo facultado ao público a participar de audiência, ocasião em que poderão 
formular queixas e sugestões para o aprimoramento da atividade policial nas unidades subordinadas.
 Para que ninguém alegue desconhecimento, mandou expedir o presente edital que será 
fixado no local de ampla visibilidade ao público e divulgado pela imprensa local.

        Itapeva, 04 de setembro de 2.019.

 Aulo Rafael de L.P. Fernandes
Delegado Seccional de Polícia 

Na manhã de terça-feira (03) 
um acidente envolvendo uma 
moto e um ônibus da empresa 
Jundiá deixou uma pessoa feri-
da próximo a escola Profª Zul-
mira de Oliveira.

O acidente ocorreu no cru-
zamento das ruas Capão Bonito 

e Itaberá. Com a colisão o con-
dutor da motocicleta acabou 
perdendo o controle do veículo 
e caindo ao solo.

O Corpo de Bombeiros foi 
acionado e socorreu a vítima 
com ferimentos leves até o 
Pronto Socorro.

Motociclista fica ferido em 
acidente na Vila Bom Jesus

Órgãos municipais realiza-
ram nesta semana uma ope-
ração visando atender mora-
dores em situação de rua. Os 
cidadãos que aceitam ajuda são 
levados para o albergue, outros 
recebem cobertas.

Qualquer pessoa que 
souber de alguém em situa-
ção de rua necessitando de 
ajuda quanto ao frio deve 
entrar em contato através 
dos números 153 ou 199 da 
Guarda Municipal.

GCM realiza 
operação com 
moradores de rua

Policiais civis da DIG de 
Itapeva, juntamente com po-
liciais civis de Itaberá, em 

continuidade as investigações 
que ensejaram o desmantela-
mento de organização crimi-

nosa especializada em roubos 
e furtos de maquinários agrí-
colas, localizaram e apreen-

deram no dia 4, no Estado de 
Goiás, trator subtraído na ci-
dade de Fartura/SP.

Policiais civis da região participam 
de grande investigação

O senhor Edilson da 
Silva Oliveira, de 54 anos, 
saiu de casa na sexta-fei-
ra, dia 30, no Jardim Gra-
jaú, e não retornou mais. 
Familiares estão à sua pro-
cura.

Quem tiver qualquer 
informação, favor entrar 
em contato com Diore 
pelo celular (15) 99140-
1209.

DESAPARECIDO
Acidental ou intencio-

nal, o envenenamento é o 
responsável pela maioria 
das mortes de cães e gatos 
superando, inclusive, o nú-
mero de mortes causadas 
por atropelamentos. No pri-
meiro caso, o perigo está 
dentro da própria casa, por 
simples descuido do proprie-
tário. O animal pode ingerir 
ou apenas ter contato com 
produtos de limpeza como 
inseticidas, detergentes, de-
sinfetantes, venenos para 
ratos ou baratas ou medica-
mentos.

Já nos envenenamentos 
intencionais, o que é crime, 
as maiores vítimas são, ge-
ralmente, os animais de rua e 
aqueles que, apesar de terem 
dono, têm acesso à rua. Este 
tipo de intoxicação pode ser 
causado por pessoas que de-
sejam se livrar dos animais 
sejam eles abandonados ou 
não, simplesmente pelo fato 
de sentirem-se incomodadas.

O conhecido chumbinho 
que, apesar de ser ilegal e ter 
sua venda proibida é a arma 
mais utilizada para o envene-
namento de cães e gatos, já 
que é facilmente encontrado, 
inclusive sendo vendido como 
‘veneno para ratos’.

Infelizmente, as estatís-
ticas mostram que apenas 
1/3 dos animais vítimas de 
envenenamento sobrevivem. 
Portanto, é importante que, 
logo após o socorro ao ani-
mal, caso o dono saiba quem 
é o responsável pelo envene-
namento, que faça um Bole-
tim de Ocorrência na dele-
gacia mais próxima a fim de 
que este seja devidamente 
punido.

Tanto a venda do chumbi-

nho, que é proibida, quanto o 
envenenamento de animais 
são contravenções penais.

O envenenamento de ani-
mais está previsto na Lei de 
Crimes Ambientais (Lei Fe-
deral 9.605, de 13/02/98). 
O artigo 32 da lei diz que é 
considerado crime ambien-
tal “praticar ato de abuso, 
maus-tratos, ferir ou muti-
lar animais silvestres, do-
mésticos ou domesticados, 
nativos ou exóticos”. A pena 
prevista é detenção de três 
meses a um ano e multa.

