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Um morador da Rua São Paulo, na Vila Nova em 
Itapeva, chamou a atenção nas redes sociais ao divulgar 
seu protesto inusitado para mostrar insatisfação com a 
situação de veículos em alta velocidade no local. 

Itapeva receberá o 
Cine Autorama

Itapeva completa 252 anos no 
próximo dia 20 de setembro

Das 13 às 17h
Agende pelo whats 

(15) 98105-3818
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Comissão de Empreendedorismo e Marketing Jurídico da 76ª 
Subseção da OAB Itapeva prestou homenagem ao advogado 

mais velho e à mais jovem da Comarca

FAIT recebe a visita de alunos 
da Escola Estadual Profª Zulmira 

de Oliveira

DOSE ADICIONAL começará a 
ser aplicada em idosos na 

próxima quarta-feira, dia 22
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Editorial

Itapeva receberá o Cine Autorama

Itapeva foi a única 
cidade da região a ser 
contemplada com o projeto 
C INE  AUTORAMA que 
acontecerá nos dias 23 e 24 
de setembro, no estaciona-
mento do Cofesa MAX 
(acesso pela Av. Gov. Mário 
Covas), serão 2 sessões por 

dia com capacidade de 100 
carros por sessão.

Pa r a  g a r a n t i r  s e u 
ingresso escolha a data e 
horário preferidos e faça 
sua inscrição pelo site 
https://cineautorama.com.
b r / s o b r e / #  . O  C I N E 
AUTORAMA foi o primeiro 

Drive-in móvel a surgir no 
Brasil e com mais de 5 anos 
de estrada,  o  projeto 
democratiza o acesso à 
cultura tendo passado por 
mais de 70 cidades. A 
entrada é gratuita.Apoio: 
Secretaria Municipal de 
Cultura e Cofesa Max.

Feliz Aniversário
Desejo de todo o coração Feliz aniversário Itapeva, pois comemoramos mais um ano 

existência junto a cidade, no seu desenvolvimento, nós com 
ela crescemos.  Nosso orgulho a Capital dos Minérios, suas lendas, suas 

conquistas, ‘‘XÉÉÉ’’ Separa o capotado com tubaina  e bora cantá 
PARABÉNS PRA VOCÊ ITAPEVA 252 Anos

 A Prefeitura de Itapeva, 
por meio da Secretaria de 
D e s e n v o l v i m e n t o 
Econômico,  informa à 
população que estão abertas 
as inscrições para o programa 
Bolsa Empreendedor.

O programa, realizado 
pelo Governo do Estado de 
São Paulo, ofertará bolsas 
para apoiar os empreende-
dores informais vulneráveis 
do Estado. A iniciativa 

trabalhará em três frentes: 
qualificação empreendedo-
ra, formalização e bolsa-
auxílio de R$ 1 mil, dividido 
em 2 parcelas de R$ 500,00.

  Quem pode se inscrever?
Podem participar todos os 
empreendedores do Estado 
que estão atualmente desem-
pregados e não possuem CNPJ. 
As vagas serão priorizadas 
para pessoas de baixa renda, 

mulheres, pretos, pardos ou 
indígenas, jovens entre 18 e 35 
anos e pessoas com deficiênci-
a.As inscrições devem ser 
realizadas até o dia 19 de 
setembro através do site 
www.bolsadopovo.sp.gov.br.

Mais informações podem 
ser obtidas junto à sede da 
Secretaria, à Rua Antonio 
Moulatlet, 23, Distrito 
Industrial, ou pelo telefone (15) 
3522-0055.

Estão abertas as inscrições para o programa Bolsa Empreendedor
Cadastro deverá ser realizado até 19 de setembro, através do site do Bolsa do Povo
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Edição 2021 do Circuito Sesc de Artes apresenta 
programação on-line e gratuita 

O CIRCUITO SESC DE 
ARTES 2021 – PRAÇAS 
DIGITAIS apresenta de 8 a 
1 9  d e  s e t e m b ro  u m a 
programação totalmente 
on-line e gratuita com mais 
de mil  art istas e  250 
atividades de artes visuais, 
c i rco,  c inema,  dança, 
música, teatro, literatura, 
t ecno log ias ,  a l ém de 
conteúdos sobre história e 
memória local, gastrono-
mia e turismo. 

Contemplando 157 
cidades do estado de São 
Paulo, o Circuito Sesc de 
Artes, em sua 12ª edição, 
conta com a participação de 
profissionais, instituições, 
grupos, coletivos e artistas 
que atuam nacionalmente, 
muitos deles nascidos nos  
municípios paulistas, que 
inc luem nomes  como 
Ignácio de Loyola Brandão, 
Reynaldo Gianecchini, 
Maria Gadú, Kamau, Daniel 
M u n d u r u k u ,  R e n a t o 
Teixeira,  Marcia Kambeba, 
Orquestra Sinfônica de 
Ribeirão Preto, Roberta 
EstrelaD'Alva, Marcelo 
D ' S a l e t e ,  C o n c e i ç ã o 
Evaristo, Renato Janine 
Ribeiro, Siba e Museu Casa 
de Portinari, entre outros. 

Realizado desde 2008, o 
Circuito Sesc de Artes 
acontece em parceria com 
prefeituras municipais e 
sindicatos do comércio locais 
e tem como objetivo estimu-
lar a circulação e a difusão de 
trabalhos artísticos em 
cidades onde as unidades do 
Sesc não estão presentes. 

O diretor do Sesc São 
Paulo, Danilo Santos de 
Miranda explica que "o 
C I R C U I T O  S E S C  D E 
ARTES2021  –  PRAÇA S 
DIGITAIS se baseia numa 
ampla articulação entre a 
instituição, empresas, as 
municipalidades e entida-
des empresariais." Miranda 
afirma que "esta edição, 
virtual, integra e conecta 
d i ferentes  públ icos  e 
protagonistas locais das 
157 cidades do Estado de 
São Paulo que, junto à 
programação artística on-
line, são contemplados por 
ações formativas no campo 
da gestão e da mediação 
cultural, além de ações 
solidárias do programa 
Mesa Brasil Sesc São Paulo." 

Programação 
Com uma programação 

dividida em nove eixos 
temáticos e que aborda 
várias linguagens artísticas, 
o CIRCUITO SESC DE ARTES 
2021 – PRAÇAS DIGITAIS 
apresenta artistas, grupos, 
coletivos e companhias de 

longas trajetórias. Confira:

Teatro+Dança+Circo 
Em Foge para a tua 

Solidão! [de 8 a 19 de 
setembro, 20h, no YouTube 
do Sesc Birigui], Reynaldo 
Gianecchini interpreta 
textos do escritor Gabriel 
Soares ,  que  produziu 
narrativas sensíveis e 
profundas a partir da 
provocação “Que sensações 
nos habitam em tempos de 
isolamento social?”. Tanto 
Gianecchini, como o autor 
são nascidos em Birigui, 
c i d a d e  l o c a l i z a d a  n o 
noroeste paulista. 

Diretamente de Recife, 
capital de Pernambuco, o 
Grupo Magiluth apresenta 
ao vivo o espetáculo inédito 
Virá [dias 17 e 18 de setem-
bro, sexta-feira e sábado, 
19h]. Nesse novo trabalho, 
as pessoas que solicitarem 
seus ingressos (50 por dia) 
receberão uma chamada 
telefônica que deve guiar o 
e s p e c t a d o r  p o r  u m a 
experiência interativa para 
a construção da narrativa. 
No enredo, um grupo de 
pessoas espera por algo que 
não se sabe o que, mas 
mesmo ass im,  é  a lgo 
aguardado com muito 
desejo e alegria. 

Um dos destaques da 
programação de dança é a 
oficina Vogue: Dança  para 
todos os Corpos [dia 15 de 
setembro, quarta-feira, 
19h], onde   a bailarina e 
professora Fran Manson irá 
ensinar seus principais 
movimentos, sem deixar 
dela do o famoso “carão”. 

Na área circense, O Sesc 
Sorocaba apresenta em seu 
canal do YouTube (youtube.-
com/sescsorocaba) duas 
webséries sobre a arte do 
malabarismo. Por meio de 
vídeos-tutoriais ministra-
dos por especialistas na 
área, o público aprenderá 
várias técnicas para mani-
pular objetos com agilidade 
e precisão.

A websérie de seis 
episódios Malabarismo com 
Cartas de Baralho conta 
com o educador, comunica-
dor e mágico Gian Piccin 
ensinando noções básicas 
de manipulações e malaba-
rismos com cartas, tipos 
distintos de baralho e a 
recente modalidade car-
distry – que consiste em 
diversas manobras com as 
cartas, num envolvente 
jogo manual. Os episódios 
são disponibilizados a cada 
dois dias. Já a websérie 
Malabarizando mostra de 
um jeito muito divertido a 
arte dos malabares com 

i tens  cot id ianos .  Nos 
vídeos, o Palhaço Fusquinha 
ensina o público a lançar 
limões para cima sem 
deixar nenhum cair, além de 
criar um swing poi (instru-
mento de malabarismo) 
utilizando meia velha. 

O Sarau Arte Buriki 
celebra em apresentação 
especial [dia 17 de setem-
bro, sexta-feira, 20h, no 
YouTube do Sesc Bertioga] 
nove anos de atividades 
com a participações do 
cantor e compositor Chico 
César e da Cia. Teatral Circo 
Delas. Reunindo apresenta-
ções de dança, música, 
circo, literatura e teatro, 
além de curtas-metragens 
de artistas amadores e 
profissionais da cidade de 
Bertioga, no litoral paulista, 
o evento tem objetivo de 
dar a voz a todas e todos em 
um espaço de iniciação e 
experimentações artísticas. 

