ANO XIII

23 de fevereiro de 2019 - Sábado

EDIÇÃO Nº 1.362

R$ 2,00

FONE: (14) 99717-2290 / 3372-7961

Secretaria de Esportes abre
inscrições para diversas
modalidades esportivas
Foram abertas no dia 18, as
inscrições para as modalidades esportivas oferecidas pela
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo por meio
da Secretaria de Esportes. O
cadastro dos interessados
deve ser realizado no Ginásio
de Esportes “Anniz Abras” e
não há a necessidade de documentação no ato da matrícula, sendo que somente no
caso de menores de idade é

emitido um termo de responsabilidade para que os pais ou
tutores responsáveis assinem.
As atividades esportivas
oferecidas serão Voleibol e
Handebol a partir de 12 anos,
Handebol Adulto, Natação Infantil e Adulto, Basquete Infantil e Adulto e Futsal Feminino
e Masculino para o público infantil e adulto. Como novidade, a partir deste ano, também
serão oferecidas as modalida-

Dos amigos Wagner e Gabriel

des de Voleibol Adaptado, Handebol Infantil e Pilates.
Todas as modalidades são
gratuitas e abertas ao público.
Não há prazo para a realização
da matrícula, já que o projeto é
aberto durante o ano inteiro.
O Ginásio de Esportes
“Anniz Abras” está localizado na Av. Coronel Clementino Gonçalves, n° 223. Para
mais informações, ligue no
(14) 3372-7989.

E-MAIL: folhadesantacruz@gmail.com

Reunião marca retomada das atividades
do Projeto Amigos
para Sempre
Mais detalhes ainda nesta edição
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Natural de Ipaussu, Dr. José Medina está à frente do
maior hospital de transplantes de rins do mundo
A cidade de São Paulo e referência em toda América Latina no quesito saúde. Seus hospitais, quase todos na zona sul
da capital, estão entre os melhores do mundo. Mas um em
especial se tornou neste milênio motivo de orgulho para os
paulistas e brasileiros que vivem
na cidade: o HRIM, o Hospital
do Rim, da Fundação Oswaldo
Ramos, ligado à UNIFESP
(Universidade Federal de São
Paulo). Trata-se do maior centro de transplante de rins do planeta. Nos últimos 20 anos, o número de transplante saltou de
109 em 1998, quando o hospital começou a funcionar, para
mil em 2018. Em 2014 atingiu
a marca de 10 mil transplantes.
O HRIM é responsável por
16% dos transplantes em todo
o país e de 45% no Estado de
São Paulo.
Atualmente, 80% dos pacientes são provenientes do serviço publico de saúde – SUS.
Além disso, o HRIM é a instituição hospitalar que mais capacita profissionais para a área
de transplantes de todo o Brasil e da América Latina.
Nos ambulatórios são atendidos diariamente cerca de
500 pacientes para acompanhamento nos setores de pré
e pós-transplantes. Todo esse
grau de excelência só é atingido quando uma instituição
reúne os melhores profissionais do setor. E entre esses
profissionais destaca-se o Dr.

José Osmar Medina Pestana.
Nascido em Ipaussu, o
Doutor Medina Pestana, referência internacional na área
de transplante, recebeu em
2012 “o maior presente que
um médico pode sonhar receber”, segundo suas próprias
palavras: uma placa da Escola de Medicina de Harvard,
que o elegeu como o grande
laureado daquele ano.
A placa, assinada pelo doutor Joseph E. Murray – autor
do primeiro transplante de rins
do mundo, em 1954, e prêmio
Nobel de Medicina -, destaca
o nome de Pestana como o
“professor convidado do ano
da Universidade Harvard”,
prêmio concedido aos maiores expoentes da medicina
moderna do planeta. Dr. Medina Pestana ainda possui dois
pós-doutorados, um em Cleveland, nos EUA, e outro em
Oxford, na Inglaterra.
“Tive o privilégio de me
encontrar com o Dr. Medina
Pestana (foto) para conhecer mais sobre o Hospital do
Rim. Foi um dia muito especial. Tenho um grande orgulho, e com certeza toda população do nosso Vale do Paranapanema igualmente tem o
mesmo sentimento, ao saber
que um filho de nossa terra
atingiu o mais alto grau em
sua profissão, sendo referência internacional, e reconhecido pelas mais importantes
instituições de saúde do mun-

