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Regis Danese e Anjos de Resgate se apresentam
hoje no 2º Mãe Fest em Santa Cruz do Rio Pardo
Em comemoração ao Dia
das Mães, a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio
Pardo realiza hoje, 11, a 2ª edição do Mãe Fest, no Recinto
“José Rosso” (Expopardo).
Com início às 17 horas, o
evento tem previsão de encerramento às 23 horas, sendo
que o cantor Regis Danese
(foto ao lado) deve subir aos
palcos por volta das 21 horas.
A abertura ficará por conta de
apresentações musicais local.
O evento contará com praça de alimentação e food trucks. Será proibida a venda e
consumo de bebidas alcoólicas no recinto. A entrada será
uma doação de agasalho ou
cobertor para a Campanha do
Agasalho, com estacionamento livre. Participem!

Escolha das Rainhas e Princesas da
32ª Festa do Peão de São Pedro do
Turvo acontece dia 18 de maio,
durante a Fest Country. Prestigiem!

CRAS realiza festa em comemoração ao Dias das Mães em
Espírito Santo do Turvo

Página 4

Dos amigos Wagner e Gabriel
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Comércio tem horário especial para o Dia das Mães
A abertura do comércio
será diferenciada neste final de semana para as ven-

das do Dia das Mães. Ontem, 10, as lojas ficaram
abertas das 9 horas às 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
AVISO DE SUSPENSÃO CHAMADA PÚBLICA 001/2019
A Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica a todos os interessados que o
edital da Chamada Pública 01/2019, objetivando a aquisição de alimentos da agricultura familiar, está suspenso em virtude de readequação do
Termo de Referência. O novo edital será republicado com uma nova data
para
abertura
do
certame.
Informações
pelo
site
licitacao@espiritosantodoturvo.sp.gov.br ou pelo telefone (14)33759500. Espírito Santo do Turvo, 09 de maio de 2019.
Sonia Dias Funchal da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Ontem o comércio ficou aberto até às 22h

horas e hoje, 11, das 9 horas às 17 horas.
A expectativa dos empresários é aumento do movimento, tendo em vista a data
comemorativa ser considerado o segundo Natal em
vendas.
Para incentivar ainda
mais as compras no comércio de Santa Cruz do Rio
Pardo, a Associação Comercial e Empresarial promove a promoção ACE Conectada com Você.
As lojas participantes entregam as seladinhas para
os clientes que concorrerão
a dez vale compras de R$
400 a R$ 1mil. A promoção
encerra no 11 de maio. O
sorteio será na quarta-feira (15 de maio).
Durante todo o ano a
ACE Conectada Com Você
sorteará R$ 57 mil reais em
prêmios distribuídos nas
Promoções de Dia das
Mães, Dia dos Pais e Natal.
Neste ano a novidade

Rua: Joaquim Manoel de Andrade, 1145 - Centro

fica por conta das seladinhas que os consumidores
estão recebendo dos lojistas. Ao abri-las o cliente
encontrará um código que
deverá ser cadastrado no
site da promoção. Primeiramente o consumidor realizará um cadastro com seus
dados pessoais, depois
para cada seladinha que
receber ele irá acessar o site
e incluir o código.
O cliente não precisa
guardar a seladinha. Esta

mudança ocorre tanto para
acompanhamento das tendências tecnológicas como
também para facilitar a
vida do consumidor. Além
disso, caso alguém tenha
dúvidas no preenchimento
eletrônico, há um colaborador a disposição na ACE
para prestar este apoio.
FERIADO MUNICIPAL
Já na segunda-feira
(13 de maio), Feriado Municipal, o comércio estará fechado.
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Conheça o Projeto “Orquestra de Câmara Santa Cruz”
Foi o sonho de levar música clássica, cultura e inclusão
social às crianças e adolescentes moradoras dos bairros
periféricos de Santa Cruz do
Rio Pardo, que fez com que o
professor José Magalli Junqueira criasse, em meados de
2015, o Projeto “Orquestra de
Câmara Santa Cruz”, para a
formação de uma Orquestra
de crianças e jovens.
O projeto promove aulas
teóricas e práticas com instrumentos de cordas, como: violino, viola, violoncelo e contrabaixo. As aulas acontecem no
Cras (Centro de Referência e
Assistência Social) “Betinha”,
no bairro São José, para atendimento às crianças e adolescentes de bairros como Vila
Fabiano, Vila Divineia e Vila
Maristela. O espaço para as
aulas e ensaios é cedido pela
Prefeitura Municipal, que tam-