Luz, câmera e ação 
O cinema também está 

presente na programação com 
a exibição de vários filmes de 
artistas do interior ou produzi-
dos no interior do estado de 
São Paulo durante os 12 dias do 
Circuito Sesc de Artes 
(sescsp.org.br/cinemaemcasa)
. 

O destaque fica por conta 
d o  C i n e  C i r c u i t o  d a 
Madrugada com exibições de 
filmes por 24 horas nas 
sessões Pré-estreias e 
Clássicos Paulistas. A segunda 
sessão [dia 17 de setembro, 
sexta-feira, 22h] traz São 
Paulo, Sociedade Anônima 
(Dir: Luis Sérgio Person, 1965, 
107 min); Person (Dir: Marina 
Person, 2006, 72 min) e A 
Marvada Carne (Dir.: André 
Klotzel, 1985, 92 min). 

N o  I n t e r c â m b i o 
Cinematográfico "Outros 
Interiores" [de 14 a 17 de 
setembro, terça a sexta-
feira, 19h] realizadores 
c i n e m a t o g r á f i c o s  d e 
diferentes municípios do 
interior do País – Thiago 
Macêdo Correia, Maurilio 
Martins, Marco Antonio 
Pereira, Yuji Kodato, Dácia 
Ibiapina, Glenda Nicácio, 
L u i z  B o l o g n e s i ,  K i t 
Menezes, Isadora Torres, 
Giovani Beloto, Mariana 
Kimura – falam sobre suas 
experiências num inter-
câmbio que proporciona 
diálogos entre identidades 
e m e rg e n t e s  e  n o v a s 
territorialidades. 

Imagens e Fazeres 
Uma ação que promete 

espalhar arte é a Batalha de 
Artistas: Traços do Território 
em Lambes [dia 18 de 

setembro, sábado,10h, nas 
redes do Sesc São Caetano], 
onde ilustrações produzidas 
pelos artistas João Galera, 
Fabrício Urbaneja e Milena 
Paulina são impressas e 
coladas em pontos simbóli-
cos e afetivos de São Caetano 
do Sul e Itaquaquecetuba. 

Um encontro entre 
ilustradores de diferentes 
expressões no desenho e 
um DJ em uma live "free 
style" é a proposta do Slam 
do Traço, que acontece com 
ilustradores de São Vicente, 
Praia Grande, Itanhaém e 
Peruíbe [dia 19 de setembro, 
domingo, 16h, no YouTube 
do Sesc Santos]. Na ação, o 
público sugere temas para 
os desenhistas criarem 
obras em 15 minutos 
enquanto o DJ toca as 
melhores  se leções  de 
músicas para inspirar os 
participantes a desenhar. 

 
Coisa de Criança 

Cafuné, apresentação 
transmitida diretamente 
do palco do Sesc Sorocaba, 
[d ia  18  de  se tembro, 
sábado, 15h, no YouTube 
do Sesc São Paulo e no 
Instagram @sescaovivo] 
da Cia. Tempo de Brincar é 
um híbrido de dança, artes 

visuais, música e perfor-
mance, onde cenas inspira-
das em folguedos popula-
res, danças tradicionais e 
r itmos brasi le iros,  se 
fundem, transportando o 
público para um lugar 
imaginário. 

Em dois episódios com 
cerca de 10 minutos, o 
podcast Poesia em Trânsito 
[d ia  18  de  se tembro, 
sábado, 19h30, no YouTube 
do Sesc Santo André] traz 
uma seleção de poemas de 
autores da região de Santo 
André. A apresentação do 
programa é da slammer, 
atriz e MC Roberta Estrela 
D'Alva, que participa do 
programa Manos e Minas 
(TV Cultura) e do Núcleo 
Bartolomeu, e da pedagoga 
K i u s a m  d e  O l i v e i r a , 
escritora que atuou na 
Secretaria de Cultura de 
Diadema em assuntos 
culturais voltados para 
questões de gênero e raça, 
com foco na dança. 

É Coletivo  
O  e x - m i n i s t r o  d a 

educação, escritor, professor 
e filósofo Renato Janine 
Ribeiro é o convidado para o 
bate-papo A Cultura e a 
Educação como Experiências 

para Reduzir a Desigualdade 
Social [dia 16 de setembro, 
quinta-feira, 19h30, no 
YouTube do Sesc Birigui]. A 
conversa sobre a desigualda-
de social no país e como a 
cultura e a educação são as 
principais ferramentas 
capazes para reduzi-la 
acontece com o coordenador 
de programação do Sesc 
Birigui, Alex Dias. 

O passeio virtual Mapa 
interativo – Cultura do Vale 
[de 8 a 19 de setembro, no 
n o  s i t e 
sescsp.org.br/circuitosescd
eartes] leva o público a 
conhecer algumas das 
riquezas artísticas das 
cidades do Vale do Paraíba e 
as diferentes manifestações 
culturais, como os museus 
Felícia Leirner e Zé Pereira, 
além do trabalho do pintor 
José Carlos Monteiro. 

 Para conferir a progra-
mação completa, acesse: 
https://circuito.sescsp.org.br/ 

Inscrições 
C u r s o s ,  o f i c i n a s , 

workshops e residências 
artísticas – a partir das 15h 
de 2 de setembro, quinta-
feira, no site do Circuito 
(sescsp.org.br/circuitosesc
deartes).
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A  P r e f e i t u r a  d e 
Itapeva, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo, partici-
pou, no último dia 08, da 
2ª Reunião Ordinária da 
Região Turíst ica  dos 
Cânions Paulista.

O encontro, que é 
itinerante, aconteceu 
desta vez no município de 
Bom Sucesso de Itararé e 
contou com a participa-
ção dos representantes 
dos municípios paulistas 
de Itararé, Bom Sucesso 
de Itararé, Nova Campina, 
Ribeirão Branco e Barra 
do Chapéu.

Segundo o coordena-
dor de Turismo, Marcio 
Yamauchi, a reunião teve 

como pauta a criação de 
um per f i l  nas  redes 
sociais para a representa-
ção regional, além do 
desenvolvimento de um 
portal on-line que permi-
ta aos turistas uma busca 
pelos atrativos e serviços 
regionais. 

"Também tratamos 
sobre a documentação 
necessária para a renova-
ção da Região Turística 
para os próximos dois 
anos, bem como presta-
mos orientações sobre os 
repasses financeiros do 
Ministério do Turismo e 
discutimos um roteiro de 
Turismo Religioso inspi-
rado no Caminho da Fé", 
comentou Marcio.

A Prefeitura Municipal 
de Itapeva, por meio do 
Fundo Social, realizou no 
último final de semana, a 
cerimônia de encerramento 
d o  c u r s o  d e  Pa d a r i a 
Artesanal.

Na oportunidade foram 
diplomados mais nove 
alunos. O curso teve duração 
de vinte horas e foi ministrado 
aos sábados pelo professor 
voluntário Paulo Henrique 
dos Santos Siqueira.

A Padaria Artesanal 
tem a missão de levar 
autonomia às famílias em 
sua geração de renda, além 
da qualificação profissio-
nal, o que irá contribuir 
para a melhoria da alimen-
tação em casa e também a 
busca por um emprego.

D e  a c o rd o  c o m  a 
primeira-dama e presidente 
do Fundo Social, Eliana 
Tassinari, os alunos apren-
deram receitas de pães 
doces e salgados como pão 
de ervas, pão de batata com 
frios, pão de cenoura com 
chocolate, pão de mandioca 
e pretzel.

“É muito importante 
trazer cursos de qualifica-
ção para a comunidade, 
agregando valor à mão de 
obra local e gerando renda 
para as famílias itapeven-
ses. E é esta a luta da Fundo 
Social de Solidariedade”, 
destaca Eliana Tassinari.

Estiveram também 
presentes na entrega dos 
certificados, o prefeito 
Mario Tassinari, o vereador 
Celinho Engue, represen-
t a n d o  o  C o n s e l h o 
Deliberativo do Fundo 
Social e a servidora Patrícia 
da Secretaria de Obras.

“Agradeço a todos os 
participantes, em especial ao 
professor voluntário Paulo 
Henrique, que sempre nos 
prestigia e também à 
coordenadora do Fundo 
Social, Joana Oliveira, que 
atendendo aos nossos 
anseios, tem conseguido 
trazer vários cursos de 
capacitação para a formação 
de nossos munícipes”, 
finalizou a primeira-dama.

Alunos recebem certificados de 
conclusão de curso de Padaria Artesanal  

Itapeva participa da 
2ª reunião da Região 

Turística  dos Cânions 
Paulista

DOSE ADICIONAL começará a ser aplicada em idosos na 
próxima quarta-feira, dia 22

Itapeva dará início a 
a p l i c a ç ã o  d e  D O S E 
ADICIONAL para idosos 
com 85 anos ou mais, a 
partir da próxima quarta-
feira, dia 22 de setembro. A 
imunização desta faixa 
etária acontecerá em 
TODAS as Unidades de 
Saúde do município, das 
10h às 15h.

Para receber o imuni-
zante ,  é  obr igatór io 
apresentar o comprovante 
de  vac inação  cont ra 
Covid-19 com as duas 
doses, um comprovante 
de endereço e documento 
com foto constando CPF, 
além de ter tomado há 

pelo menos 6 meses a 
última dose do esquema 
vacinal (segunda dose ou 
dose única), independente 
do imunizante recebido.

A imunização ocorre-
rá no horário previsto ou 
enquanto houver disponi-
bilidade de doses.

As senhas começarão 
a ser entregues somente 
no horário informado.

Importante: 
Q u a l q u e r  r e a ç ã o 

adversa após receber a 
vacina, procure a sua 
Unidade de Saúde para 
notificação do caso e avalia-
ção médica se necessária.
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FAIT recebe a visita de alunos da Escola Estadual Profª Zulmira de Oliveira
Nos dias 15 e 16 de 

setembro, os alunos do 3º 
Ano do Ensino Médio e 
Grêmio Metamorfose da E. 
E. Profª Zulmira de Oliveira 
estiveram visitando a 
Faculdade FAIT.