Rua: Joaquim Manoel de Andrade, 1145 - Centro

do”, disse o deputado Ricardo Madalena, cuja a área da
saúde é uma das prioridades
de seu mandato.
O doutor José Osmar Medina Pestana é professor titular da
disciplina de Nefrologia da Escola Paulista de Medicina –
UNIFESP. É diretor superintendente do Hospital do Rim. Ocupa a cadeira numero 50 da Academia Nacional de Medicina, e
é Membro do Conselho Superior Estratégico da FIESP. Tem
vários artigos publicados nas
mais importantes revistas científicas nacionais e internacionais.
MISSÃO
O HRIM tem por missão

“Oferecer serviços de saúde,
com forte atuação em transplantes, buscando excelência
técnica apoiada por ensino e
pesquisa”. Missão cumprida.
SERVIÇO
Para informações de como
se inscrever no Hospital do
Rim para receber uma doação, ligue no telefone (011)
5087-8055 para marcar a primeira consulta. Horário de
agendamento: segunda à sexta feira das 10:00h às 16:00h.
Informe-se também pelo
site www.hrim.com.br. O
HRIM fica na rua Borges
Lagoa, 964 Vila Clementino,
próximo ao metrô Santa Cruz.
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Passeata contra a dengue é realizada em Ipaussu
Seguindo as atividades de
prevenção da semana de
combate à dengue, A Secretaria Municipal de Saúde realizou uma Passeata de
Conscientização, em conjunto com os alunos das escolas
da rede municipal de ensino
e dos grupos de convivência
do CRAS da Assistência
Social de Ipaussu.
De uma maneira descontraída e divertida, as crianças transmitiram as mensagens de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças Dengue, Chikungunya e
Zika Vírus. ”Nós da Secretaria Municipal de Saúde,
agradecemos a parceria com
as Secretarias de Educação
e Assistência social, para que
fosse possível a realização
desta ação educativa na rua
central de nossa cidade.
Com cada um fazendo a sua
parte, as chances de proliferação do mosquito da dengue diminuem! Um mosquito não pode ser mais forte
que uma cidade inteira!”.
Prefeitura Municipal de
Espírito Santo do Turvo
EXTRATO DE LEIS ORDINÁRIAS
1 – LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 849, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019. “Dispõe sobre Inclusão de Ação de Governo ao
Plano Plurianual, Inclusão de Ação
à Lei de Diretrizes Orçamentárias, sobre a Abertura de Credito
Adicional Especial e dá outras
providências.”.
2 - LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 850, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019. “ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 630, DE 20 DE MARÇO DE 2012.”.
3 - LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 851, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019. “Dispõe sobre a concessão de diária a servidor dos
órgãos da administração pública
direta e dá outras providências.”.
EXTRATO DE LEIS COMPLEMENTARES
1 - LEI COMPLEMENTAR
MUNICIPAL N° 305, 21 DE FEVEREIRO DE 2019. “Dispõe sobre
reajuste dos valores das referências dos salários dos
funcionários públicos municipais
para o exercício de 2019 e dá
outras providências.”.
2 – LEI COMPLEMENTAR
MUNICIPAL Nº 306, DE 21 DE
FEVEREIRO DE 2019. “Dispõe
sobre a revisão dos subsídios do
Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e demais agentes
políticos do Município especificado em lei.”.
3 - LEI COMPLEMENTAR Nº
307, DE 21 DE FEVEREIRO DE
2019. “Institui o Programa Municipal de Recuperação Fiscal –
PMRF/2019, dispondo sobre recebimento pela Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
de débitos tributários e não tributários dos contribuintes.”.
4 - LEI COMPLEMENTAR
MUNICIPAL Nº 308, DE 21 DE
FEVEREIRO DE 2019. “ALTERA A
LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR
Nº 286, de 21 de março de 2017.”.
Estas Leis Ordinárias e Complementares estão afixadas na
íntegra, no quadro de avisos, no
saguão da Prefeitura Municipal,
conforme Artigo 99 da Lei Orgânica Municipal.
P. M. Espírito Santo do Turvo,
de 21 de fevereiro de 2019.
AFONSO NASCIMENTO
NETO
Prefeito Municipal
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Amigos para Sempre participam
da primeira reunião do ano
A primeira reunião de 2019
do Projeto “Amigos para Sempre” aconteceu no dia 13 último, nas dependências do CCI
– Centro de Convivência do
Idoso, em São Pedro do Turvo.
Ao abrir o encontro, o coordenador do CRAS, Genivaldo Leonardo, apresentou o
calendário de atividades, a
avaliação do ano passado, falou sobre atualização de fichas
cadastrais e eleição do Rei e
Rainha do Programa. “A princípio, demos as boas-vindas a
todos falando da importância
de estarem presentes nas atividades. Esclarecemos também que o salão do Clube da
Terceira Idade, onde utilizávamos para atividades do grupo
não é um prédio público e que
a partir deste ano, utilizaremos
o prédio do CCI, deixando o
Clube da Terceira Idade apenas para atividades maiores,
tais como almoços ou jantares, ou seja, onde se faz necessário a utilização de mesas”, explicou Genivaldo.
A secretária da Assistência Social, Lucimar Divino,
acolheu a todos falando o
quanto é essencial a presença dos idosos no programa e

