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32ª Festa do Peão de Boiadeiro de São Pedro
do Turvo começa na próxima quinta-feira
O evento acontece de 30 de maio a 02 de junho. Confira progração completa ainda desta edição

Kickboxing em Espírito Santo
do Turvo começa colher
frutos: Atleta conquista vaga
para Campeonato Brasileiro
Saiba mais na página 6

Administração municipal faz cinco
inaugurações no Bairro Água Suja

Leia matéria completa na página 3 desta edição

Dos amigos Wagner e Gabriel
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SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Prefeitura fecha contrato com
empresa para a realização do
transporte público municipal

No último sábado, 18, o
secretário de Administração
de Santa Cruz do Rio Pardo
juntamente com equipe técnica, fez a vistoria dos ônibus
deliberados para o transporte
público municipal.
Foram adquiridos sete
ônibus, com previsão de entrega até o dia 20 de junho.

A empresa contratada foi a
Expresso Metrópolis, da cidade de Jaguariúna, no estado de São Paulo.
O Secretário de Administração, Fernando Rampazo
elogiou a condição dos ônibus
e declarou estar feliz com a
aquisição da nova frota.
Por ora, estes continua-

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. SERGIO AUGUSTO CESCA e PRISCILA BARBOSA DE OLIVEIRA.
Ele, natural de Ipaussu, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e um de
janeiro de um mil novecentos e noventa e um (21/01/1991), profissão empresário, estado civil solteiro, domiciliado e residente à Rua José Marin, 85,
Jardim Brasilia, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo,
filho de PEDRO CESCA FILHO e de dona SANDRA REGINA DA SILVA LEAL
CESCA. Ela, natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo,
nascida aos vinte e nove de agosto de um mil novecentos e noventa e três
(29/08/1993), profissão estudante, estado civil solteira, domiciliada e residente à Rua Maurilio Cardoso da Silva, 92, Jardim Eleodoro, na cidade de
Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de PAULO RAMOS DE
OLIVEIRA e de dona VALQUIRIA DIAS BARBOSA DE OLIVEIRA.
2. LUCAS ANDRÉ TURIM FERREIRA e JAQUELINE DIAS BARBOSA LOURENÇO. Ele, natural de Bernardino de Campos, Estado de São
Paulo, nascido aos treze de agosto de um mil novecentos e noventa e
cinco (13/08/1995), profissão agricultor, estado civil solteiro, domiciliado e residente à Rua José Amorim Ribeiro, 391, Vila Fabiano, na
cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de
CELSO JOSÉ FERREIRA e de dona REGINA DE FÁTIMA TURIM FERREIRA. Ela, natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo,
nascida aos dois de outubro de um mil novecentos e noventa e sete
(02/10/1997), profissão estudante, estado civil solteira, domiciliada e
residente à Rua Clemente Ferreira, 378, Santa Aureliana, na cidade de
Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de VALDIR LOURENÇO e de dona CLEIDE DIAS BARBOSA LOURENÇO.
3. ADILSON DA SILVA CARDIM e PÂMELA BRUNA DO NASCIMENTO. Ele, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e seis
de março de um mil novecentos e setenta e três (26/03/1973), profissão
pintor, estado civil divorciado, domiciliado e residente à Rua Amancio Valadão, 3252, Jardim São João, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado
de São Paulo, filho de MILTON DE JESUS CARDIM e de dona MARIA JOSÉ DA
SILVA CARDIM. Ela, natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São
Paulo, nascida aos dez de agosto de um mil novecentos e noventa e um
(10/08/1991), profissão manicure, estado civil solteira, domiciliada e residente à Rua Amancio Valadão, 3252, Jardim São João, na cidade de Santa
Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de CARLOS ALBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO e de dona CREUSA APARECIDA POLUCENIO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Marcelo Cacciacarro Soares
Oficial de Registro Civil

Rua: Joaquim Manoel de Andrade, 1145 - Centro

rão fazendo as linhas já
existentes, sendo duas
dentro do perímetro urbano e uma exclusiva para o
distrito de Caporanga.
Os pontos também não
mudarão. “De início, pretendemos estudar a questão da
baldeação antes de realizar
qualquer mudança drástica
na localização dos pontos”,
afirma Rampazo.
A Codesan será responsável por oferecer o serviço de transporte, como estabelecidos por lei. Os novos motoristas serão contratados por meio do edital do
último concurso.
SANTA CRUZ
DO RIO PARDO