Na oportunidade, os 
estudantes receberam 
diversas orientações quanto a 
escolha profissional e educaci-
onal. Além disso, puderam 
conhecer todo o Campus da 
faculdade e seus cursos.

Os representantes da 
Escola E. E. Profª Zulmira 
de Oliveira agradeceram a 
FAIT pela receptividade e 
car inho  para  com os 
alunos, desejando que a 
parcer ia  perdure  por 
muitos anos.

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

rada com estilo no Salão de 
Festas FER FER VENDO, a 
pequena Laura com seu 6 
a n i n h o s ,  m o m e n t o s 
inesquecíveis nesta data 
tão especial.

A mamãe Vanessa pôde 
desfrutar junto a filha e seus 
convidados essa festa linda, 
seguindo as normas de 
segurança e tomando todos 
os cuidados contra a covid-19.

Aniversário em dose dupla 

Morador usa entulho para diminuir velocidade de veículos na Vila Nova
Um morador da Rua São 

Paulo, na Vila Nova em 
Itapeva, chamou a atenção 
nas redes sociais ao divulgar 
seu protesto inusitado para 
mostrar insatisfação com a 
situação de veículos em alta 
velocidade no local. 

A n d e r s o n  M a t i a s 
Camargo acabou despejando 
entulhos no perímetro da rua 
para fazer com que os moto-
ristas que passam pela via 
pública diminuam a velocida-
de. O morador contou que 
resolveu tomar a decisão após 
ter seu veículo danificado e em 
outro dia sua filha e cachorro 
serem atropelados. Confira:

IN- Qual a reclamação 
do senhor em relação ao 
trânsito da Rua São Paulo?

A n d e r s o n -  M i n h a 
reclamação é a alta velocidade 
que os veículos transitam pela 
Rua São Paulo, até mesmo 
ônibus passam em velocidade 
alta.

IN- Quais foram os 

problemas causados ao 
senhor no local?

Anderson- Minha filha e 
meu cachorro foram atropela-
dos por um veículo que desceu 
rápido e não deu tempo de 
escapar e há duas semanas, no 
mesmo local em frente minha 
casa, uma moça dirigindo 
bêbada bateu em meu carro, 
me dando um prejuízo de 7 
mil reais.

IN- O senhor realizou 
boletim de ocorrência a 
respeito?

Anderson- Não fizemos 
boletim de ocorrência pelo 
motivo que a pessoa falou que 
iria ajudar com todas as 
despesas, mas até agora não, 
então estou tendo que arcar 
com tudo.

IN- Quanto ao atropela-
mento de sua filha, o motoris-
ta responsável prestou 
socorro? Como ela se 
encontra no momento?

Anderson- O motorista 
parou veículo, mas o socorro 

foi feito mim que rapidamen-
te peguei meu carro e levei 
ela para o hospital que estava 
perdendo muito sangue. Meu 
cachorro levei para veteriná-
rio após deixar ela no hospi-
tal. Hoje minha filha está com 
braço quebrado e meu 
cachorro está passando por 
veterinário todos os dias para 
não perder a pata, uma 
situação que está difícil.

IN- A respeito de melhori-
as no local, foi protocolado 
algum pedido no Demutran?

Anderson- Uma assesso-
ra de um vereador entrou em 
contato dizendo que estari-
am protocolando um pedido 
de lombada na Rua São Paulo, 
mas até agora não tive 
nenhum retorno, continuo 
tendo que jogar entulho na 
rua por conta própria para os 
veículos diminuir a velocida-
de. Já estamos cansados de 
ver tantos acidentes nessa 
rua.

IN- Quanto a colocar 

pequenos entulhos na rua 
para obrigar os motoristas as 
diminuir a velocidade. Por 
que tomou essa atitude? E se 
houvesse um acidente 
devido a essa atitude, como 
classificaria?

Anderson- Eu digo por 
mim, que estou tento que 
tomar essa atitude de por 
entulho na rua infelizmente 
as autoridades de trânsito de 
Itapeva estão deixando de 
fazer coisas que é preciso, um 
exemplo  na  f rente  da 
Rodoviária tem duas lomba-
das de cada lado, na entrada 
do Kantian tem 5 lombadas 
em um local sem moradia.

IN-  O que diria as 
autoridades responsáveis 
pelo trânsito em Itapeva?

Anderson- Minha opinião, 
só acho que as autoridades de 
trânsito precisam ver mais a 
Rua São Paulo antes que 
aconteça o pior.

N o t a  d a  Re d a ç ã o: 
Entramos em contato com o 

Departamento de Trânsito de 
Itapeva e fomos informados 
que não havia nenhum 
requerimento protocolado 
no órgão em relação ao local, 
como também não foi 
encontrado nenhum boletim 
de ocorrência registrado 
sobre o acidente citado na 
matéria. Vale ressaltar que é 
importante o registro de 
acidentes de trânsitos para 
que os órgãos responsáveis 
tenham dados para realizar 
um levantamento dos locais 
que necessitam de maior 
atenção.

Quando se trata de 
festa, não há tempo ruim 
no  sa lão  do  FER  FER 
VENDO, a comemoração foi 
em dose dupla e os aniver-
sariantes Guilherme com 
10 anos e fernando com 3 
anos, em uma festa anima-
da. Com alegria estampada 
no rosto, os pais Silvana e 
Fernando passaram esse 
dia feliz junto aos filhos e 
seus convidados, seguindo 
as normas de segurança e 
prevenção à Covid.



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

Nºs I, III e IV ISTIVI DEIVE VELOSO LARA 
SANTOS e LIDIANE DE CARVALHO SILVA 
MORAES, sendo ELE:- natural de Itapeva-
SP, solteiro, com 28 anos de idade, 
nascido a 04 de fevereiro de 1993, 
operador de carga, residente à Rua Nove 
de Julho, nº 1374, Jardim Grajaú, Itapeva - 
SP, filho de FRANCISCO PROENÇA DOS 
SANTOS, motorista, nacionalidade 
brasileira, 55 anos, natural de Itapeva-SP 
e de ROSANGELA VELOSO DE LARA 
SANTOS, pensionista, nacionalidade 
brasileira, 58 anos, natural de Itapeva-SP, 
residentes e domiciliados em Itapeva- SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, 
solteira, com 23 anos de idade, nascida a 
25/09/1997, do lar, residente à Rua Nove 
de Julho, nº 1374, Jardim Grajaú, Itapeva - 
SP, filha de JOÃO DE MORAES, pedreiro, 
nacionalidade brasileira, 56 anos, 
natural de Itapeva-SP e de NEUZITA DE 
CARVALHO SILVA MORAES, do lar, 
nacionalidade brasileira, 50 anos, 
natural de Itapeva-SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva- SP. Itapeva. 08 
de setembro de 2021 

Nºs I, III e IV MATHEUS VÍTOR DE 
ALMEIDA FREITAS e CÍCERA RAFAÉLLA 
DE SOUZA OLIVEIRA, sendo ELE:- 
natural de Angatuba-SP, solteiro, com 
22 anos de idade, nascido a 04 de 
novembro de 1998, instalador de 
energia solar, residente no Bairro 
Caputera, Itapeva - SP, filho de NILVAN 
ANDRADE DE FREITAS, empreendedor, 
nacionalidade brasileira, 45 anos, 
natural de Bodocó-PE, residente e 
domiciliado em Mogi Guaçu-SP e de 
SILVIA APARECIDA DE ALMEIDA 
FREITAS, do lar,  nacionalidade 
brasileira, 45 anos, natural de Itapeva-
SP, residente e domiciliada em Itapeva-
SP; sendo ELA:- natural de Ipubi-PE, 
solteira, com 23 anos de idade, nascida 
a 20/09/1997, consultora de vendas, 
residente à Rua Dos Beija Flores, nº 57, 
Jardim Labitary, São Paulo - SP, filha de 
J O Ã O  B AT I S TA  D E  O L I V E I R A , 
agricultor, nacionalidade brasileira, 55 
anos e de JUCINEIDE MENDES DE 
SOUZA OLIVEIRA, do lar, nacionalida-
de brasileira, 53 anos, residentes e 
domiciliados em Bodocó-PE. Itapeva. 
08 de setembro de 2021 

Nºs I, III e IV DIEGO OLIVEIRA DA SILVA e 
DANIELE ROCHA RIBEIRO, sendo ELE:- 
natural de Itapeva-SP, solteiro, com 21 
anos de idade, nascido a 02 de maio de 
2000, repositor, residente à Rua Cantidio 
Moreira Mattos Filho, nº 96, Jardim 
Paulista, Itapeva - SP, filho de EDSON LUIZ 
PINHEIRO DA SILVA, serviços gerais, 
nacionalidade brasileira, 47 anos, natural 
de Sorocaba-SP, nascido na data de 01 de 
março de 1974 e de REGIANE APARECIDA 
CORDEIRO DE OLIVEIRA, vendedora, 
nacionalidade brasileira, 39 anos, natural 
de Itapeva-SP, residentes e domiciliados 
em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 24 anos de idade, 
nascida a 05/11/1996, do lar, residente à 
Rua Roque Pereira de Godoy, nº 494, Jardim 
Grajaú II, Itapeva - SP, filha de VITALINO 
RODRIGUES RIBEIRO, eletricista, 
nacionalidade brasileira, 69 anos, natural 
de Itapeva-SP e de ALICE ROCHA RIBEIRO, 
do lar, nacionalidade brasileira, 65 anos, 
natural de Itapeva-SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. 08 de 
setembro de 2021 