relatou os cursos que serão
oferecidos durante o ano.
Em seguida, a primeiradama Eduarda Pinheiro, felicitou-os e lembrou da importância do abraço e sugeriu que
se abraçassem num gesto de
carinho para com o próximo.
“Amigos para Sempre, nós já
estávamos com saudade de
todos vocês”, disse Eduarda.
Na sequência, a professora de Educação Física, Mara
Laíz, responsável pelo grupo
da caminhada e vôlei adaptado, convocou a todos para que
voltem para a caminhada que
começa no próximo dia 19 de
fevereiro e, elencando entre
o grupo, os cinco usuários que

menos falta tiveram em 2018,
condecorando-os com uma
medalha e certificado.
Foi eleito ainda, através do
voto de todos, o casal que representará o grupo como Rei
e Rainha em todas as atividades durante o ano. Já ficou
definida a próxima reunião que

será no dia 20 de março, em
comemoração ao dia mulher
e ainda, um bônus extra que
será o carnaval da Terceira
Idade, no dia 03 de março, às
19h, na Prainha. Ao final, foi
feita uma singela confraternização onde foi servido torta
de frango e guaraná.

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Confira a programação do Carnaval de rua
O Carnaval de 2019 promete trazer muita animação para
as ruas da cidade, afinal serão
três noites e uma matinê de
muita diversão e festa. Então
já tire a fantasia do armário e
coloque o samba no pé!
Nos dias 02, 03 e 04 de
março, a Avenida Tiradentes
abarcará o desfile com os blocos Acadêmicos da Estação,
Acogelc e Unidos do Samba

Errata

Na edição do dia 16 de
fevereiro de 2019, erramos
ao publicar a manchete:
“Posto Brasília e Drogaria
Total - Unidade Qualy Forma participam da 3ª Sipat
da Madtrat”. Na verdade,
o correto seria: “Posto Brasília e Drogaria Total - Unidade Qualy Farma participam da 3ª Sipat da Madtrat”. Nossas sinceras desculpas pelo erro.