Prefeitura executará serviço
de roçada e
limpeza de terrenos de proprietários multados e que não
efetuaram a devida limpeza
Visando coibir o descuido
na limpeza de terrenos por
parte dos proprietários, a Prefeitura Municipal de Santa
Cruz do Rio Pardo realizará
os serviços de roçada e limpeza dos terrenos cujos donos
já foram autuados e ainda assim não realizaram a limpeza.
Tais serviços executados
pela Administração Municipal
serão cobrados por metro
quadrado no importe de 0,03
UFM conforme Decreto n° 70
de 08 de maio de 2019.
Respectivos valores serão
pagos pelo proprietário do
imóvel, que caso não pague
a multa e despesas, seu
nome irá para protesto, incluso nos órgãos de proteção
de crédito e na dívida ativa
municipal sujeitos a execução judicial.
As notificações de cobrança da multa e da limpeza efetuada serão feitas por meio de
notificação no endereço constante no Cadastro Imobiliário
Municipal, entre outros.
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Administração faz inaugurações no Bairro Água Suja

Diversas inaugurações estão acontecendo no mês de
maio durante festividades em
comemoração aos 128 anos
de emancipação política administrativa de São Pedro do
Turvo e entre elas, no dia 18

foram realizadas quatro inaugurações no Bairro Água Suja
e ainda, entrega de um veículo para a Saúde.
Com a presença do prefeito Marquinho Pinheiro, primeira-dama Eduarda Pinhei-

ro e vice-prefeita Bete Pedron
além de secretários e vereadores, o evento atraiu a presença de moradores da localidade e adjacências que foram conferir de perto mais
essa conquista ao Bairro,
Bairro este que vem recebendo uma atenção especial da
atual administração.
Na ocasião, foram inauguradas a Praça da Primavera,
Cidade Digital (internet grátis
na praça), Academia ao Ar
Livre, Campo de Futebol de
Areia e entrega de um carro
0km para o PSF Tino Neves.

Eduarda disse que a Praça
foi feita com muito carinho e
dedicação. “Quero deixar registrado o meu agradecimento
a Construbrax que contribuiu
com as madeiras, aos bancos,

Hugo e família, Julia e família,
Estúdio Z Pilates, Fábio contabilidade, Maria Amélia Oliveira
Pinheiro e aos funcionários da
prefeitura que não mediram
esforços para deixar tudo lin-

do, tendo Jonas Gonçalves
e Laudemir Brito orientando e,
ao prefeito Marquinho Pinheiro que deu total apoio para a
realização. Vamos florir, ao invés de ferir!”, completou.
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ESPÍRITO SANTO DO TURVO

3° Encontro de Educação Permanente é realizado no CCI
O 3° Encontro de Educação Permanente referente ao
projeto “Integração com outros
níveis da Assistência: Classificação de Risco”, aconteceu no
dia 18 de maio, no CCI.
O evento contou com a
participação da Equipe Multiprofissional do município de
Espírito Santo do Turvo e da
região. Também esteve presente o prefeito Afonso Nas-

cimento e o vice-prefeito Lauder.
No decorrer do dia teve a
apresentação dos facilitadores: enfermeira Vanessa Moia
Tobias (UPA Santa Cruz do
Rio Pardo), enfermeira Adriana Rebeca Evangelista Silva (UPA Santa Cruz do Rio
Pardo), técnico de enfermagem Odilon Pedro Camargo
de Freitas (SAMU Santa

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO DO TURVO
PUBLICAÇÃO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 02/2019 TIPO MAIOR LANCE POR ITEM
A Prefeitura Municipal de Espirito Santo do Turvo, Estado de São
Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 57.264.509/0001-69, com sede na Rua
Lino dos Santos, s/nº, Jardim Canaã, em Espirito Santo do Turvo – SP,
TORNA PÚBLICO, para conhecimento de todos os interessados, a abertura da CONCORRENCIA PUBLICA N. 02/2019, do tipo do tipo maior
lance por item, para a Concessão De Uso para Exploração de espaço
localizado no bem público denominado Terminal Rodoviário, observadas
as disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, a Lei Complementar Municipal nº 279 de 24 de junho
de 2016. A entrega dos envelopes deverá ser até o dia 02 de JULHO de
2019, 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, 24 de MAIO de 2019.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº 78/2019
Processo: 1048/2019 – Licitação nº 23/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL EMPRESARIAL EIRELI ME
Objeto: Registro de Preços para Eventual Aquisição de materiais para escritório através das Secretarias Municipais e Diretorias municipais da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do
Valor: R$34.440,38 pela execução total do Contrato
Vigência: De 20/05/2019 à 19/05/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº81 /2019
Processo: 1365/2019 – DISPENSA Licitação nº 25/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: VICTOR MARTINS MOURA ME
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios que compõem
os kits lanche da secretaria municipal de saúde que são ofertados aos pacientes em consultas em outras localidades, através da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal
de Espírito Santo do
Valor: R$ 5.703,50 pela execução total do Contrato
Vigência: De 20/05/2019 à 20/07/2019