Nºs I, III, IV e V DJHONATAN FRANCO DE 
ALMEIDA SANTOS e SARAH DOS 
SANTOS BARROS, sendo ELE:- natural de 
Itapeva-SP, divorciado de Larissa de 
Fátima de Moraes Santos, cujo 
c asam en to  fo i  d i s so lv ido  ao s 
18/07/2017, com 30 anos de idade, 
nascido a 05 de maio de 1991, mecânico, 
residente Rua Doutor Cicero de Alencar, 
nº 520, Jardim Maringá, Itapeva - SP, 
filho de VILSON CESAR DE ALMEIDA, 
motorista, nacionalidade brasileira e de 
MARILZA VIEIRA FRANCO, do lar, 
nacionalidade brasileira, 47 anos, 
residentes e domiciliados em Itapeva- 
SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, 
solteira, com 27 anos de idade, nascida 
a 15/08/1994, operadora de caixa, 
residente Rua Emilio Simonini, nº 265, 
Parque Cimentolândia, Itapeva - SP, filha 
de ADÃO ALMEIDA BARROS, falecido 
em Itapeva-SP e de IZABEL DOS SANTOS 
BARROS,  do lar,  nacional idade 
brasileira, 58 anos, natural de Itapeva-
SP, residente e domiciliada em Itapeva- 
SP. Itapeva. 08 de setembro de 2021 

Nºs I, III, IV e V ALDO FERREIRA e 
MARLI OLIVEIRA ROCHA, sendo ELE:- 
natural de Itapeva-SP, divorciado de 
Nilce Aparecida Delgado Guedes, cujo 
o casamento foi dissolvido aos 
16/03/2015, com 54 anos de idade, 
nascido a 14 de outubro de 1966, 
motorista aposentado, residente à Rua 
Manoel Eloi Garcia Martinez, nº 86, 
Vila Nossa Senhora de Fátima, Itapeva 
- SP, filho de ANTONIO FRANCISCO 
NETTO, natural de Itapeva- SP, 
nacionalidade brasileira, falecido em 
Itapeva- SP na data de 20 de setembro 
de 1978 e de MARIA RODRIGUES 
FERREIRA, natural de Apiaí- SP, 
nacionalidade brasileira, falecida em 
Buri- SP na data de 02 de novembro de 
2020; sendo ELA:- natural de Nova 
Campina-SP,  v iúva  de  Ivan do 
Nascimento Rocha, falecido aos 
13/11/2019, com 62 anos de idade, 
nascida a 10/07/1959, do lar, residente 
à Rua Manoel Eloi Garcia Martinez, nº 
86, Vila Nossa Senhora de Fátima, 
Itapeva - SP, filha de JOÃO RODRIGUES, 
natural de Itapeva- SP, nacionalidade 
brasileira, falecido em Sorocaba- SP na 
data de 03 de dezembro de 1981 e de 
N A I R  O L I V E I R A  R O D R I G U E S , 

aposentada, nacionalidade brasileira, 
86 anos, natural de Itapeva- SP, 
residente e domiciliada em Capão 
Bonito- SP. Itapeva. 08 de setembro de 
2021 

Nºs I, II, III, IV e V ALEF PINTO ARAUJO 
e JÉSSICA PETRY DIAS, sendo ELE:- 
natural de Itapeva-SP, divorciado de 
Elaine Almeida de Araujo, cujo 
c a s a m e n t o  f o i  d i s s o l v i d o  e m 
09/04/2019, com 26 anos de idade, 
nascido a 30 de março de 1995, 
operador de máquinas, residente no 
Bairro Cachoeira, Itapeva - SP, filho de 
JULIO CESAR TORRES DE ARAUJO, 
operador de máquinas, nacionalidade 
brasileira, 45 anos, natural de Itapeva-
SP, nascido na data de 16 de junho de 
1976 e de ANA SILVIA DE ARAUJO 
PINTO, do lar, nacionalidade brasileira, 
44 anos, natural de Itapeva-SP, nascida 
na data de 18 de setembro de 1976, 
residentes e domiciliados em Itapeva-
SP; sendo ELA:- natural de Sengés-PR, 
solteira, com 16 anos de idade, nascida 
a 06/01/2005, do lar, residente no 
Bairro Cachoeira, Itapeva - SP, filha de 
JAIRO MACIEL DIAS, natural de 
Itapeva-SP, nacionalidade brasileira, 
falecido em Itapeva-SP na data de 01 
de julho de 2011 e de SUZANA DE LIMA 
PETRY DIAS, do lar, nacionalidade 
brasileira, 35 anos, natural de Itapeva-
SP, nascida na data de 27 de maio de 
1986, residente e domiciliada em 
Guariba-SP. Itapeva. 09 de setembro de 
2021 

Nºs I, III, IV e V GILSON MACHADO 
MÉLO e ANA CRISTINA BATISTA, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, viúvo de 
Claudia Leite Machado Mélo, falecida 
aos 09/01/2021, com 53 anos de idade, 
nascido a 15 de maio de 1968, 
segurança, residente à Rua Dona Julia, 
nº 176, Jardim Virginia, Itapeva - SP, 
filho de RUBENS GUIMARÃES MÉLO, 
aposentado, nacionalidade brasileira, 
76 anos, natural de Paranaí-PR, 
residente e domiciliado em Itapeva-SP 
e de MARIA APARECIDA MACHADO 
MÉLO, nacionalidade brasileira, 
falecida em Itapeva-SP; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, solteira, com 39 
anos de idade, nascida a 28/09/1981, 
diarista, residente à Rua Marcolino 
Gomes de Oliveira, nº 98, Jardim 
Guanabara, Itapeva - SP, filha de 
ANTÔNIO CARLOS BATISTA, natural de 
Itararé-SP, nacionalidade brasileira, 
falecido em Sorocaba-SP e de MARIA 
DE JESUS GARVÃO BATISTA, do lar, 
nacionalidade brasileira, 64 anos, 
natural de Itapeva-SP, residente e 
domiciliada em Itapeva-SP. Itapeva. 09 
de setembro de 2021 

Nºs I, III e IV ALESSANDRO SANTOS 
RODRIGUES e VANESSA DA COSTA 
OLIVEIRA LIMA, sendo ELE:- natural de 
Itapeva-SP, solteiro, com 19 anos de 
idade, nascido a 27 de novembro de 
2001, produtor rural, residente no 
Bairro dos Tomés, Itapeva - SP, filho de 
IVAIR ALVES RODRIGUES, agricultor, 
nacionalidade brasileira, 51 anos, 
natural de Itapeva-SP e de NILDA 
CARVALHO SANTOS RODRIGUES, do 
lar, nacionalidade brasileira, 48 anos, 
natural de Itapeva-SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, 
com 20 anos de idade, nascida a 
05/08/2001, do lar, residente no Bairro 
dos Tomés, Itapeva - SP, filha de JOSÉ 
LUIZ DE OLIVEIRA LIMA, lavrador, 
nacionalidade brasileira, 40 anos, 
natural de Itapeva-SP e de VANI DE 
FATIMA COSTA OLIVEIRA, do lar, 
nacionalidade brasileira, 38 anos, 
natural de Itapeva-SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. 
09 de setembro de 2021 

Nºs I, II, III e IV THIAGO OLIVEIRA DE 
LIMA e ANA FLÁVIA DA SILVA SANTOS 
OLIVEIRA, sendo ELE:- natural de 
Itapeva-SP, solteiro, com 21 anos de 
idade, nascido a 03 de março de 2000, 
tratorista, residente no Bairro da 
Conquista, Itapeva - SP, filho de 
DEOCESAR CAMARGO DE LIMA, 
pedreiro, nacionalidade brasileira, 41 
anos, natural de Guarizinho / Itapeva, 
nascido na data de 01 de agosto de 1980 
e de JOSIELE SILVERIO DE OLIVEIRA DE 
LIMA, do lar, nacionalidade brasileira, 
39 anos, natural de Guarizinho / Itapeva 
- SP, nascida na data de 08 de dezembro 
de 1981, residentes e domiciliados 
neste município de Itapeva - SP; sendo 
ELA:- natural de Itaí-SP, solteira, com 17 
anos de idade, nascida a 26/08/2004, 
estudante, residente Rua Brasília, nº 25, 
Bairro Cercadinho, Itapeva - SP, filha de 
FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA, operador 
de máquinas, nacionalidade brasileira, 
37 anos, natural de Paranapanema - SP, 
nascido na data de 06 de dezembro de 
1983 e de GLAUCIA DA SILVA SANTOS 
OLIVEIRA, do lar, nacionalidade 
brasileira, 35 anos, natural de Itapeva - 
SP, nascida na data de 08 de dezembro 
de 1985, residentes e domiciliados 
neste município de Itapeva - SP. Itapeva. 
09 de setembro de 2021 

Nºs I, III, IV e V VICENTE FERREIRA DE 
BARROS NETO e AGATHA GABRIELLE 
SANTOS MOURA, sendo ELE:- natural 
de Itapeva-SP, divorciado de Aline 
Nogueira Garcia Barros, cujo o 
c a s a m e n t o  f o i  d i s s o l v i d o  e m 
10/10/2017, com 30 anos de idade, 
nascido a 10 de julho de 1991, 
vendedor, residente à Rua Antônio 
Carlos Veiga, nº 671, Vila Ribas, 
I t a p e v a  -  S P,  f i l h o  d e  M A R I A 
APARECIDA DE BARROS, agente de 
saúde, nacionalidade brasileira, 53 
anos, natural de Capão Bonito-SP, 
residente e domiciliada em Itapeva-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, 
divorciada de João Paulo Lopes Dias de 
Almeida, cujo o casamento foi 
dissolvido em 11/09/2020, com 22 
anos de idade, nascida a 24/05/1999, 
cabeleireira, residente à Rua Antônio 
Carlos Veiga, nº 671, Vila Ribas, 
Itapeva - SP, filha de NIRILTO SANTOS 

