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Avaliado em R$ 500 mil, terreno é doado para
implantação do Distrito Industrial de Espírito Santo
Na última quarta-feira, 17, o
Prefeito Afonso Nascimento
Neto acompanhado de seu Chefe de Gabinete, Gilberto Nascimento Bertolino, esteve no Tabelionato de Notas de Santa
Cruz do Rio Pardo para formalizar a Escritura Pública de doação da área de aproximadamente quatro hectares, avaliada em R$ 500 mil, de propriedade de Nelson Nascimento e
Antonia Nascimento, Gilberto
Bertolino e Maísa Nascimento
Bertolino, pais e tios do Prefeito Afonso, para o Município de
Espírito Santo do Turvo.
Nesta área será implantado
o primeiro Distrito Industrial do
Município, possibilitando a ins-

talação de indústrias e empresas. Será um marco para a geração de empregos e renda, desenvolvimento econômico e industrialização da cidade.
Afonso não escondeu a alegria de fazer parte desta grande vitória para a população espirito-santense. Em suas redes
sociais, declarou: “Como Pre-

feito e espirito-santense que
sou, estou muito feliz em realizar essa doação da área para
implantação do nosso tão sonhado Distrito Industrial, possibilitando a instalação de indústrias e empresas. Mais do que
promessas, eu tenho um compromisso com a cidade e toda
população!”, disse emocionado.

1° Festival Sertanejo de
Santa Cruz do Rio Pardo
arrecada mais de uma
tonelada de alimentos
Prefeito Afonso Nascimento Neto exibe escritura de doação do terreno ao município

Show de Ivete Sangalo foi cancelado. Leia na página 2

Grupo de Dança Vida e Movimento de
São Pedro do Turvo conquista troféus,
dinheiro e viagem para a Disney
Mais detalhes na página 7 desta edição

SAAE investe em automação
Novos investimentos estão sendo feitos. Leia nesta edição

Dos amigos Wagner e Gabriel
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ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Sabesp renova contrato com Espírito Santo do Turvo
Companhia prevê investir mais R$ 6 milhões na expansão de redes de água e esgoto, ampliando também a oferta de água com a perfuração de novo poço
A Sabesp renovou no dia
12 de abril, o contrato de prestação de serviços (contrato de
programa) com o município de
Espírito Santo do Turvo. O ato
contou com a presença do
Prefeito Afonso Nascimento
Neto; Vice-Prefeito Lauder;
Deputado Estadual Ricardo
Madalena; Vereadores Rosinei, Cassia e Juninho; Diretor
de Sistemas Regionais da Sabesp, Ricardo Borsari; Superintendente da Unidade de
Negócio Alto Paranapanema
da Sabesp, Ivan Sobral de
Oliveira; Gerente Divisional
de Avaré da Sabesp, Jorge
Narciso de Matos Jr. e, Gerente Setor de Santa Cruz do
Rio Pardo da Sabesp - Marcos Roberto Ramos Pereira.
Espírito Santo do Turvo
apresenta índices excelentes

em saneamento básico, registrando 98% de cobertura de
rede de água, 97% de coleta
de esgoto, com 100% de tratamento do esgoto coletado.
O município tem 1.471 imóveis conectados à rede de
água e de esgoto.
Desde 1990 a Sabesp atua
no município e investe na ampliação das redes de água e
de coleta e tratamento de esgoto. Entre 2003 e 2017, a
companhia fez investimentos

de R$ 1,70 milhão no município, sendo R$ 1,20 milhão no
abastecimento de água, com
ampliação de rede de água e
novas ligações. Já em esgoto
foram investidos R$ 530 mil
na ampliação da coleta de esgotos e novas ligações. Há
ainda recursos investidos em
obras em andamento e em
bens de uso geral.
Para os próximos 30 anos, a
Sabesp prevê investimentos de
mais R$ 6 milhões em Espírito

Santo do Turvo, voltados para
a expansão e manutenção dos
sistemas existentes. A companhia planeja ampliar a adução
de água bruta e as redes de distribuição de água, perfurar um
novo poço para captação, além
de implantar 03 novos reservatórios no município. Também
serão aplicados recursos na expansão da coleta de esgotos. A
população que será beneficiada com essas futuras obras é
de 4.657 pessoas.

