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Continua hoje a 32ª Festa do Peão de Boiadeiro

Milhares de pessoas já prestigiaram a 32ª Festa do Peão de Boiadeiro de São Pedro do Turvo que teve início na última quinta-feira,
30 e segue até amanhã, 02 de junho quando acontece a cavalgada
e final do rodeio. Veja mais detalhes nesta edição.

Feira do Museu acontece hoje em Santa Cruz
Mais detalhes na página 7

Foto: Sela
de Ouro

Prefeito Marquinho Pinheiro, primeira-dama Eduarda, vice-prefeita Bete e esposo Nenê ladeados
pelos cantores do primeiro dia de festa, Gilberto & Gilmar. Mais fotos na página 6

Futsal feminino de Santa Cruz é tetra campeão
na Copa Record de Futsal Feminino
Mais detalhes ainda nesta edição

Curso de Enfermagem da
FAIT recebeu palestrante na I
Semana Acadêmica de Saúde
No dia 17 de maio durante a I Semana Acadêmica de Saúde
da FAIT (Faculdade de Ciências Agrárias de Itapeva), o curso
de Enfermagem proporcionou aos seus alunos, mini cursos e
palestras voltada a área de enfermagem. Leia nesta edição.

ACE estende atendimento para emissão
do certificado digital
Mais detalhes na página 2

Dos amigos Wagner e Gabriel

Prefeitura
promove
Semana do
Meio
Ambiente
para o início
do mês de
junho
Confira programação nesta edição
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REGIÃO

Curso de Enfermagem da FAIT recebeu
palestrante na I Semana Acadêmica de Saúde
Feliz aniversário!

No dia 17 de maio durante
a I Semana Acadêmica de
Saúde da FAIT (Faculdade de
Ciências Agrárias de Itapeva),
o curso de Enfermagem proporcionou aos seus alunos,

Parabéns, Wagner!

mini cursos e palestras voltada a área de enfermagem.
Participaram da semana, os
profissionais especialistas
Mestrando Pedro Luis Colturato que ministrou o mini curso prático “Interpretação de
exame citopatológico do colo
do útero” , a especialista Josiane Gonçalves Pontes, Presidente da Comissão de Ética
da Santa Casa de Itapeva que
ministrou a palestra “Conflitos na Equipe”, a especialista Gesele Antunes Prado Camargo, Gerente Administra-

tivo do PRGSS e SND Santa
Casa de Itapeva ministrou a
palestra “Gestão dos Resíduos de Saúde.
A Professora Esp. Maria
Clara de Almeida, coordenadora do curso de Enfermagem
da FAIT, agradeceu a participação dos palestrantes e convidados ao evento e enalteceu
a excelente participação dos
alunos nas palestras, destacando a importância dos temas abordados no evento para
a vida Acadêmica dos alunos
do curso de Enfermagem. (AI)

Familiares e amigos se reuniram para comemorar os 75
anos do Sr. Pedro, com uma animada festa surpresa. “Parabéns, Sr. Pedro e muitas felicidades! Desejamos que seu novo
ano seja todo alegria e no seu coração não falte paz e amor.
Todos os grandes desejos começam no coração e de coração desejamos: Feliz aniversário!”
Fotos: Studio Camargo

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Prefeitura promove
Semana do Meio Ambiente

O empresário Wagner Figueiredo (Bom Preço Supermercado) comemorou mais um aniversário no dia
29 de maio quando recebeu o carinho de amigos e
familiares que o parabenizaram pela data. “Aniversário é época de refletir quanto ao que passou e o
que desejamos para o futuro. Que esta data seja
um ponto de partida de grandes descobertas e fantásticas realizações! Que Deus te ilumine e prospere sua vida em todos os sentidos. Feliz Aniversário!
Que sua vida seja uma soma de bênçãos e de vitórias. Parabéns!” Estes também são os desejos da
equipe Folha de Santa Cruz.
PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO DO TURVO
PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 29/2019 – Registro de Preço para
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, SALDO REMANESCENTE da Emenda Parlamentar nº13872.377000/118005- para usuários da U.B.S, através da Secretaria Municipal de
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 29/2019 do tipo ‘‘Menor preço por
ITEM”. A entrega dos envelopes deverá ser até o dia 13 de junho , às
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, 29 de maio de 2019.