MOURA, auxiliar de engenharia 
elétrica, nacionalidade brasileira, 50 
anos, natural de Itapeva-SP e de 
ROSÂNGELA APARECIDA DOS SANTOS, 
do lar, nacionalidade brasileira, 43 
anos, natural de Itapeva-SP, residentes 
e domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. 
09 de setembro de 2021 

Nºs I, III, IV e V ADRIEL FOGAÇA DE 
OLIVEIRA e SIMONE ALPES DE MELO, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 20 anos de idade, nascido 
a 04 de setembro de 2001, balconista, 
residente a Rua Paraná, nº 51, Vila 
Guarani, Itapeva - SP, filho de CELSO 
SCHEFER DE OLIVEIRA, freteiro, 
nacionalidade brasileiro, 46 anos, 
natural de Ribeira-SP e de JULIANA 
FOGAÇA DE MATOS OLIVEIRA, auxiliar 
de limpeza, nacionalidade brasileira, 39 
anos, natural de Capão Bonito-SP, 
residentes e domiciliados em Itapeva-
SP; sendo ELA:- natural de Rio Branco do 
Sul-PR, divorciada de Douglas de 
Proença Rosa, cujo casamento foi 
dissolvido em 06/11/2020, com 25 anos 
de idade, nascida a 26/01/1996, 
operadora de caixa, residente a Rua 
Paraná, nº 51, Vila Guarani, Itapeva - SP, 
filha de JAIR DE MELO, agricultor, 
nacionalidade brasileira, 53 anos, 
natural de Cerro Azul-PR, residente e 
domiciliado em Cerro Azul-PR e de ANA 
MARIA ALPES, cuidadora de idosos, 57 
anos, natural de Cerro Azul-PR, 
residente e domiciliada em Itapeva-SP. 
Itapeva. 09 de setembro de 2021 

Nºs I, III, IV e V ISIDIO LEANDRO 
RODRIGUES DA COSTA e MARIA CÉLIA 
DO NASCIMENTO, sendo ELE:- natural 
de Ribeirão Branco-SP, divorciado de 
Maria Aparecida de Souza, cujo o 
casamento  fo i  d i s so lv ido  aos 
30/07/2021, com 46 anos de idade, 
nascido a 23 de novembro de 1974, 
motorista, residente à Rua João 
Damiro, nº 62, Alto da Brancal, Itapeva 
- SP, filho de ANTONIO RODRIGUES DA 
COSTA, nacionalidade brasileira, 
falecido em Itapeva-SP e de MARIA 
JANDIRA ANTUNES DE OLIVEIRA, 
nacionalidade brasileira, falecida em 
Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de 
João Pessoa-PB, divorciada de Enoque 
Pedro da Silva, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 19/04/2018, com 32 
anos de idade, nascida a 20/09/1988, 
do lar, residente à Rua João Damiro, nº 
62, Alto da Brancal, Itapeva - SP, filha 
d e  O S C A R  F R A N C I S C O  D O 
NASCIMENTO, natural de Campina 
Grande-PA, nacionalidade brasileira, 
falecido em Recife-PE e de MARIA DA 
PENHA DA SILVA, natural de João 
Pessoa-PB, nacionalidade brasileira, 
falecida em João Pessoa-PB. Itapeva. 10 
de setembro de 2021 

Nºs I, III e IV MATHEUS FERREIRA LIMA 
e ANNA LAURA LOPES ARAUJO SILVA, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 26 anos de idade, nascido 
a 29 de dezembro de 1994, vendedor, 
residente à Rua Joaquim Antônio 
Inésio, nº 101, Jardim Santa Marina, 
I tapeva -  SP,  f i lho de MARCIO 
FRANCISCO DE LIMA, motorista, 
nacionalidade brasileira, 46 anos, 
natural de Itapeva-SP, nascido na data 
de 18 de junho de 1975 e de EDNA DA 
S ILVA FERREIRA L IMA,  do  lar, 
nacionalidade brasileira, 49 anos, 
natural de Guarizinho-SP, nascida na 
data de 10 de janeiro de 1972, 
residentes e domiciliados em Itapeva-
SP; sendo ELA:- natural de Boituva-SP, 
solteira, com 26 anos de idade, nascida 
a 20/04/1995, auxiliar de ensino, 
residente à Rua Joaquim Antônio 
Inésio, nº 101, Jardim Santa Marina, 
Itapeva - SP, filha de RUDINALDO 
ARAUJO SILVA, professor, nacionalida-
de brasileira, 54 anos, natural de 
Ibitiara-BA, nascido na data de 09 de 
agosto de 1967 e de JOSIMARA LOPES 
ARAUJO SILVA, funcionária pública, 
nacionalidade brasileira, 52 anos, 
natural de Itapetininga-SP, nascida na 
data de 03 de julho de 1969, residentes 
e domiciliados em Tatuí-SP. Itapeva. 10 
de setembro de 2021 

Nºs I, III, IV e V VINICIUS DE MORAES 
SANTOS e VANESSA APARECIDA LEITE 
SANTOS, sendo ELE:- natural de 
Itapeva-SP, solteiro, com 30 anos de 
idade, nascido a 30 de julho de 1991, 
serviços gerais, residente à Rua Luiz 
Gonzaga da Silva, nº 43, Itapeva E, 
Itapeva - SP, filho de VANDERLEI 
MATEUS DE PONTES SANTOS, natural 
d e  I t a p e v a - S P,  n a c i o n a l i d a d e 
brasileira, falecido em Itapeva-SP e de 
RAQUIEL DE MORAES SANTOS, do lar, 
nacionalidade brasileira, 50 anos, 
natural de Taquarivaí-SP, residente e 
domiciliada em Itapeva-SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, divorciada 
de Danilo dos Santos Lima, cujo o 
casamento  fo i  d i s so lv ido  aos 
28/01/2020, com 28 anos de idade, 
nascida a 23/07/1993, do lar, residente 
à Rua Luiz Gonzaga da Silva, nº 43, 
Itapeva E, Itapeva - SP, filha de CARLOS 
BENEDITO POGLISCH, aposentado, 
nacionalidade brasileira, 60 anos, 
natural de Itapeva-SP e de SUELI 
RIBEIRO LEITE, cozinheira, nacionali-
dade brasileira, 53 anos, natural de 
Guarizinho,Itapeva-SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. 
10 de setembro de 2021 

Nºs I, III e IV ANTONIO THIAGO SILVA 
LOPES e BRUNA CAROLINA DA SILVA 
FLORÊNCIO, sendo ELE:- natural de 
Rodolfo Fernandes-RN, solteiro, com 
22 anos de idade, nascido a 07 de 
junho de 1999, repositor de mercadori-
as, residente à Rua Dona Julia, nº 440, 
Jardim Virgínia, Itapeva - SP, filho de 
ANTONIO FERREIRA LOPES, pedreiro, 
nacionalidade brasileira, 46 anos, 
natural de Rodolfo Fernandes-RN e de 
CECÍLIA GOMES DA SILVA FERREIRA, 
do lar, nacionalidade brasileira, 48 
anos, natural de Rodolfo Fernandes-
RN, residentes e domiciliados em 
Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de 

Itararé-SP, solteira, com 28 anos de 
idade, nascida a 10/09/1993, do lar, 
residente à Rua Pedro Ribeiro Pinto, nº 
37, Conjunto Habitacional Alberto 
Bandoni, Itararé - SP, filha de MÁRCIO 
FLORÊNCIO, soldador, nacionalidade 
brasileira, 49 anos, natural de Itararé-
SP e de ADRIANA REGINA DA SILVA 
FLORENCIO, do lar, nacionalidade 
brasileira, 48 anos, natural de Itararé-
SP, residentes e domiciliados em 
Itararé-SP. Itapeva. 10 de setembro de 
2021 

N º s  I ,  I I I  e  I V  E L I V E L T O N 
ALBUQUERQUE DE ALMEIDA e NAIRA 
FERNANDA DOS SANTOS, sendo ELE:- 
natural de Itapeva-SP, solteiro, com 20 
anos de idade, nascido a 28 de 
setembro de 2000,  auxil iar  de 
montador, residente à Rua Projetada 4, 
nº 39, Bairro Taquarivaí, Taquarivaí - 
SP, filho de EDIVALDO NUNES DE 
ALMEIDA, cobrador, nacionalidade 
brasileira, 45 anos, natural de Apiaí-SP, 
residente e domiciliado em Itapeva-SP 
e de FRANCISMARA DE JESUS SANTOS 
ALBUQUERQUE, do lar, nacionalidade 
brasileira, 42 anos, natural de Itapeva-
SP, residente e domiciliada em 
Taquarivaí-SP; sendo ELA:- natural de 
Itaberá-SP, solteira, com 21 anos de 
i d a d e ,  n a s c i d a  a  0 4 / 0 2 / 2 0 0 0 , 
balconista, residente à Rua Avaré, nº 
422, Vila Aparecida, Itapeva - SP, filha 
de REINALDO BARRETO DOS SANTOS, 
comerciante, nacionalidade brasileira, 
47 anos, natural de Jaguariaíva-PR e de 
ELIETE VITOR DOS SANTOS, auxiliar de 
creche, nacionalidade brasileira, 45 
anos, natural de Taquarituba-SP, 
residentes e domiciliados em Itapeva-
SP. Itapeva. 11 de setembro de 2021 
     