Ao encontrar um animal 
morto com suspeita de en-
venenamento, tire várias fo-
tos em vários ângulos, para 
mostrar onde foram encon-
trados o animal e os restos 
do alimento suspeito de con-
ter veneno.

Fazer BO é melhor manei-
ra de conseguir resolver o 
problema. Quanto mais BOs 
com o mesmo caso registra-
do na delegacia, fica mais 
fácil a polícia investigar e 
salvar os animais.

Os animais são inocentes. 
Ele não ataca o pássaro por 
maldade, sim por extinto, 
ele não urina no seu portão 
pra provocar, não late para 
tirar o sono do vizinho. Eles 
são irracionais. Nós que te-
mos o dom de sermos racio-
nais e podemos pensar antes 
de agir”.

A população pode denun-
ciar tanto a venda de chum-
binho, quando casos de en-
venenamento de animais. 
Para isto basta entrar em 
contato com a Guarda muni-
cipal pelo 153 ou 199.

Matéria enviada 
pela AAIPA

Envenenar 
animais é crime
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PROCLAMAS
brasileira, 77 anos, natural de Reianopolis-PR, nas-
cido na data de 08 de janeiro de 1942 e de ALICE 
MARIA DE OLIVEIRA, do lar, nacionalidade 
brasileira, 72 anos, natural de Reianópolis-PR, nas-
cida na data de 15 de julho de 1947, residentes e 
domiciliados em Sengés-PR, à Rua João Jacinto 
de Campos, 05- Vila Cohapar. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial de 
Bens. 03 de setembro de 2019 

Nºs I, III, IV e V JOSÉ FERNANDES SIQUEI-
RA e ELOINA GARCIA DA SILVA, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, divorciado de Helenice 
Aparecida Conceição Quevedo, Cujo o casamento 
foi dissolvido aos 05/11/2010, com 37 anos de ida-
de, nascido a 05 de fevereiro de 1982, funcionário 
público, residente Rua Elvira Ribeiro Bicudo Amaral, 
nº 107, Jardim Grajaú, Itapeva - SP, filho de JOSÉ 
SIQUEIRA, natural de Itaberá - SP, nacionalidade 
brasileira, falecido em Itapeva - SP e de LEAN-
DRINA MARIA FERNANDES SIQUEIRA, 
aposentada, nacionalidade brasileira, 62 anos, natural 
de Itapeva - SP, residente e domiciliada nesta cidade 
de Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, 
solteira, com 19 anos de idade, nascida a 05/02/2000, 
estudante, residente Travessa da Rua São João, 
nº 130, Bairro Itaboa, Ribeirão Branco - SP, filha 
de ORAMIL MANOEL DA SILVA, serviços 
gerais, nacionalidade brasileira, 50 anos, natural de 
Nova Campina - SP, nascido na data de 19 de outubro 
de 1968 e de ZENEIDE DE ALMEIDA GAR-
CIA SILVA, doméstica, nacionalidade brasileira, 
43 anos, natural de Ribeirão Branco - SP, nascida na 
data de 15 de setembro de 1976, residentes e domici-
liados em Ribeirão Branco - SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial de 
Bens. 03 de setembro de 2019 

Nºs I, III e IV DANIEL DOS SANTOS COS-
TA e CAMILA PUCHETTI TIERNO, sendo 
ELE:- natural de Santos-SP, solteiro, com 38 anos 
de idade, nascido a 26 de julho de 1981, médico 
veterinário, residente à Rua Alameda das Painei-
ras, nº 360, Parque Paineiras, Itapeva - SP, filho de 
LEONEL GONÇALVES COSTA, Comer-
ciante, nacionalidade Portuguesa, 69 anos, natural 
de Portugal, nascido na data de 18 de fevereiro 
de 1950, residente e domiciliado em Guarujá-SP, 
à Rua Capitão Francisco Lessa, 854- Parque 
Estuário e de IÊDA DOS SANTOS COSTA, do 
lar, nacionalidade brasileira, 71 anos, natural de 
São Miguel dos Campos- AL, nascida na data de 
26 de setembro de 1948, residente e domiciliada 
em Guarujá-SP,  à Rua Capitão Francisco Lessa, 
854- Parque Estuário; sendo ELA:- natural de 
São Paulo-SP, solteira, com 38 anos de idade, 
nascida a 14/04/1981, empresária, residente à Rua 
Alameda das Paineiras, nº 360, Parque Paineiras, 
Itapeva - SP, filha de WALDEMAR TIERNO 
FILHO, Pintor, nacionalidade brasileira, 68 anos, 
natural de Campinas-SP, nascido na data de 28 
de março de 1951, residente e domiciliado em 
Mairiporã-SP e de MARIA DE FÁTIMA PU-
CHETTI TIERNO, auxiliar de serviços gerais, 
nacionalidade brasileira, 67 anos, natural de São 
Paulo-SP, nascida na data de 29 de outubro de 
1951, residente e domiciliada em São Paulo-SP, 
à Rua Eliseu Martins nº 58- Jardim Primavera. 
Itapeva. O regime adotado será o de Co-
munhão Parcial de Bens. 04 de setembro 
de 2019 

SE ALGUÉM SOUBER de algum impedimen-
to, 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). 