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

1° Festival Sertanejo arrecada mais de uma tonelada de alimentos

Renato Cruz e Vinicius
Jovino e Jovane
Martins Carreiro e Paulistinha

Jose Donizete e Morguetinho

Pedro e Yuri

Rua: Joaquim Manoel de Andrade, 1145 - Centro

Neste sábado, 13, aconteceu no recinto “José Rosso” (Expopardo), a primeira edição do Festival
Sertanejo de Santa Cruz
do Rio Pardo.
Apresentaram-se no
evento as duplas santa-cruzenses Martins Carreiro e
Paulistinha, José Donizete
e Morguetinho, Renato
Cruz e Vinícius, Jovino e
Jovane e Pedro e Yuri. O

encerramento ficou por
conta da cantora sertaneja
Bruna Viola.
O evento, que também
contou com a presença de
food trucks, arrecadou
mais de uma tonelada de
alimentos não perecíveis.
A realização do Festival
Sertanejo é uma parceria da
Prefeitura de Santa Cruz do
Rio Pardo com a Secretaria
de Cultura.

Bruna Viola

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Wesley Safadão e Maiara e
Maraisa também se apresentarão na Festa do Peão
A notícia foi divulgada através de nota oficial pela Marrero Rodeio, empresa realizadora da Festa do Peão de Santa Cruz do Rio Pardo.
Segundo a nota, a mudança na grade de shows oficial
do rodeio de 2020 foram necessárias devido a manifestação da cantora Ivete Sangalo, que após o carnaval de
2019, decidiu que, por motivos
pessoais, não faria shows antes do carnaval de 2020.
“A data para a apresentação em Santa Cruz do Rio
Pardo havia sido reservada
previamente, por intermédio
do empresário da cantora. No
entanto, a decisão da artista é
soberana no que diz respeito
ao seu trabalho, de forma que
mesmo com agendamentos
prévios, não há possibilidades

de apresentações em janeiro
de 2020, por assim ter decidido Ivete”, diz a nota.
“Pelo compromisso com os
compradores de camarote, patrocinadores e público em geral, foi buscada a modificação
que atenda o objetivo primordial da Marrero Rodeio, isto é,
manter o elevado nível do evento. De tal modo, entendeu-se
como melhor solução integrar
o cantor Wesley Safadão e a
dupla Maiara e Maraisa, na programação de 25 anos de evento”, continua a nota.
Na programação da 25ª
Festa do Peão de Santa Cruz
do Rio Pardo também consta
shows de Leonado, Zé Neto
e Cristiano e Alok, mantendose reconhecidamente como
uma das melhores festas do
peão do Brasil.
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Fundo Social de Solidariedade distribui
ovos de Páscoa na rede municipal e CAPS

Aconteceu nessa semana
a distribuição de ovos de
Páscoa em escolas da rede
municipal de ensino e CAPS.
Alunos até o 1° ano do
Ensino Fundamental tiveram
suas páscoas adoçadas por
essa iniciativa da Prefeitura
de Santa Cruz do Rio Pardo
por meio do Fundo Social de
Solidariedade.
Foram distribuídos cerca de

três mil ovos de chocolate aos
alunos das seguintes escolas
e CAPS: CEIM “Tereza Maria de Jesus”; CEIM “Antônio Manfrin”; CEIM “Stella
Fátima Correa R. Quagliato”;
CEIM “Criança Feliz”; CEIM
“Sebastiana Molitor de Olivei-

ra”; CEIM “Alzira Porto de
Castro”; CEIM “Idê Castro
Borges”; EMEI “Mércia S.
Saleme”; EMEI “Pingo de
Gente”; EMEI “Arco Iris”;
EMEI “Peralta”; EMEI Diva
Zacura; CEIM “Dirce da Silva Pereira”; CEIM “Angela
Maria Claudino Sato”; EMEIEF “Profª Maria José Rios”;

EMEIEF “Frei José Maria
Lorenzetti”; Centro Educacional Infanto Juvenil “Professor Wilson Gonçalves”; Centro Educacional Infanto Juvenil “Professor Moraes”; Centro Educacional Infanto Juvenil “Dayse Maria Sanches” e,
Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I.