A Prefeitura de Santa Cruz
do Rio Pardo em parceria com
a Secretaria de Meio Ambiente
estará promovendo a partir da
próxima semana a Semana
do MeioAmbiente no município.
A programação terá início
na segunda-feira, 3, com o 5°
Curso de Poda de Árvores no
Centro de Educação Ambiental, com conteúdo voltado
para jardineiros e seguirá pela
semana tanto com atividades
abertas ao público quanto
aquelas voltadas para nichos
específicos.
Para mais informações,
entrar em contato pelo número (14) 3372-6366.
Cronograma:
3 de junho (segunda-feira)
5º Curso de Poda de Árvores
Local: Centro de Educação
Ambiental – Rua Oscar Rosa,
14 – Antigo SESI –
Vila Popular
4 e 5 de junho (terça e quarta-feira)
Recolhimento de lixo eletrônico, pilhas, baterias e

lâmpadas.
Horário: 8h às 11h
Local: Secretaria Municipal
do Meio Ambiente – Rua Conselheiro Saraiva , 379 – Centro
*Aberto ao público, exceto para empresas (considerados grandes geradores de resíduos). As primeiras 50 pessoas que levarem seus eletrônicos para descarte levarão
para casa uma caneca.
5 de junho (quarta-feira)
Conscientização de Posse
Responsável (cães e gatos)
Horário: 17h às 20h
Local: Feira da Lua
*Aberto ao público
6 de junho (quinta-feira)
Visita monitorada à Nascente Modelo com alunos de
escolas municipais.
7 de junho (sexta-feira)
Plantio de mudas de árvores na Vila Saul (“Pantanal”)
com alunos de escolas da rede
municipal
9 de junho (domingo)
Plantio de mudas de árvores na Vila Divinéia com a
Associação dos Moradores.

SANTA CRUZ DO RIO PARDO
Rua: Joaquim Manoel de Andrade, 1145 - Centro

Continua arrecadação de ingredientes para Yakissoba solidário
A Santa Casa de Santa
Cruz do Rio Pardo será uma
das entidades que estará na
Festa das Nações, a ser promovida pelo Centro Cultural
Special Dog, em 29 de junho.
A barraca do hospital ficou

com a gastronomia do
Japão\China, onde será vendido o yakissoba.
Os interessados podem entregar as doações no setor administrativo para Leila Kaiser,
das 8 horas às 17 horas.

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO DO TURVO
RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2019- AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS
0 KM MODELO SEDÃ PARA TRANPORTE DE EQUIPE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE 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 nº 27/2019 do tipo
‘‘Menor preço por ITEM”. A entrega dos envelopes deverá ser até o dia
13 de JUNHO, as 13h30min. 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, 29 de
maio de 2019.
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SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Futsal feminino é tetra campeão na Copa Record
Foi um jogo emocionante
com gols, belas jogadas, e o
Ginásio de Esportes Aniz
Abras completamente lotado
na decisão da Copa Record
de Futsal Feminino, na noite
de quinta-feira (30) em Santa
Cruz do Rio Pardo.
AABB\Santa Cruz honrou

sua tradição do futsal feminino e levou o tetra campeonato vencendo Ourinhos pelo
placar de 4 a 3.
Com a bola rolando, Santa Cruz foi superior, e criava
várias oportunidades de marcar, mas parava na trave,
duas vezes, ou nas belas de-

fesas da goleira ourinhense.
E como no futebol existe a
máxima de quem não faz
toma, Ourinhos abriu o placar. Porém, no minuto seguinte, Jane de voleio fez um golaço e empatou o jogo. O primeiro tempo terminou 1 a 1.
O segundo tempo foi da

Atletas comemoram o título da competição

Futsal feminino é tetra campeão na Copa Record de Futsal

mesma maneira, Santa Cruz
apertava, não marcava, e
Ourinhos fez 2 a 1. Emily com
uma bomba empatou o jogo.
Quando faltavam quatro minutos para o final, Ourinhos
chegou ao terceiro gol, silenciando o ginásio.
Santa Cruz foi para o tudo

ou nada, e colocou Bia de goleira linha, e com um belo chute de Jane chegou ao empate.
Faltando dois minutos o torce-