\AFAÇO SABER, que pretendem se casar e 
apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1.525 do Código Civil Brasileiro, a saber:-

Nºs I, III e IV DANIEL PEDRO VIEIRA DE 
MORAES e SAMANTA APARECIDA CA-
MARGO VIANA, sendo ELE:- natural de Ita-
peva-SP, solteiro, com 21 anos de idade, nascido a 
11 de março de 1998, comerciante, residente à Rua 
Dirce Camargo de Almeida, nº 415, Vila Santa Maria, 
Itapeva - SP, filho de SEBASTIÃO VIEIRA DE 
MORAES, comerciante, nacionalidade brasileira, 
62 anos, natural de Taquarituba - SP e de MARIA 
LUCIA DE MORAES, comerciante, naciona-
lidade brasileira, 51 anos, natural de Avaré - SP, 
residentes e domiciliados à Rua Dirce Camargo de 
Almeida, nº 415, Vila Santa Maria, em Itapeva - SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 21 
anos de idade, nascida a 18/05/1998, vendedora, re-
sidente à Rua Santana, nº 935, Centro, Itapeva - SP, 
filha de EDVALDO VIANA, natural de Barueri - 
SP, nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva - SP 
na data de 13 de dezembro de 2001 e de ROZA 
CRISTHINA DE CAMARGO SOUZA, do 
lar, nacionalidade brasileira, 49 anos, natural de Ita-
berá - SP, residente e domiciliada à Rua Santana, nº 
935, Centro, em Itapeva - SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial de 
Bens. 28 de agosto de 2019 

Nºs I, III, IV e V ELISEU GARCIA LEAL e 
DEVANICE RODRIGUES GONÇALVES, 
sendo ELE:- natural de Itararé-SP, divorciado de 
Lucilene Braga, cujo o casamento foi dissolvido aos 
21/11/2018, com 47 anos de idade, nascido a 24 de 
janeiro de 1972, motorista, residente à Rua Andrésia 
Jesus de Lima, nº 141, Jardim Morada do Sol, Ita-
peva - SP, filho de DORIVAL GARCIA LEAL, 
nacionalidade brasileira, falecido em Itararé - SP na 
data de 08 de setembro de 1998 e de DALILA DE 
JESUS DANTAS LEAL, do lar, nacionalidade 
brasileira, 65 anos, natural de Itararé - SP, residente e 
domiciliada em Itararé - SP; sendo ELA:- natural de 
Londrina-PR, divorciada de Geraldo Divonsir da Sil-
veira, cujo o casamento foi dissolvido aos 15/05/2008, 
com 49 anos de idade, nascida a 04/02/1970, comer-
ciante, residente à Rua Andrésia Jesus de Lima, nº 
141, Jardim Morada do Sol, Itapeva - SP, filha de 
DORVINO RODRIGUES GONÇALVES, 
nacionalidade brasileira, falecido em Sengés - PR na 
data de 02 de maio de 2002 e de NAIR MACIEL 
GONÇALVES, do lar, nacionalidade brasileira, 86 
anos, natural de Apiaí - SP, residente e domiciliada em 
Itararé - SP. Itapeva. O regime adotado será 
o de Comunhão Parcial de Bens. 28 de 
agosto de 2019 