Nºs I, II, III e IV ERIK WILLIAN FOGAÇA 
LOPES PONTES e MARIA GABRIELA DO 
AMARAL COSTA, sendo ELE:- natural 
de Itapeva-SP, solteiro, com 19 anos de 
idade, nascido a 02 de maio de 2002, 
auxiliar instalação de alarmes, 
residente na Chácara Família Pontes, 
Bairro Engenho Velho, Itapeva - SP, 
filho de ALEX SANDRO PONTES, 
construtor, nacionalidade brasileira, 
40 anos, natural de Itapeva - SP, 
nascido na data de 13 de abril de 1981 
e de DIEISE FOGAÇA LOPES PONTES, 
cozinheira, nacionalidade brasileira, 
37 anos, natural de Ribeirão Branco - 
SP, nascida na data de 27 de dezembro 
de 1983, residentes e domiciliados 
nesta cidade de Itapeva - SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, 
com 16 anos de idade, nascida a 
17/09/2004, estudante, residente à 
Rua Oriente, nº 88, Vila Taquari, 
I t a p e v a  -  S P,  f i l h a  d e  S Í D N E I 
RODRIGUES DA COSTA, lider de 
manutenção industrial , nacionalidade 
brasileira, 45 anos, natural de Nova 
Campina - SP, nascido na data de 04 de 
janeiro de 1976 e de REGIANE 
FERREIRA DO AMARAL COSTA, 
doméstica, nacionalidade brasileira, 
45 anos, natural de Itapeva - SP, 
nascida na data de 20 de setembro de 
1976, residentes e domiciliados nesta 
cidade de Itapeva - SP. Itapeva. 11 de 
setembro de 2021 

Nºs I, III e IV ADRIAN APARECIDO DE 
OLIVEIRA e TALITA FERREIRA DA SILVA, 
sendo ELE:- natural de Itaí-SP, solteiro, 
com 20 anos de idade, nascido a 29 de 
dezembro de 2000, tratorista, residente 
à Rua Eni Maria Alves Batista, nº 160, 
Bairro Amarela Velha, Itapeva - SP, filho 
de ADRIANO FERNANDES DE OLIVEIRA, 
c a m i n h o n e i ro,  n a c i o n a l i d a d e 
brasileira, 45 anos, natural de Itaí-SP, 
nascido na data de 01 de junho de 1976 
e de ELIANA DE SOUZA PASSOS, do lar, 
nacionalidade brasileira, 40 anos, 
natural de Guarizinho, Itapeva-SP, 
residentes e domiciliados em Itapeva-
SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, 
solteira, com 20 anos de idade, nascida 
a 30/07/2001, serviços gerais, residente 
à Rua Eni Maria Alves Batista, nº 160, 
Bairro Amarela Velha, Itapeva - SP, filha 
de ADJALMA FERREIRA DA SILVA, 
agricultor, nacionalidade brasileira, 52 
anos, natural de Itapeva-SP e de 
SOLANGE DIAS DA SILVA, do lar, 
nacionalidade brasileira, 44 anos, 
natural  de Marabá Paulista-SP, 
residentes e domiciliados em Itapeva-
SP. Itapeva. 11 de setembro de 2021 

Nºs I, III e IV JOSÉ ALEXANDRE 
RODRIGUES e INEZ ARAUJO DE 
OLIVEIRA, sendo ELE:- natural de Itararé-
SP, solteiro, com 40 anos de idade, 
nascido a 02 de agosto de 1981, 
metalurgico, residente à Rua Marcolino 
Gomes de Oliveira, nº 71, Jardim 
Guanabara, Itapeva - SP, filho de JOSÉ 
VANDELI RODRIGUES, agricultor, 
nacionalidade brasileira, 65 anos, 
natural de Coronel Macedo-SP, residente 
e domiciliado em Itapeva - SP e de 
BENEDITA RABELO DA S DORES 
RODRIGUES, agricultora, nacionalidade 
brasileira, 53 anos, natural de Riversul-
SP, residente e domiciliada em Itapeva-
SP; sendo ELA:- natural de Itaberá-SP, 
solteira, com 43 anos de idade, nascida a 
22/01/1978, faxineira, residente à Rua 
Marcolino Gomes de Oliveira, nº 71, 
Jardim Guanabara, Itapeva - SP, filha de 
ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA, natural 
de Ribeirão Branco-SP, nacionalidade 
brasileira, falecido em Itapeva-SP e de 
SONIA ARAUJO DE OLIVEIRA, do lar, 
nacionalidade brasileira, 62 anos, 
natural de Campinas-SP, residente e 
domiciliada em Itapeva-SP. Itapeva. 11 de 
setembro de 2021 

Nºs I, III e IV MARCIO DE PONTES CAMPOS 
e GRAZIELE APARECIDA FERREIRA, sendo 
ELE:- natural de Ribeirão Branco-SP, 
solteiro, com 42 anos de idade, nascido a 
01 de julho de 1979, motorista, residente à 
Rua Tomaz Aquino Pereira, nº 342, Jardim 
Nova Itapeva, Itapeva - SP, filho de ALCINO 
DE CAMPOS, natural de Itararé-SP, 
nacionalidade brasileira, falecido em 
Itaberá-SP e de JANDIRA DE PONTES 
CAMPOS, aposentada, nacionalidade 
brasileira, 66 anos, natural de Ribeirão 

Branco-SP, nascida na data de 03 de janeiro 
de 1955, residente e domiciliada em 
Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 37 anos de idade, 
nascida a 16/04/1984, do lar, residente à 
Rua Tomaz Aquino Pereira, nº 342, Jardim 
Nova Itapeva, Itapeva - SP, filha de 
ANTONIO SEBASTIÃO FERREIRA, pedreiro, 
nacionalidade brasileira, 67 anos, natural 
de Guarizinho,Itapeva-SP, residente e 
domiciliado em Itapeva-SP e de 
TEREZINHA MARIA DA SILVA FERREIRA, 
natural de Taquarituba-SP, nacionalidade 
brasileira, falecida em Itapeva-SP. Itapeva. 
11 de setembro de 2021 

Nºs I, III e IV WILLIAN IRENO DE MELO 
e SHEILA ALEXANDRA MATILDE 
RAMOS, sendo ELE:- natural de 
Ribeirão Branco-SP, solteiro, com 23 
anos de idade, nascido a 16 de julho de 
1998, motorista, residente no Bairro 
Palmeirinha, Itapeva - SP, filho de 
WAGNER IRENO DE MELO, operário de 
máquina móvel ,  nacionalidade 
brasileira, 48 anos, natural de Itapeva-
SP, residente e domiciliado em Itapeva-
SP e de VALÉRIA CRISTINA DA SILVA 
MELO, doméstica, nacionalidade 
brasileira, 41 anos, natural de Itararé-
SP, residente e domiciliada em Itapeva- 
SP; sendo ELA:- natural de Ribeirão 
Branco-SP, solteira, com 22 anos de 
i d a d e ,  n a s c i d a  a  3 0 / 0 5 / 1 9 9 9 , 
atendente de lojas, residente à Rua 
José Pereira Araujo, nº 39, Vila Santo 
Antonio, Guapiara - SP, filha de PEDRO 
RODRIGUES RAMOS, agricultor, 
nacionalidade brasileira, 44 anos, 
natural de Guapiara-SP e de ODETE 
MATILDE, doméstica, nacionalidade 
brasileira, 49 anos, natural de Ribeirão 
Branco-SP, residentes e domiciliados 
em Guapiara-SP. Itapeva. 11 de 
setembro de 2021 

Nºs I, III e IV NÍKOLAS CARLOS 
FERNANDES LIMA e THAYNARA 
CRISTIANE BRITO RAMOS, sendo ELE:- 
natural de Itapeva-SP, solteiro, com 21 
anos de idade, nascido a 14 de abril de 
2000, tratador de animais, residente à 
Rua Francisco de Lima, nº 256, Vila 
Aparecida, Itapeva - SP, filho de LUIZ 
CARLOS  RODRIGUES  DE  L IMA, 
cabanheiro, nacionalidade brasileira, 
46 anos, natural de Itapeva-SP e de ENI 
APARECIDA FERNANDES L IMA, 
orientadora de escola, nacionalidade 
brasileira, 44 anos, natural de 
Guarizinho, Itapeva-SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, 
com 20 anos de idade, nascida a 
18/12/2000, do lar, residente à Rua 
Firmino Cadena de Moraes, nº 51, 
Conjunto Habitacional Danilo Lucano 
Gimenez, Itapeva - SP, filha de 
CRISTIANO DE JESUS RAMOS, operador 
d e  m á q u i n a s ,  n a c i o n a l i d a d e 
brasileira, 41 anos, natural de Itapeva-
SP e de ADRIANA REZENDE BRITO, do 
lar, nacionalidade brasileira, 40 anos, 
natural de Itapeva-SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. 
13 de setembro de 2021 

Nºs I, III e IV RAFAEL RODRIGUES DE 
LIMA e DIENNIFER INGRID CARVALHO 
DE SOUZA, sendo ELE:- natural de 
Apiaí-SP, solteiro, com 28 anos de 
idade, nascido a 22 de dezembro de 
1992,  motorista de apl icativo, 
residente Rua Irmã Ernestina, nº 738, 
Vila Dom Bosco, Itapeva - SP, filho de 
JOSÉ APARECIDO DE LIMA, operador 
industrial, nacionalidade brasileira, 57 
anos, natural de Ribeira-SP e de MARIA 
BEATRIZ RODRIGUES DE LIMA, do lar, 
nacionalidade brasileira, 56 anos, 
natural de Cajati-SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, 
com 25 anos de idade, nascida a 
18/05/1996, maquiadora, residente 
Rua Irmã Ernestina, nº 738, Vila Dom 
Bosco, Itapeva - SP, filha de DIRCEU 
RODRIGUES DE SOUZA, natural de 
Itapeva-SP, nacionalidade brasileira, 
falecido em Tatuí - SP e de MARILI 
CARVALHO DE  SOUZA,  do  l a r, 
nacionalidade brasileira, 63 anos, 
natural de Itapeva-SP, residente e 
domiciliada em Itapeva-SP. Itapeva. 13 
de setembro de 2021 