parceria inicial da Secretaria Municipal de Assistência
Social de Santa Cruz do Rio
Pardo, mas está aberto a outros apoios de instituições
sociais, assistenciais e em-

presas que queiram ajudar e
dar suporte às crianças e jovens que estão deixando as
ruas e entregando-se à salutar atividade social e cultural da Música.

SÃO PEDRO DO TURVO

Tarde de Lazer movimenta
Prainha Municipal

bém participa com o fornecimento de lanches às crianças,
nos dias de ensaios (terças,
quintas- 18 horas às 20 horas
e sábados- a partir das 9h).
Desde o inicio, são muitos os frutos colhidos no pro-

jeto: a evolução é perceptível, tanto no desempenho nos
ensaios e apresentações
como no desenvolvimento
comportamental. ”Quando
iniciamos, eles chegavam
gritando. Hoje o clima é
de tranquilidade, e a disciplina é um dos pontos
fortes do projeto. Afinal a
Música demanda esta postura”, diz a professora de
violino, Carline Adrião.
A Orquestra já se apresentou em locais como escolas,
inaugurações de prédios públicos, entidades, Fórum da
Comarca de Santa Cruz de
Santa Cruz do Rio Pardo, Prefeitura Municipal e algumas
das empresas apoiadoras do
projeto. ”Com esta exposição positiva, percebemos
que os integrantes se sentem valorizados, melhorando sua autoestima”, afirma
o professor José Magalli.
Tudo é possível graças ao
apoio das empresas que abraçaram a causa e confiaram no
trabalho da equipe.
Recentemente foi aprovada pela Secretaria de Estado
da Cultura (ProAc ICMS) a
quarta etapa do projeto, em
fase de captação de recursos
do ICMS das empresas. “A
cada ano a responsabilida-

de aumenta, as dificuldades
financeiras são muitas, mas
driblamos todas elas com a
coesão da equipe e objetivo comum de proporcionar
um futuro melhor para estas crianças e adolescentes”- comenta o Coordenador
do Projeto, Fabiano Moreira.
A Orquestra também realiza concertos por meio da Lei
Rouanet, como o Projeto
“Curto Circuito Musical”, turnê que leva o codinome de
‘Cinema in Concert’, iniciado em 2018, com duas grandes apresentações em Santa
Cruz do Rio Pardo (SP) e
Assis (SP). Já estão sendo
preparados novos concertos,
em 2019, nas cidades de Cândido Mota, Piraju e Bauru.
No caso da Lei Rouanet, a
captação de recursos é possível graças ao repasse do
Imposto de Renda de empresas e de pessoas físicas. No
total o projeto prevê sete
apresentações e deve ser finalizado em 2020.
Para participar do projeto, os alunos devem ter, no
mínimo 09 anos, morar nas
proximidades do bairro atendido, manter-se estudando e,
preferencialmente,
com renda familiar baixa.
O projeto conta com a

