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Orquestra fará apresentação especial em Bauru

A “Orquestra de Câmara
Santa Cruz”, criada pelo professor José Magalli Junqueira,
em meados de 2015, com o
intuito de levar música de qualidade, cultura e inclusão social para as crianças e adolescentes moradoras de bairros
periféricos da cidade de Santa
Cruz do Rio Pardo, fará uma
apresentação especial no
Boulevard Shopping, em Bauru, no interior de São Paulo, no
dia 05 de julho, às 19 horas.
O projeto, que promove
aulas teóricas e práticas com
instrumentos de corda, como
o violino, viola, violoncelo e
contrabaixo, levará para esta
apresentação especial uma
equipe de 30 pessoas, entre
elas instrutores, professores,
alunos e o próprio maestro.

O Projeto “Cinema In Concert” traz cenas de filmes sincronizadas com as respectivas trilhas sonoras a serem
executadas pela orquestra dos
jovens. Entre as canções que
a orquestra executará no dia
estão: ‘Abertura dos Desenhos Walt Disney’, ‘FrozenLet It Go’, ‘Rei Leão Can You
Feel The Love Tonight’, ‘ A
Bela e a Fera- Sentimentos’,
‘Rio Fly Love e Garota de Ipanema’, ‘Star Wars- The Imperial March e o Tema Principal’, ‘X-men- Sweet Dreams’, ‘Harry Potter- Tema
principal’, Piratas do Caribe‘He’s a Pirate’, The Jaws‘Tema Principal’, ‘O Exorcista- The Exorcist Theme’, ‘Jurassic Park- Tema principal’,
‘Indiana Jones- Tema Princi-

pal’ e ‘Mudança de Hábito –
“Oh Happy Day’.
Desde o inicio, são muitos
os frutos colhidos para esse
lindo projeto. Tanto que a
evolução é completamente
perceptível no desempenho

dos ensaios e apresentações
e também no desenvolvimento comportamental dos alunos. “Com esta exposição positiva, percebemos que os integrantes se sentem valorizados, e isso melhora a autoestima de todos”, afirma o professor José Magalli.
E, tudo isso é possível, graças ao apoio das empresas
que abraçaram essa causa e
confiaram no trabalho da
equipe. ”A cada ano a responsabilidade 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.
Essa apresentação na cidade de Bauru será realizada por meio da Lei de Incentivo à Cultura, através do Projeto “Curto Circuito Musical”,
turnê que leva o codinome de
‘Cinema in Concert’, inicia-

do em 2018, que já teve apresentações em Santa Cruz do
Rio Pardo (SP), Assis (SP) e
Cândido Mota (SP). No caso
da Lei de Incentivo à Cultura, 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.
Sobre o Projeto “Orquestra
de Câmara de Santa Cruz”:
Criada pelo professor e
maestro José Magalli F. Junqueira, em 2015, o projeto
“Orquestra de Câmara Santa
Cruz” realizou o sonho de levar música de qualidade, cultura e inclusão social às crianças e adolescentes moradores dos bairros periféricos
de Santa Cruz do Rio Pardo,
para a formação de uma Orquestra de crianças e jovens
carentes. As aulas acontecem
no Cras (Centro de Referência e Assistência Social) “Betinha”, no bairro São José,

Dos amigos Wagner e Gabriel

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 também participa
com o fornecimento de lanches
às crianças, nos dias de ensaios (terças, quintas- 16 horas às
20 horas e sábados- a partir
das 9h00 às 11h30). 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 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 empresas 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.
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Aumenta número de inscritos no Encceja
Com a ampliação de interessados, cresce a responsabilidade dos empresários em
proporcionar oportunidades
para os jovens.
Mais pessoas desejam con-