Nºs I, III e IV FERNANDO BENFICA ZACA-
RIAS e EDILAINE RODRIGUES BENFI-
CA, sendo ELE:- natural de Itararé-SP, solteiro, com 
28 anos de idade, nascido a 03 de agosto de 1991, 
operador de maquinas, residente no Bairro Agrovila 
I, neste distrito, Itapeva - SP, filho de LUIZ DO-
MINGOS ZACARIAS, tratorista, nacionalidade 
brasileira, 54 anos, natural de Itararé-SP, residente 
e domiciliado em Itapeva-SP,na Fazenda Pouso Al-
to,Bairro Itanguá e de SANDRA BENFICA ZA-
CARIAS, do lar, nacionalidade brasileira, 52 anos, 
natural de Riversul-SP, residente e domiciliada em Ita-
peva-SP, na Fazenda Pouso Alto,Bairro Itanguá; sen-
do ELA:- natural de Itararé-SP, solteira, com 22 anos 
de idade, nascida a 13/11/1996, diarista, residente 
no Bairro Agrovila I, neste distrito, Itapeva - SP, filha 
de PAULO RODRIGUES BENFICA, opera-
dor de maquinas, nacionalidade brasileira, 44 anos, 
natural de Riversul-SP e de MARISA ISABEL 
VIEIRA BENFICA, comerciante, nacionalidade 
brasileira, 40 anos, natural de Itaberá-SP, residentes 
e domiciliados em Itapeva-SP, no Bairro Agrovila I. Ita-
peva. O regime adotado será o de Comu-
nhão Parcial de Bens. 28 de agosto de 2019 

Nºs I, III e IV DANIEL BENFICA e JULIANA 
DE PROENÇA OLIVEIRA, sendo ELE:- na-
tural de Itapeva-SP, solteiro, com 35 anos de idade, 
nascido a 23 de abril de 1984, lavrador, residente 

no Bairro Agrovila I, neste distrito, Itapeva - SP, filho 
de JOÃO BENFICA, lavrador, nacionalidade bra-
sileira, 83 anos, natural de Itaberá-SP e de ROSA 
MARGARIDA BENFICA, do lar, nacionalidade 
brasileira, 73 anos, natural de Itaberá-SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP, no Bairro Agrovila I; sen-
do ELA:- natural de Taquarivaí-SP, solteira, com 30 
anos de idade, nascida a 23/01/1989, do lar, residente 
no Bairro Agrovila I,, neste distrito, Itapeva - SP, filha 
de JOSÉ DE OLIVEIRA, natural de Taquarivaí-
-SP, nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva-SP 
na data de 23 de novembro de 1918 e de MARIA 
FRANCISCA DE PROENÇA OLIVEIRA, na-
tural de Itapeva-SP, nacionalidade brasileira, falecida 
em Itapeva-SP na data de 02 de julho de 1991. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 28 de agosto de 2019 

Nºs I, II, III, IV e V BRAEL APARECIDO 
ABREU DE LARA e LISANDRA VITÓRIA 
DE ALMEIDA SANTOS, sendo ELE:- natural 
de Itapeva-SP, divorciado de Maria Isabel de Olivei-
ra Gonçalves, cujo o casamento foi dissolvido aos 
22/08/2017, com 25 anos de idade, nascido a 12 de 
janeiro de 1994, ajudante de motorista, residente 
no Bairro do Fundão, Itapeva - SP, filho de EVAN-
GELISTA APARECIDO CLAUDIANO DE 
LARA, nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva 
- SP e de APARECIDA BARROS ABREU, do 
lar, nacionalidade brasileira, 45 anos, natural de Itapeva 
- SP, residente e domiciliada em Itapeva - SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 16 anos de 
idade, nascida a 27/08/2003, estudante, residente no 
Bairro do Fundão, Itapeva - SP, filha de LISANDRO 
MARIA DOS SANTOS, britador, nacionalidade 
brasileira, 44 anos, natural de Buri - SP, nascido na data 
de 22 de dezembro de 1974 e de VALDIRA DE 
ALMEIDA DOS SANTOS, do lar, nacionalidade 
brasileira, 49 anos, natural de Itapeva - SP, nascida na 
data de 02 de maio de 1970, residentes e domicilia-
dos em Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 28 
de agosto de 2019 

Nºs I, III e IV JOÃO FELIPE LOPES DE AL-
MEIDA e FRANCINE LUIZA CARVALHO 
SILVA DINIZ, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 28 anos de idade, nascido a 03 de de-
zembro de 1990, professor, residente à Rua Pires 
Fleury, nº 336, Centro, Itapeva - SP, filho de JOÃO 
LOPES DE ALMEIDA, Lavrador, nacionalidade 
brasileira, 55 anos, natural de Itapeva-SP, nascido na 
data de 16 de junho de 1964 e de ELIETE NUNES 
CORDEIRO DE ALMEIDA, comerciante, na-
cionalidade brasileira, 52 anos, natural de Itapeva-SP, 
nascida na data de 05 de maio de 1967, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP, no Bairro Pacova; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 25 anos 
de idade, nascida a 11/11/1993, escrevente, residente 
à Rua Pires Fleury, nº 336, Centro, Itapeva - SP, filha 
de NELSON ROGERIO MORAIS DINIZ, 
pedreiro, nacionalidade brasileira, 50 anos, natural 
de Itapetininga-SP, nascido na data de 29 de abril 
de 1969, residente e domiciliado Itapetininga-SP e 
de VANDERLEIA DE CARVALHO SILVA, 
diarista, nacionalidade brasileira, 43 anos, natural de 
Itapeva-SP, nascida na data de 19 de agosto de 1976, 
residente e domiciliada em Itapeva-SP, no Bairro das 
Pedras. Itapeva. O regime adotado será o de 
Comunhão Parcial de Bens. 29 de agosto de 
2019 

