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No próximo dia 10 de outubro, acontecerá o 1º Pedal 
do Quilombo, onde ciclistas sairão da Praça de Eventos 
com destino ao Quilombo do Jaó, a partir das 9h. O evento 
é considerado o 1º treino oficial para o 9º Cicloturismo 
rumo ao Petar. Para participar, basta entrar em contato 
com Kemelin pelo telefone (15) 99611-4443. Ao chegar ao 
Quilombo do Jaó, haverá uma feijoada completa...
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Editorial

1º treino oficial para o 9º Cicloturismo rumo 
ao Petar será dia 10 de outubro

No próximo dia 10 de 
outubro, acontecerá o 1º 
Pedal do Quilombo, onde 
ciclistas sairão da Praça de 
Eventos com destino ao 
Quilombo do Jaó, a partir das 
9h. O evento é considerado o 
1º treino oficial para o 9º 
Cicloturismo rumo ao Petar.

Para participar, basta 
entrar em contato com 

Kemelin pelo telefone (15) 
99611-4443. Ao chegar ao 
Quilombo do Jaó, haverá 
uma feijoada completa feita 
pelas senhoras da comuni-
dade Quilombola, a qual 
custa R$ 35 por pessoa, 
renda que será revertida 
para as cozinheiras locais.

Também haverá roda 
d e  c a p o e i r a ,  s a m b a , 

artesanato e brindes para 
os participantes.  Vale 
ressaltar que o trajeto tem 
um total de 28 km, sendo 
14 para a ida e 14 para a 
volta.

O 1º Pedal do Quilombo 
tem o apoio do Comtur – 
Conselho Municipal de 
Turismo e da Prefeitura 
Municipal de Itapeva.

A Prefeitura de Itapeva, por 
meio da Secretaria Municipal 
da Saúde informa que foi 
comunicada pelo Governo do 
Estado sobre a alteração da 
Campanha Nacional de 
M u l t i v a c i n a ç ã o  p a r a 
Atualização da Caderneta de 
Vacinação da Criança e 
Adolescente 2021, a qual irá 
coincidir com as datas 
previstas para os exames do 

Outubro Rosa, por isso as 
datas precisaram ser altera-
das. Desta forma, disponibili-
zará em TODAS as Unidades 
de Saúde EXAMES, visando 
a detecção precoce do 
câncer de mama e/ou 
câncer de colo de útero, nos 
seguintes dias:

ZONA RURAL: Dias 02 e 
23 de outubro das 08h às 16h.

ZONA URBANA: Dias 6, 

13, 20 e 27 de outubro das 17h 
às 20h e Dia 23 de outubro 
das 8h às 17h.

Caso trabalhe nos 
horários citados acima, faça 
o seu agendamento na sua 
U n i d a d e  d e  S a ú d e . 
IMPORTANTE: Mulheres 
de 25 a 64 anos devem 
realizar o exame.

A prevenção pode mudar 
a sua história! Cuide-se!

NOVAS DATAS: Unidades de Saúde realizarão exames no Outubro Rosa, 
o mês de prevenção ao câncer de mama e de colo de útero

Outubro
Rosa
Você em
1ºlugar



Parceria entre as Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente, Ufscar 
e Incra promove a capacitação profissional em planejamento territorial

A Prefeitura de Itapeva, 
por meio de parceria entre a 
Secretaria de Agricultura, 
S e c r e t a r i a  d e  M e i o 
Ambiente, Ufscar Campus 
Lagoa do Sino e Incra 
promoveu, na segunda-
feira (27),  na sede da 
S e c r e t a r i a  d e  M e i o 
A m b i e n t e ,  n o  J a rd i m 
Virgínia, um curso de 
capacitação em georrefe-
re n c i a m e n t o,  p a r a  o 
planejamento territorial do 
município. O objetivo da 
ação é capacitar os técnicos 
da Prefeitura para identifi-
cação de áreas aonde há a 
necessidade da implemen-
tação de ações para a 
preservação ambiental. 

Participaram do curso os 
técnicos das cidades de 
Itapeva, Buri, Taquarivaí e 
Nova Campina.

A  R e g u l a r i z a ç ã o 
Fundiária e a manutenção 
das vegetações de matas 
ciliares também é foco da 
capacitação, que promoveu 
atos estratégicos para a 
solução de questões de 
Itapeva e região. O curso foi 
ministrado pelo professor 
u n i v e r s i t á r i o ,  A n d r é 
Toledo, da Ufscar Campos 
Lagoa do Sino. O docente 
ressaltou a importância do 
mapeamento de unidades 
de produção. “Por meio do 
monitoramento de peque-
nos produtores podemos 

analisar as demandas e dar 
apoio às ações de regulari-
zação fundiária”, explicou. 

O  s e c r e t á r i o  d e 
A g r i c u l t u r a ,  J e o v a n e 
Chrischner acompanhou 
todas as atividades da 
capacitação e ressaltou que a 
participação dos técnicos de 
sua Secretaria foi importante 
para o desenvolvimento de 
projetos de preservação 
ambiental. “Além da regula-
rização territorial este 
trabalho nos dá a possibili-
dade de desenvolver proje-
tos de fruticultura para a 
manutenção das micro-
bacias do Ribeirão Fundo e 
Córrego do Aranha”, ressal-
tou o secretário.

Sebrae abre inscrições para a seleção de bolsista para atuar 
em projeto de inovação rural

O Sebrae, em parceria 
com a Prefeitura Municipal 
de Itapeva, está com inscri-
ções abertas para a seleção 
de bolsista para atuar em 
projeto de inovação rural. O 
objetivo é selecionar bolsis-
tas de extensão tecnológica 
para atuar diretamente com 
ações inovadoras e que 
promovam o aumento da 
competividade dos peque-
nos negócios rurais no 
agronegócio.

Bolsa Inovação Rural - 
Campo (N4): Bolsa de 4 
mil/mês, acompanhamento 
por orientador, conhecimento 
das especificidades do produ-
tor rural, aplicabilidade da 
inovação no campo, promoção 
do acesso ao mercado, apoiar 
novos modelos de negócios e 
promoção da atuação em rede.

Pré-requisitos:
 Formação acadêmica 

de até 15 anos, em nível de 
graduação, em áreas a fins 

das ciências agrárias ou dos 
alimentos;

 Disponibilidade para 
realizar visitas técnicas a 
produtores;

 Não acumular a bolsa 
com outras bolsas concedi-
das por qualquer agência 
de fomento nacional; 

 N ã o  a d q u i r i r  o u 
manter qualquer tipo de 
v íncu lo  empregat í c io 

durante o período de 
vigência da bolsa;

 Estar  ad implente 
junto ao Sebrae.

Bolsa Inovação Rural - 
Orientador (N6): Bolsa de 6 
mil/mês, aproximação de 
demandas de mercado com 
a pesquisa e desenvolvi-
mento, compartilhamento 
de conhecimento e expe-
riências, potencialização 

da transferência de tecno-
logia, apoio na elaboração 
de estudos de  caso e 
a p e r f e i ç o a m e n t o  d a 
inteligência territorial.

Pré-requisitos:
 Ter formação acadêmica, 

em nível de pós-graduação, na 
área de ciências agrárias ou 
afins, em curso reconhecido 
pelo Ministério da Educação 
(MEC);

 Te r  e x p e r i ê n c i a 
comprovada como profissi-
onal de nível superior de, 
no mínimo, 6 (seis) meses, 
em atividades práticas 
relacionadas à projetos de 
pesquisa agropecuárias 
e/ou desenvolvimento 
rural no Brasil;

 Ter experiência em 
atividades de orientação 
técnica;

 Estar  ad implente 
junto ao Sebrae;

 Não acumular a bolsa 
com outras bolsas concedi-
das por qualquer agência 
de fomento nacional.

A s  b o l s a s  t e r ã o  a 
duração de até 17 meses. O 
prazo para inscrições é até o 
dia 03 de outubro de 2021, 
às 23h59. As inscrições 
serão realizadas através de 
formulário eletrônico: 
https://www.worldlabs.org
/opportunity/bolsas-de-
inovacao-rural/about

O Sebrae salienta a 
importância de ler o edital 
completo com todas as 
informações. Link do edital: 
https://drive.google.com/fil
e/d/1qJRmjjqCT3_9DGAGxl
vHNAv_SsjlVgYP/view

Venha ser um agente 
de inovação e impulsionar 
o agronegócio na região 
Sudoeste Paulista! As vagas 
são limitadas.