Apresentação de
Ricardo Cawboy

Show com o cantor Eliel Lima

Realizada pela Secretaria
de Esportes e Cultura, com
total apoio da Prefeitura, foram
planejadas várias atividades
como jogos de futebol de areia,
vôlei de areia, gincanas e muita diversão com musica eletrô-

nica com o Dj Marcio Reis.
O evento, que está no cronograma de mês de aniversário de São Pedro do Turvo,
movimentou e atraiu centenas
de pessoas no cartão postal
que é a Prainha Municipal.
Além de várias atividades, foi
montada uma praça de alimentação com barracas.
Segundo o secretário de
Esportes, Geovane Gonçalves, este evento deve acontecer uma vez por mês na
Prainha Municipal que contará com muitas atividades e
muita diversão com musica.
“A Prainha é um belo local de
lazer e vamos explora-la com
mais atividades e eventos no
objetivo de levar a todos momentos de lazer e descontração, de unir a família para se
divertir”, comentou o secretário que classificou o evento
como gratificante.
“Para o mês de junho já
está sendo planejado novo
evento e vamos dar sequência nos demais meses do ano
fazendo um cronograma anual para sempre movimentar e
resgatar as antigas domingueiras na Prainha Municipal de
São Pedro do Turvo”, garantiu Geovane.
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CRAS realiza festa em
comemoração ao Dias das Mães
Felicidades ao casal!
Familiares e amigos
testemunharam a união
do casal Ana Paula e
Paulo Sergio no dia 04
último. “Que a felicidade a dois continue sendo
o objetivo principal de
suas vidas. Que a caminhada seja longa, repleta de amor e compreensão.
Sinceros votos de felicidades!”
Fotos: Studio Camargo

O CRAS realizou na tarde
desta quinta-feira, 09 de
maio, a festa em comemoração ao Dia das Mães, no CCI
de Espírito Santo do Turvo.
O vice-prefeito Lauder e
a secretária Municipal de
Assistência Social, em nome
de toda equipe, deram as
boas-vindas.
O evento contou com
apresentação dos alunos
aulas de viola da Secretaria Municipal de Juventude e Cidadania com o professor Eliel Lima e da orquestra Yadah Eloim sob a
regência do maestro Cristiano Peloso, além dos cantores Marcos e Luciano que
encantaram a todos.

Logo após foi servido salgadinhos, refrigerantes e

entregue brinde pela data
comemorativa.

PREFEITURA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO DO TURVO
EXTRATO DA CHAMADA
PÚBLICA Nº 02/2019, A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO, pessoa
jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ sob nº
57.264.509/0001-69, sediada a
Rua Lino dos Santos, s/nº, CEP
18935-000, Espírito Santo do Turvo, estado de São Paulo, neste
ato representado pelo seu Prefeito Municipal senhor AFONSO
NASCIMENTO NETO, no uso de
suas atribuições, TORNA PÚBLICO o Edital de Chamamento em
epígrafe, com a abertura dos
envelopes a ser realizado no dia
13 de junho de 2019, as 9:00h,
destinado ao credenciamento de
pessoas físicas ou jurídicas prestadoras de serviços de capinação nos termos do parágrafo
único do artigo 11 da Lei Complementar Municipal nº 310, de 08
de março de 2019.
Espírito Santo do Turvo, 09 de
maio de 2019.
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Time da categoria sub 13 conquistou o Campeonato de Futebol par Garotos Dr. Luiz Antônio Lopes

Equipe comemora a vitória no Campeonato de Timburi

CAS conquista o título em campeonato de Timburi

A categoria SUB 13 do Projeto CAS Formando Talentos
conquistou o título de campeã
no Campeonato de Futebol par
Garotos Dr. Luiz Antônio Lopes, promovido em Timburi pela
prefeitura e Secretaria Municipal de Esportes daquela cidade. A final foi no domingo (5 de
maio) contra Taquarituba. CAS
venceu por 2 a 1 com os gols
de Luiz Daniel (Bê) e Paulo
Gabriel (Grilo). Vinicius, do
CAS, foi o goleiro menos vazado no campeonato.
Ao longo do campeonato
foram duas vitórias e um em-

Vinícius foi o goleiro menos vazado da competição

pate. No total a competição
contou com oito equipes.