Nºs I, III e IV JOÃO MARIA LAPA DOS SAN-
TOS e CRISTIANI APARECIDA DE OLIVEI-
RA PONTES MACIEL, sendo ELE:- natural de 
Itapeva-SP, solteiro, com 35 anos de idade, nascido a 
13 de agosto de 1984, operador de motosserra, resi-
dente à Rua Dois, Residencial Das Rosas, Bloco 5 Apto 
24, Jardim Bela Vista, Itapeva - SP, filho de ORÁCIO 
LAPA DOS SANTOS, lavrador, nacionalidade 
brasileira, 82 anos, natural de Ribeirão Branco-SP, re-
sidente e domiciliado à Rua Correa II- Bairro Itaboa,em 
Ribeirão Branco- SP e de MARINA FORTES 
DOS SANTOS, natural de Araçaiba-SP, nacionali-
dade brasileira, falecida em Itapeva-SP na data de 12 
de julho de 2016; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, 

solteira, com 31 anos de idade, nascida a 28/01/1988, 
inspetora de alunos, residente à Rua Dois, Residencial 
Das Rosas, Bloco 5 Apto 24, Jardim Bela Vista, Itape-
va - SP, filha de ESCALINO DE PONTES MA-
CIEL, pedreiro, nacionalidade brasileira, 55 anos, na-
tural de Apiaí-SP, nascido na data de 22 de outubro de 
1963 e de MARIA DE LOURDES FONTANINI 
DE OLIVEIRA, do lar, nacionalidade brasileira, 51 
anos, natural de Ribeirão Branco-SP, nascida na data 
de 29 de fevereiro de 1968, residentes e domiciliados 
em Itapeva-SP, Rua Benedito Schimidt de Barros, 
121- Vista Alegre II. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 30 
de agosto de 2019 

Nºs I, III, IV e V CLAUDENILSON GON-
ÇALVES DA SILVA e REGIANE RAMOS 
BRANDÃO, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
divorciado de Regiane Ramos Brandão, cujo o ca-
samento foi dissolvido aos 14/08/2018, com 33 anos 
de idade, nascido a 31 de maio de 1986, motorista, 
residente Rua Professor Humberto Fascetti, nº 143, 
Parque Cimentolândia, Itapeva - SP, filho de JOSÉ 
ELEODORO DA SILVA, motorista, nacionalida-
de brasileira, 58 anos, natural de Nova Campina-SP, 
nascido na data de 01 de fevereiro de 1961 e de 
CLEUSA APARECIDA GONÇALVES, la-
vradora, nacionalidade brasileira, 50 anos, natural de 
Nova Campina-SP, nascida na data de 08 de agosto 
de 1969, residentes e domiciliados em Nova Cam-
pina-SP, no Bairro Itaóca; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, divorciada de Claudenilson Gonçalves da 
Silva, cujo o casamento foi dissolvido aos 14/08/2018, 
com 33 anos de idade, nascida a 29/09/1985, auxiliar 
de serviços gerais, residente Rua Professor Humberto 
Fascetti, nº 143, Parque Cimentolândia, Itapeva - SP, 
filha de IRENIO DOS SANTOS BRANDÃO, 
pintor, nacionalidade brasileira, 60 anos, natural de 
Bahia- BA, nascido na data de 05 de maio de 1959 
e de OCÉIA RAMOS, do lar, nacionalidade brasi-
leira, 55 anos, natural de Itaberá-SP, nascida na data 
de 18 de julho de 1964, residentes e domiciliados em 
Itapeva-SP, à Rua Professor Humberto Fascetti, 143- 
Parque Cimentôlandia. Itapeva. O regime adota-
do será o de Comunhão Parcial de Bens. 
30 de agosto de 2019 