1 de outubro de 2021

Sinticom inicia uma parceria com o INSS Digital

Na manhã de segunda-
feira (27), no Edifício Norival 
Ro m e d a  ( S I N T I C O M ) , 
localizado a Avenida Dona 
Paulina de Morais, nº 177 – 
Vila Ophelia – Itapeva (SP), o 
Presidente do Sinticom 

Marcelo Barbosa e o vice-
Presidente Norival Romeda, 
inauguraram a parceria INSS 
DIGITAL, uma nova platafor-
ma para mais agilidade nos 
processos de concessão de 
aposentadorias, onde os 

segurados passarão a ter 
acesso as suas informações 
previdenciárias sem precisar 
recorrer a uma agencia física, 
podendo analisar extratos, 
Cnis, carta de concessão e 
outros benefícios do INSS de 

uma forma mais rápida e 
segura.

Venha até nossa sede 
c o n h e c e r  e s s a  n o v a 
plataforma digital onde 
será nosso prazer em 
ajudar e recebê-lo. 

É  o  S ind i ca to  dos 
Trabalhadores Nas Industrias 
da Construção, do Mobiliario, 
Cimento, Cal,  Gesso e 
Montagem Industrial de 
Itapeva e REGIÃO fazendo seu 
papel junto ao trabalhador, a 

cidade e região. Venha 
conhecer nossa estrutura, 
para mais informações 
entre em contato pelos 
te lefones (15)  99736-
9545/99827-4012 – 3522-
1710. @itapevasinticom
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GCM encontra drogas em tubo 
de água na Vila Mariana

Procurado pela Justiça é capturado 
no Anel Viário Mario Covas
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Campanha Estadual de Multivacinação inicia HOJE, 
dia 1º e segue até o dia 29 de outubro

De acordo com o Estado 
de São Paulo, o Município 
de Itapeva inicia na sexta-
feira, 1º de outubro, a 
Campanha Estadual de 
M u l t i v a c i n a ç ã o  p a r a 
crianças de todas as faixas 
etárias e adolescentes de 
até 15 anos de idade.

Os pais ou responsáveis 
devem levar os menores na 
Unidade de saúde do seu 
Bairro com a carteira de 
vacinação em mãos para 
que um profissional avalie 
quais doses precisarão ser 
apl icadas ,  tanto  para 
eventua l  s i tuação  de 
atraso, falta ou necessidade 
de reforço.

A medida contribui 
para melhorar as cobertu-

ras vacinais,  que têm 
oscilado nos últimos anos. 
No total, serão oferecidos 
16 tipos de vacinas que 
protegem contra cerca de 
20 doenças.Até o dia 29 de 
outubro, os profissionais 
dos postos atuarão para 
conferir e atualizar indivi-
dualmente as cadernetas 
desse público e aplicar as 
doses  eventua lmente 
necessárias.

Haverá ainda um “Dia 
V”, marcado para 16 de 
outubro, terceiro sábado da 
campanha. Nesta data, das 
8h às 16h, os profissionais 
estarão trabalhando nas 
Unidades Rurais e das 8h às 
17h nas Unidades Urbanas.

O Dia "V" é sinônimo de 

Vacinação, Vitória e reto-
mada da Vida!

Esta campanha é mais 
uma oportunidade que 
temos de lembrar os pais e 
responsáve i s  sobre  a 
importância da imunização 
para proteger as crianças e 
a d o l e s c e n t e s  c o n t r a 
doenças preveníveis e suas 
possíveis complicações.

Em situações de perda da 
caderneta de vacinação, a 
recomendação é de que os 
pais ou responsáveis compa-
reçam ao mesmo posto de 
saúde onde vacinaram as 
crianças anteriormente, para 
que seja possível consultar 
quais doses já foram aplica-
das na ficha de registro 
arquivada na unidade.
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Campanha Enxoval Solidário 
está sendo realizada pela FAIT

Por meio do Projeto 
Mães de Peito, os cursos de 
Enfermagem, Nutrição e 
Odontologia da Fait está 
realizando a Campanha 
Enxoval Solidário. O objetivo 

é arrecadar algodão, álcool 70, 
cotonete, sabonete normal, 
shampoo normal, lenço 
umedecido, absorvente pós-
parto, sabonete bebê neutro e 
fralda descartável RN ou PE. O 

ponto de arrecadação é a 
própria recepção da Fait, 
localizada na Rodovia 
Francisco Alves Negrão, 
Km 258. O telefone para 
contato é o (15) 3526-8888.

Vereador Celinho pede construção de 
calçada na rua acima da Rodoviária 

O vereador Celinho 
Engue encaminhou um 
requerimento a Prefeitura 
Munic ipal  de  I tapeva 
pedindo melhorias em via 
pública nas proximidades 
do Poupatempo.

N o  d o c u m e n t o,  o 
vereador pede informações 
sobre a possibilidade de 
instalação de calçadas e 
grades de proteção na 
extensão da Rua Roque 
Loureiro dos Santos, do 
lado de cima da Rodoviária 

e Poupatempo, que dá 
acesso a Avenida Brasil e 
Rua Barão do Rio Branco. O 
vereador pediu ainda 
serviços de manutenção, 
limpeza e instalação de 
corrimão nas escadarias.

A rua em questão tem 
calçada apenas de um lado, 
enquanto o outro lado tem 
apenas uma pequena faixa 
de chão batido por onde os 
pedestres andam marge-
ando um declive atrás da 
rodoviária. O fluxo de 

pessoas que já era grande 
pela região ficou ainda 
maior após a instalação do 
Poupatempo.

Além das melhorias 
solicitadas pelo vereador 
Celinho, muitos pedem 
ainda uma atenção com o 
cruzamento da Avenida 
Brasil com a Rua Barão do 
Rio Branco, que em horário 
de pico fica com grande 
fluxo de veículos e inviabi-
liza a passagem de pedes-
tres por vários minutos.
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FAÇO SABER, que pretendem se casar e 
apresentaram os documentos exigidos 
pelo artigo 1.525 do Código Civil 
Brasileiro, a saber:-

Nºs I, II, III e IV WILLIAN BRENDON 
CORRÊA e JULYA MARA SANTOS DA 
S ILVA,  sendo  ELE : -  natura l  de 
Votorantim-SP, solteiro, com 24 anos de 
idade, nascido a 01 de maio de 1997, 
alimentador de linha de produção, 
residente à Rua Laudelina de Melo, nº 
311, fundo, Vila Aparecida, Itapeva - SP, 
filho de ELCIO CORRÊA, serviços gerais 
aposentado, nacionalidade brasileira, 
44 anos, natural de Sorocaba-SP e de 
ADRIANA RIBEIRO, do lar, nacionalidade 
brasileira, 42 anos, natural de Salto de 
Pirapora-SP, residentes e domiciliados 
em Salto de Pirapora-SP; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, solteira, com 16 
anos de idade, nascida a 05/09/2005, 
estudante, residente à Rua Laudelina de 
Melo, nº 311, Vila Aparecida, Itapeva - SP, 
filha de JULIO CESAR DA SILVA, natural 
de Itapeva-SP, nacionalidade brasileira, 
desaparec ido  há  12  anos  e  de 
ROZIMEIRE DE JESUS SANTOS, do lar, 
nacionalidade brasileira, 50 anos, 
natural de Itapeva-SP, nascida na data de 
08 de agosto de 1971, residente e 
domiciliada em Itapeva-SP. Itapeva. 22 
de setembro de 2021 

Nºs I, III e IV EMERSON RODRIGUES DE 
LIMA e MARIA LUZIA DE QUEIROZ, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 34 anos de idade, nascido 
a 24 de agosto de 1987, pedreiro, 
residente à Rua Dirce de Camargo, nº 
511, Vila Santa Maria, Itapeva - SP, filho 
de DARCI CARMELINO DA SILVA, 
natural de Taquarituba-SP, nacionalida-
de brasileira, falecido em Itapeva-SP e 
de LAURITA RODRIGUES DE LIMA, 
natural de Apiaí-SP, nacionalidade 
brasileira, falecida em Itapeva-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, 
solteira, com 43 anos de idade, nascida 
a 28/05/1978, do lar, residente à Rua 
Dirce de Camargo, nº 511, Vila Santa 
Maria, Itapeva - SP, filha de VICENTE 
SIMÃO DE QUEIROZ, natural de 
Campina do Veado/Nova Campina-SP, 
nacionalidade brasileira, falecido em 
Itapeva-SP e de HELENA DE ALMEIDA 
QUEIROZ, natural de Itapeva-SP, 
nacionalidade brasileira, falecida em 
Itapeva-SP. Itapeva. 22 de setembro de 
2021 