dor foi ao delírio, Bia acertou
um belo chute no ângulo, e colocou Santa Cruz na frente.
Nos minutos finais a equipe santa-cruzense fez uma
forte marcação, e apesar da
pressão de Ourinhos, se segurou, e faltando 20 segundo a torcida soltou o grito de
“É campeão”.
Com a vitória, Santa Cruz
conquistou o seu quarto título
da Copa Record, e no próximo dia 13 de junho, vai até a
cidade de Salto, enfrentar a
equipe local, pelo título da Supercopa dos Campeões. A
equipe busca o tri campeonato nesta competição.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo nº 01/2019 - Contrato nº 112/2018
Tomada de preço nº 01/2018 – Processo nº: 1313/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: ESTRE SPI AMBIENTAL S.A.
Objeto: Prorrogação de prazo contratual e reajuste de valor
VALOR: R$118.440,00
Vigência: De 29/05/2019 A 28/05/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
ADJUDICAÇÃO: Após o término do PREGÃO nº 20/2019 sem a manifestação para interposição de recursos, eu, SONIA DIAS FUNCHAL
DA SILVA, pregoeiro oficial, fiz a adjudicação do objeto do presente
PREGÃO, da seguinte empresa com o seguinte valor: J.M. DE PAIVA
NEGRÃO, com o valor de R$ 32.000,00 (Trinta e dois mil reais) Item: 1.
Valor Total da Licitação: R$32.000,00
Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, 09 de Maio de 2019.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
ADJUDICAÇÃO: Após o término do PREGÃO nº 26/2019 sem a manifestação para interposição de recursos, eu, SONIA DIAS FUNCHAL
DA SILVA, pregoeiro oficial, fiz a adjudicação do objeto do presente
PREGÃO, das seguintes empresas com os seguintes valores: JOSE
DIVANI DAVOLI MEI: com o valor de R$3.440,00 (Três mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais) Item:13,14 17.
Victor Martins Moura ME: com o valor de R$19.607, 00 (dezenove mil
seiscentos e sete reais) Item: 4, 9, 10, 11, 12 e 16.
R Ferreira da Silva- Panificadora ME: Com o valor de R$ 290.602,50
(duzentos e noventa mil, seiscentos e dois reais e cinquenta centavos)
item: 1, 2 e 3.
ITENS FRACASSADOS:
05- 06- 07 – 08 E 15.
Valor Total da Licitação: R$313.649,00
Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, 23 de Maio de 2019.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
HOMOLOGAÇÃO
Pelo presente, e na melhor de direito, considerando a regularidade do
presente processo e após parecer expedido pelo Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, HOMOLOGO o
presente PREGÃO, 20/2019, para que surta seus regulares efeitos de
direito. Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, 09 de maio de
2019. -Afonso Nascimento Neto - Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
HOMOLOGAÇÃO
Pelo presente, e na melhor de direito, considerando a regularidade
do presente processo e após parecer expedido pelo Departamento
Jurídico da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, HOMOLOGO
o presente PREGÃO, 26/2019, para que surta seus regulares efeitos de
direito. Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, 23 de maio de
2019. -Afonso Nascimento Neto - Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº 96/2019
Processo: 1183/2019 – Dispensa Licitação nº 26/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: VP NORATO- HORIZONTE DIESEL
Objeto: Aquisição de peças e serviços para manutenção do veículo
PEUGEOT FUP-7361, através da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo.
Valor: R$ 9.930,00 pela execução total do Contrato
Vigência: De 28/05/2019 a 28/11/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº 97/2019
Processo: 1183/2019 – Dispensa Licitação nº 29/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: ALEXANDRE VIREIRA DA SILVA ME
Objeto: Contratação de INSTRUTOR DE DANÇA, através da Secretaria Municipal de Juventude e Cidadania da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo.
Valor: R$ 9.600,00 pela execução total do Contrato
Vigência: De 27/05/2019 a 27/01/2020
DESCLASSIFICAÇÃO
A Proposta foi desclassificada por ser maior que o preço estimado
previsto no objeto do EDITAL:
ITEM 1: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM OBRAS E
INSTALAÇÕES PARA OBRA DO PRO – INFÂNCIA-EMR CONSTRUTORA
EIRELLI ME, com o valor de R$ 1.955.806,5500.
Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, 29 de Maio de 2019
______________________________________________
SONIA DIAS FUNCHAL DA SILVA
PREGOEIRA
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SÃO PEDRO DO TURVO

Mais inaugurações no Jardim Vitória
O Jardim Vitória em São
Pedro do Turvo foi contemplado com mais inaugurações no último dia 25 de
maio desta vez, o Campo de
Futebol Society de Grama
Sintética José Candido Damasceno “Zé do Mato” e a
Pista Skate Ricardo Mateus
da Silva “Branco”.
O secretário executivo de
Esportes do estado, Marco
Aurélio Pegolo dos Santos, o
Chuí, foi o representante da
pasta na entrega, que também
contou com as presenças do
prefeito Marquinho Pinheiro;
primeira-dama Eduarda; viceprefeita Bete Pedron; prefeito
de Bernardino de Campos

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Infecções Sexualmente Transmissíveis e
Métodos Contraceptivos é tema de palestra

No dia 23 de maio, a enfermeira Eunice e a auxiliar
de enfermagem Rosangela
abordaram, respectivamente,
os assuntos Infecções Sexualmente Transmissíveis e
Métodos Contraceptivos.
O encontro complementa o
tema Planejamento Familiar
abordado com as participantes do Serviço de Proteção e
Atendimento Integral à Família - PAIF / Programa Famílias Emancipatórias de Espíri-

to Santo do Turvo.
Os organizadores agradecem a Secretaria Municipal de

Saúde e seus profissionais
pela parceria e disponibilidade das profissionais.