Nºs I, III, IV e V JURANDYR ERNESTO 
SANTOS DE MOURA e MARIANE MACIEL 
DOS SANTOS, sendo ELE:- natural de 
Itapeva-SP, divorciado de Lourdes 
Evangelista de Almeida, cujo o 
casamento foi dissolvido aos 07/08/2019, 
com 48 anos de idade, nascido a 05 de 
novembro de 1972, motorista, residente 
à Rua Armando Fadini, nº 87, Morada do 
Bosque, Itapeva - SP, filho de NIRILTO DE 
MOURA, natural  de Itapeva-SP, 
nacionalidade brasileira, falecido em 
Itapeva-SP e de RAQUEL SANTOS DE 
MOURA, aposentada, nacionalidade 
brasileira, 74 anos, natural de Itapeva-SP, 
residente e domiciliada em Itapeva-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, 
divorciada de Josimar Ferreira Galvão, 
cujo o casamento foi dissolvido aos 
11/07/2014, com 30 anos de idade, 
nascida a 21/11/1990, do lar, residente à 
Rua Armando Fadini, nº 87, Morada do 
Bosque, Itapeva - SP, filha de JOSÉ 
APARECIDO DOS SANTOS, motorista, 
nacionalidade brasileira, 51 anos, 
natural de Itapeva-SP e de ANA DE 
PONTES MACIEL, do lar, nacionalidade 
brasileira, 51 anos, natural de Itapeva-SP, 
residentes e domiciliados em Itapeva-SP. 
Itapeva. 13 de setembro de 2021 

Nºs I, III, IV e V HENRIQUE DE OLIVEIRA 
PEREIRA e MARIA CAROLAINE DA SILVA, 
sendo ELE:- natural de Angatuba-SP, 
divorciado de Maria Carolaine da Silva, 
cujo o casamento foi dissolvido aos 
08/10/2019, com 26 anos de idade, 
nascido a 09 de outubro de 1994, 
trabalhador volante da agricultura, 
residente à Rua Da Paz, nº 181, Bairro 
Cercadinho, Itapeva - SP, filho de JOSÉ 
RICARDO PEREIRA, aposentado, 
nacionalidade brasileira, 63 anos, 
natural de Guarizinho,Itapeva-SP e de 
ORALINA IVONETE DE OLIVEIRA, 

trabalhadora rural, nacionalidade 
brasileira, 54 anos, residentes e 
domiciliados em Itaí-SP; sendo ELA:- 
natural de Itaí-SP, divorciada de 
Henrique de Oliveira Pereira, cujo o 
c asam en to  fo i  d i s so lv ido  ao s 
08/10/2019, com 23 anos de idade, 
nascida a 14/08/1998, do lar, residente à 
Rua Da Paz, nº 181, Bairro Cercadinho, 
Itapeva - SP, filha de DORIVAL DA SILVA, 
borracheiro, nacionalidade brasileira, 
52 anos, residente e domiciliado em 
Avaré-SP e de WILMA DE JESUS 
TEIXEIRA DA SILVA, natural de 
Bandeirantes-PR, nacionalidade 
brasileira, falecida em Itapeva-SP. 
Itapeva. 13 de setembro de 2021 

Nºs I, III, IV e V JOÃO BATISTA DE 
OLIVEIRA e FABIANA DE JESUS 
OLIVEIRA, sendo ELE:- natural de 
Itaberá-SP, divorciado de Nelzelí Dias 
de Pontes Oliveira, cujo casamento foi 
dissolvido aos 01/03/2019, com 52 
anos de idade, nascido a 30 de 
dezembro de 1968,  e letr ic ista 
construção civil,  residente Rua 
Haroldo Hanickel, Bloco 51 apto 23 B, 
CDHU, Itapeva - SP, filho de ANTONIO 
FRUTUOSO DE OLIVEIRA, nacionalida-
de brasileira, falecido em Itapeva - SP e 
de BERNARDINA LOUREIRO DE 
OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
falecida em Itapeva - SP; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, solteira, com 44 
anos de idade, nascida a 24/04/1977, 
confeiteira, residente Rua Haroldo 
Hanickel, Bloco 51, apto 23 B, CDHU, 
Itapeva - SP, filha de JOÃO ANTONIO DE 
OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 65 
anos, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP e de MARIA DE JESUS LOPES 
DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
67 anos, residente e domiciliada nesta 
cidade de Itapeva - SP. Itapeva. 13 de 
setembro de 2021 

Nºs I, III, IV e V RAPHAEL DA COSTA 
GOMES e RILLARY KEROLLAYNE 
SOUZA VIDAL, sendo ELE:- natural de 
Itapetininga-SP, divorciado de Jessica 
Bueno de Souza, cujo casamento foi 
dissolvido em 27/01/2020, com 26 
anos de idade, nascido a 11 de 
novembro de 1994, serviços gerais, 
residente à Rua Professor João 
Santana, nº 240, Vila Bom Jesus, 
Itapeva - SP, filho de ANDERSON MAS 
GOMES, empresário, nacionalidade 
brasileira, 48 anos, natural de Itapeva-
SP, residente e domiciliado em Itapeva-
SP e de MARCIA CRISTINA COSTA, do 
lar, nacionalidade brasileira, 47 anos, 
natural de Itapetininga-SP, residente e 
domiciliada em Piracicaba-SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, 
com 19 anos de idade, nascida a 
17/03/2002, do lar, residente à Rua 
Balbino Rosa de Melo, nº 75, Jardim 
Bela Vista, Itapeva - SP, filha de 
CANDIDO DE OLIVEIRA VIDAL, natural 
de Candido de Abreu-PR, nacionalida-
de brasileira, falecido em Nova 
Campina-SP e de MARISA DIAS DE 
SOUZA, feirante, nacionalidade 
brasileira, 52 anos, natural de Itapeva-
SP, residente e domiciliada em Itapeva-
SP. Itapeva. 13 de setembro de 2021 

Nºs I, III, IV e V EZEQUIEL RAMOS e 
ANDRESSA MENDES DE OLIVEIRA, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
d ivorc iado  de  Verôn i ca  A lves 
A z e v e d o,  c u j o  c a s a m e n t o  f o i 
dissolvido em 07/04/2014, com 36 
anos de idade, nascido a 30 de junho 
de 1985, montador de móveis, 
residente à Rua Joaquim Domingues 
de Oliveira, nº 620, Bairro de Cima, 
Itapeva - SP, filho de LEVINO RAMOS, 
lavrador aposentado, nacionalidade 
brasileira, 83 anos, natural de 
Itapeva-SP e de ECLAIR DE OLIVEIRA 
RAMOS,  do  lar,  nac ional idade 
brasileira, 73 anos, natural de 
Itapeva-SP, residentes e domiciliados 
em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 26 anos de 
idade, nascida a 24/05/1995, do lar, 
residente à Rua Joaquim Domingues 
de Oliveira, nº 620, Bairro de Cima, 
Itapeva - SP, filha de CLAUDINEI DE 
JESUS OLIVEIRA, natural de Itapeva-
SP, nacionalidade brasileira, falecido 
em Itapeva-SP e de ANDREIA MENDES 
DE OLIVEIRA, do lar, nacionalidade 
brasileira, 42 anos, natural de 
Itapeva-SP, residente e domiciliada 
em Itapeva-SP.  I tapeva.  13 de 
setembro de 2021 

Nºs I, III e IV ANDRÉ SILVA DE 
OLIVEIRA CAMARGO e KAROLINE 
CARVALHO SANVITO BATTAGLINI, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 29 anos de idade, 
nascido a 21 de maio de 1992, 
vendedor, residente à Rua Travessa l 
da João Soares de Almeida, nº 96, 
Parque Longa Vida, Itapeva - SP, filho 
d e  A N T O N I O  G E R A L D O  D E 
CAMARGO, natural de Itapeva-SP, 
nacionalidade brasileira, falecido 
em Itapeva-SP e de APARECIDA SILVA 
D E  O L I V E I R A ,  p e n s i o n i s t a , 
nacionalidade brasileira, 57 anos, 
natural de Itapeva-SP, residente e 
domiciliada em Itapeva-SP; sendo 
ELA:- natural de Natal-RN, solteira, 
com 35 anos de idade, nascida a 
25/07/1986, vendedora, residente à 
Rua Travessa l da João Soares de 
Almeida, nº 96, Parque Longa Vida, 
Itapeva - SP, filha de ROGERIO 
SANVITO BATTAGLINI, nacionalida-
de brasileira e de ROSE MARY COSTA 
DE CARVALHO BATTAGLINI, do lar, 
nacionalidade brasileira, 52 anos, 
natural de Itapeva-SP, residente e 
domiciliada em Itapeva-SP. Itapeva. 
14 de setembro de 2021 

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). 
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Comissão de Empreendedorismo e Marketing Jurídico da 76ª Subseção da OAB 
Itapeva prestou homenagem ao advogado mais velho e à mais jovem da Comarca
Em razão do mês da advoca-
c i a ,  a  C o m i s s ã o  d e 
E m p re e n d e d o r i s m o  e 
Marketing Jurídico da 76ª 
Subseção da OAB de Itapeva 
realizou uma Sessão Solene 
para a entrega de Certificados 
de Reconhecimento aos 
advogados:
- Dr. Bertholdo Klinger 
Felipe - decano da advocacia 
itapevense, por sua dedica-
ção e comprometimento 
com o Direito e a Justiça.
- Dra. Daiane Santos de 
Paula  -  a  mais  jovem 
advogada Itapevense, como 
incentivo ao exercício 
profissional  de forma 
responsável, íntegra e ética.