Nºs I, III e IV JOSÉ AUGUSTO DE 
OLIVEIRA SANTOS e JACIANE DIAS DE 
LIMA, sendo ELE:- natural de Itapeva-
SP, solteiro, com 28 anos de idade, 
nascido a 09 de junho de 1993, 
engenheiro industrial, residente à Rua 
Noé Francisco de Lima, nº 150, Bairro 
Palmeirinha, Itapeva - SP, filho de 
ALESSANDRO GERALDO DOS SANTOS, 
agricultor, nacionalidade brasileira, 47 
anos, natural de Ribeirão Branco-SP, 
residente e domiciliado em Ribeirão 
Branco-SP e de MARIA MORAIS DE 
OLIVEIRA, do lar, nacionalidade 
brasileira, 48 anos, natural de Itapeva-
SP, residente e domiciliada em Itapeva-
SP; sendo ELA:- natural de Ribeirão 
Branco-SP, solteira, com 25 anos de 
i d a d e ,  n a s c i d a  a  0 7 / 0 9 / 1 9 9 6 , 
recepcionista, residente Rua Isaltino 
Rodrigues Fortes, nº 122, Conjunto 
Habitacional São Camilo, Itapeva - SP, 
filha de DÁRIO SERGIO DE LIMA, 
ser v iços  gera is ,  nac ional idade 
brasileira, 53 anos, natural de Itapeva-
SP e de SONIA CRISTINA DIAS DOS 
SANTOS, agricultora, nacionalidade 
brasi leira,  55 anos,  natural  de 
Junqueiro-AL, residentes e domicilia-
dos em Itapeva-SP. Itapeva. 22 de 
setembro de 2021 

Nºs I, III, IV e V LUIZ ANTONIO MOREIRA 
SIQUEIRA e JOSIELI PRESTES DE 
OLIVEIRA, sendo ELE:- natural de Itapeva-
SP, divorciado de Andreia Jesus da Costa 
Siqueira, cujo o casamento foi dissolvido 
aos 29/09/2016, com 47 anos de idade, 
nascido a 19 de outubro de 1973, pintor, 
residente à Rua Benedita Maria Soares, nº 
65, Parque Longa Vida, Itapeva - SP, filho 
de JOÃO LOPES DE SIQUEIRA, natural de 
Itapeva-SP, nacionalidade brasileira, 
falecido em Itapeva-SP e de DIRCE 
MOREIRA SIQUEIRA, aposentada, 
nacionalidade brasileira, 74 anos, natural 
de Itapeva-SP, residente e domiciliada em 
Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, divorciada de Edilson 
Rodrigues da Silva, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 29/07/2019, com 37 anos 
de idade, nascida a 12/04/1984, do lar, 
residente à Rua Benedita Maria Soares, nº 
65, Parque Longa Vida, Itapeva - SP, filha 
de JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA, pedreiro, 
nacionalidade brasileira, 56 anos, natural 
de Itapeva-SP e de MARIA TEREZA 
PRESTES, do lar, nacionalidade brasileira, 
66 anos, natural de Itapeva-SP, residentes 
e domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. 22 
de setembro de 2021 

Nºs I, III e IV THIAGO DIAS RIBEIRO e 
LARISSA APARECIDA COSTA, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, 
com 22 anos de idade, nascido a 02 de 
junho de 1999, serviços gerais, 
residente Rua Emilio Ferrari, nº 234, 
Vila Santana, Itapeva - SP, filho de JOSÉ 
LINO RIBEIRO, natural de Governador 
Va l a d a re s - M G ,  n a c i o n a l i d a d e 
brasileira, falecido em Mogi Guaçu-SP e 
de JUCILEIA MACIEL DIAS, doméstica, 
nacionalidade brasileira, 43 anos, 
natural de Itapeva-SP, residente e 
domiciliada em Itapeva-SP; sendo ELA:- 

natural de Itapeva-SP, solteira, com 18 
anos de idade, nascida a 07/09/2003, do 
lar, residente Rua Emilio Ferrari, nº 
234, Vila Santana, Itapeva - SP, filha de 
DONIZETE DE JESUS COSTA, natural de 
Itapeva-SP, nacionalidade brasileira, 
falecido em Itapeva-SP e de CLÁUDIA 
A PA R E C I DA  DA  C O S TA  P E T RY, 
doméstica, nacionalidade brasileira, 
43 anos, natural de Itapeva-SP, 
residente e domiciliada em Itapeva-SP. 
Itapeva. 23 de setembro de 2021 

Nºs I, III, IV e V SAMUEL DE JESUS 
POMPEU DE SOUZA e DAIANE ALMEIDA 
RODRIGUES, sendo ELE:- natural de 
Itapeva-SP, solteiro, com 27 anos de 
idade, nascido a 05 de agosto de 1994, 
auxiliar administrativo, residente Rua 
Higino Marques, nº 2311, Jardim 
Maringá, Itapeva - SP, filho de LUIZ 
CARLOS DE SOUZA, lavrador, nacionali-
dade brasileira, 56 anos, natural de 
Itapeva - SP e de INES APARECIDA 
POMPEU DE SOUZA, do lar, nacionalida-
de brasileira, 60 anos, natural de Itaberá 
- SP, residentes e domiciliados nesta 
cidade de Itapeva - SP; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, divorciada de 
Vinicius Pires de Lima, cujo o casamento 
foi dissolvido aos 04/06/2012, com 35 
anos de idade, nascida a 18/08/1986, 
professora, residente Rua Higino 
Marques, nº 2311, Jardim Maringá, 
Itapeva - SP, filha de CASSIANO 
RODRIGUES, aposentado, nacionalidade 
brasileira, 80 anos e de MARIA SANTANA 
F O G A Ç A  D E  A L M E I DA ,  d o  l a r, 
nacionalidade brasileira, 56 anos, 
residentes e domiciliados nesta cidade 
de Itapeva - SP. Itapeva. 23 de setembro 
de 2021 

Nºs I, III e IV ADRIANO WAGNER e 
VALDILENE ARAUJO DA SILVA MORAES, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 38 anos de idade, nascido 
a 13 de outubro de 1982, motorista, 
residente à Rua Pedro Rodrigues 
Proença, nº 235, Jardim Virginia, 
Itapeva - SP, filho de OLINDA WAGNER 
DO AMARAL, natural de Itapeva- SP, 
nacionalidade brasileira, falecida em 
Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 29 anos de 
idade, nascida a 09/10/1991, do lar, 
residente à Rua Pedro Rodrigues 
Proença, nº 235, Jardim Virginia, 
Itapeva - SP, filha de WALDEMAR 
CORRÊA DE MORAIS, aposentado, 
nacionalidade brasileira, 71 anos, 
natural de Itapeva-SP e de PEDRA 
ARAUJO DA SILVA MORAES, aposenta-
da, nacionalidade brasileira, 68 anos, 
n a t u r a l  d e  N o v a  C a m p i n a - S P, 
residentes e domiciliados em Nova 
Campina-SP. Itapeva. 23 de setembro 
de 2021 

Nºs I, III e IV CARLOS IRANY MORAES 
ARAUJO e ANA JULIA DE MELLO CAMPOS, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, 
com 22 anos de idade, nascido a 01 de março 
de 1999, empresário, residente à Rua Salatiel 
David Muzel, nº 669, Bairro Tijuca, Nova 
Campina - SP, filho de IRANY LIMA ARAUJO, 
motorista, nacionalidade brasileira, 63 anos, 
natural de Nova Campina-SP e de ANA 
LÚCIA DE MORAES ARAUJO, do lar, 
nacionalidade brasileira, 45 anos, natural de 
Nova Campina-SP, residentes e domiciliados 
em Nova Campina-SP; sendo ELA:- natural 
de Itapeva-SP, solteira, com 20 anos de idade, 
nascida a 12/01/2001, vendedora, residente 
Bairro Caête, Itapeva - SP, filha de LEONIL 
ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS, pedreiro, 
nacionalidade brasileira, 49 anos, natural de 
Itapeva-SP e de ROZIMEIRE DE CAMPOS 
MELLO, do lar, nacionalidade brasileira, 48 
anos, natural de Itapeva-SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. 24 de 
setembro de 2021 