cluir os estudos. Segundo dados do MEC, o número de inscritos no Exame Nacional de
Certificação de Jovens e
Adultos - Encceja, teve um
aumento de 75% se compa-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº 109/2019
Processo: 1673/2019 – Dispensa Licitação nº 33/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: THABATA CARVALHO RIBEIRO BARDEZ
Objeto: Contratação de Instrutor de Ballet, através da Secretaria
Municipal de Juventude e Cidadania da Prefeitura Municipal de Espírito
Santo do Turvo.
Valor: R$ 5.400,00 pela execução total do Contrato
Vigência: De 14/06/2019 a 14/12/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº 111/2019
Processo: 1378/2019 –Licitação nº 28/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: R. Ferreira da Silva- Panificadora-ME
Objeto: Registro de Preço para aquisição de lanches, sucos, doces,
bolos, para as Secretaria de Juventude e Cidadania, Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo.
Valor: R$ 155.424,70 pela execução total do Contrato
Vigência: De 14/06/2019 a 14/06/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº 114/2019
Processo: 1378/2019 –Licitação nº 28/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: Victor Martins Moura ME
Objeto: Registro de Preço para aquisição de lanches, sucos, doces,
bolos, para as Secretaria de Juventude e Cidadania, Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo.
Valor: R$ 121.515,10 pela execução total do Contrato
Vigência: De 14/06/2019 a 14/06/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº 112/2019
Processo: 1026/2019 –Licitação nº 21/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: Rossetto & Pedroso LTDA EPP
Objeto: Registro de Preço para aquisição de óleo lubrificantes, filtros
e graxa, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Cidadania, da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo.
Valor: R$ 10.476,00 pela execução total do Contrato
Vigência: De 17/06/2019 a 16/06/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº 113/2019
Processo: 1028/2019 –Licitação nº 22/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: White Martins Gases Industriais NE LTDA.
Objeto: Registro de Preço para aquisição de recarga de oxigênio
medicinal, através da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo.
Valor: R$ 76.360,00pela execução total do Contrato
Vigência: De 17/06/2019 a 17/06/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº 115/2019
Processo: 1561/2019 – Dispensa Licitação nº 32/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: DEBORA A. P. SANCHES
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de peças para manutenção do MOTOR DO TRATOR NEW ROLLAND TS 110, através da
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo.
Valor: R$ 6.358,00 pela execução total do Contrato
Vigência: De 14/06/2019 a 14/12/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº 116/2019
Processo:1697 /2019 – Dispensa Licitação nº 34/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: PIPO COMERCIO DE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA.
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de peças para manutenção do MOTOR DA MAQUINA HYUNDAI HL 740-7, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo.
Valor: R$ 12.010,88 pela execução total do Contrato
Vigência: De 18/06/2019 a 18/12/2019
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, 27/2019, para que surta seus regulares efeitos de
direito. Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, 18 de JUNHO de
2019. -Afonso Nascimento Neto - Prefeito Municipal

Rua: Joaquim Manoel de Andrade, 1145 - Centro

rado com o ano passado. Uma
ótima notícia, pois a melhor
maneira de mudar o cenário
social do país é por meio da
educação!
A prova é direcionada para

quem não terminou o ensino
médio ou fundamental na idade certa e deseja obter uma
certificação. Com a ampliação da quantidade de interessados, cresce também a res-

Desemprego - dicas para
conseguir se recolocar
O desemprego está em
alta e por mais que haja uma
perspectiva de melhor, essa
não será em curto prazo, outro ponto é que se observa um
crescente desânimo no mercado profissional com a insatisfação dos profissionais por
motivos variados, criando
uma crescente busca por um
reposicionamento no mercado no trabalho. Assim, alguns
cuidados devem ser tomados
antes de qualquer ação de
procura de emprego ou mesmo de mudança.
É importante ter claro que,
em momentos de incertezas
na economia e nos resultados
das empresas, o surgimento de
novas oportunidades fica comprometido, com isso, buscar
uma recolocação no mercado de trabalho tende a ser
mais dificultoso. Mas, isso
não torna impossível.
Desemprego é motivo de
desespero?
Pode parecer difícil manter
a calma diante o desespero e
as informações negativas do
mercado que vemos diariamente, mas, nesse momento manter a tranquilidade e equilíbrio
torna-se um fator essencial
para seu reposicionamento.
Para e repare como sempre a ansiedade e o desespero tende a dificultar ainda
mais o raciocínio e apresentação de suas habilidades técnicas e comportamentais, por
isso se controle. Além disso,
agir por impulso de induzi-lo a
decidir por uma oportunidade
qualquer, que não agregará
em sua vida profissional ou
poderá deixar vulnerável a
golpes existentes no mercado,
por trás de oportunidade milagrosas de ganhos. Assim,
primeiro ponto que ressalto,
mantenha o raciocínio lógico.
Passos para se
reposicionar
A busca por reposicionamento não é tão simples, porém também não é impossível, sendo necessário planejamento e preparo em suas
ações e construções de novas
oportunidades. Cito sete passos que julgo importantes para
que essa busca tenha êxito:
1 - Amplie sua rede de relacionamentos a cada momento, isto é trabalhe o seu
network, lembrando que
esse não deve ser utilizado
somente nas necessidades.
Assim, esteja pronto também
para ajudar e nunca deixar
de ser lembrado;
2 - Defina a estratégia para
que possa desenvolver sua