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Grupos dos CRAS Estação e Betinha
participam de oficina de ovos de Páscoa

Foi realizada durante a semana a Oficina de Ovos de
Páscoa nos CRAS Estação

e Betinha. Até o dia 18 de
abril, todos os grupos que frequentam o Centro de Referência de Assistência Social
participaram da confecção
de ovos caseiros, com a ajuda dos monitores. A iniciativa teve o apoio da Secretaria
dos Direitos das Pessoas com
Deficiência e de Desenvolvimento Social.
A Oficina aconteceu nos
períodos da manhã e tarde,

de acordo com o horário dos
grupos. No CRAS Estação,
o preparo dos ovos de chocolate foi orientado pela merendeira Odila Pereira Pelogia e no CRAS Betinha, por

Adriana Léa de Oliveira.
Cada pessoa fez seu próprio
ovo de Páscoa e levou para
casa. Já os ovos para as crianças das creches, o Fundo
Social fez a entrega.
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SAAE de São Pedro do Turvo investe em automação
Feliz aniversário!

A princesa Raynara comemorou seus 6 aninhos de
vida ao lado de amigos e familiares em uma anima festinha oferecida na Chácara
Santa Tereza e novamente,
recebe os parabéns e votos
de muita saúde e felicidade.
“Que seja mais um ano de
conquistas, aventuras e novas descobertas. Que sua
alegria continue contagiando
a todos. Parabéns!”
Fotos: Studio Camargo

O SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto)
realizou durante a semana,
a troca de três painéis antigos de acionamento de bombas d’água por painéis com
nova tecnologia de aciona-

Editais de proclamas
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
casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525
do Código Civil Brasileiro:
1. GERALDO TEREZAN NETO e
CAROLINE RIBEIRO SARTORI. Ele,
natural de Santa Cruz do Rio Pardo,
Estado de São Paulo, nascido aos vinte de junho de um mil novecentos e
oitenta e oito (20/06/1988), profissão
agricultor, estado civil solteiro, domiciliado e residente à Sítio Salto Dourado, Salto Dourado, na cidade de
Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de
São Paulo, filho de PAULO SERGIO
TEREZAN e de dona JANETE APARECIDA ANDRADE TEREZAN. Ela,
natural de Santa Cruz do Rio Pardo,
Estado de São Paulo, nascida aos
nove de fevereiro de um mil novecentos e noventa e seis (09/02/1996),
profissão professora, estado civil
solteira, domiciliada e residente à Rua
José Queiroz, 132, Sodrelia, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de ROBERTO
AGOSTINHO SARTORI e de dona LEILA APARECIDA RIBEIRO SARTORI.
2. JOÃO BATISTA DOS SANTOS
e MARIA APARECIDA DOMINGUES
CHAVES. Ele, natural de Ipaussu,
Estado de São Paulo, nascido aos trinta de junho de um mil novecentos e
sessenta e um (30/06/1961), profissão tratorista, estado civil divorciado, domiciliado e residente à rua Benedita de Oliveira Mello, 233, Residencial Paraiso, na cidade de Santa
Cruz do Rio Pardo, Estado de São
Paulo, filho de JOÃO DOS SANTOS e
de dona LUCIA PAES DOS SANTOS.
Ela, natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, nascida aos
vinte e um de julho de um mil novecentos e sessenta (21/07/1960), profissão costureira, estado civil divorciada, domiciliada e residente à rua
Benedita de Oliveira Mello, 233, Residencial Paraiso, na cidade de Santa
Cruz do Rio Pardo, Estado de São
Paulo, filha de BENEDITO DOMINGUES CHAVES e de dona APARECIDA DE OLIVEIRA CHAVES.
3. LUIS HENRIQUE PIOVEZAN
e ANDREZZA ANDRADE RODRIGUES. Ele, natural de Ipaussu, Estado de São Paulo, nascido aos dezesseis de fevereiro de um mil novecentos e noventa e quatro (16/02/1994),
profissão operador de produção, estado civil solteiro, domiciliado e residente à rua Francisco Gonzaga de
Oliveira, 56, Vila Mathias, na cidade
de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado
de São Paulo, filho de LUIZ CARLOS
PIOVEZAN e de dona NEUSA DE
CARVALHO PIOVEZAN. Ela, natural
de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado
de São Paulo, nascida aos quinze de
janeiro de um mil novecentos e noventa e oito (15/01/1998), profissão
auxiliar de recursos humanos, estado
civil solteira, domiciliada e residente
à rua Francisco Gonzaga de Oliveira,
56, Vila Mathias, na cidade de Santa
Cruz do Rio Pardo, Estado de São
Paulo, filha de ANDRÉ LUIZ RODRIGUES e de dona IRACY FRANCISCON ANDRADE RODRIGUES.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Marcelo Cacciacarro Soares
Oficial de Registro Civil