Odilon Rodrigues; secretário
municipal de Esportes Geovane Gonçalves, demais secretários municipais; vereadores
Mineiro, Hamilton, Fernando e
Marilda; Lourival vereador de
Santa Cruz; Edinho Nascimento assessor do deputado Jorge
Tadeu; superintendente do
SAAE, Fernando Ferreira e
população em geral.
Mais de R$ 240 mil foram
investidos nos equipamentos,
que fazem parte de um programa da Secretaria Estadual de Esportes visando a entrega de mais de 125 quadras
de futebol Society e mais de
100 pistas de skate em 213
municípios de todo o Estado.
Ambos contam com garantia
de cinco anos, podem ser desmontados e levados para outro local, se houver necessidade, e são obtidos pelos municípios através da solicitação
por ofício para por meio da
Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo.
O secretário Chuí aproveitou para entregar Kit Esportivo para o Município, que conta com mais de 14 bolas de
variadas modalidades, 90 medalhas, 1 troféu e 1 fardamento. As crianças estrearam os
uniformes adquiridos através
de uma verba do Estado que
contemplou o município.
Geovane falou da alegria
em inaugurar as obras. “Hoje
fazendo uma história: primei-

ro campo de futebol society
de grama sintética, mas isso
é devido a fé e determinação
e falo muito do Marquinho
por isso, quantas idas para
São Paulo, quantos documentos para se levar, mas hoje
está aqui construída a obra,
juntamente com a Secretaria
de Esportes do Estado. Muito obrigado, Marquinho pela
liberdade de trabalho e pela
sua determinação de buscar
recursos para nossa cidade”,
agradeceu.
O vereador Mineiro que
esteve representando o presidente da Câmara, falou sobre
as conquistas que administração vem obtendo. “É uma coisa linda que o prefeito e o secretário de Esportes está trazendo e essas pessoas que estão sendo homenageadas são

de grande valor para São Pedro do Turvo. Que esse campo e a pista de skate seja muito bem recebidos pelo povo de
São Pedro”, completou.
Chuí falou da alegria em
estar numa cidade que trabalha com o esporte. “Agradeço
essa oportunidade de estar
aqui, podm contar com a Secretaria de Esportes e vamos
continuar com essa parceria
porque aonde pulsa o esporte,
a Secretaria de São Paulo está
presente”, garantiu.
Marquinho lembrou da luta
que teve para que os projetos
fossem aprovados após a troca de governo, mas que com
persistência e luta o sonho se
tornou realidade. “Essas conquistas são frutos de nosso
trabalho por São Pedro do
Turvo e isso não teria razão,
não valeria a pena se nosso
trabalho não fosse beneficiar
essas crianças que aqui estão,
é por eles que a gente trabalha, é por isso que a gente sua
e é por isso que o povo está
sendo contemplado com todas
essas obras”, finalizou.
Logo após foram descerradas as placas inaugurais e
realizado o chute inaugural.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº 102/2019
Processo: 1462/2019 – Dispensa Licitação nº30 /2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: KAPA PAVIMENTAÇÃO
Objeto: Aquisição de CONCRETO USINADO A QUENTE tipo BETUMINOSO, para recapeamento na rua Acácio Trindade de Melo, através da
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano da Prefeitura Municipal de
Espírito Santo do Turvo.
Valor: R$ 14.800,00 pela execução total do Contrato
Vigência: De 30/05/2019 a 30/12/2019
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SÃO PEDRO DO TURVO

Administração faz lançamento da Pedra Fundamental
Na manhã do dia 29 de
maio, dia de aniversário de
128 anos de emancipação política administrativa de São
Pedro do Turvo, a administração realizou o lançamento da
Pedra Fundamental do Município “Tereza Costa da Cunha”, Dona Neguinha, localizada na Rua São Pedro, com
a presença do prefeito Marquinho Pinheiro, primeiradama Eduarda, vice-prefeita
Bete Pedron, ex-prefeitos
Nenê e José Carlos, vereadores e convidados.
O cerimonial Oldack Roder fez uma linda reflexão

sobre o tão importante momento, contando um pouco
da história de São Pedro do
Turvo que somente foi elevada a categoria de município, após 40 anos da chegada dos pioneiros, através da
Lei Estadual nº 181 de 29 de
maio de 1891.
O vereador Mineiro disse
que a data ficará na memória
de todos e que é um marco
para o município, parabenizando o prefeito pelo ato.
O ex-prefeito Nenê e filho
da homenageada, disse que a
família está muito feliz com a
iniciativa do prefeito e da viceprefeita Bete que não mediram esforços para que isso
acontecesse, já que isso era
um anseio da dona Tereza;
bem como aos funcionários
que também ajudaram a deixar o local aconchegante.
“Dona Neguinha está muito
feliz, onde ela esteja, com essa
realização. Ela nunca deixou
de fazer por São Pedro, de
ajudar, e até lá ainda pediu
para São Pedro: “São Pedro,
regue aquelas plantas essa
madrugada, jogue água nessas flores tão bonitas que fi-