da Divinéia, sempre a partir
das 20h30, com saída em frente a Caixa Econômica Federal e encerramento na Praça
Deputado Leônidas Camarinha, onde a Banda Borogodó

do Samba receberá o público
para um show animado com
os clássicos do samba e muita marchinha.
No dia 03, às 17h, acontecerá a matinê com Borogodó

do Samba, animando o público infantil.
O Carnaval Popular é uma
realização da Prefeitura Municipal através da Secretaria
de Cultura.
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Obras do campo sintético já tiveram início
Durante a semana, a administração municipal de
Ipaussu através da Secretaria de Obras, deu início às
obras para a construção do
novo campo sintético de futebol, na Praça do Bairro do
Garrocino, com mão de obra
ipaussuense.
“Esta é uma das obras que
estão sendo feitas atualmente em nossa cidade! Isso é trabalho e respeito pelo povo de
Ipaussu!”, comentou o prefeito Serginho Guidio.
VERA MARCATO
Também teve início durante a semana, através da Secretaria Municipal de Educação, uma obra na escola Vera
Marcato, que apresentou problemas estruturais em parte

do prédio. Segundo apurado
pela equipe de engenharia e
pelo
secretário
de
Obras, Vanderlei Guidio de
Mello, um problema estrutural do telhado acabou sobrecarregando toda a estrutura
de alvenaria do prédio.
Através da Secretaria da

Educação, o secretário Josias
Valdomiro, interviu rapidamente para executar essa
obra mesmo com recursos
próprios do município, além de
outros reparos, totalizando em
aproximadamente R$ 200 mil.
“Assim, garantiremos a
segurança de nossas crianças

na utilização desse espaço!”.
“Agradeço toda a equipe
da Prefeitura e a empresa
que executará os serviços,
visto que foram contratados
trabalhadores do próprio município para essa tarefa!”,
agradeceu o secretário da
Educação, Josias.
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Projeto Guri realizará show em prol de ONG
Na próxima quinta-feira,
28 de fevereiro, às 19h30,
o Projeto Guri realizará um
show de percussão no Palácio da Cultura para ajudar na campanha de arrecadação de mantimentos
que a ONG Missão África
está realizando em Santa
Cruz do Rio Pardo.
O ingresso cobrado para
a apresentação vai ser uma
lata de leite em pó ou um par
de chinelo de dedo, do número 1 ao 36, que serão doados para crianças carentes
de Moçambique.
Durante a semana anterior ao show, o Palácio da
Cultura também estará recebendo doações durante
todo o dia.
As doações serão levadas
de avião pelos integrantes da
ONG e a missão de distribuição no país acontecerá entre

as que vivem em situação de
miséria e vulnerabilidade.
Moçambique é considerado um dos países mais pobres
e menos desenvolvidos do

Prefeitura abre inscrições para
cursos profissionalizantes
os dias 25 de março e 5 de
abril. O recolhimento local
está sendo organizado pela
santa-cruzense Rebeca Paola Barbosa, que é fotógrafa
e integrante da ONG.
O horário de funcionamento do Palácio da Cultura é das 08h00 às 22h00.
Para mais informações, entrar em contato pelo núme-

ro (14) 3372-1227.
Missão África
A ONG foi fundada em
2012, logo após uma viagem
que uma das fundadoras fez
ao Moçambique. A Missão
África tem sua sede em
Uberlândia, Minas Gerais e
atua tanto no Brasil quanto
em Moçambique transformando a realidade de pesso-

Prefeitura lança campanha contra o uso de canudos

PREFEITURA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO DO TURVO
PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL SRP
Nº 09/2019- Registro de Preços para Aquisição de Materiais para a Farmácia da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Higiene
e Saúde da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo. “A Prefeitura Municipal de
Espírito Santo do Turvo - SP comunica a todos os interessados,
que se encontra a disposição, o
edital licitatório referente ao PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 09/
2019 do tipo ‘‘Menor preço por
ITEM”. A entrega dos envelopes
devera ser até o dia 13 de março, as 09h30min. Maiores informações no Depto de Licitações,
situado na Rua Lino dos Santos
s/nº, centro, pelo telefone (14)
3375-9500
ou
e-mail:
licitacao@espiritosantodoturvo.sp.gov.br
e retirada do edital pelo site eletrônico
da
prefeitura:
www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br.
Espírito Santo do Turvo, 23 de
FEVEREIRO de 2019.

dólar por dia, no país. A expectativa de vida beira os 50
anos e a taxa de mortalidade
infantil em Moçambique é a
16ª maior do mundo.