Nºs I, III e IV JULIANO DOS SANTOS LEITE 
e EDNA APARECIDA DA SILVA SANTOS, 
sendo ELE:- natural de Guarizinho / Itapeva-SP, sol-
teiro, com 31 anos de idade, nascido a 10 de agosto 
de 1988, lavrador, residente no Bairro Amarela Velha, 
Itapeva - SP, filho de ANGELO RODRIGUES 
LEITE, carpinteiro, nacionalidade brasileira, 57 
anos, natural de Itapeva - SP e de EVA FOGAÇA 
DOS SANTOS LEITE, do lar, nacionalidade bra-
sileira, 49 anos, natural de Guarizinho / Itapeva - SP 
, residentes e domiciliados em Itapeva - SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 26 anos 
de idade, nascida a 21/06/1993, do lar, residente no 
Bairro Amarela Velha, Itapeva - SP, filha de PAULO 
PEDROZO DOS SANTOS NETO, lavrador, 
nacionalidade brasileira, 49 anos, natural de Itaí - SP 
e de VALDEVINA APARECIDA MELO DA 
SILVA, do lar, nacionalidade brasileira, 49 anos, na-
tural de Itaí - SP, residentes e domiciliados no Bairro 
Amarela Velha, em Itapeva - SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial de 
Bens. 30 de agosto de 2019 

Nºs I, III, IV e V FABIO ANTONIO DA ROSA e 
CARLA ALEXANDRA DOS SANTOS, sen-
do ELE:- natural de Pouso Alegre-MG, solteiro, com 
43 anos de idade, nascido a 05 de novembro de 1975, 
médico, residente à Rua Flauzino Antunes, nº 132, Apto 
03, Centro, Itapeva - SP, filho de ANTONIO JOSÉ 
DA ROSA, motorista/aposentado, nacionalidade 
brasileira, 63 anos, natural de Pouso Alegre - MG e 
de SALETE APARECIDA VASCONCELOS 
DA ROSA, do lar, nacionalidade brasileira, 59 anos, 
natural de Camanducaia - MG, residentes e domicilia-
dos em Pouso Alegre - MG; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, divorciada de Valdir Aparecido de Almeida, 
cujo o casamento foi dissolvido aos 06/03/2018, com 
37 anos de idade, nascida a 15/04/1982, técnica de en-
fermagem, residente à Rua Flauzino Antunes, nº 132, 

Apto 03, Centro, Itapeva - SP, filha de LEONTINO 
DOS SANTOS, agricultor, nacionalidade brasileira, 
65 anos, natural de Taquarituba - SP, residente e do-
miciliado em Itaberá - SP e de ANA ALICE DOS 
SANTOS, natural de Taquarituba - SP, nacionalidade 
brasileira, falecida em Itaberá - SP. Itapeva. O regi-
me adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 30 de agosto de 2019 

Nºs I, III e IV ALEX ROEL MURAT e ANA 
CLARA BAPTISTELLA SIQUEIRA, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 30 anos de 
idade, nascido a 12 de dezembro de 1988, analista de 
sistemas, residente à Rua Jorge Moreira, nº 182, Vila 
Nossa Senhora de Fátima, Itapeva - SP, filho de OS-
CAR VIEIRA MURAT FILHO, médico, naciona-
lidade brasileira, 53 anos, natural de Itapetininga - SP 
e de MAGALI APARECIDA ROEL MURAT, 
doceira , nacionalidade brasileira, 51 anos, natural de 
Piracicaba - SP, residentes e domiciliados em Itapeva 
- SP; sendo ELA:- natural de Itaberá-SP, solteira, com 
29 anos de idade, nascida a 04/08/1990, jornalista, 
residente à Rua Jorge Moreira, nº 182, Vila Nossa 
Senhora de Fátima, Itapeva - SP, filha de MARIO 
SERGIO DE SIQUEIRA, mecânico, nacionalida-
de brasileira, 57 anos, natural de Itaberá - SP, residente 
e domiciliado Port St. Lucie - Flórida e de JOCELI 
SILVA BAPTISTELLA SIQUEIRA, professora, 
nacionalidade brasileira, 54 anos, natural de Itararé - 
SP, residente e domiciliada em Itaberá - SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão Parcial de Bens. 
31 de agosto de 2019 