carão no marco de São Pedro”. Muito obrigado prefeito, obrigado a todos”, concluiu emocionado.
Bete falou da alegria de
estar reunida com todos para
demonstrar o respeito e carinho pela Dona Neguinha.
“Quero agradecer ao Marquinho porque quando pedi a
ele para que isso fosse realizado ele prontamente aceitou,
a Eduarda também e aos funcionários porque foi bem difícil colocar essa pedra, mas
eu sentia a todo momento
que a Dona Neguinha estava aqui. Ontem me disseram

que todo mundo vai roubar as
flores e eu disse que não vai
não porque a Dona Neguinha
vai cuidar então, Dona Neguinha, sei que a Senhora está
no céu então a Senhora cuida
disso aqui e cuida de São Pedro do Turvo”, também concluiu emocionada.
Marquinho lembrou da
grande mulher que foi a homenageada. “Sem querer cometer injustiça com nenhuma
outra, talvez uma das mulheres mais importantes que esse
município teve e uma pessoa
especial dessa não poderia
deixar de estar representada
e eternizada como nome de
nossa Pedra Fundamental
onde tudo começou, onde nasceu nosso município e ela na
simplicidade, mas numa inteligência e sabedoria tão grande, é a única que conseguiu
organizar as histórias e documentar boa parte do que aconteceu dentro do nosso município então, se hoje nós temos
condições de buscar as nossas histórias e as nossas origens e tudo o que aconteceu
no passado para que a gente
pudesse construir um bom futuro, tem a mão da Dona Neguinha através daquela obra
tão bem delineada, bem escrita e acima de tudo com um
valor histórico incondicional
que não tem como mensurar
e que nós, até na Sessão Solene do São Pedro Tu És História, através da vice-prefeita
colocamos uma incumbência
ao nosso mestre de cerimônia Oldack para que desse
continuidade a tudo aquilo que
ela já escreveu, que já tem
documentado e também aquelas outras histórias que não
estão encartadas nessa edição, que poderão a vir ser atualizadas, é de suma importância que mais pessoas com
esse dom, com essa qualidade, venham a escrever a história do município. A Dona
Neguinha fica hoje aqui eternizada através desse símbolo,
é uma Pedra simbólica porem,

com um valor simbólico imenso para o nosso município.
Como bem disse o Nenê, era
um desejo, uma vontade muito grande da mãe dele que
essa pedra fosse colocada
aqui. Não teve condições,
Deus sabe o porquê dela fa-

zer isso em vida, mas em Eclesiástico está escrito que tudo
é no tempo de Deus então, o
tempo era hoje Nenê, era hoje
com a Bete como vice-prefeita e você aqui narrando nas
belas palavras, emocionado,
esse grande dia. Fica registrado o meu carinho a toda família da Dona Neguinha, do
fundo do meu coração, o meu
respeito a todos vocês e o meu
agradecimento por vocês fazerem parte dessa história e
hoje, fazendo parte também da
nossa administração porque é
um dia histórico para o município”, finalizou.
Logo após, as autoridades presentes e familiares
participaram do descerramento da placa inaugural da
Pedra Fundamental de São
Pedro do Turvo.