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

A Prefeitura de Santa Cruz
do Rio Pardo está lançando
uma campanha contra o uso
de canudos plásticos em estabelecimentos comerciais do
município.
A campanha tem como objetivo conscientizar a respeito
do estrago que os canudinhos
causam ao meio ambiente, inclusive na própria cidade, já que
o processo de decomposição
natural pode levar até 400 anos.
A ideia é incentivar estabelecimentos e a própria população
a trocar o canudinho de plástico por materiais recicláveis
como inox e papelão, ou que
simplesmente não o usem.
Já está sendo elaborada
pela Secretaria de Assuntos
Jurídicos a lei prevendo punição para comerciantes que
fornecerem canudinhos. O
objetivo é proibir que restaurantes, bares, clubes, padarias e lanchonetes atuem com
o material.
Por ora não existe punição,
no entanto, a campanha se
mostra essencial para educar

mundo. Segundo dados da
UNICEF (2010) 21,5 milhões
de pessoas, 55% da população, vivem abaixo da linha da
pobreza, com menos de meio

a população a respeito de assuntos importantes como a poluição do meio ambiente e o
descarte correto de plásticos.
Os canudinhos fazem parte
de uma categoria chamada
plásticos de uso único. São
usados por apenas poucos minutos, mas permanecem por
até vários séculos no meio
ambiente. A maioria dos plás-

ticos acabam indo parar nos
mares e em rios, prejudicando
todo o ecossistema presente.
A Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas
(ONU), afirma que devemos
ter uma gestão eficiente de
resíduos e tornar cidades mais
sustentáveis. De uso individual
e efêmero, o canudo plástico
é um dos problemas ecológi-

cos contemporâneos mais urgentes. Se cada brasileiro
usar um canudo plástico por
dia, em um ano terão sido consumidos 75.219.722.680 (bilhões) canudos. Deixar de utilizar o canudinho pode parecer uma atitude pequena, mas
que faz uma diferença enorme no final. Pense no amanhã, beba sem canudo hoje.

Foram abertas no dia 18
último, as inscrições para
os cursos profissionalizantes oferecidos pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz
do Rio Pardo.
Os cursos disponíveis são
para corte e costura básico,
consertos e reformas de roupas e corte e costura industrial. Para realizar a inscrição é necessário ter idade
mínima de 18 anos. Somente
para o curso de corte e costura básico serão aceitos
alunos menores de idade.

As inscrições devem ser
feitas na Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Desenvolvimento Social das 8h às 11h e das 13h
às 16h. É necessário apresentar xerox do RG, CPF,
comprovante de residência e
holerite no ato da matrícula.
A Secretaria dos Direitos
da Pessoa com Deficiência
e Desenvolvimento Social
está localizada na Rua Oscar Rosa, 14, na Vila Popular. O telefone para contato é 3332–1310.
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Programa de Castração de Animais realizado por Santa
Cruz será implantado em pelo menos mais 37 cidades
No dia 20 último, aconteceu a primeira reunião da
Câmara Técnica do CIVAP,
em Assis, onde representantes da Secretaria do
Meio Ambiente de Santa
Cruz do Rio Pardo apresentaram o Programa de Castração de Animais.
Estavam presentes no
evento a diretoria executiva da CIVAP e os Secretá-

Editais de proclamas

rios de Meio Ambiente e
Agricultura das 37 cidades

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO DO TURVO
PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 08/2019-Registro de Preços para
Eventual Aquisição de Serviço de Monitoramento Eletrônico 24h
de prédios públicos, sendo 12 pontos já instalados e 08 para
futuras instalações, através da Diretoria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo. “A
Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo - SP comunica a todos os
interessados, que se encontra a disposição, o edital licitatório referente
ao PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 08/2019 do tipo ‘‘Menor preço por
ITEM”. A entrega dos envelopes devera ser até o dia 12 de março, as
09h00min. Maiores informações no Depto de Licitações, situado na Rua
Lino dos Santos s/nº, centro, pelo telefone (14) 3375-9500 ou e-mail:
licitacao@espiritosantodoturvo.sp.gov.br e retirada do edital pelo site
eletrônico da prefeitura: www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br. Espírito
Santo do Turvo, 23 de FEVEREIRO de 2019.

associadas a instituição.
Na última semana, a diretoria do CIVAP esteve em
Santa Cruz do Rio Pardo e
conheceu de perto o programa. A intenção agora é facilitar a aplicação do método nos municípios consorciados. Para isso, o CIVAP se
comprometeu a organizar
toda a documentação necessária para que cada cidade institua e adapte o programa de acordo com suas
demandas e necessidades.