Nºs I, III, IV e V ADEMIR DE CARVALHO 
MORAES e BENELICE RODRIGUES LEITE, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, 
com 48 anos de idade, nascido a 15 de 
fevereiro de 1973, operador de motosserra, 
residente à Rua Zianir Pires de Oliveira, nº 258, 
Jardim Virginia, Itapeva - SP, filho de CEZAR 
FERREIRA DE MORAES, natural de Itapeva-SP, 
nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva-
SP e de JOANA DE CARVALHO MORAES, 
aposentada, nacionalidade brasileira, 70 
anos, natural de Itapeva-SP, residente e 
domiciliada em Itapeva-SP; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, divorciada de Luiz Irineu 
de Souza, cujo o casamento foi dissolvido aos 
24/09/2015, com 54 anos de idade, nascida a 
25/09/1966, ajudante de cozinha, residente à 
Rua Zianir Pires de Oliveira, nº 258, Jardim 
Virginia, Itapeva - SP, filha de ROSA 
RODRIGUES LEITE, aposentada, nacionalida-
de brasileira, 74 anos, natural de Itapeva-SP, 
residente e domiciliada em Itapeva-SP. 
Itapeva. 24 de setembro de 2021 

Nºs I, III e IV JEFFERSON FELIPE DA 
SILVA CAMARGO e THAIS DE CAMPOS 
ALVES, sendo ELE:- natural de Itapeva-
SP, solteiro, com 24 anos de idade, 
nascido a 22 de novembro de 1996, 
servente de pedreiro, residente Rua 
José Roberto Coelho de Almeida, nº 58, 
Jardim Virginia, Itapeva - SP, filho de 
CLAUDINEI RODRIGUES DE CAMARGO, 
pedreiro, nacionalidade brasileira, 40 
anos, natural de Itapeva-SP e de 
RAQUEL DA S ILVA,  vendedora , 
nacionalidade brasileira, 46 anos, 
natural de Itararé-SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, 
com 18 anos de idade, nascida a 
23/03/2003, do lar, residente Rua Adil 
Bernardino, nº 96, Vila São Miguel, 
Itapeva - SP, filha de KLEBER ROGERIO 

ALVES ,  na tura l  de  I t apeva -SP, 
nacionalidade brasileira, falecido em 
Itapeva-SP e de NILSINEIA DE CAMPOS 
ALVES,  d iar ista ,  nac ional idade 
brasileira, 40 anos, natural de Itapeva-
SP, residente e domiciliada em Itapeva-
SP. Itapeva. 24 de setembro de 2021 

Nºs I, III, IV e V THIAGO CASTILHO 
OLIVEIRA e DARA BEATRIZ DE JESUS 
MUNCINHATO, sendo ELE:- natural de 
Itapeva-SP, divorciado de Helen Vitória 
dos Santos Almeida, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 02/12/2019, com 24 anos 
de idade, nascido a 06 de março de 1997, 
caseiro, residente à Rua Juvenal Celestino 
dos Santos, nº 191, Vila São Camilo, 
Itapeva - SP, fi lho de ERIVELTO 
APARECIDO DE OLIVEIRA, jardineiro, 
nacionalidade brasileira, 48 anos, natural 
de Itapeva-SP e de ROSANA APARECIDA 
RODRIGUES DE CASTILHO, do lar, 
nacionalidade brasileira, 37 anos, natural 
de Itapeva-SP, residentes e domiciliados 
em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de 
Angatuba-SP, solteira, com 25 anos de 
idade, nascida a 24/04/1996, costureira, 
residente à Rua Guaiovira Nucleo 
Capauva, nº 27, Centro, Campina do 
Monte Alegre - SP, filha de MAURO 
MUNCINHATO, nacionalidade brasileira, 
natural de Alambari-SP, residente e 
domiciliado em São Paulo-SP e de ROSELI 
DE JESUS MACHADO, costureira, 
nacionalidade brasileira, 46 anos, natural 
de Paranapanema-SP, residente e 
domiciliada em Campina do Monte 
Alegre-SP. Itapeva. 24 de setembro de 
2021 

Nºs I, III e IV JOEL CARDOSO DA SILVA e 
PRISCILA FONSECA SOUTO, sendo ELE:- 
natural de Itapeva-SP, solteiro, com 32 
anos de idade, nascido a 23 de 
novembro de 1988,  eletricista, 
residente Anel Viário Mario Covas, nº 
3574, Bairro de Cima, Itapeva - SP, filho 
de PEDRO CARDOSO DA SILVA, 
aposentado, nacionalidade brasileira, 
71 anos, natural de Itaí-SP e de LENICE 
DA SILVA MARTINS, do lar, nacionalida-
de brasileira, 59 anos, natural de 
Itapeva-SP, residentes e domiciliados 
em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 31 anos de 
idade, nascida a 19/02/1990, gerente 
de loja, residente Anel Viário Mario 
Covas, nº 3574, Bairro de Cima, Itapeva 
-  SP,  f i lha  de  WILSON SOUTO, 
aposentado e de MARIA SUZANA 
FONSECA SOUTO, do lar, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. 24 
de setembro de 2021 

Nºs I, III, IV e V ISRAEL LUIZ DA SILVA e 
ZÉLIA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA, 
sendo ELE:- natural de Nova Campina-
SP, viúvo de Nicéia Gonçalves da 
Silva,falecida aos 11/01/2021, com 58 
anos de idade, nascido a 03 de julho de 
1963, motorista, residente à Rua 
Liberato Rodrigues dos Santos, nº 60, 
CDHU I, Nova Campina - SP, filho de 
MANOEL LUIZ DA SILVA, aposentado, 
nacionalidade brasileira, 70 anos, 
natural de Minas Gerais-MG, residente e 
domiciliado em Araçoiaba da Serra-SP e 
de MARIA BENEDITA DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, falecida em 
Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de Barão 
de Antonina-SP, viúva de Paulo Bueno de 
Almeida, falecido aos 25/05/2012, com 
60 anos de idade, nascida a 20/12/1960, 
do lar, residente à Rua Gastão Vidigal, nº 
26, Jardim Maringá, Itapeva - SP, filha de 
JUVENAL PEREIRA DA SILVA, natural de 
Itapeva-SP, nacionalidade brasileira, 
falecido em Itapeva-SP e de ALICE DE 
JESUS DA SILVA, natural de Salto de 
Itararé-PR, nacionalidade brasileira, 
falecida em Itapeva-SP. Itapeva. 24 de 
setembro de 2021 

Nºs I, III, IV e V JOSIEL CALAZANS SANTOS 
CARVALHO e CRISTIANE APARECIDA DA 
ROCHA OLIVEIRA CARVALHO, sendo ELE:- 
natural de Itapeva-SP, divorciado de 
Cristiane Aparecida da Rocha Oliveira 
Carvallho, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 15/02/2018, com 28 anos 
de idade, nascido a 12 de outubro de 
1992, trabalhador rural, residente à Rua 
Elvira Ribeiro Bicudo Amaral, nº 245, 
Jardim Grajaú, Itapeva - SP, filho de JOSÉ 
CALAZANS RODRIGUES CARVALHO, 
comerciante, nacionalidade brasileira, 60 
anos, residente e domiciliado em Itapeva-
SP e de ROSA SANTOS CARVALHO, 
nacionalidade brasileira, falecida em 
Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, divorciada de Josiel Calazans 
Santos Carvalho, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 15/02/2018, com 26 anos 
de idade, nascida a 10/10/1994, 
balconista, residente à Rua Elvira Ribeiro 
Bicudo Amaral, nº 245, Jardim Grajaú, 
Itapeva - SP, filha de RAMIRO MANOEL DE 
OLIVEIRA, técnico de segurança, 
nacionalidade brasileira, 57 anos e de 
ZENAIDE RIBEIRO DA ROCHA, zeladora, 
nacionalidade brasileira, 51 anos, 
residentes e domiciliados em Itapeva-SP. 
Itapeva. 25 de setembro de 2021 

Nºs I, III, IV e V LEANDRO SANTOS DE 
MORAES e MAYARA CAROLINA DE 
SOUZA HAMAMOTO, sendo ELE:- 
natural de Itapeva-SP, divorciado de 
Mayara Carolina de Souza Hamamoto, 
cujo casamento foi dissolvido aos 
22/06/2021, com 25 anos de idade, 
nascido a 14 de agosto de 1996, 
funileiro, residente à Rua Sílvio 
Cardoso Del Tedesco, nº 150, Jardim 
Grajaú, Itapeva - SP, filho de ADEMIR 
DE CARVALHO MORAES, operador de 
motoserra, nacionalidade brasileira, 