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. JOÃO DE ALCANTARA ROSSETTO e LUANA CRISTINA DA SILVA MAGNONI. Ele, natural de Cerqueira César, Estado de São Paulo, nascido aos seis de outubro de um mil novecentos e oitenta e sete (06/10/
1987), profissão advogado, estado civil solteiro, domiciliado e residente à
Rua Luciano Batista, 711, Jardim Santana I, na cidade de Santa Cruz do Rio
Pardo, Estado de São Paulo, filho de JOÃO ROSSETTO e de dona IRENE DE
ALCANTARA ROSSETTO. Ela, natural de Ourinhos, Estado de São Paulo,
nascida aos vinte e cinco de maio de um mil novecentos e oitenta e oito (25/
05/1988), profissão advogada, estado civil solteira, domiciliada e residente
à Rua Luciano Batista, 711, Jardim Santana I, na cidade de Santa Cruz do
Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de RAIMUNDO APARECIDO MAGNONI
e de dona MARIA DE LOURDES DA SILVA MAGNONI.
2. JOÃO LAERCIO MANFRIN e ROSANA APARECIDA DA SILVA.
Ele, natural de Espírito Santo do Turvo, Estado de São Paulo, nascido ao
primeiro de dezembro de um mil novecentos e quarenta e nove (01/12/
1949), profissão motorista aposentado, estado civil viúvo, domiciliado e
residente à Rua Jorge Teodoro Nogueira, 143, Chácara Peixe, na cidade
de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de DANTE MANFRIN e de dona ANA ZANATA MANFRIN. Ela, natural de Pradínia, Estado
de São Paulo, nascida aos trinta e um de agosto de um mil novecentos
e setenta e cinco (31/08/1975), profissão balconista, estado civil divorciada, domiciliada e residente à Rua Paulino Moreti, 179, Itaipu, na cidade
de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de BENEDITO
APARECIDO DA SILVA e de dona EVA CANDIDO DA SILVA.
3. LEANDRO ARAUJO HENNA e CRISTIANE DE FATIMA FORTUNATO. Ele, natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo,
nascido aos vinte e um de setembro de um mil novecentos e setenta e
nove (21/09/1979), profissão representante comercial, estado civil solteiro, domiciliado e residente à Rua Regente Feijó, 935, Centro, na
cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de
TOSIO HENNA e de dona LEONICE ARAUJO HENNA. Ela, natural de
Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, nascida aos vinte e um
de julho de um mil novecentos e oitenta e quatro (21/07/1984), profissão secretária, estado civil solteira, domiciliada e residente à Rua Antonio Lorenzetti, 10, Vila Saul, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo,
Estado de São Paulo, filha de de dona LUZINETE FORTUNATO.
4. SERGIO DE CAMPOS VERGAL FILHO e LAYANE BEATRIZ PIGA
ALVES. Ele, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, nascido aos
quatro de outubro de um mil novecentos e setenta e cinco (04/10/1975),
profissão professor, estado civil solteiro, domiciliado e residente à Rua
Guilherme Kemp Sobrinho, 62, Luiz Brondi, na cidade de Santa Cruz do
Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de SERGIO DE CAMPOS VERGAL e
de dona INÁ FREDI DE CAMPOS VERGAL. Ela, natural de Ipaussu, Estado
de São Paulo, nascida aos quinze de junho de um mil novecentos e
noventa e dois (15/06/1992), profissão secretária, estado civil solteira,
domiciliada e residente à Rua Guilherme Kemp Sobrinho, 62, Luiz Brondi,
na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de
EDVALDO INACIO ALVES e de dona SANDRA REGINA PIGA ALVES.
5. JOÃO PEDRO RIBEIRO BASTOS e THAYNA MOREIRA DA SILVA. Ele, natural de Ipaussu, Estado de São Paulo, nascido aos quatro
de novembro de um mil novecentos e noventa e oito (04/11/1998),
profissão comerciante, estado civil solteiro, domiciliado e residente à
Rua João Locali, 3472, Jardim São João, na cidade de Santa Cruz do
Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de JOSÉ CARLOS BASTOS e de
dona EDNA MARIA RIBEIRO BASTOS. Ela, natural de Mauá, Estado de
São Paulo, nascida aos quinze de agosto de um mil novecentos e
noventa e sete (15/08/1997), profissão estudante, estado civil solteira, domiciliada e residente à Rua João Locali, 3472, Jardim São João,
na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de
ADEMIR DA SILVA e de dona ESMERALDA DIAS MOREIRA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Marcelo Cacciacarro Soares
Oficial de Registro Civil
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Processo: 1111/2019 – Licitação nº 25/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Objeto: Aquisição de MEDICAMENTOS _RENAME para usuários da U.B.S, através da Secretaria Municipal de Saúde.
Contrato nº 82/2019
Contratado: CENTERMEDI COMER. DE PRODUTOS HOSP. LTDA.
Valor: R$131.326,20 pela execução total do Contrato
Contrato nº 83/2019
Contratado: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR
Valor: R$75.062,00 pela execução total do Contrato
Contrato nº 84/2019
Contratado: INTERLAB FAMACEUTICA LTDA.
Valor: R$43.138,00 pela execução total do Contrato
Contrato nº 85/2019
Contratado: SOQUIMICA LABORATORIO LTDA.
Valor: R$20.000,00 pela execução total do Contrato
Contrato nº 86/2019
Contratado: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA.
Valor: R$98.486,00 pela execução total do Contrato
Contrato nº 87/2019
Contratado: ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS HOSP. LTDA.
Valor: R$24.781,00 pela execução total do Contrato
Contrato nº 88/2019
Contratado: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Valor: R$178.426,60 pela execução total do Contrato
Contrato nº 89/2019
Contratado: DIMASTER COMER. DE PRODUTOS HOSP. LTDA.
Valor: R$166.210,00 pela execução total do Contrato
Contrato nº 90/2019
Contratado: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO LTDA.
Valor: R$85.063,00 pela execução total do Contrato
Contrato nº 91/2019
Contratado: RAP- APARECIDA COMER. DE PRODUTOS HOSP. LTDA.
Valor: R$ 89.328,00 pela execução total do Contrato
Contrato nº 92/2019
Contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
Valor: R$ 411.734,50 pela execução total do Contrato
Contrato nº 93/2019
Contratado: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP
Valor: R$ 49.917,00 pela execução total do Contrato
Contrato nº 94/2019
Contratado: DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
Valor: R$ 54.962,10 pela execução total do Contrato
Vigência: 27/05/2019 a 26/05/2020