mento, visando melhor atendimento aos munícipes de

São Pedro do Turvo.
Também foi realizada a

reforma da bomba de esgoto, possibilitando o funcionamento da estação de tratamento de esgoto em
100%. Além disso, o SAAE
está adquirindo uma nova
bomba para melhor atender
a população.
O Serviço Autônomo do
SAAE modernamente é lucrativo e futuramente terá
sede própria que abrigará
toda estrutura do serviço.

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Equipe de enfermagem participa
de educação continuada
Entre os dias 11 e 12 de abril
foi realizada mais uma Educação Continuada na Santa Casa
de Santa Cruz do Rio Pardo.
O tema exposto foi aspiração
das vias aéreas. O treinamento foi voltado aos profissionais
do quadro de enfermagem.
A fisioterapeuta Mariana
Pavan Sonego ministrou o
curso. “A intenção é padronizar as condutas referentes a
este procedimento de grande
importância”.
A formação foi bastante
prática quando os participantes puderam testar as habilidades nos bonecos.
As atualizações sobre diversos temas são realizadas
constantemente no hospital
com o objetivo de manter a

Uma das turmas que participou da atualização

equipe de profissionais apta
para o melhor atendimento
ao paciente.
Em fevereiro o tema debatido foi o manuseio da bomba
de infusão. Além do quadro de
enfermagem outros setores
que também participam das

atualizações são Nutrição e
Dietética e Higiene Hospitalar.
O quadro clínico também
realiza reuniões de atualização como é o caso da equipe
de Ginecologia e Obstetrícia
que falou sobre prematuridade no início de abril.
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Esporte vem crescendo em São Pedro do Turvo

A Secretaria Municipal de
Esportes e Cultura em parceria com as Secretarias do Social, Educação e Saúde, oferece vários projetos esportivos
para crianças, adolescentes,
pessoas da melhor idade e
público em geral, com total
apoio da Prefeitura Municipal
de São Pedro do Turvo.
O cronograma dos projetos
abrange todos os dias da semana durante os períodos da manhã, tarde e noite e, aos finais
de semana são as competições.
Os projetos oferecidos são:
Jiu Jitsu, Vôlei Infantil, Futebol, Atletismo, Hidroginástica,
Caminhar Para a Vida, Vôlei
Adaptado, Futsal, Recreação
no Bairro Água Suja, Vôlei no
Bairro Água Suja, Caminhar
no Bairro Água Suja, Interação Melhor Idade e Ritmos.
O Secretário de Esportes,
Geovane Gonçalves, lembra
que o município é pequeno,
mas com o Esporte levado a
sério e em crescimento. “Não
se pode pensar que está bom
e sim, pensar em melhorias
constantes”, comentou.
Além da parte esportiva,
através de parceria com a
Secretaria de Assistência So-

cial é oferecido diariamente,
em todos os projetos, um
complemento alimentar, que
é um lanche com suco ou fruta para todos os participantes. A faixa etária nos projetos esportivos inicia desde os
6 anos de idade e vai até os
amigos da melhor idade.
Geovane frisa que o trabalho esportivo é uma união de
setores com grandes objetivos
e os principais são a inclusão
social, a formação do ser humano e a melhoria na qualidade de vida. “Agradecemos a
todas as Secretarias que juntas fazem o Esporte se desenvolver em São Pedro do Turvo com respaldo da Prefeitura