Nºs I, III, IV e V ÉVERTON WILLIAN MACHADO CA-
MARGO e GEOVANA DE OLIVEIRA PAULI-
NO, sendo ELE:- natural de Sorocaba-SP, divorciado 
de Pamela de Souza, cujo o casamento foi dissolvido 
aos 25/04/2018, com 28 anos de idade, nascido a 02 
de março de 1991, marceneiro, residente à Rua Irmã 
Ernestina, nº 827, Vila Dom Bosco, Itapeva - SP, filho 
de JOSÉ GARCEZ DE CAMARGO, mecânico 
industrial, nacionalidade brasileira, 65 anos, natural 
de Ribeirão Branco - SP e de MARIA RUTH DE 
ALMEIDA CAMARGO, do lar, nacionalidade 
brasileira, 62 anos, natural de Itapeva - SP, residentes 
e domiciliados em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural 
de Jaguariaíva-PR, solteira, com 19 anos de idade, 
nascida a 05/03/2000, comerciante, residente à Rua 
Irmã Ernestina, nº 827, Vila Dom Bosco, Itapeva - SP, 
filha de GIOVANI DE OLIVEIRA PAULINO, 
motorista, nacionalidade brasileira, 53 anos, natural de 
Sengés - PR, residente e domiciliado em Sengés - PR 
e de ELOIR LOPES PAULINO, enfermeira, na-
cionalidade brasileira, 46 anos, natural de Wenceslau 
Braz - PR, residente e domiciliada em Jaguariaiva - PR. 
Itapeva. O regime adotado será o de Comunhão Par-
cial de Bens. 31 de agosto de 2019 

Nºs I, III e IV DAVID CARLOS DE ALMEIDA 
e GABRIELLI APARECIDA DA SILVA OLI-
VEIRA, sendo ELE:- natural de Itaberá-SP, solteiro, 
com 27 anos de idade, nascido a 21 de maio de 1992, 
funileiro, residente no Bairro Taquari, Itapeva - SP, 
filho de ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA 
FILHO, frentista, nacionalidade brasileira, 52 anos, 
natural de Itaberá-SP, nascido na data de 02 de março 
de 1967 e de ROSELI DE ALMEIDA, do lar, na-
cionalidade brasileira, 50 anos, natural de Itaberá-SP, 
nascida na data de 18 de abril de 1969, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 24 anos de idade, nascida 
a 07/01/1995, do lar, residente no Bairro Taquari, Ita-
peva - SP, filha de VANDERLEI CARLOS DE 
OLIVEIRA, pedreiro, nacionalidade brasileira, 49 
anos, natural de Itapeva-SP e de SILVANA RO-
DRIGUES DA SILVA OLIVEIRA, do lar, na-
cionalidade brasileira, 51 anos, natural de Itapeva-SP, 
residentes e domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão Parcial de Bens. 
02 de setembro de 2019 

Nºs I, III e IV SIDNEI CARLOS SUDARIO e 
ELISETE DE OLIVEIRA CARVALHO, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 42 anos de 
idade, nascido a 08 de janeiro de 1977, trabalhador 
rural, residente Sítio São Francisco, Bairro do Sudá-

rio, Itapeva - SP, filho de JOSÉ FRANCISCO 
SUDARIO, natural de Itapeva-SP, nacionalidade 
brasileira, falecido em Itapeva-SP e de MARIA DE 
FATIMA COSTA SUDARIO, natural de Itapeva-
-SP, nacionalidade brasileira, falecida em Boituva-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 24 
anos de idade, nascida a 08/08/1995, trabalhadora 
rural, residente Sítio da Sonia, Bairro dos Coelhos, 
Itapeva - SP, filha de ARNALDO ALEXANDRE 
DE CARVALHO, trabalhador rural , nacionalidade 
brasileira, 58 anos, natural de Itapeva-SP e de SO-
NIA MARIA DE OLIVEIRA MACIEL, trabalha-
dora rural, nacionalidade brasileira, 42 anos, natural de 
Itapeva-SP , residentes e domiciliados em Itapeva-SP. 
Itapeva. O regime adotado será o de Comu-
nhão Parcial de Bens. 02 de setembro de 2019 

Nºs I, III e IV ANGELO MARCIO DE CAS-
TILHO e MARIA APARECIDA DE LARA, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 42 
anos de idade, nascido a 08 de janeiro de 1977, lavra-
dor, residente à Rua Benedito dos Santos Vieira, nº 
640, Vila Santa Maria, Itapeva - SP, filho de OLIVIO 
RAIMUNDO DE CASTILHO, aposentado, na-
cionalidade brasileira, 76 anos, natural de Itapeva-SP 
e de ROSA RODRIGUES, do lar, nacionalidade 
brasileira, 64 anos, natural de Itapeva-SP, residentes 
e domiciliados em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural 
de Itapeva-SP, solteira, com 37 anos de idade, nasci-
da a 06/04/1982, do lar, residente à Rua Benedito dos 
Santos Vieira, nº 640, Vila Santa Maria, Itapeva - SP, 
filha de NELSON LARA, motorista, nacionalidade 
brasileira, 64 anos, natural de Itararé-SP e de ANA 
LUCRECIA CUSTODIO DE MELO, do lar, na-
cionalidade brasileira, 64 anos, natural de Itapeva-SP, 
residentes e domiciliados em Itapeva - SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão Parcial de Bens. 
02 de setembro de 2019 