O CAS também participa
da Copa São Pedro de Fute-

bol Infantil, nas categorias: 2004/2005, 2006/2007 e
2008/2009. Com uma rodada a mais que as demais equipes o Clube Atlético Santacruzense está liderando nas
três categorias.
Na última rodada os times
venceram Manduri pelos placares de: 7 a 0, no sub 15, 5 a
0 no sub 13 e 6 a 2 no sub 11.
Ainda no mês de maio iniciará o campeonato da organizado pela prefeitura de Ourinhos
no estádio Monstrinho que também contará com a participação das equipes do CAS.

ESPÍRITO SANTO DO TURVO

6º Campeonato de Som é realizado

No domingo último, 05
de maio, foi realizado

mais uma edição do campeonato de som automotivo e carros rebaixados em
frente o lago municipal de
Espírito Santo do Turvo.
Com muito pancadão os
participantes tiveram a
disposição praça de alimentação.
U m a re a l i z a ç ã o c o m
apoio da Secretaria Municipal de Juventude e
C i d a d a n i a e P re f e i t u r a
Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
ADJUDICAÇÃO: Após o término do PREGÃO nº 21/2019 sem a manifestação para interposição de recursos, eu, SONIA DIAS FUNCHAL
DA SILVA, pregoeiro oficial, fiz a adjudicação do objeto do presente
PREGÃO, da seguinte empresa com o seguinte valor: ROSSETTO &
PEDROSO LDTA-EPPI, com o valor de R$ 10.359.00 (Dez mil, trezentos e cinquenta e nove reais) - Item:
1, 2,
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19.
Valor Total da Licitação: R$10.359,00
Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, 08 de Maio de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº 76/2019
Processo: 1170/2019 – Dispensa de Licitação nº 23/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: MAESTRIA TINTAS E SISTEMAS LTDA
Objeto: Aquisição de tinta para sinalização de transito no
Município através da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo.
Valor: R$9.040,00
pela execução total do Contrato
Vigência: De 08/05/2019 à 07/08/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
ADJUDICAÇÃO: Após o término do PREGÃO nº 22/2019 sem a manifestação para interposição de recursos, eu, SONIA DIAS FUNCHAL
DA SILVA, pregoeiro oficial, fiz a adjudicação do objeto do presente
PREGÃO, da seguinte empresa com o seguinte valor: WHITE MARTINS
GASES INDUSTRIAIS LDTA, com o valor de R$ 148.000,00 (Cento e
quarenta e oito mil reais) - Item: 1, 2, 3.
Valor Total da Licitação: R$148.000,00
Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, 08 de Maio de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº 77/2019
Processo: 1260/2019 – Dispensa de Licitação nº 24/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: JOACIR ROSA
Objeto: Locação de Imóvel, através da Secretaria Municipal de
Juventude e Cidadania da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo.
Valor: R$9.240,00
pela execução total do Contrato
Vigência: De 10/05/2019 à 09/05/2020

