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Prefeito Sílvio e alunos do Karatê

A Diretoria de Esportes,
Lazer e Juventude, através da
Prefeitura Municipal de Irapuru, tem a honra de informar,
que já está em pleno funcionamento o Projeto de Karatê
em nossa cidade.
O Projeto de Karatê de Irapuru começou em 2014, e nesse período, conquistou o respeito em toda região como também a nível estadual e nacional. Vale lembrar também, que
nos anos anteriores, conquistou diversas medalhas e troféus em vários torneios.
Nos jogos regionais principalmente, o esporte conquistou sempre bons resultados
com troféus e medalhas, classificando nossa cidade, a participar de vários Jogos Abertos
do Interior.
“Esse ano, o Projeto de
Karatê, está com muitas novidades. Firmamos uma parceria com a APKS, que tem
como Diretor Técnico Sensei,
o Prof. Sanderson Ribeiro de
Lima, que é credenciado pela
CBK (Confederação Brasileira
de Karatê). Hoje a monitora
Ana Paula, estará ministrando aulas duas vezes por semana, todas as terças e quintas-feiras, das 18:30 até as
20:30 h, sempre orientadas
pelo Prof. Sanderson, que é

Faixa Preta 4º Dan. Em sua
vitoriosa carreira, Prof. Sanderson obteve 211 títulos oficiais,
e atuou principalmente, como
técnico da Seleção Brasileira
de Karatê em 2010/2011”, declara o diretor Binho.
O Diretor de Esportes ressalta ainda, que uma das novidades é a aquisição de um
Tatame pela Diretoria de Esportes.
“Desde que começamos
em 2014, foram protocolados
vários pedidos para doação de
tatame, para alguns deputados e até mesmo na Federação Paulista, mas nunca fomos contemplados. De tanto
insistência por parte do Diretor de Esportes, pedimos e
conseguimos junto ao Setor
de Compras, uma atenção
especial relacionada ao Projeto
de Karatê, para aquisição de
um Tatame, e fomos autorizados a comprá-lo com recursos
próprios”, finaliza Binho.
O Diretor de Esportes, Lazer e Juventude, agradece o
empenho do Prefeito Silvio e
do Vice Mazinho por sempre
acreditar no esporte, e agradece também a responsável do
setor de compras, senhora
Cleuza Fabrício, pela atenção
dada ao esporte de nossa cidade.

Ótica e Relojoaria Fio de Ouro
Oportunidade
imperdível
A Ótica e Relojoaria Fio de
Ouro irá trazer até você um
excelente oftalmologista para
atender aqui em Irapuru.

Você que precisa fazer sua consulta agende na
Ótica e Relojoaria Fio de Ouro.
Avenida Euclides da Cunha, nº 941 -  3861-2075

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU.
4º Termo Aditivo de Prazo
Processo Licitatório n. 28/2013.
Convite de Preços n. 19/2013.
OBJETIVO: Contratação de empresa para a prestação
de serviços técnicos científicos especializados para coleta, transporte, armazenagem e analise de água, para determinação e controle de qualidade para consumo humano, de acordo com a portaria n°2914 de 12 de Dezembro
de 2011.
EMPRESA: MAYKA PEROSA CALDEIRA, com sede a Av.
Barão do Rio Branco, n° 1243-B, inscrita no CNPJ sob N°
12.635.200/0001-08.
4º Termo aditivo de prorrogação de prazo por mais 12 meses, contados a partir da assinatura do termo aditivo. Irapuru/SP, 12 de Junho de 2017.
EDITAL DE PROCLAMAS N° 02.325
Matrícula: 121251 01 55 2017 6 00012 109 0002325 31
Faço saber que pretendem converter a união estável e casamento conforme artigo 8° da lei 9.278/96, tendo apresentado os documentos exigidos pelo artigo 1.525, N.os I, III, IV e V do
Código Civil Brasileiro: FERNANDO DE JESUS VIEIRA e dona MÁRCIA APARECIDA DE SOUZA, sendo o pretendente: nascido de ADAMANTINA-SP aos 21 de maio de 1992, divorciado, auxiliar agrícola,
residente e domiciliado nesta cidade na Rua Dr. Souza Dantas, n°234,
maior, filho de JOSÉ RODRIGUES VIEIRA e de dona MARIA DE FÁTIMA
CAVALCANTE DE JESUS VIEIRA, e a pretendente: nascida em SÃO
CAETANO DO SUL-SP, aos 09 de dezembro de 1984, divorciada,
maior, Funcionária Pública Municipal, residente e domiciliada nesta
cidade na Rua Dr. Souza Dantas, n° 234, filha de JOÃO OLIVEIRA DE
SOUZA e de dona MARIA APARECIDA MESQUITA DOS SANTOS SOUZA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da
lei. Lavro o presente para ser afixado em lugar público neste
cartório e na imprensa local A VOZ.
IRAPURU, 24 de junho de 2017.
Substituta
EDITAL DE PROCLAMAS N° 02.326
Matrícula: 121251 01 55 2017 6 00012 110 0002326 63
Faço saber que pretendem converter a união estável e casamento conforme artigo 8° da lei 9.278/96,tendo apresentado os documentos exigidos pelo artigo 1.525, N.os I, III, IV e V do
Código Civil Brasileiro: OSVALDO DA SILVA e dona ELEONORA JACOMINI, sendo o pretendente: nascido em FLÓRIDA PAULISTA-SP
aos 23 de agosto de 1960, solteiro, pedreiro, residente e domiciliado
nesta cidade na Rua Embaixador Orlando Leite Ribeiro, n° 593, maior,
filho de JOSÉ CASSIANO DA SILVA e de dona MARIA ESTELA DA
SILVA, e a pretendente: nascida em IRAPURU-SP, aos 28 de fevereiro
de 1961, divorciada, maior, Funcionária Publica Municipal, residente e
domiciliada nesta cidade na Rua Embaixador Orlando Leite Ribeiro, n°
593, filha de JOÃO JACOMINI e de dona MARIA TONET.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da
lei.
IRAPURU, 27 de junho de 2017.
Substituta

www.avozdeirapuru.com.br