Fotos do camarote da 2ª
Festa do Peão de Boiadeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
LICITAÇÃO FRACASSADA
CONCORRÊNCIA N° 1/20
O Prefeito Municipal da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, TORNA PÚBLICO o FRACASSO do CONCORRÊNCIA 1/2019, cuja
Sessão pública foi realizada em 29/05/19 objetivando a(o) contratação
de empresa Especializada, incluindo fornecimento completo de material
e mão-de-obra, para CONTINUIDADE DE Execução das obras de construção de CRECHE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA (Tipo 1), com respaldo em recursos do Ministério Da Educação, referente ao Convênio no
710244/2008, firmado entre o Município De Espírito Santo do Turvo e o
Ministério da Educação através do Fundo Nacional De Desenvolvimento
da Educação (FNDE), mediante as condições estabelecidas Neste edital
e em seus anexos. Nenhuma proposta vantajosa foi apresentada.
O(s) preço(s) proposto(s) pela empresa classificada para participar
no pregão Era(m) superior(es) ao estimado(s) pela Municipalidade.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO, 30 de Maio
de 2019
AFONSO NASCIMENTO NETO
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº 98/2019
Processo: 1414/2019 – INEXIGIBILIDADE nº 04/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: A E L PRODUÇÕES ARTISITICAS LTDA ME
Objeto: Contratação de SHOW ARTISITICO dupla ALEX & LEANDRO,
Para o evento XX II FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE ESPÍRITO SANTO
DO TURVO, através da Secretaria Municipal de Juventude e Cidadania
da Prefeitura Municipal de Espírito santo do Turvo.
Valor: R$ 55.000,00 pela execução total do Contrato
DATA DO SHOW: 20 de julho de 2019.
Vigência: De 30/05/2019 a 30/07/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº 99/2019
Processo: 1414/2019 – INEXIGIBILIDADE nº 03/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: PLANOS PRODUÇÕES ARTISITICAS LTDA ME
Objeto: Contratação de SHOW ARTISITICO dupla BRUNO & BARRETO, Para o evento XX II FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE ESPÍRITO
SANTO DO TURVO, através da Secretaria Municipal de Juventude e
Cidadania da Prefeitura Municipal de Espírito santo do Turvo.
Valor: R$ 100.000,00 pela execução total do Contrato
DATA DO SHOW: 18 de julho de 2019.
Vigência: De 30/05/2019 a 30/07/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº 100/2019
Processo: 1414/2019 – INEXIGIBILIDADE nº 02/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado:
CHAPADEX PRODUÇÕES ARTISITICAS LTDA EPP
Objeto: Contratação de SHOW ARTISITICO dupla FIDUMA & JECA,
Para o evento XX II FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE ESPÍRITO SANTO
DO TURVO, através da Secretaria Municipal de Juventude e Cidadania
da Prefeitura Municipal de Espírito santo do Turvo.
Valor: R$ 55.000,00 pela execução total do Contrato
DATA DO SHOW: 19 de julho de 2019.
Vigência: De 30/05/2019 a 30/07/2019

Foto: Sela
de Ouro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº 101/2019
Processo: 1410/2019 – Dispensa Licitação nº 27/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: MARILENE CLARICE DE RAMOS ME
Objeto: Contratação de prestador de serviço para auxiliar no atendimento da unidade de castração de cães e gatos no município, através
da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Espírito
Santo do Turvo.
Valor: R$ 10.800,00 pela execução total do Contrato
Vigência: De 30/05/2019 a 29/05/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº 102/2019
Processo: 1410/2019 – Dispensa Licitação nº 26/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: KAPA PAVIMENTAÇÃO
Objeto: Aquisição de peças e serviço de mão de obra para manutenção do veículo PEUGEOT FUP7361, através da Secretaria Municipal de
Planejamento Urbano e secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo.
Valor: R$ 14.800,00 pela execução total do Contrato
Vigência: De 30/05/2019 a 30/12/2019
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Sebrae promove missão
empresarial para Feira Fispal
No dia 11 de junho empresários do ramo da alimentação ou interessados em abrir
um negócio neste segmento
de Santa Cruz do Rio Pardo e
Ourinhos participarão da 35ª
Feira Fispal Food Service. A
saída para missão empresarial será às 7 horas, o evento
acontece na Expo Center
Norte. O investimento é de R$
80,00. Parte do transporte é
subsidiado pelo Sebrae.
A Fispal Food Service é o
principal evento para quem
busca abrir ou aprimorar seu
negócio de alimentação fora
do lar, como restaurantes, bares, sorveterias e cafeterias.
Os visitantes conhecerão
todas as tendências do setor,
além de encontrar mais de 470
expositores com soluções em
produtos, serviços, equipamentos, embalagens, ingredientes,
alimentos, bebidas, e ainda poderão participar de diversas