O evento ocorreu na Casa 
da Advocacia e Cidadania e 
foi transmitido por meio de 
Live no Instagram @cemj-
.oab76, respeitando os 
protocolos sanitários de 
combate à Covid-19.
A solenidade contou com a 
presença dos homenageados, 
do Presidente da Subseção Dr. 
Marcelo Penteado de Moura, 
da Presidente da CEMJ Dra. 
Renata Domingues, da 
membra da CEMJ Dra. 
Jaqueline Schultz, dos ex-
presidentes da OAB Dr. Luiz 
A n t o n i o  M a c h a d o  d e 
Werneck e Dr. Adilson Marcos 
dos Santos, de Advogados e 
Colaboradores da OAB e 
também do Presidente da 
Câmara, Roberto Comeron.

Guarda Municipal surpreende rapaz 
comercializando drogas 

No dia 13, por volta das 
21h, a equipe tática ROMU, 
em patrulhamento pela Rua 
Dom José Carlos Aguirre, 
local conhecido pela comer-
cialização de drogas, avistou 
um indivíduo conversando 
com um outro em um carro. 
Ao perceber a presença da 
viatura, o rapaz saiu cami-
nhando  rap idamente , 
chamando a atenção dos 
guardas. Feito a abordagem, 
foi encontrado com ele 15 
pedras de crack e R$ 224,00 
em dinheiro. 

Indagado, o indivíduo 
confessou  que  es tava 
vendendo os entorpecentes, 
pois estava precisando do 
dinheiro. Diante dos fatos, 
ele foi apresentado ao 
plantão policial, onde a 
autoridade competente 

confeccionou o B.O de 
Tráfico de Entorpecente e 
realizou a apreensão das 

drogas e do dinheiro, ficando 
o indivíduo à disposição da 
Justiça.

Guarda Municipal apreende 92 porções 
de maconha na Vila Bom Jesus, com auxílio 

da cadela Zara
Durante patrulhamento 

de rotina pela Vila Bom Jesus 
no final da tarde desta quarta-
feira, dia 15,, uma equipe da 
Guarda Civil  Municipal 
recebeu a informação por 
meio de um transeunte de 
que próximo ao conhecido 
corredor, na Rua Capão 
Bonito, uma pessoa estaria 
comercializando drogas. Os 
guardas então se deslocaram 
até o local, mas ninguém foi 
localizado. Diante da informa-
ção, a equipe foi acompanha-
da pela cadela K-9 Zara, que 
indicou três pontos em meio 
aos entulhos, onde foram 
localizados os entorpecentes. 
O material foi apresentado no 
plantão policial, sendo: 92 
porções de maconha, com 
total de 387,04 gramas.



Itapeva completa 252 anos no próximo dia 20 de setembro
Na segunda-feira, dia 

20 de setembro, Itapeva 
comemorará seus 252 
anos. A cidade é conhecida 
c o m o  “ C a p i t a l  d o s 
Minérios” desde a década 
de 60, sendo o segundo 
m a i o r  m u n i c í p i o  e m 
extensão territorial do 
E s t a d o  d e  S ã o 
Pau lo. Segundo  dados 
oficiais da Secretaria de 
A g r i c u l t u r a  e 
Abastecimento do Estado 
de São Paulo, CDRS/IEA, 
projeto LUPA 92016/2017, 
com relação a área estadual 
plantada, a cidade está na 
seguinte colocação: 1º 
lugar com milho safrinha, 
1º lugar com feijão, 1º 
lugar com soja, 4º lugar 
com tomate e 9º lugar com 
batata inglesa, mas o 
m u n i c í p i o  t a m b é m  é 
g r a n d e  p r o d u t o r  d e 
diversos outros alimentos 
d e  o r i g e m  v e g e t a l  e 
animal, além do segmento 
da silvicultura que produz 
madeira, resina e demais 
produtos.De acordo com o 
IBGE-PAM 2019, Itapeva 
ocupa o 25º lugar no 
ranking de municípios com 
maior valor da produção 
agrícola no Brasil, sendo o 
único do Estado de São 
Paulo neste ranking que 
considerou os 50 maiores 
do Brasil segundo a maté-
ria do canal rural. Conheça 
a história do município:

A cidade de Itapeva 
surgiu no início do século 
XVIII como um bairro rural 
do município de Sorocaba, 
por ser rota e entreposto de 
tropeiros do chamado 
Caminho de Viamão (RS). 
Localizado na Vila Velha, 
bairro hoje pertencente ao 
v iz inho munic íp io  de 
Taquarivaí, o povoamento 
da Vila de Facchina teve 
início com a instalação de 
um pouso de tropeiros. 
Oficialmente, em 1769 o 
município foi fundado por 
A n t ô n i o  F u r q u i m 
Pedroso.No século XIX, 
teve destaque a produção 
de algodão e batata, além 
da criação de muares. Já 
neste período, a cidade se 
apresenta como um polo 
regional, já que sua exten-
são abriga bairros, ou 
freguesias, que só mais 
tarde foram desmembra-
das.A comunidade passou 
a se chamar Itapeva da 
Faxina até 1910 e Faxina 
até 1938. A partir daí, 
Itapeva – que significa 
p e d r a  c h a t a  e m  t u p i 
g u a r a n i ,  t o r n o u - s e  a 
denominação oficial da 
cidade.

Já no século XX, em 
décadas de 30 e 40, Itapeva 
tornou-se uma importante 
produtora de trigo, o que 
lhe conferiu status de 
“capital da triticultura”.

 Ta m b é m  n e s t e 
período, a cidade começa a 
perder a característica 
essencialmente agrária e o 
comércio urbano passa a se 

acentuar, assumindo as 
duas vocações econômicas 
daquele momento: agricul-
tura e comércio.No mesmo 
percurso, Itapeva passou a 
receber imigrantes japone-
ses,  árabes, italianos, 
alemães, que passaram a 
confer i r  à  c idade  um 
aspecto novo, com uma 
concentração mais signifi-
cativa, que assistiu os 
primeiros movimentos 
industriais e tecnológicos 
do município.Desde a 
década de 60, é considerada 
a “Capital dos Minérios”, 
d e v i d o  a  a v a n t a j a d a 
produção de lavras de 
calcário, filito e quartzoli-
tos, amplamente utilizados 
como insumos industriais 
para a construção civil e 
elétrica, além de aplicações 
na Agricultura.Centenas de 
toneladas são extraídas 
mensalmente e destinadas 
para segmentos industrial e 
de exportação.Atualmente 
são 180 mil hectares de área 
rural em Itapeva destinadas 
às atividades de agricultura, 
reflorestamento e extrati-
vismo vegetal em geral, 
empregando 2/3 da popula-
ção da Zona Rural direta-
mente nestas atividades, 
sendo o carro-chefe do 
município a Agricultura 
Familiar.No setor industrial, 
Itapeva conta com produ-
ção de ligas de aço, utiliza-
das na área automobilística 
e de construção civil , 
calcário para a construção e 
corretivos agrícolas, viscose 
e celulose destinados para a 
produção de papel, bem 
como madeira  para  a 
indústria moveleira e de 
carpintaria. O comércio 
também se destaca pela 
pujança do setor varejista 
dos segmentos de alimen-
tos, vestuário e prestação de 
serviços em geral, sendo as 
áreas de Saúde e Educação 
particular grandes atrativos 
para consumidores de toda 
a região.

PROGRAMAÇÃO DE 
ANIVERSÁRIO:

17/09 (sexta-feira) – 
Expresso de Aniversário 
nos bairros Jardim Ferrari, 
J a rd im Bras i l ,  J a rd im 
Paulista e Vila Santana, 
com a banda Estrada de 
Ferro, a partir das 19h.

1 8 / 0 9  ( s á b a d o )  - 
Expresso de Aniversário nos 
bairros Jardim Bela Vista e 
Kantian com a dupla Yuri e 
Ricardo, a partir das 19h.

19/09 (domingo) - 
Expresso de Aniversário 
n o s  b a i r ro s  V i l a  S ã o 
Benedito, Vila Aparecida, 
Vila Camargo e Vila Bom 
Jesus com a Banda Senhor 
Gaspar, a partir das 19h.

20/09 (segunda-feira) – 
LIVE – solenidade em come-
moração ao Aniversário de 
Itapeva, a partir das 9h, pelo 
canal do Youtube da Secretaria 
de Educação e também pelo 
Facebook oficial da Prefeitura. 
(Não haverá o tradicional 
desfile cívico, respeitando os 

protocolos sanitários de 
combate à Covid, sendo a 
cerimônia transmitida 
totalmente on-line).

20/09 (segunda-feira) 
- Expresso de Aniversário 
nos bairros Vila Santa 
Maria e Centro com a 
Banda Legionários, a partir 
das 19h.

Carta de um 
Leitor

Itapeva em poucas palavras...

Cidade que nasci e sei que nela 
vou partir, já tive oportunidade de 
ir embora, começar do zero, mas 
sem ela não existiria começo e 
como esquecer de onde surgi?

A gigante Itapeva parece invisível, 
sendo uma das maiores cidades do 

interior.
Itapeva do por do sol mais lindo, 

de pontos esquecidos, com os mais 
lindos detalhes em sua velha 

estação, com cartões postais, como 
a antiga biblioteca, hj o poupa 

tempo, a sua Catedral de Sant’Ana 
e porque não citar a Capela de 
Nossa Senhora Aparecida, no 
bairro que leva seu nome, das 

cavalgadas que trazem consigo a 
herança dos tropeiros, rochedos 

que formam palcos das mais lindas 
paisagens e por fim a guerreira de 
seculos, a nossa paineira que com 

o peso de sua idade rompeu se, 
mesmo assim segue em frente. 
Feliz aniversário, minha cidade 

Itapeva 252anos
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