47 anos, natural de Itapeva-SP, 
residente e domiciliado em Itapeva-SP 
e de ROSANA CRISTINA GRUPP DOS 
SANTOS, diarista, nacionalidade 
brasileira, 45 anos, natural de Itapeva-
SP,  residente e domici l iada em 
Sorocaba-SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, divorciada de Leandro 
Santos de Moraes, cujo casamento foi 
dissolvido aos 22/06/2021, com 26 
anos de idade, nascida a 19/11/1994, do 
lar, residente à Rua Laudelina de Melo, 
nº 497, Vila Aparecida, Itapeva - SP, 
f i l h a  d e  S E R G I O  A U G U S T O 
HAMAMOTO, natural de São Paulo-SP, 
nacionalidade brasileira, falecido em 
Arujá-SP na data de 20 de março de 
2018 e de PATRICIA PROENÇA DE 
S O U Z A ,  c u i d a d o r a  d e  i d o s o s , 
nacionalidade brasileira, 43 anos, 
natural de Itapeva-SP, residente e 
domiciliada em Itapeva-SP. Itapeva. 25 
de setembro de 2021 

Nºs I, III e IV LUAN ENRIQUE MOTA e 
MARIA ELIZABETH OLIVEIRA SANTOS, 
sendo ELE:- natural de Itaberá-SP, 
solteiro, com 31 anos de idade, nascido 
a 23 de fevereiro de 1990, orientador de 
alunos, residente Fazenda Cerrado de 
Cima, Chapadão, Taquarivaí - SP, filho 
de SIDNEI ALVES DA MOTA, tratorista, 
nacionalidade brasileira, 54 anos, 
natural de Itaberá-SP e de IVETE DE 
JESUS MOTA, do lar, nacionalidade 
brasileira, 49 anos, natural de Itaberá-
SP, residentes e domiciliados em 
Taquarivaí-SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 33 anos de 
i d a d e ,  n a s c i d a  a  2 8 / 0 9 / 1 9 8 7 , 
professora, residente Rua Geni Kuntz 
Lacerda, nº 211, Itapeva III, Itapeva - SP, 
filha de ZENÓBIO OLIVEIRA SANTOS, 
natural de Itararé-SP, nacionalidade 
brasileira, falecido em Itapeva-SP e de 
VÉRA LÚCIA DE ARAUJO SANTOS, 
aposentada , nacionalidade brasileira, 
61 anos, natural de Itapeva-SP, 
residente e domiciliada em Itapeva-SP. 
Itapeva. 25 de setembro de 2021 

Nºs I, III, IV e V CAIO WILLIAM NEGRI e 
PRISCILA RAYANE DE OLIVEIRA 
MARTINS, sendo ELE:- natural de 
Itapeva-SP, solteiro, com 21 anos de 
idade, nascido a 01 de maio de 2000, 
auxiliar de veterinário, residente à Rua 
Mouracy do Prado Moura, nº 1091, 
Parque Cimentolandia, Itapeva - SP, filho 
de RAUL NEGRI, natural de Jaguariaiva-
PR, nacionalidade brasileira, falecido em 
Itapeva-SP e de DAIANE DOS SANTOS 
SOUZA, do lar, nacionalidade brasileira, 
37 anos, natural de Ribeirão Branco-SP, 
residente e domiciliada em Itapeva-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, 
divorciada de Thiago Martins da Silva, 
cujo o casamento foi dissolvido aos 
02/03/2021, com 20 anos de idade, 
nascida a 27/01/2001, do lar, residente à 
Rua Mouracy do Prado Moura, nº 1091, 
Parque Cimentolandia, Itapeva - SP, filha 
de CARLOS ALBERTO SOARES OLIVEIRA, 
mestre de obras, nacionalidade 
brasileira, 51 anos e de ANGELA MARIA 
DO NASCIMENTO, diarista, nacionalida-
de brasileira, 45 anos, natural de 
Itapeva-SP, residentes e domiciliados em 
Itapeva-SP. Itapeva. 25 de setembro de 
2021 

Nºs I, III, IV e V JOSUÉ ALMEIDA DOS 
SANTOS e DANIELA APARECIDA 
CAMARGO DOS SANTOS, sendo ELE:- 
natural de Capão Bonito-SP, divorciado 
de Rosana Cardoso de Barros Santiago, 
cujo o casamento foi dissolvido aos 
03/05/2019, com 35 anos de idade, 
nascido a 04 de fevereiro de 1986, 
auxiliar de produção, residente à Rua 
Marcondes de Oliveira, nº 422, Vila 
Camargo, Itapeva - SP, filho de JOÃO 
MARIA MARINHO DOS SANTOS, natural 
de Adrianópolis-PR, nacionalidade 
brasileira, falecido em Ribeirão Branco-
SP e de MARINA JULIA ALMEIDA DOS 
SANTOS, pensionista, nacionalidade 
brasileira, 65 anos, residente e 
domiciliada em Itapeva- SP; sendo ELA:- 
natural de Apiaí-SP, divorciada de José 
Alexandre dos Santos Rodrigues, cujo o 
c a s a m e n t o  f o i  d i s s o l v i d o  a o s 
12/02/2014, com 40 anos de idade, 
nascida a 17/12/1980, doméstica, 
residente à Rua Marcondes de Oliveira, 
nº 422, Vila Camargo, Itapeva - SP, filha 
de LUIZ ALVES DOS SANTOS, natural de 
Bocaiuva do Sul-PR, nacionalidade 
brasileira, falecido em Apiaí-SP e de 
ELVIRA CAMARGO DE OLIVEIRA, do lar, 
nacionalidade brasileira, 58 anos, 
natural de Bocaiuva do Sul-PR, residente 
e domiciliada em Itapeva-SP. Itapeva. 25 
de setembro de 2021 

Nºs I, III, IV e V FELIPE ALEXANDRE 
CORRÊA e PEDRO TRENTINI DE FREITAS, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
divorciado de Denise Maciel de Araujo, 
cujo casamento foi dissolvido aos 
27/11/2017, com 30 anos de idade, 
nascido a 21 de agosto de 1991, 
enfermeiro, residente à Avenida Europa, 
nº 1788, Jardim Europa, Itapeva - SP, 
filho de JOAQUIM GERALDO CORRÊA, 
operador de motosserra, nacionalidade 
brasi leira,  61 anos,  natural  de 
Itaporanga-SP e de SILVANA DE FÁTIMA 
CORRÊA,  do lar,  nacional idade 
brasi leira,  51 anos,  natural  de 
Itaporanga-SP, residentes e domiciliados 
em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteiro, com 31 anos de 
idade, nascida a 26/05/1990, farmacêu-
tico, residente à Avenida Europa, nº 
1788, Jardim Europa, Itapeva - SP, filho 
de DANIEL CADENA DE FREITAS, 

empresário, nacionalidade brasileira, 65 
anos, natural de Sorocaba-SP e de 
MARIA CECILIA TRENTINI DE FREITAS, 
farmacêutica, nacionalidade brasileira, 
62 anos, natural de Ponta Grossa-PR, 
residentes e domiciliados em Itapeva-SP. 
Itapeva. 25 de setembro de 2021 

Nºs I, III e IV BRUNO CÉZAR RODRIGUES 
PINTO e VIVIANE PEDERSINI, sendo 
ELE:- natural de Itararé-SP, solteiro, com 
27 anos de idade, nascido a 12 de abril de 
1994, engenheiro agrônomo, residente 
à Rua Maria José da Silva Silvano, nº 75, 
Portal Itapeva, Itapeva - SP, filho de LUIS 
AUGUSTO PINTO, motorista, nacionali-
dade brasileira, 56 anos, natural de 
Itararé- SP, nascido na data de 17 de 
novembro de 1964 e de EDINÉIA DE 
JESUS RODRIGUES PINTO, do lar, 
nacionalidade brasileira, 51 anos, 
natural de Itararé- SP, nascida na data de 
08 de fevereiro de 1970, residentes e 
domiciliados nesta cidade de Itapeva- 
SP; sendo ELA:- natural de São José do 
Cedro-SC, solteira, com 28 anos de 
idade, nascida a 01/05/1993, psicóloga, 
residente à Rua Maria José da Silva 
Silvano, nº 75, Portal Itapeva, Itapeva - 
SP, filha de MOACIR PEDERSINI, 
comerciante, nacionalidade brasileira, 
57 anos, natural de São José do Cedro- 
SC, nascido na data de 06 de junho de 
1964 e de MARLEI REOLON PEDERSINI, 
comerciante, nacionalidade brasileira, 
49 anos, natural de São José do Cedro- 
SC, nascida na data de 02 de maio de 
1972, residentes e domiciliados nesta 
cidade de Itapeva- SP. Itapeva. 27 de 
setembro de 2021 