Municipal através do Prefeito
Marquinho Pinheiro juntamente com a Primeira-Dama
Eduarda e a Vice-Prefeita
Bete Pedron que não medem
esforços para dar total apoio
e, interessante que sempre estão presentes acompanhando
o trabalho, isto é de extrema

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Santa Cruz goleia Itatinga na
Copa Record de futsal feminino
Santa Cruz do Rio Pardo goleou Itatinga por 10 a 0 na noite
do dia 16 e está classificada para
a segunda fase da Copa Record
de futsal feminino.
Apoiado por um grande número de torcedores que fez
muito barulho no ginásio Aniz
Abras, as meninas de Santa
Cruz pressionaram desde o início e com menos de cinco minutos o placar já estava 3 a 0.
Diante da tranquilidade do
jogo, o treinador Marcos Salaro passou a dar oportunidades para as atletas mais jovens
e mesmo diminuindo o ritmo,
o jogo continuou tranquilo e
Santa Cruz abriu 5 a 0.
Faltando poucos minutos
para o fim da primeira etapa,
a goleira de Itatinga se machucou e sem atletas no ban-

co de reservas, uma jogadora
de linha foi para o gol, fazendo com que a equipe ficasse
com uma menina a menos em
quadra. Santa Cruz ainda fez
mais dois gols, terminando o
primeiro tempo em 7 a 0.
No início do segundo tempo,
Salaro manteve as meninas da
escolinha, que encontraram dificuldades para furar o bloqueio
defensivo das adversárias. Com
quatro minutos voltaram as atletas mais experientes e com sete

minutos o placar foi ampliado
para 10 a 0.
Faltando doze minutos para
o fim do jogo, a atleta de Itatinga que estava no gol levou
uma bolada no rosto e ficou
caída na quadra dizendo não
ter mais condições de jogo,
fazendo com que a arbitragem
desse o jogo por encerrado.
Os gols foram marcados
por Ângela (3), Jane (2), Emilly (2), Bruna (2) e Patty (1).
Seis equipes estão classificadas para a segunda fase e
no próximo dia 25, a TV Record fará o sorteio dos novos
grupos. Serão formados dois
grupos de três equipes cada,
com as duas primeiras passando para a semifinal.

importância”, comenta o Secretário que agradece ainda a
equipe da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura por
todo empenho e dedicação fazendo sempre o melhor para
que os projetos se desenvolvam
e alcançar o objetivo de nossos alunos estarem incluídos
nos projetos, pois diminui o tempo ócio, mantendo nossas crianças e adolescentes longe
das drogas e da marginalidade. “Agradecemos ainda a
participação dos pais, do incentivo ao filho em praticar
Esporte, de estarem presentes nesta fase da vida, isto contribui em muito para o trabalho da Secretaria de Esportes
que cria um vínculo da família junto ao Esporte que também é um dos nossos objetivos, não só o filho, mas também as famílias participarem
do esporte. Por fim, agradeço as empresas amigas que
nos apoiam e ajudam, nosso
muito obrigado tornando-se
Empresas Amigas do Esporte”, completa Geovane.
O Secretário conta que o
trabalho esportivo está em desenvolvimento e há muito que
fazer ainda. “Não se pode pensar que está bom e sim temos
que melhorar a cada dia, mais
com planejamento e apoio da
Prefeitura Municipal, estamos
em andamento com projetos
esportivos abrangendo todas
as idades, obras esportivas
para se inaugurar como o
Campo de Futebol Society, Pista de Skate, Academia ao Ar
Livre do Bairro Água Suja e
Reforma da Quadra da Vila
Bom Jesus. Eventos esportivos
que no ano de 2019 vem com
novidades como a volta do
Campeonato Intermunicipal de
Futebol e a 1ª Corrida de Rua
Pedestre, além dos que já
aconteceram e outros em andamento. Esporte é inclusão
social, formação do ser humano e melhoria da qualidade de
vida”, completou.
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Bell e Zaia sagraram-se
Bicampeões do Torneio
de Malha entre Amigos
No último dia 14, aconteceu no Campo de Malha José
Caetano da Silva “Zito da
Lenha” o Torneio de Malha
Entre Amigos, realizado pela
Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, com total
apoio da Prefeitura Municipal
de São Pedro do Turvo.
Através da liberação do
Prefeito Municipal Marquinho
Pinheiro, o Campo de Malha
passou por algumas melhorias, teve a ampliação do seu
box comercial “bar”, troca de
pisos e pinturas, tudo isto pensando nos seus frequentadores, com um espaço ampliado, as pessoas passam horas