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 casarse e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
1. GABRIEL DA SILVA RAMOS e MIRIAN PEREZ BATISTA. Ele, natural de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, nascido aos dezenove de novembro de um mil novecentos e noventa e seis (19/11/1996),
profissão estudante, estado civil solteiro, domiciliado e residente à Rua
Joaquim Dias Machado, 771, Chácara Peixe, na cidade de Santa Cruz do
Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de JOEL GONSALVES DA SILVA e de
dona ROSELI RAMOS SILVA. Ela, natural de Santa Cruz do Rio Pardo,
Estado de São Paulo, nascida aos dezesseis de maio de um mil novecentos e noventa e oito (16/05/1998), profissão estudante, estado civil solteira, domiciliada e residente à Rua Japão, 162, Parque das Nações, na
cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de JOSUÉ
TAVARES BATISTA e de dona REGINA CELIA PEREZ BATISTA.
2. RENAN LUCAS VANDERLEI e DANIELE DE FATIMA CARVALHEIRO. Ele, natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, nascido
aos dezesseis de setembro de um mil novecentos e noventa (16/09/
1990), profissão projetista, estado civil solteiro, domiciliado e residente à
Rua Vereador Dorival Parmegiane, 69, Jardim California, na cidade de
Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de OBERDEU SOARES VANDERLEI e de dona JANE DE FATIMA PULUCENIO VANDERLEI. Ela,
natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, nascida aos
quinze de setembro de um mil novecentos e noventa e três (15/09/1993),
profissão vendedora, estado civil solteira, domiciliada e residente à Rua
Vereador Dorival Parmegiane, 69, Jardim California, na cidade de Santa
Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de JOÃO AUGUSTO CARVALHEIRO e de dona LUZIA DE FATIMA OLIVEIRA CARVALHEIRO.
3. PAULO SÉRGIO ZAIA e ANA PAULA PEREIRA DA SILVA. Ele,
natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, nascido aos
dezenove de abril de um mil novecentos e setenta e um (19/04/1971),
profissão escriturário e analista de crédito, estado civil divorciado, domiciliado e residente à rua João Andreoli, 360, Chácara Peixe, na cidade
de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de JOSÉ ZAIA e
de dona REGINA BERTHOLDO ZAIA. Ela, natural de Santa Cruz do Rio
Pardo, Estado de São Paulo, nascida aos dois de junho de um mil
novecentos e setenta e cinco (02/06/1975), profissão professora, estado civil divorciada, domiciliada e residente à rua Quintino Bocaiúva, 731,
Centro, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha
de ARI PEREIRA DA SILVA e de dona YOLANDA PEREIRA DA SILVA.
4. RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA e LETICIA BARBOSA LOPES. Ele,
natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, nascido aos
dezessete de dezembro de um mil novecentos e oitenta e um (17/12/
1981), profissão engenheiro, estado civil solteiro, domiciliado e residente à Rua David Pinhata, 56, Vila Fabiano, na cidade de Santa Cruz do Rio
Pardo, Estado de São Paulo, filho de JOSÉ SEBASTIÃO DE ALMEIDA e de
dona ILDA STRINGUES DE ALMEIDA. Ela, natural de Ipaussu, Estado de
São Paulo, nascida aos vinte e sete de abril de um mil novecentos e
noventa e três (27/04/1993), profissão escriturária, estado civil solteira,
domiciliada e residente à Rua David Pinhata, 56, Vila Fabiano, na cidade
de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de OSEIAS
NATAL LOPES e de dona CARLA DE SOUZA BARBOSA LOPES.
5. RAFAEL JOSÉ FERRARI e LAURA RUBIO DALMATI. Ele, natural
de Ipaussu, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e três de fevereiro
de um mil novecentos e noventa e um (23/02/1991), profissão agricultor,
estado civil solteiro, domiciliado e residente à Rua Antonio Candido Rosa,
176, Jardim Santana II, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de
São Paulo, filho de ODAIR ANTONIO FERRARI e de dona ROSANGELA
APARECIDA ALVES MYRA FERRARI. Ela, natural de Santa Cruz do Rio
Pardo, Estado de São Paulo, nascida aos doze de março de um mil
novecentos e noventa e seis (12/03/1996), profissão do lar, estado civil
solteira, domiciliada e residente à Rua Antonio Candido Rosa, 176, Jardim Santana II, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São
Paulo, filha de ROGÉRIO GOMES DALMATI e de dona REGIANE LUCIA
RUBIO DALMATI.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Marcelo Cacciacarro Soares
Oficial de Registro Civil
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Campeonato Intermunicipal de Futebol de
São Pedro do Turvo segue com grandes jogos

Com ótimos jogos, o tradicional Campeonato Intermunicipal de Futebol Regional de
São Pedro do Turvo está de
volta, em sua 14ª edição, realizado pela Secretaria Municipal de Esportes e com total
apoio da Prefeitura Municipal.
As equipes estão divididas
em duas chaves, sendo integrantes da chave A: São Pedro F. C. – Guarani de Sta
Cruz do Rio Pardo – Bico Verde de Irapé – Alvinlândia e, na
chave B: C. R. Flamengo de