Nºs I, III e IV WILLYAM JOSÉ DE OLIVEIRA 
ARAUJO e ANA LAURA DE OLIVEIRA 
VICENTE, sendo ELE:- natural de Apiaí-
SP, solteiro, com 22 anos de idade, 
nascido a 25 de agosto de 1999, servente 
de pedreiro, residente à Rua Santa Cruz, 
nº 745, Vila Nova, Itapeva - SP, filho de 
JOSÉ RODRIGUES DE ARAUJO, pedreiro, 
nacionalidade brasileira, 50 anos, 
natural de Araçaíba, Apiaí-SP, residente 
e domiciliado em Araçaíba, Apiaí-SP e de 
ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA 
ARAUJO, do lar, nacionalidade brasileira, 
43 anos, natural de Araçaíba, Apiaí-SP, 
residente e domiciliada em Itapeva-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, 
solteira, com 19 anos de idade, nascida a 
26/06/2002, do lar, residente à Rua Santa 
Cruz, nº 745, Vila Nova, Itapeva - SP, filha 
de DANIEL DE OLIVEIRA VICENTE, 
segurança, nacionalidade brasileira, 61 
anos, natural de Itapeva-SP e de ANA 
MARIA DE OLIVEIRA VICENTE, auxiliar 
de limpeza, nacionalidade brasileira, 57 
anos, natural de Itapeva-SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. 27 
de setembro de 2021 

Nºs I, III e IV JUMAR SILVANO CRUZ e 
JOSIMARA MELO DA FÉ, sendo ELE:- 
natural de Itapeva-SP, solteiro, com 44 
anos de idade, nascido a 22 de julho de 
1977, serviços gerais, residente à Rua 
Iperó, nº 408, Vila Nova, Itapeva - SP, 
filho de MARIA DA GLORIA CRUZ, 
natural de Itapeva-SP, nacionalidade 
brasileira, falecida em Itapeva-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, 
solteira, com 38 anos de idade, nascida 
a  10/06/1983,  ser v iços  gera is , 
residente à Rua Iperó, nº 408, Vila 
Nova, Itapeva - SP, filha de ANTONIO 
FRANCISCO DA FÉ ,  natura l  de 
Guarizinho,Itapeva-SP, nacionalidade 
brasileira, falecido em Itapeva-SP e de 
DIRCE MELO DA FÉ, pensionista, 
nacionalidade brasileira, 65 anos, 
natural de Guarizinho,Itapeva-SP, 
residente e domiciliada em Itapeva-SP. 
Itapeva. 27 de setembro de 2021 

Nºs I, III e IV ANTONIO MARCELO 
RIBEIRO DE OLIVEIRA e GISELE 
MATEUS LEITE, sendo ELE:- natural de 
Itapeva-SP, solteiro, com 40 anos de 
idade, nascido a 28 de julho de 1981, 
agricultor, residente à Estrada Vicinal 
Faustino Daniel da Silva, KM 18, Bairro 
Lagoa Grande, Itapeva - SP, filho de 
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA, 
agricultor aposentado, nacionalidade 
brasileira, 82 anos, natural de Itapeva-
SP e de MARIA APARECIDA RIBEIRO DE 
OL IVE IRA ,  do  l a r  aposentada , 
nacionalidade brasileira, 76 anos, 
natural de Guarizinho, Itapeva-SP, 

residentes e domiciliados em Itapeva-
SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, 
solteira, com 34 anos de idade, nascida 
a 06/01/1987, do lar, residente à 
Estrada Vicinal Faustino Daniel da 
Silva, KM 18, Bairro Lagoa Grande, 
Itapeva - SP, filha de ELIZIARIO LEITE 
FILHO, mecânico, nacionalidade 
brasileira, 80 anos, natural de Itaberá-
SP e de IRENE MATEUS LEITE, do lar, 
nacionalidade brasileira, 66 anos, 
natural de Jaguariaíva-PR, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. 27 
de setembro de 2021 

Nºs I, III e IV ÉRIVER ROBERTO DINO 
FREITAS e MARIA EDUARDA LARA 
ROSA, sendo ELE:- natural de Itapeva-
SP, solteiro, com 23 anos de idade, 
nascido a 04 de junho de 1998, 
montador mecânico, residente à Rua 
Tupi, nº 61, Vila Nossa Senhora de 
Fátima, Itapeva - SP, filho de MARCO 
R O B E R T O  D E  L A R A  F R E I T A S , 
empresário, nacionalidade brasileira, 
43 anos, natural de Itapeva-SP e de 
MICHELE DE OLIVEIRA DINO FREITAS, 
balconista, nacionalidade brasileira, 
42 anos, natural de Itapetininga-SP, 
residentes e domiciliados em Itapeva-
SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, 
solteira, com 23 anos de idade, nascida 
a 30/07/1998, auxiliar de farmácia, 
residente Rua Itaí, nº 122, Vila Nova, 
Itapeva - SP, filha de SERGIO DOS 
SANTOS ROSA, agente penitenciário, 
nacionalidade brasileira, 45 anos, 
natural de Cascavel-PR, residente e 
domiciliado em Sorocaba-SP e de 
MARCIA DE LARA NUNES ROSA, do lar, 
nacionalidade brasileira, 42 anos, 
natural de Itapeva-SP, residente e 
domiciliada em Itapeva-SP. Itapeva. 28 
de setembro de 2021 

Nºs I, III e IV DANILO DOS SANTOS 
BICUDO e ELIANE VITORIANA ALMEIDA 
SOUZA, sendo ELE:- natural de Itapeva-
SP, solteiro, com 24 anos de idade, 
nascido a 21 de junho de 1997, lavrador, 
residente no Sítio São José, Bairro dos 
Mendes, Itapeva - SP, filho de JOSÉ 
MARIA MENDES BICUDO, lavrador, 
nacionalidade brasileira, 59 anos, 
natural de Taquarivaí-SP e de DIRCE 
MENDES DOS SANTOS BICUDO, do lar, 
nacionalidade brasileira, 57 anos, 
natural de Itapeva-SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, solteira, com 21 
anos de idade, nascida a 27/07/2000, 
doméstica, residente no Sítio São José, 
Bairro dos Mendes, Itapeva - SP, filha de 
AGEU OLIVEIRA ALMEIDA, serviços 
gerais, nacionalidade brasileira, 43 
anos, natural de Itapeva-SP e de JOANA 
DE ALMEIDA SOUZA, doméstica, 
nacionalidade brasileira, 51 anos, 
natural de Itapeva-SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. 28 
de setembro de 2021 

Nºs I, III, IV e V LUIZ EDUARDO GALVÃO 
DE MORAIS e ROBERTA ALMEIDA ELIAS, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
divorciado, com 41 anos de idade, 
nascido a 21 de agosto de 1980, 
supervisor, residente à Rua Rubens 
Alves Janeiro, nº 212, Jardim Beija Flor, 
Itapeva - SP, filho de LUIZ ANTUNES DE 
MORAIS e de SUELY FATIMA GALVÃO DE 
MORAIS; sendo ELA:- natural de Itapeva-
SP, solteira, com 31 anos de idade, 
nasc ida a  23/02/1990,  auxi l iar 
administrativo, residente à Rua Rubens 
Alves Janeiro, nº 212, Jardim Beija Flor, 
Itapeva - SP, filha de LUIZ DONIZETE 
ELIAS e de SILVANA DE FATIMA 
ALMEIDA ELIAS. Itapeva. 28 de 
setembro de 2021 

SE  ALGUÉM SOUBER de  a lgum 
impedimento, acuse-o na forma e sob as 
penas da Lei. Lavro o presente que será 
afixado em Cartório, em lugar de 
costume e publicado pela imprensa local 
no Jornal Ita News.

Lara Lemucchi Cruz Moreira
Oficial Titular

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

1 de outubro de 2021
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Apiaí recebeu semifinal da Copa São Rafael de 
Motocross 2021 na Pista de Araçaíba

O Distrito de Araçaíba, 
em Apiaí, viveu um final de 
semana de muita adrenali-
na com a 4ª Etapa da Copa 
São Rafael de Motocross 
2021, nos dias 25 e 26 de 
setembro.

Com 15 categorias para 
motos nacionais, importa-
das, mini motos e categoria 
feminina, a etapa atraiu 
pilotos de diversos estados 
como Santa  Catar ina , 
Paraná, Minas Gerais, além 
de muitas cidades de todo o 
estado de São Paulo, e da 
nossa região com represen-
tantes de Apiaí, Itapirapuã 
Paulista, Guapiara, Itapeva, 
entre outros municípios.