Em Santa Cruz, o Programa de Castração atende os animais em situação
de rua e aqueles cujo os
donos não possuem condições financeiras para custear a cirurgia. Desde
2014, já foram feitas 2.500
castrações pelo projeto,
com uma média que varia
de 500 a 700 por ano. A
expectativa é que esse
exemplo de sucesso se repita em todos os municípios associados ao CIVAP.

Marcelo Cacciacarro Soares, Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tutelas da Sede deste Município e Comarca de Santa
Cruz do Rio Pardo, neste Estado, FAZ SABER, que pretendem casarse e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
1. LEANDRO GONÇALVES LOGULLO e LAÍS GAZOLA BELEI. Ele,
natural de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, nascido aos vinte
e seis de junho de um mil novecentos e oitenta e seis (26/06/1986),
profissão empresário, estado civil solteiro, domiciliado e residente à
avenida Ester Amaral Sant’anna, 272, Jardim Sant’anna III, na cidade de
Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de LEANDRO FERREIRA LOGULLO e de dona MARIA INEZ GONÇALVES LOGULLO. Ela,
natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, nascida aos
vinte e sete de novembro de um mil novecentos e oitenta e oito (27/11/
1988), profissão empresária, estado civil solteira, domiciliada e residente à rua Targino Rodrigues Prado, 615, Jardim Sant’anna II, na cidade de
Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de ELCIO JOSÉ
BELEI e de dona SUZETE GAZOLA BELEI.
2. ROGERIO APARECIDO NICHIO e FRANCIELE ALVES VENERANDO. Ele, natural de Jaborandi, Estado de São Paulo, nascido aos
dezoito de janeiro de um mil novecentos e noventa e um (18/01/
1991), profissão serviços gerais, estado civil solteiro, domiciliado e
residente à rua Antonio Bernardino Pereira de Lima, 234, São José,
na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de
SERGIO NICHIO e de dona VERA LUCIA FERREIRA NICHIO. Ela, natural
de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, nascida aos quinze de abril de um mil novecentos e noventa e nove (15/04/1999),
profissão do lar, estado civil solteira, domiciliada e residente à rua
Antonio Bernardino Pereira de Lima, 234, São José, na cidade de
Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de LUIZ FERNANDO VENERANDO e de dona MARIA ROSANGELA BARBOSA ALVES.
3. JOÃO BATISTA APARECIDO VERDIANO e LUZIA DE FÁTIMA
MARTINS. Ele, natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São
Paulo, nascido aos vinte e dois de março de um mil novecentos e
setenta e um (22/03/1971), profissão motorista, estado civil divorciado, domiciliado e residente à avenida Santos Dumont, 1842, Jardim São
João, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho
de JOÃO BARRETO VERDIANO e de dona MARIA TEREZA GARCIA
VERDIANO. Ela, natural de Piraju, Estado de São Paulo, nascida aos
treze de junho de um mil novecentos e setenta e oito (13/06/1978),
profissão cuidadora, estado civil divorciada, domiciliada e residente à
avenida Santos Dumont, 1842, Jardim São João, na cidade de Santa
Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de de dona VICENTINA
DE LOURDES MARTINS. (Conversão União Estável)
4. RENATO RIBEIRO e ELAINE CRISTINA VENETI DA SILVA SOUZA.
Ele, natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, nascido aos
cinco de outubro de um mil novecentos e oitenta e dois (05/10/1982),
profissão motorista, estado civil solteiro, domiciliado e residente à rua
Japão, 131, Parque das Nações, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo,
Estado de São Paulo, filho de JOSÉ JORGE RIBEIRO e de dona BENEDITA
FRAGA RIBEIRO. Ela, natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São
Paulo, nascida aos cinco de setembro de um mil novecentos e oitenta e
quatro (05/09/1984), profissão do lar, estado civil divorciada, domiciliada