Nºs I, III e IV VINICIUS RODRIGUES JARDIM 
e YASMIN AZEVEDO BARROS FARIA, sen-
do ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 22 anos 
de idade, nascido a 11 de outubro de 1996, gerente 
administrativo, residente à Rua Carmino Farina, nº 199, 
Vila Isabel, Itapeva - SP, filho de APARICIO RO-
DRIGUES JARDIM, aposentado, nacionalidade 
brasileira, 58 anos, natural de Itapeva-SP, nascido na 
data de 15 de novembro de 1961 e de SONIA APA-
RECIDA DE OLIVEIRA JARDIM, do lar, na-
cionalidade brasileira, 55 anos, natural de Itapeva-SP, 
nascida na data de 09 de maio de 1964, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 19 anos de idade, nascida 
a 03/07/2000, auxiliar administrativo, residente à Rua 
Tomaz Aquino Pereira, nº 359, Residencial Paulina 
de Moraes, Itapeva - SP, filha de JULIO CESAR 
FARIA, encarregado de RH, nacionalidade brasileira, 
44 anos, natural de Itapeva-SP, nascido na data de 09 
de agosto de 1975 e de PAULA AZEVEDO DE 
BARROS, operadora de caixa, nacionalidade brasi-
leira, 35 anos, natural de Itapeva-SP, nascida na data 
de 12 de agosto de 1984, residentes e domiciliados em 
Itapeva-SP. Itapeva. O regime adotado será o 
de Comunhão Parcial de Bens. 03 de setem-
bro de 2019 

Nºs I, III, IV e V LUIZ ANTONIO DE MELLO 
e ROSENILDA MARIA DE OLIVEIRA, sen-
do ELE:- natural de Jaguariaíva-PR, divorciado de 
Lecí de Moura Laitz, cujo o casamento foi dissolvido 
aos 13/02/2019, com 52 anos de idade, nascido a 
30 de setembro de 1966, comerciante, residente 
Rua João Solão, nº 70, Jardim São Camilo, Itapeva 
- SP, filho de PEDRO DE MELLO, natural de 
Jaguariaíva-PR, nacionalidade brasileira, falecido 
em Itapeva-SP na data de 27 de dezembro de 2014 
e de MARIA DE LOURDES CARVALHO 
DE MELLO, professora, nacionalidade brasileira, 
72 anos, natural de Jaguariaíva-PR, nascida na data 
de 03 de maio de 1947, residente e domiciliada em 
Itararé-SP, José Maria Gomes Gaia, 110, Vila Santa 
Terezinha; sendo ELA:- natural de Sengés-PR, sol-
teira, com 40 anos de idade, nascida a 07/06/1979, 
auxiliar de escritório, residente Rua João Solão, nº 
70, Jardim São Camilo, Itapeva - SP, filha de URIAS 
ALVES DE OLIVEIRA, Agricultor, nacionalidade 
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No dia 24 de maio de 
2018, foi inaugurada a 
UPA Animal no municí-

pio de Itaberá, com o trabalho 
do veterinário Adriano Rossi 
Gomes, que cuida dos animais 
com um bom material dispo-
nibilizado, contando com ma-
teriais descartáveis, com todos 
os medicamentos necessários, 
incluindo remédios para pul-
gas, carrapatos, visando à pre-
venção de doenças por esses 
transmitidos. Trabalha com hi-
gienização, maquinas de tosas, 
produtos de limpeza e para o 
melhor atendimento ao públi-
co, uma sala de espera com a 
atenção esperada. 

Dados coletados até o dia 
24 de julho de 2019 mostram 
que 2.663 procedimentos fo-
ram realizados, incluindo 1.643 
atendimentos clínicos e 319 
atendimentos gerais como as 
amputações, tumores, eutaná-

UPA animal de Itaberá já realizou 
mais de 2500 procedimentos 
desde sua inauguração

A UPA também tem como 
prioridade fazer mutirões e 
campanhas para vacinação dos 
animais nos bairros do muni-
cípio, não trabalham somente 
com cães e gatos, cuidando de 
animais de porte grande ou 
animais considerados perigo-
sos como a cobra por exemplo.  
Dando devida atenção inclusive 
para animais de rua, ajudando 
nos resgates, cuidados e castra-
ções para uma suposta adoção.

sia. Os procedimentos de cas-
trações chegaram ao número 

de 701, sendo 340 gatos e gatas 
e 361 cães. 
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