São Pedro do Turvo – Atlético
Juniors de Ipaussu – Vila Real
de Ubirajara – A.E.S de Espirito Santo do Turvo.
Os jogos estão movimentando o Estádio Municipal
João Batista Damasceno Silva, inclusive com torcedores
das equipes da cidade e de
toda região.
Já foram realizadas duas
rodadas, ambas com jogos
duplos. Na primeira rodada, a
equipe do Vila Real venceu
Espírito Santo do Turvo e, o

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Funcionários integrantes da CIPA
recebem aula de primeiros socorros
No dia 9 último, aconteceu
a quarta aula do curso de técnicas de segurança do trabalho para os funcionários da
prefeitura de Santa Cruz do
Rio Pardo, que integram
a CIPA (Comissão Interna de

Prevenção de Acidentes).
Nos últimos encontros, a
turma teve contato com a
NR5, norma que regulamenta
a Comissão e assistiram a palestras sobre a prevenção de
acidentes no ambiente de tra-

balho. No dia 9, eles receberam a enfermeira Carla Albieri para uma aula sobre pri-

meiros socorros e depois
aplicaram os conhecimentos
em atividades práticas conduzidas pela técnica em enfermagem e segurança do trabalho, Ana Flávia de Souza.
Também participaram ontem, 10, de uma palestra com
Luiz Carlos Argollo de Andrade Júnior, bombeiro aposentado que ministrou uma aula teórica e prática sobre prevenção e combate de incêndios.
Os encontros vêm sendo
realizados no prédio da Casa
do Empreendedor, antiga Escola do Comércio.

Flamengo venceu o Atlético
Juniors; na segunda rodada
Alvinlândia derrotou o Bico
Verde e Guarani venceu a
equipe da casa, São Pedro.
O secretário de Esportes,
Geovane Gonçalves, contou
que o campeonato que tem
seu término em junho, está
com nível alto com partidas
bem disputadas, isto eleva a
14ª Edição do Campeonato

Intermunicipal de Futebol Regional de São Pedro do Turvo, que conta com vários atletas profissionais inscritos pelas equipes. “É o esporte de
São Pedro do Turvo crescendo a cada dia com total apoio
da Prefeitura Municipal, realizando vários eventos neste
mês de maio, mês de aniversário de nossa querida cidade”, completou Geovane.
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Promoção de Dia das Mães
ACE termina hoje, 11 de maio
A promoção ACE Conectada com Você- Dia das
Mães iniciou no dia 22 de
abril e desde então, as lojas
participantes entregam as seladinhas para os clientes que
concorrerão a dez vale compras de R$ 400 a R$ 1mil. A
promoção segue até hoje, 11
de maio. O sorteio será no dia
15 de maio.
Na ACE Conectada Com
Você serão R$ 57 mil reais em

prêmios distribuídos nas Promoções de Dia das Mães, Dia
dos Pais e Natal.
Neste ano, a novidade fica
por conta das seladinhas que
os consumidores receberão
dos lojistas. Ao abri-las o cliente encontrará um código que
deverá ser cadastrado no site
da promoção. Primeiramente,
o consumidor realizará um cadastro com seus dados pessoais, depois para cada seladinha

que receber ele irá acessar o
site e incluir o código.
O cliente não precisa guardar a seladinha. Esta mudança ocorre tanto para acompanhamento das tendências tecnológicas como também para
facilitar a vida do consumidor.
Além disso, caso alguém tenha dúvidas no preenchimento eletrônico, há um colaborador a disposição na ACE
para prestar este apoio.
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SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Cândido Mota receberá
Curto Circuito Musical
com Orquestra Santa Cruz

Concerto do Curto Circuito Musical realizado em Santa Cruz do Rio Pardo, no ano passado