Feira Fispal deve reunir 470 expositores neste ano

atrações com muito conteúdo.
Esta é a terceira missão
empresarial neste ano, já foram realizadas viagens para
Hair Brasil, voltada a área da
beleza e Automec relacionado ao segmento de veículos.
De acordo com a agente de
desenvolvimento, Thais Fonseca, as missões empresariais
são importantes para que o
empresário tenha contato com
o que há de novo no seu seg-

Comemoração em dobro!

mento, assim como para aprimoramento de técnicas, produtos e serviços, de acordo
com a demanda do mercado,
além da troca de experiência

possível neste tipo de evento.
Para mais informações sobre a missão empresarial, os
interessados podem ligar no
3332-5909.

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

ACE estende atendimento para emissão
do certificado digital

Thais Fonseca, Patrícia Beguetto e Eslane Ribeiro são as agentes
de registro credenciadas para emissão e validação do certificado

Os irmãos Gustavo e Gabriel festejaram idade nova
e recebe novamente os parabéns de familiares e amigos. “Parabéns e muitas felicidades! Que a vida continue sorrindo e presenteando vocês com as melhores
graças, com muito amor, com muita saúde, amizade e
felicidades mil. Desejamos um novo ano muito feliz e
que vocês possam celebrar a vida hoje e sempre e celebrar-se a si todos os dias das suas vidas. Parabéns!”
Fotos: Studio Camargo

A ACE (Associação Comercial e Empresarial) de
Santa Cruz do Rio Pardo é
uma autoridade de registro
autorizada junto a Certisign
para validação e emissão do
certificado digital.
A partir do mês de junho o
atendimento passa de meio
período para o horário comercial. As empresas interessadas
em realizar a compra do certificado devem fazê-la através
do site da ACE: www.ace
santacruz.com.br , onde também é possível realizar o agendamento para validação e
emissão do documento. É importante ressaltar que os associados têm desconto na compra do certificado.
O Certificado Digital é a

identidade digital da pessoa física e jurídica no meio eletrônico. Ele garante autenticidade, confidencialidade, integridade e não repúdio nas
operações que são realizadas
por meio dele, atribuindo validade jurídica.
Entre os benefícios está que
por identificar no meio eletrônico, ele permite que diversos
serviços sejam realizados sem
a necessidade da presença física, o que significa: agilidade
nos processos, sustentabilidade e redução de custos.
Na ACE a emissão e validação será realizada pelas
agentes de registro credenciadas: Thais Fonseca, Patrícia Beguetto e Eslane Ribeiro Lima.

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Feira do Museu acontece hoje
Hoje, 01 de junho, a partir das 17 horas, vai rolar
mais uma edição da Feira do
Museu no bairro da Estação.
O evento é uma iniciativa
da Secretaria de Cultura em
parceria com a Prefeitura
Municipal.
A feira vai contar com
food trucks, barracas de co-

mida, verduras e artesanato
e brinquedos enchendo o
ambiente com inúmeras opções de consumo e lazer para
os munícipes.
O Museu Ernesto Bertoldi está localizado na Rua Dr.
Francisco Abreu Sodré, nº
140. Compareça e traga sua
família junto!

Felicidades!

A querida Ana Cristina
festejou ao lado de amigos
e familiares no dia 23 de
maio, seus 50 anos de vida.
“Que você celebre essa
data por muitos anos, e que
nunca lhe falte paz no coração, amor na vida, sorrisos no rosto e companhias maravilhosas. E que
cada novo dia seja o renovar de uma esperança e
um entusiasmo infinitos.
Completar 50 anos é um
grande marco na vida de
qualquer pessoa. Você está
celebrando 5 décadas de

existência; abrace os amigos antigos, os novos e celebre cada momento ao
lado da sua família! Felicidades!”
Fotos: Studio Camargo
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Um dia que entrou para história!
Dentre tantas inaugurações
e revitalizações que aconteceram durante o mês de maio, o
dia do aniversário de emancipação política administrativa
de São Pedro do Turvo ocorrido em 29 de maio, foi uma
data que entrou para a história do município, pois logo pela
manhã a administração fez o

lançamento da Pedra Fundamental do município e à tarde, milhares de pessoas se
reuniram para participar do
Dia do Desafio e ainda, cantar os parabéns ao município
e saborear os 128 bolos preparados em homenagem ao
128º aniversário de São Pedro do Turvo.