Foram dois dias de 
programação, incluindo 
tre inos  e  bater ias  no 
sábado e domingo. Além de 
u m a  h o m e n a g e m  e m 
m e m ó r i a  d o  p i l o t o 
Edinilson Moreira #31, 
amigo de todos e muito 
querido em todo o meio do 
motocross.

Também foram home-
n a g e a d o s  o  p re f e i t o 
i n t e r i n o  d e  A p i a í , 
Ricardinho Assis; o piloto e 
empresário do agronegó-
cio, Divanei Andrade; e 
também o piloto e grande 
incentivador do esporte na 
re g i ã o,  N e g u i n h o  d a 
Garagem.

A equipe de narração 
contou com os locutores 
K l e b e r  R o d r i g u e s , 
Quieliton Batista e com o 
oficial do Campeonato 
Brasileiro de Motocross, 
Christian Mascary, para 
transmitir as emoções das 
disputas na pista para os 
mais de 120 mil internau-
tas que acompanharam a 
t r a n s m i s s ã o  a o  v i v o 
através dos Canais TV Copa 

São Rafael e Velocross 
News no Youtube, além do 
público que compareceu ao 
circuito respeitando as 
normas sanitárias.

Cada vez mais popular 
entre os atletas de esportes 
sobre duas rodas, a copa 
que nasceu no ano de 2018 
em Apiaí, cresce a cada dia 
e conta em sua 4ª tempora-
da com pilotos profissiona-
is e amadores de alto nível 
disputando cada ponto na 
busca pelo título.

Com organização do 
casal Junião Furquim e Julia 
Paz, contou contou com o 
apoio do Jornal Expresso, 
Prefeitura de Apiaí, Câmara 
Municipal de Apiaí, Los 
Verdureros, Paulistana 
Móveis e Eletro, Magazine 
Costa, Gulodices da Julia, 
D W  C o m u n i c a ç ã o , 
Lanchonete Champagnhá, 
WA Motos, Ótica Precisão, 
AgroMatsu, ConstruVale, 
Óticas Brasil, Waguinho 
Motos, Território Calçados, 
Fazenda Campo Grande, 
M e r c a d o  E u c a l i p t o , 
Magalu, CenterPark, Orly 
C a r ,  R e s t a u r a n t e 
M o n t i c e l l i ,  Fa r m á c i a 
Pinduca, Oficina do Jairo, 
CFC Pinduca, Lojas Kantian, 
E m p ó r i o  F r a n ç a , 
Mercatudo, Bridauto Auto 
Peças,  Burkner Hotel , 
C h u v i s c ã o,  S e r v e g á s , 
Perdidos na Mata, Hiper 
Dog, Anderson Kondo, 
Fision, AMSP e Velocross 
News.

Confira os resultados 
de cada categoria:

MX N2
1° - Leonardo Chuaste #305
2° - Gabriel Rodrigues #9
3° - David Blum #42
4° - Alexandre Costa #52

5° - Felipe Marchiori #16
6° - Adilsinho Franco #1
7° - Felipe Moraes #92
8° - Eder Garcez #127
9° - Jean Carlos #57
10° - Evaldo Gonçalves 
#726

MX N1
1° - Pitio Faustino #105
2° - Julio Cesar #120
3° - Fabricio Costa #255
4° - Vitor Ajudarte #119
5° - Efigenio Filho #12
6° - Pablo Gadoti #79
7° - Jhonatan Augusto #978
8° - Eduardo Chuaste #444
9° - Joao Pedro #94
10° - Luccas Kauê #77

MX 4
1° - Júnior Gamarros #765
2° - Jadir Costa #990
3° - Sidnei Costa #28

MX N3
1° - Wudy Almeida #919
2° - Fabricio Costa  #255
3° - Eduardo Chuaste #444
4° - Evaldo Gonçalves #726
5° - André Prestes #273

MX 2
1° - Marcos Inácio#299
2° - Alan Carvalho #29
3° - Vitor Shubert #814
4° - Ton #778
5° - João de Aquino #25

6° - Rodrigo Martins #937
7° - Tetézinho #984

65cc
1° - João de Aquino #25
2° - Murilo Borella #775
3° - Pedro Victor #171
4° - Igor Olivati #127
5° - Thomaz de Aquino #27

50cc
1° - Thomaz de Aquino #127
2° - Alceu #14

Batom 
1° - Isa Recco #67
2° - Malu Ribeiro #4
3° - Júlia Paz #9
4° - Gabriely Rodrigues #9
5° - Josi Gianetti #101

MX 3
1° - Francisco Gianetti #182
2° - Divanei Andrade #91
3° - Silvio Luiz #141
4° - Alan Carvalho #29
5° - Mauro Faria #144
6° - Ton #778
7° - Rodrigo Martins #937
8° - Junior Gamarros #765
MX 1
1° - Francisco Gianetti #182
2° - Ricardo Boza #130
3° - Rafael Ferraz #277
4° - Edilberto Junior #774
5° - Patrik Barbosa #16
6° - Divanei Andrade #91
7° - Mauro Faria #144

8° - Junião Furquim #26
9° - Luiz Fonseca #71
10° - Jadir Costa #990

MX JR
1° - Vitor Shubert #814
2° - Tetézinho #984
3° - João de Aquino #25
4° - Adilsinho Franco #1
5° - Pedro Victor #171
6° - Igor Olivati #127
7° - Thomaz de Aquino #27

Força livre Nacional
1° - Pitio Faustino #105
2° - Júlio Cesar #120
3° - Efigênio Filho #12
4° - Vitor Ajudarte #119
5° - Eduardo Chuaste #444
6° - Luccas Kauê #77
7° - Elivelton Camargo #767

Força Livre Importada
1° - Francisco Gianetti #182
2° - Ricardo Boza #130
3° - Edilberto Júnior #774
4° - Patrik Camargo#16
5° - Divanei Andrade #91
6° - Silvio Luiz #141
7° - Tetézinho #984
8° - Mauro Faria #144
9° - Ton #778

Intermediária Importada 
1° - Ton #778
2° - Rodrigo Martins #937
3° - Junião Furquim #26
4° - Luiz Fonseca #71

5° - Júnior Gamarros #765
6° - Alexandre Costa #52
7° - Maycon #166

Intermediária Nacional 
1° - Leonardo Chuaste #305
2° - Jhonatan Augusto #978
3° - Gabriel Rodrigues #9
4° - André Prestes #273
5° - Adilsinho Franco #1
6° - Felipe Marchiori #16
7° - Felipe Moraes #92

A grande final da tempora-
da já tem data marcada, e a 
cidade que receberá a etapa que 
define os campeões de 2021 em 
cada categoria será na cidade de 
Bom Sucesso de Itararé, no dias 
30 e 31 de outubro.

Siga a Copa São Rafael 
nas redes sociais @CopaSa-
oRafael e não perca nenhu-
ma novidade da copa que 
mais cresce no estado de São 
Paulo.

Texto: Quieliton Batista 
| Fotos: @Photofroes

1 de outubro de 2021

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE ITAPEVA
CNPJ nº 58.978.651/0001-30