e residente à rua Japão, 131, Parque das Nações, na cidade de Santa
Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de SEBASTIÃO AILTON DE
SOUZA e de dona MARIA CRISTINA VENETI DA SILVA SOUZA.
5. MARCELO HENRIQUE FERREIRA e FERNANDA CABRAL DA SILVA. Ele, natural de Botucatu, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e
nove de março de um mil novecentos e setenta e dois (29/03/1972),
profissão engenheiro eletricista, estado civil divorciado, domiciliado e
residente à rua Manoel Severino Martins, 729, Brauna, na cidade de
Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de MARIO FERREIRA
e de dona NATALINA MARIA ALVES FERREIRA. Ela, natural de Santa
Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, nascida aos doze de julho de
um mil novecentos e oitenta (12/07/1980), profissão enfermeira, estado
civil solteira, domiciliada e residente à rua Manoel Severino Martins, 729,
Brauna, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo,
filha de OSVALDO CABRAL DA SILVA e de dona DARCI ANDRADE DA
SILVA. (Conversão União Estável)
6. FERNANDO HENRIQUE FERDIN e MARA CRISTINA CARVALHO.
Ele, natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, nascido
aos dezenove de setembro de um mil novecentos e noventa (19/09/
1990), profissão operador de produção, estado civil solteiro, domiciliado e residente à Rua Antônio Batista Ferreira, 167, Jardim Brasilia, na
cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de
PAULO FERDIN e de dona TELMA GORETTI INACIO ALVES FERDIN. Ela,
natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, nascida aos
quinze de janeiro de um mil novecentos e noventa e dois (15/01/1992),
profissão autônoma, estado civil solteira, domiciliada e residente à Rua
Manoel Severino Martins, 169, São Judas Tadeu, na cidade de Santa
Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de ADAUTO CARVALHO
e de dona MARIA ISABEL ALVES CARVALHO.
7. ANTONIO AMORIM DA SILVA FILHO e ELIANE RODRIGUES. Ele,
natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, nascido aos
vinte e seis de julho de um mil novecentos e oitenta e dois (26/07/1982),
profissão serviços gerais, estado civil solteiro, domiciliado e residente à
Rua José Teodoro Nogueira, 361, João Picin, na cidade de Santa Cruz do
Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de ANTONIO AMORIM DA SILVA e
de dona IRACEMA CELIO DA SILVA.Ela, natural de Campinas, Estado de
São Paulo, nascida aos quinze de junho de um mil novecentos e setenta
e seis (15/06/1976), profissão dor lar, estado civil divorciada, domiciliada e residente à Rua José Teodoro Nogueira, 361, João Picin, na cidade
de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de OSVALDO
JOSÉ RODRIGUES e de dona TEREZINHA CAETANO RODRIGUES.
8. GELRLISON IZALTINO VENANCIO e JOSIANE DOS SANTOS
PEIXOTO. Ele, natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São
Paulo, nascido aos doze de agosto de um mil novecentos e oitenta e
oito (12/08/1988), profissão comerciante, estado civil solteiro, domiciliado e residente à rua José Felix Majone, 73, Estação, na cidade de
Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de DAVID IZALTINO VENANCIO e de dona MARIA IZABEL SOARES DO SANTOS VENANCIO. Ela, natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo,
nascida aos sete de junho de um mil novecentos e noventa e três (07/
06/1993), profissão comerciante, estado civil solteira, domiciliada e
residente à rua José Felix Majone, 73, Estação, na cidade de Santa
Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de AGNALDO PEIXOTO e
de dona IRANI RODRIGUES DOS SANTOS.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Marcelo Cacciacarro Soares
Oficial de Registro Civil
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