de lazer, com jogos de baralho, sinuca e malha, tornandose um ponto de encontro.
O Torneio de Malha começou às 11h com término
às 17h, com jogos muito disputados, atraindo um grande público jogando e torcendo. Além dos jogadores do
município, estiveram presente jogadores de Santa Cruz

do Rio Pardo, tendo ainda a
presença do Prefeito Marquinho Pinheiro batendo um
papo com os amigos e acompanhando os jogos.
A decisão foi entre a dupla
Cicero e Carçudo de São Pedro do Turvo contra Bell e
Zaia de Santa Cruz do Rio
Pardo e, num jogo muito disputado, a dupla Bell e Zaia

sagraram-se bicampeões do
Torneio de Malha entre Amigos de São Pedro do Turvo;
Cicero e Carçudo ficaram
com o 2º lugar e Mael e Marcelino de São Pedro do Turvo
com o 3º lugar e ainda, Mael
foi melhor quebrador com 15
quebradas. A premiação foi
em troféus e dinheiro.
O Secretário de Esportes
Geovane Gonçalves, agradece novamente a todos pela
participação; a Prefeitura
Municipal através Prefeito
Marquinho Pinheiro pela sua
presença e liberação das melhorias no local; ao Marcio
“Can Can” que está à frente
do Box comercial por toda
ajuda e, todos os amigos que
gostam de jogar ou acompanhar as partidas de malha

REGIÃO

Ricardo Madalena é eleito presidente da
Comissão de Transportes e Comunicações
O deputado Ricardo Madalena foi eleito por unanimidade na tarde desta quartafeira, 17 de abril, presidente
da Comissão de Transportes
e Comunicações (CTC).
Madalena passa a acumular
também a Coordenadoria da
Frente Parlamentar em Prol
do Transporte Metroferroviário (FTRAM) e a 2ª vicepresidência da Assembleia
Legislativa. Foi eleito para
ocupar a vice-presidência da
Comissão o deputado Rogério Nogueira.
Em seu primeiro pronunciamento, Madalena falou da
responsabilidade do cargo.
“Há muito trabalho pela frente. Vamos tratar da renovação e das novas concessões
de nossas rodovias e também
nos ocuparmos da questão das
nossas ferrovias. A Rumo

Nogueira, os seguintes deputados membros efetivos:
Rodrigo Gambale, Tenente
Coimbra, José Américo, Teonílio Barba, Vinícius Camarinha, Analice Fernandes,
Cezar, Xerife do Consumidor, Leo Oliveira, Fernando
Cury e Campos Machado.
A Comissão vai se reunir
todas às quartas-feiras, às
15 horas.
Logística, a maior empresa
ferroviária do Brasil, já anunciou investimentos de 7 bilhões
em nossa malha ferroviária”.
Madalena também destacou a
discussão sobre os valores dos

pedágios e de novas praças,
que serão temas permanentes
da Comissão.
Fazem parte da Comissão, além dos deputados Ricardo Madalena e Rogério
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Grupo de Dança Vida e Movimento se
destaca no Festival de Dança Yalode Lattari
O Grupo de Dança Vida e
Movimento de São Pedro do
Turvo, fez bonito mais uma
vez no Festival de Dança Yalode Lattari que aconteceu no
dia 13 de abril, na Estância Turística de Piraju.
O grupo tem como coreógrafa a Professora Shirlei Ione
Kato Boffe e há mais de 13
anos vem se destacando e sendo premiado em vários festivais internacionais e desta vez
não poderia ser diferente, comSANTA CRUZ DO RIO PARDO