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

O Presidente do Sindicato supra, no uso de suas atribuições faz saber que nos dias 9, 10 e 11 de novembro de 2021, será realizada a 
assembleia geral das eleições sindicais deste Sindicato dos Empregados no Comércio de Itapeva, para composição da Diretoria, 
Conselho Fiscal e Delegação Federativa, bem como os seus respectivos suplentes, ficando aberto prazo de 05 (cinco) dias contínuos, 
contados do dia seguinte da publicação deste edital, para o registro de chapas na Secretaria da entidade, na forma do artigo 85 do 
Estatuto Social da entidade e da legislação vigente. As chapas deverão ser registradas contendo os nomes das respectivas pessoas 
que concorrerão a Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Federativos, com seus respectivos suplentes. Os requerimentos devem ser 
acompanhados de todos os dados e documentos dos candidatos. O registro de chapa deverá ser apresentado na Secretaria, em 02 
(duas) vias, assinadas as fichas por todos os candidatos, pessoalmente, não sendo permitida a outorga de procuração, devendo os 
candidatos comprovar que não incidem em nenhum dos dispositivos de impedimento contidos no artigo 86 do Estatuto do Estatuto 
Social da entidade,  bem como atender os requisitos do requerimento de inscrição de chapa a ser apresentado com os documentos 
exigidos pelo artigo 87 do Estatuto Social da entidade e legislação vigente. O requerimento junto com os documentos será dirigido ao 
Presidente do Sindicato, podendo o mesmo ser assinado por qualquer dos candidatos componentes das chapas. A Secretaria da 
entidade funcionará no prazo da inscrição, que é de 02 a 06 de outubro de 2021, nos seguintes horários: no sábado e domingo das 9h às 
13 horas e nos demais dias da semana, das 7h30 às 17 horas. A eleição se processará no horário das 8h às 17h dos dias 9 e 10 de 
novembro de 2021 e das 8h às 14h no dia 11 de novembro de 2021,  e contará com 1 (uma) urna fixa na sede da entidade, sito à rua 
Olívia Marques, nº 257, Centro, Itapeva/SP,  e urnas itinerantes que percorrerão as empresas comerciais onde o sindicato possui 
associados para a coleta dos votos. A lista de votantes contará com os nomes dos associados aptos a votar. Também haverá lista para 
votos em separado, ou seja, daqueles que não constarem da lista de votantes e se encontrar no direito ao voto, conforme norma 
estatutária. O “quorum” para a validade do pleito, em primeira convocação, é de metade absoluta dos associados constantes na lista de 
votantes, não atingindo o quórum no momento do encerramento da votação, a coleta de votos terá prosseguimento nos dias 
subsequentes até que ele seja atingido. Será eleita a chapa que obtiver a maioria simples dos votos válidos.  Havendo empate será 
convocada nova eleição, conforme estipula o artigo 129 do Estatuto Social, a qual ocorrerá nos dias 1, 2 e 3 de dezembro de 2021, 
seguindo os mesmos ditames dos horários e urnas constantes deste edital e Estatuto Social da entidade, sendo que concorrerão 
apenas as duas chapas mais votadas, O prazo para impugnação dos candidatos será de 03 (três) dias contados do dia seguinte da 
publicação de chapa inscrita, conforme prescreve o artigo 90 do Estatuto Social da entidade.  Devido à pandemia do “corona vírus” e a 
instabilidade de abertura e fechamento do comércio, com redução de horários e demissões de associados, poderá ser alterado dias das 
eleições, ou até mesmo suspenso o processo eleitoral, obedecendo os decretos municipais e legislações correlatas, sendo que se 
ocorrer quaisquer dessas situações,  será publicado edital para conhecimento de todos. Itapeva-SP, 01 de outubro de 2021 Marcelo 
Nunes de Castro - diretor Presidente.
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Fer Fer Vendo completa 15 anos de história em Itapeva

No dia 16 de setembro, 
o Buffet Infantil Fer Fer 
Vendo completou 15 anos 
d e  e x i s t ê n c i a  e m 
Itapeva.Inaugurado em 
2006, o espaço que sema-
na lmente  recepc iona 
crianças e adultos em 
festas de aniversários hoje 
é sinônimo de inclusão ao 
reservar espaços e brin-
quedos  des t inados  a 
pessoas com necessidades 
especiais.Seu proprietário, 
Fernando Modenezi conta 
que desde sua inauguração 
o prédio já foi planejado 
para receber todo tipo de 
público, além de seguir 
todas as normas previstas 
pelo Corpo de Bombeiros e 
Vigilância Sanitária. Com a 
pandemia contra a Covid-
19, o Buffet ficou fechado 
por diversos meses e há 
pouco tempo retomou 
suas atividades com os 
protocolos necessários, 
como o uso de máscaras e a 
disponibilidade de álcool 
em gel.Apesar de ser um 
espaço destinado a festas, 
o Fer Fervendo também é 
locado para aqueles pais 
que precisam realizar 
alguma atividade e preci-
sam deixar seus filhos em 
a l g u m  l u g a r  p o r  u m 
determinado tempo. O 
espaço conta com uma 
monitora que fica atenden-
do a criança que brinca no 
local enquanto seus pais 
estão realizando outra 
atividade.Confira a seguir 
u m a  e n t re v i s t a  c o m 
Fernando Modenezi sobre 
o Buffet Infantil Fer Fer 
Vendo:IN- Qual o diferenci-
al que o Fer Fer Vendo 
proporciona a seus clien-
tes?Fernando -  Temos 
muitos brinquedos para 
alegrar as nossas crianças, 
contamos com 18 brinque-
dos à disposição, incluindo 
o Espaço Games e a Área 
Baby. O local está total-
mente adequado a todo 
tipo de público, sempre 
respeitando as normas 
necessárias principalmen-
te de segurança e higiene. 
Estamos preparados para 

receber os nossos clientes 
para vivenciarem momen-
tos  ún icos  em nosso 
espaço.IN- Qual a faixa 
etária que os brinquedos 
comportam?Fernando- 
São para crianças de 0 a 10 
anos.IN- Há também no Fer 
Fer Vendo brinquedo para 
crianças com necessidades 
especiais?Fernando- Sim, o 
Fer Fer Vendo é o único 
Buffet infantil de Itapeva e 
região com um brinquedo 
para crianças com necessi-
dades  espec ia i s ,  que 
comporta a cadeira de 
rodas dentro do brinque-
d o.  E u  c o m p re i  e s s e 
brinquedo ao ir em uma 
feira em São Paulo e ver ele, 
que serve para aquela 
criança com necessidades 
especiais não se sentir 
excluída durante a fes-
ta.IN- O que tanto o Fer Fer 
Vendo deixa à disposição 
de seus clientes?Fernando- 
O Fer Fer Vendo foi um 
prédio planejado e cons-
truído para buffet infantil, 
não é um prédio adaptado, 
ele tem um berçário, um 
fraldário com ducha de 
água quente, tem berço 
para a criança ficar seja o 
aniversariante ou convida-
d o,  t e m  p o l t ro n a  d e 
amamentação, os banhei-
ros masculino e feminino 
têm três boxes cada um, 
sendo que cada um com-
põe um box exclusivo para 
pessoas com necessidades 
especiais, sempre pensei 
nas pessoas com necessi-
dades especiais. Além 
disso, temos uma ampla 
cozinha com fogão indus-
trial, com churrasqueira e 
micro-ondas.IN- O espaço é 
aberto mesmo que não 
ha ja  fes ta?Fernando - 
Todos os dias está aberto o 
espaço aqui, a criança pode 
brincar por hora, das 14h 
às 18h. O pai e a mãe 
podem deixar ela aqui e ir 
fazer o que tiver de fazer e 
a monitora toma conta da 
criança.IN- Quem quiser 
conhecer, alugar para a 
festa o Fer Fer Vendo, como 
deve fazer?Fernando- Pode 

ligar no telefone (15) 3522-
1139 ou também pelo 
WhatsApp (15) 99749-6326 
e entrar em contato no 
horário de atendimento 
citado anteriormente e 
passamos os valores e 
fazer o agendamento.IN- O 
que o senhor tem a dizer 
sobre esses 15 anos de Fer 
Fer Vendo?Fernando- Só 
tenho a agradecer a Deus, 
as mamães, aos papais, às 
crianças, aos clientes, aos 
c o l a b o r a d o re s  e  a o s 
fornecedores pelo sucesso 
do Fer Fer Vendo nestes 15 
a n o s .  G r a t i d ã o ! O 
ESCRITÓRIO TEMÁTICO DA 
F E R RA R I A l é m  d e  u m 
amplo espaço para as 
festas e os brinquedos para 
as crianças, o Fer Fer Vendo 
possui um escritório todo 
planejado com o tema da 
Ferrari e Ayrton Senna, 
como a mesa com o S do 
Senna feita por um arquite-
to, a traseira da Ferrari do 
Sebastian Vettel, a imagem 
ilusória da Ferrari do 
Massa em Mônaco, as 
r é p l i c a s  d e  t o d a s  a s 
Ferrari.O espaço também é 
aberto à visitação, com 
agendamento prévio pelos 
telefones citados acima.O 
empresár io  Fernando 
Modenezi, apaixonado 
pela Fórmula 1, em especi-
al pela Ferrari, planejou 
cada canto do seu escritó-
rio em memória de Ayrton 
Senna com detalhes únicos 
no Brasil. “Desde criança 
eu gosto de fórmula 1 e 
sempre acompanhei a 
c a r re i r a  d e  E m e r s o n 
Fittipaldi, Nelson Piquet e 
o Ayrton Senna, claro. 
Sempre gostei da Ferrari, 
então tive a ideia de fazer 
um escritório temático da 
Ferrari dentro do Buffet Fer 
Fer Vendo”, disse.

Buffet infantil conta com o Espaço Games e a Área Baby em um total de 18 brinquedos.