A Orquestra de Câmara
Santa Cruz retoma neste mês
de maio a turnê Cinema in Concert. O primeiro concerto do
Projeto denominado Curto Circuito Musical, em 2019, será em
Cândido Mota (SP), no próximo dia 18 de maio. A apresentação acontecerá a partir das
20h30 na Praça Monsenhor
David. O evento é gratuito.
O projeto “Cinema In Concert” traz cenas de filmes sincronizadas com as respectivas trilhas sonoras a serem
executadas pela orquestra dos
jovens. Na agenda ainda neste ano, o concerto em Piraju
(SP) no dia 23 de junho, um
domingo e 5 de julho, uma sexta-feira, em Bauru (SP).
Em 2018 os concertos da
turnê aconteceram entre junho e julho nas cidades de Santa Cruz do Rio Pardo e Assis.
O Repertório
Entre as canções a serem
executadas estão: ‘Abertura
dos Desenhos Walt Disney’,
‘Frozen- Let It Go’, ‘Rei Leão
Can You Feel The Love Tonight’, ‘ A Bela e a Fera- Sentimentos’, ‘Rio Fly Love e Garota de Ipanema’, ‘Star WarsThe Imperial March e o Tema
Principal’, ‘X-men- Sweet
Dreams’, ‘Harry PotterTema principal’, Piratas do

Caribe- ‘He’s a Pirate’, The
Jaws- ‘Tema Principal’, ‘O
Exorcista- The Exorcist Theme’, ‘Jurassic Park- Tema
principal’, ‘Indiana JonesTema Principal’ e ‘Mudança
de Hábito - Oh Happy Day’.
A preparação da Orquestra
para o concerto, se intensificou nos últimos dias sob o comando do violinista e Professor de Violino e Viola Clássica, Paulo Camilotti Tavares.
“Este projeto visa possibilitar o acesso à música pela
comunidade das cidades onde
nos apresentaremos. No final
do concerto fazemos um bate
papo que objetiva a interação
do público com os músicos”,
diz o professor José Magalli
Junqueira, regente titular dos
concertos.
Patrocínio
O Curto Circuito Musical é
realizado através da Lei Rouanet- Pronac (Programa Nacional de Apoio à Cultura). A
execução do projeto depende
de renúncia de parcela de Imposto de Renda de pessoas físicas e jurídicas. Aderiram ao
projeto as empresas apoiado-

ras: Abatedouro Beira RioBafari, Supermercados Avenida, Santa Massa, Graal, Solimã, Solito e Paschoalotto.
A ORQUESTRA
A Orquestra de Câmara
Santa Cruz é um projeto social criado há três anos e oito
meses, direcionado a crianças
e jovens de bairros da periferia de Santa Cruz do Rio Pardo, em vulnerabilidade social.
A Associação Musical
Santacruzense é a proponente dessas iniciativas, e está
empenhada em difundir e democratizar o acesso à música instrumental por meio de
apresentações a todos os públicos. Com este projeto, a
Associação Musical visa
oportunizar às diversas cidades visitadas e aos integrantes da Orquestra momentos
culturais de participação e
entretenimento, valorizando,
preservando e aprimorando a
cultura regional.
Os ensaios da Orquestra
acontecem no Cras Betinha,
no bairro São José, às terças
e quintas, das 18h às 20h, e
aos sábados, a partir das 9h.

SÃO PEDRO DO TURVO

Parabéns, prefeito!

O prefeito de São Pedro do Turvo, Marquinho Pinheiro,
foi surpreendido com um vídeo elaborado por sua família
homenageando-o em decorrência de seu aniversário, no
dia 7 de maio. O chefe do Executivo também recebeu centenas de mensagens pelas redes sociais. “Para ele, tudo
de melhor que a vida passa oferecer, felicidades meu
AMOR. Todas essas conquistas que você vem conseguindo é reflexo da boa pessoa que você é. Que você continue
caminhando dessa maneira, porque essa maneira está fazendo diferença não só na sua vida, como na vida de muitas pessoas. Obrigada por ser o pai das minhas filhas e o
marido muito carinhoso!”, mensagem deixada por sua esposa Eduarda Pinheiro. Nós, da Folha de Santa Cruz, também registramos os parabéns ao prefeito; que Deus ilumine seu caminho e abençoe sempre você e sua família!