Trio de mulheres traz palestra sobre
a descoberta do brilho interior

Natalia, Beatriz e Giselli serão as palestrantes do próximo dia 23 de abril

A primeira palestra com Beatriz Bernardez, Giselli Sinzato e Natalia Locali, no mês das
mulheres, na Ace (Associação
Comercial e Empresarial) fez
tanto sucesso, que o trio resolveu repetir a dose e trazer a
parte 2 com o mesmo tema:
‘Como descobrir o seu brilho’.
Desta vez o encontro é na
AABB (Associação Atlética
do Banco do Brasil), na próxima terça-feira (23 de abril),
às 19 horas. O investimento é
de R$ 10,00. A palestra é direcionada a mulheres e homens que desejam conhecer
ferramentas capazes de identificar o brilho interior de cada
um, além de ser um espaço
para troca de experiências.
Os convites podem ser adquiridos nos seguintes pontos de
vendas: Epdemia, Epdemia
Store, Santorini, By Co Dudu,
Empório da Comida, Sonia
Hair, Maison Locali e também pelos telefones: 998969798 WhatsApp e 996881695.
Ao longo do bate papo, as
palestrantes utilizarão ferramentas para sensibilização do
público presente.
Natalia Locali, usará o
CIS-COACHING INTEGRAL SISTÊMICO, um programa de coaching que auxilia o cliente (coachee) na tomada de decisões, a ter Autorresponsabilidade e atingir

suas metas, assim como a realização de sonhos. “Unindo
razão e emoção, trazendo ao
Coachee maior inteligência
emocional, de uma maneira
sistêmica (em todas as áreas
da vida conjuntamente), o
Coach (profissional) traça junto com o coachee um plano
de ação, eliminando os impedimentos e limitações e potencializando e fortalecendo as
características positivas, com
as ferramentas adequadas do
CIS, com o objetivo de chegar mais rápido ao “estado desejado” do cliente. Entendemos que todos têm direito original a uma vida abundante, e
tudo o que não for abundante
é disfunção e, portanto, deve
ser tratada com as ferramentas ideais”, destaca Natalia.
Já a cantora e palestrante
Beatriz Bernardez usará a
musicoterapia, um conjunto de
técnicas baseadas na música
e empregadas no tratamento
de problemas somáticos, psíquicos ou psicossomáticos.
“A musicoterapia trata-se de
um híbrido entre arte e saúde e
serve para promover a comunicação, expressão e aprendizado. Além disso, busca facilitar a organização e a forma de
se relacionar dos seus pacientes. Pode ser utilizado em qualquer área que haja demanda,
seja promovendo saúde, reabi-

litando ou atuando como medida de prevenção ou simplesmente para melhorar a qualidade de vida”, explica Beatriz.
Além disso, existe a musicoterapia comunitária, ou social, que visa empoderar grupos e possibilitar o engajamento
e organização necessários para
que os indivíduos do grupo tenham plenas capacidades de
enfrentar os desafios comuns
da vida em sociedade.
A especialista em gestão
de pessoas, Giselli utilizará o
Eneagrama uma ferramenta
completa de autoconhecimento pela personalidade. “Por
um mapeamento comportamental é possível identificar
sua personalidade predominante e então por ela se reconhecer nos “padrões comportamentais”, diz Giselli.
Seguindo as orientações
do “mapa” do Eneagrama, a
pessoa pode ir tomando consciência dos motivos que a levam agir de determinada maneira e o melhor, indica como
“sair” desse “vícios comportamentais”. “Por isso é possível sentir-se mais realizada e
feliz”, pontua Giseli.
Ela ainda explica que Eneagrama não é terapia, mas sim
uma ferramenta milenar, de
resultados comprovados, objetiva e muito dinâmica para desenvolvimento de consciência.