Cruz) e enfermeira Daiane
Gazin (PSF de Paulistânia).
Nestes momentos de reflexões, foram discutidas a importância e dificuldade na im-

plantação deste processo na
Atenção Básica. A partir de
agora serão abordados outros
temas como Relacionamento
Interpessoal e Motivação.

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

8ª Miss Comerciária terá onze candidatas
A 8ª edição do Concurso
“Miss Comerciária” será no
dia 22 de junho, no salão de
festas da Ace. Neste ano 11
candidatas disputam o título de
a mais bela do comércio.
São candidatas: Bianca
(Ourimadeiras), Dantieli (Prime Beleza e Cosméticos),
Gabriele (Helena Freitas), Gabrielly (MeLiss Semijoias),
Júlia (Solução Contabilidade),
Maria Eduarda (Cred Mais),
Michele (Editora Viena), Thaís (Lojas É D+), Thaisa (Sicoob Paulista), Thalita (Infocel) e Thaynara (Doce Pão).
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.
Os principais objetivos do
concurso são promover a cultura e a beleza da mulher comerciária e valorizar os profissionais, motivando e ele-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº 79/2019
Processo: 1048/2019 – Licitação nº 23/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: ZN PERALTA PAPELARIA ME
Objeto: Registro de Preços para Eventual Aquisição de materiais para escritório através das Secretarias Municipais e Diretorias municipais da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do
Valor: R$85.466,10 pela execução total do Contrato
Vigência: De 20/05/2019 à 19/05/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº80 /2019
Processo: 1365/2019 – DISPENSA Licitação nº 25/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: J.M DE PAIVA NEGRAO EPP
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios que compõem
os kits lanche da secretaria municipal de saúde que são ofertados aos pacientes em consultas em outras localidades, através da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal
de Espírito Santo do
Valor: R$ 743,80 pela execução total do Contrato
Vigência: De 20/05/2019 à 20/07/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo nº 02/2019 - Contrato nº 62/2018
Pregão nº 13/2018– Processo nº: 1054/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: TELEFONICA BRASIL S/A.
Objeto: Prorrogação de prazo contratual E VALOR, prestação de
serviço de telefonia móvel.
Valor: R$13.584,12
Vigência: De 17/04/2019 a 16/04/2020

Ganhadoras do Miss Comerciária no ano passado

vando 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 votação já está em andamento e
segue até o dia 21 de junho.
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.
Os convites para o concurso podem ser adquiridos
na Secretaria da ACE ou
com as candidatas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
HOMOLOGAÇÃO
Pelo presente, e na melhor de direito, considerando a regularidade do
presente processo e após parecer expedido pelo Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, HOMOLOGO o
presente PREGÃO, 25/2019, para que surta seus regulares efeitos de
direito. Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, 24 de maio de
2019. -Afonso Nascimento Neto - Prefeito Municipal

-5-

Sábado, 25 de maio de 2019

SÃO PEDRO DO TURVO

III São Pedro Tu És História
resgata história de munícipes
Idealizado pela primeiradama Eduarda Pinheiro, o
III São Pedro Tu És História resgatou novas histórias
de munícipes que contribuíram na construção e evolução do município de São
Pedro do Turvo.
Realizado na Câmara
Municipal que ficou lotada
na noite de segunda-feira, 20
de maio, o evento foi conduzido pelo mestre de cerimonial Oldack Roder, que
também foi um dos homenageados. A cerimônia contou
ainda com a presença do
prefeito Marquinho Pinheiro,
vice-prefeita Bete Pedron,
vereadores e convidados.
A primeira-dama Eduarda
falou da alegria em poder proporcionar à população esse
momento de grandes lembranças. “O São Pedro Tu És
História resgata um pouco a
história de cada pessoa para
que isso não fique perdido no
tempo então, a gente registra
num livro a história dos munícipes e faz uma homenagem
para eles no dia”, explicou.
Eduarda diz ter ficado
emocionada, quando pesquisado, sobre as histórias dos
munícipes. “Percebi que todos vocês tiveram muitas lutas, assim como nós da administração também temos

lutas, mas mesmo assim vocês tiveram forças para vencer e, quando a gente fala do
São Pedro Tu És História, a
gente quis trazer a história de
vocês em vida porque vocês
são exemplos positivos, são
exemplos bons que precisam
ser lembrados em vida. Para
nós é uma alegria muito grande em ter todos vocês aqui,
muita satisfação. Agradeço a
oportunidade de vocês terem
confiado em nosso trabalho,
de poder colocar suas histórias no livro para eternizar,
para que os filhos e os netos
vejam tudo isso de perto”,
explicou Eduarda.
A primeira-dama aproveitou para agradecer toda sua
equipe que trabalhou para que
esse dia acontecesse. “Em
nome da Rose quero agradecer todos os funcionários que
ajudaram e também, quero
aqui registrar o meu muito

obrigada ao Jeferson da Câmara Municipal que ajudou
nos ajustes finais porque a
gente precisa se unir para que
as coisas saiam perfeitamente então, muito obrigada a todos, imensa gratidão por todos os homenageados e as fa-

mílias que aqui estão, eu vejo
esse lugar cheio de pessoas
querendo participar desse
momento mais que importante para eles e para nós também”, disse Eduarda completando: “Nós da administração
temos um amor especial pela
vida das pessoas e uma atenção especial por aqueles que
ajudaram a construir nossa
cidade, fortalecendo assim
nosso município”.
O prefeito Marquinho
lembrou que essa é uma singela homenagem àqueles
que realmente construíram,
fortaleceram e continuam
ainda ajudando o município.
“Homenagear em vida é
uma forma de relembrar a
importância de cada cidadão
e sua contribuição para construção de uma sociedade fortalecida, uma comunidade
fraternal e um município que
busca avançar. Não temos
um presente forte sem um
passado bem construído por
pessoas que fizeram e continuam fazendo a diferença.
Só temos que agradecer a
cada um por sua contribuição
e parabenizar a Eduarda pela
iniciativa”, finalizou o prefeito Marquinho Pinheiro.
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Atleta conquista vaga para Brasileiro de Kickboxing
Iniciada em 14 de setembro de 2018 com alunos do
CRAS de Espírito Santo do
Turvo, a Oficina de Kickboxing com objetivo de inclusão social, vem colhendo frutos, segundo o professor
Mauro Celso, proprietário da
Escola de Artes Marciais
Mauro Figueira, no município de Duartina.
O atleta Matheus Henrique, de 16 anos, participou do
28º Campeonato Paulista de
Kickboxing realizado em Marília, no dia 18 de maio e conquistou uma vaga para o Campeonato Brasileiro.
Em redes sociais, o jovem
falou sobre a conquista: “Primeiramente quero agradecer a
Deus por ter me concedido
essa oportunidade e em segundo, agradecer meu professor
Mauro Celso pela confiança e
pelo apoio que me deu!”.
Mauro disse que não pretende fazer com que eles sejam melhores e muito menos
os maiores. “Isto é imaturidade e destrói pessoas boas.
Nosso trabalho é valorizar
pessoas, mostrar que elas

Matheus ladeado pelos professores Mauro e Lucas

podem chegar onde quiser e
ser o que desejar, bastando
para isso acreditar em si
mesmas, respeitando e entendendo que cada um tem
o seu potencial”, explicou.
Segundo Mauro, o Kickboxing une o ser humano através de laços de respeito e cordialidade inquebrável. “Nessa
arte não existe diferenças raciais, sexual, econômica ou
religiosa. No tatame todos tem
um só objetivo: colaborar para
o crescimento do colega de

treino para a evolução e crescimento dentro do esporte e,
superação das suas dificuldades individuais nesta prática”,
disse o professor.
Tudo isso reflete diretamente no dia a dia de cada
kickboxer, conforme relata
Mauro. “Ele se torna uma
pessoa menos ansiosa, mais
calma para tomada de decisões, sensata e respeitosa”, completou.
Mauro parabeniza o atleta
Matheus, bem como todos os
demais atletas que participaram do evento, conquistando
troféu de uma das melhores
equipes do estado de São
Paulo e aproveita para deixar
um recado aos seus alunos:
“Você sempre poderá ser o
que desejar, com a simples
opção de lutar para conquistar. Lute e serás livre!”.
Para participar da Oficina,
os interessados deverão procurar a Assistência Social da
Prefeitura de Espírito Santo do
Turvo e deverá estar matriculado e regularmente frequentando a sala de aula. Os treinos acontecem às sextas-feiras, das 9h30 às 11h e das
13h30 às 15h.
SANTA CRUZ
DO RIO PARDO