petindo com municípios de
todo o estado como: Itapetininga, Botucatu, Marília, Assis, Piraju, Sorocaba e também de
outros estados como Mato
Grosso, conseguindo a classificação para os EUA-Disney,
conquistando o prêmio conjunto da obra no valor de R$
750,00 e premiados em todas
as categorias sendo 2 troféus
de 1º lugar, 3 troféus de 2º lugar e 1 troféu de 3º lugar.
A Diretora Municipal de
Cultura, Vera Claro, agradece a todos pela participação.
“Fica aqui meus agradecimentos primeiramente a Deus
pelas bênçãos; aos alunos por
sermos uma família unida, forte, persistente e de garra; a
professora Shirlei por acreditar em nós e sempre nos apoiar e incentivar mais e mais;
aos pais por nos confiar os

seus filhos e acreditar no projeto; ao Prefeito Marquinho
Pinheiro; Vice-Prefeita Bete
Pedron; nossa PrimeiraDama e Presidente do Fundo
Social, Eduarda Pinheiro por
nos dar total apoio e confiar
em nosso trabalho em equipe;
a Secretária de Assistência
Social, Lucimar Divino, por
dar apoio e incentivar o grupo; ao motorista Vagner por
ter nos conduzido na proteção

de Deus; a Rosalva pela elaboração dos lanches e, ao exaluno Jackson Flora pela presença, nos auxiliando no que for
necessário. Isso é união e companheirismo, acima de tudo humanização, pois estamos juntos
por uma só causa social a qual,
batalhamos diariamente com
Deus nos abençoando a cada
dia. Me sinto orgulhosa em fazer parte desse grupo”, completa Vera Claro.

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Inscrições para 8ª Concurso Miss
Comerciária 2019 encerram em 30 de abril
A 8ª edição do Concurso
“Miss Comerciária” acontecerá no dia 22 de junho, no salão de festas da Ace. O concurso é realizado pela Associação Comercial e Empresarial de Santa Cruz Rio Pardo
em parceria com as empresas do comércio, indústria e
prestação de serviços. As inscrições seguem até o próximo dia 30 de abril. As interessadas devem pegar na
ACE a ficha de inscrição, o
regulamento e o termo de autorização do empregador que
apadrinha a sua funcionária
para o concurso. Para participar a candidata deve estar
empregada e registrada na
empresa e ela será a sua representante no concurso.
Entre os critérios para participar a candidata deve ter
entre 16 e 32 anos. São exigidos no momento da inscrição
cópia do RG, CPF, CTPS,
comprovante de endereço e
autorização de participação
assinada por responsável, se
menor de 18 anos. Os principais objetivos do concurso são
promover a cultura e a beleza
da mulher comerciária e valorizar os profissionais, moti-

Andrezza Rodrigues foi a
ganhadora
do Miss Comerciária
2018

vando e elevando a autoestima das colaboradoras. Na
noite do desfile serão observados, através de um corpo de
jurados os quesitos: desenvoltura, simpatia, charme e elegância. As candidatas farão
três entradas, sendo coreografia inicial, trajes de banho e
gala. Vale lembrar a produção
das candidatas, como cabelo
e maquiagem serão de responsabilidade da Associação
Comercial através do Núcleo
de Beleza da ACE, que compõe o Projeto Empreender.
O concurso também prevê

uma ganhadora da Internet, onde
a candidata que obtiver mais
“curtidas” em uma rede social,
levará a faixa de “Miss Internet”, através de voto popular.
A Miss Comerciária receberá o prêmio de R$ 1 mil, a 1ª
Princesa, R$ 700, a 2ª princesa, R$ 400, a Miss Simpatia,
R$ 200,00 e a Miss Internet
uma semi-joia. A torcida mais
animada também será premiada com um troféu. Os convites para o evento estarão à
venda com as candidatas e na
secretaria da Ace Santa Cruz
a partir do mês de maio.
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