Secretaria de
Meio Ambiente
realizará
Curso de Poda
de Árvores
A Prefeitura Municipal de
Santa Cruz do Rio Pardo em
parceria com a Secretaria de
Meio Ambiente, convida os
jardineiros para participarem
do 5° Curso de Poda de Árvores no Centro de Educação
Ambiental.
O curso será ministrado no
dia 03 de junho, das 9 horas
às 12 horas. As inscrições
são gratuitas e limitadas, devendo ser feitas na
Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, localizada na Rua
Conselheiro Saraiva, 379, ao
lado do Conservatório Musical “Osvaldo Lacerda”.
Para mais informações, ligue (14) 3372-6366.
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7º Passeio Ciclístico Solidário é sucesso
Centenas de pessoas participaram no dia 12 de maio,
da 7ª edição do Passeio Ciclístico Solidário em São Pedro do Turvo, realizado pela
Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, com total
apoio da Prefeitura Municipal.
Para concorrer aos prêmios ocorreu a troca solidária, a
cada um kg de alimento a pessoa ganhava um cupom onde
concorreram a 3 bolas, 10 bicicletas e um prêmio de R$
300,00 em dinheiro, através de
patrocinadores que neste ano
de 2019 foram: Kikiu Construções, Bicicletaria do Vardo, Ver. Neguinho da Carmélia, Fernando da Academia,
Vereador Hamilton, Geovane
Gonçalves, Hélio Bucho, Sementes Leal, Vereador Fernandão da Água, Adriano do
Jornal, Lilou Presentes.
O secretário de Esportes,
Geovane Gonçalves, agradece a todos os colaboradores.
“Começamos o primeiro
evento com o sorteio de uma
única bicicleta, neste ano de
2019 foram 10 e para o ano
de 2020, já conquistamos 07
bicicletas para serem sorteadas, isto é, primeiramente,
graças a Deus e, o crescimento do evento se define na
transparência e na determina-

ção de todos”, comentou.
A arrecadação de alimentos nesse ano bateu recorde,
foram mais de 500 itens que
foram destinados para o Fundo Social de Solidariedade e
entregues para a primeiradama e presidente do Fundo
Social, Eduarda Pinheiro e
para a secretária de Assistência Social, Lucimar Divino que
destinarão às famílias carentes do município.
Foi uma festa por toda cidade, com início e concentração dos participantes na
Praça João Paulo II ao lado
do cemitério, com trajetos
pelas ruas da cidade e chegada na Prainha Municipal,
onde foi servido um delicioso lanche com suco a todos
os participantes.
O sorteio contou com a
presença do prefeito municipal Marquinho Pinheiro, da
primeira-dama Eduarda, vereadores, patrocinadores e população em geral. “Foi muito
emocionante principalmente
no momento do sorteio onde

além dos brindes para os participantes, também sorteamos
alguns brindes para as mães
devido que dia 12 de maio foi
comemorado Dia das Mães”,
completou Geovane.
“Quero agradecer a Deus
primeiramente que há 7 anos
vem abençoando este evento
que reúne as famílias e além
disso, é uma forma solidária
de ajudar e ao mesmo tempo
se divertir e concorrer a prêmios. O evento só vem crescendo a cada ano porque as
pessoas acreditam no nosso
trabalho e isto é gratificante.
Não posso deixar de agradecer a todos os patrocinadores
e colaboradores, nada é feito

sozinho e sim, na junção da
amizade e da determinação
de todos. Agradecer também
a todos que doaram os alimentos que concorreram a prêmios e a todas as Secretarias
Municipais, estagiários, funcionários da Cozinha Piloto pelo
preparo dos lanches e amigos
que juntos realizamos este
evento que está no cronograma do mês de aniversário de
São Pedro do Turvo. Não posso deixar de agradecer o apoio
da Prefeitura Municipal através do prefeito Marquinho, primeira-dama Eduarda e viceprefeita Bete Pedron por sempre apoiar o Esporte”, finalizou o secretário Geovane.
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