autoapresentação, de forma
transparente, segura e que
demonstre preparo;
3 - Crie interesse por parte
do entrevistador, através de
um Curriculum Vitae bem elaborado, com ordem e clareza
na apresentação descrita e
verbal, apresentando quais
seus objetivos e seu potencial;
4 - Cuidar da imagem pessoal é tão importante quantos
os demais itens, demonstram
autoestima e amor próprio,
pois, primeiro temos que gostar de nós mesmos para depois gostar do que fazemos;
5 - Busque conhecimento
e informações além de sua formação, a fim de manter-se
atualizado diante das mudanças de mercado;
6 - Conheça as empresas
que tem interessem em buscar oportunidades, analisando
seus produtos ou serviços,
estrutura e sua colocação de
mercado.
7 - Tenha transparência e
autenticidade, esses pontos
que atraem as empresas, portanto, não queira construir um
personagem, seja você mesmo, demonstre o quanto tem
valor nas competências técnicas e comportamentais.
Estou empregado, mas
insatisfeito!
O fato de passarmos por
uma crise não significa que os
profissionais que estejam posicionados e desmotivados
devam ficar estagnados, sem
analisar novas possibilidades.
Porém, aconselho que primeiramente se busque quais os
motivos que estão levando a
condição de desmotivação,
criando oportunidades de mudança do ambiente e tornando-o mais atraente.
Após essas ações e análises, concluindo-se que realmente é momento, recomendo que busque novas oportunidades, contudo, antes de
deixar a colocação atual,
aguarde o melhor momento e
uma boa proposta para tomar
a decisão em definitivo.
Enquanto isso não ocorrer, busque motivação para
contribuir com a empresa,
atitude que considero no mínimo profissional e que dará
respeito e consideração futura. Lembrando que deixar
um legado positivo em resultados e em atitudes pode
consolidar sua imagem em
seu campo profissional.
Celso Bazzola, consultor
em recursos humanos e diretor executivo da BAZZ Estratégia e Operação de RH.

ponsabilidade dos empresários em proporcionar oportunidades para esses jovens.
O estágio pode ser a chance de ampliar as perspectivas
e sonhos dos alunos. Afinal,
ele é o primeiro contato com
o mundo corporativo e exemplos profissionais. O objetivo
é motivar e reter um talento
interessado em aprender cada
vez mais. Assim, o mercado
ganha gente qualificada.
A empresa também tem
benefícios: a isenção de encargos fiscais, como 13º salário, 1/3 de férias, FGTS e
INSS. Além disso, pode trei-

nar alguém sem vícios prévios e preencher vagas por
meio da efetivação, bem como
contar com novas ideias e um
fôlego diferente no time.
Há mais de 17,6 milhões de
estudantes aptos a estagiarem
e construírem um futuro. Contribua com a transformação
na vida delas! Afinal, a atividade é uma grande patrocinadora da educação brasileira e
modifica vidas. Portanto, invista neles e, simultaneamente, no futuro do Brasil!
Seme Arone Junior é
presidente da Abres - Associação Brasileira de Estágios

Educação nomeia mais de 1,4 mil
Agentes de Organização Escolar
Os 1.495 Agentes de Organização Escolar (AOE) aprovados em concurso público são
nomeados nesta terça-feira
(18) para atuarem nas escolas
estaduais de São Paulo. A nomeação foi publicada na edição
do Diário Oficial desta terça.
Os candidatos agora precisam agendar o exame médico, e caso estejam aptos à função, já podem tomar tosse e
entrar em exercício.
Os agentes têm a responsabilidade de controlar a movimentação dos estudantes
nas dependências da escola,
auxiliar a manutenção da disciplina geral e contribuir com
a gestão escolar na organização de atividades. Com a presença desses profissionais
nas escolas, diretores, vices
e coordenadores podem dire-

cionar seu trabalho para as
questões pedagógicas.
Na rede estadual, a remuneração do Agente de Organização
Escolar é de R$ 1.005,79 (salário base), além de abono complementar de R$ 136,85, totalizando R$ 1.142,64 mensais.
Participaram do concurso
público candidatos com idade
mínima de 18 anos e nível médio completo. O exame foi eliminatório, classificatório e
composto de 80 questões de
múltipla escolha de: língua portuguesa; raciocínio lógico e
matemática; conhecimentos
específicos; e informática. Os
aprovados foram classificados
por ordem decrescente da nota
final, em lista de classificação
por Diretoria Regional de Ensino e por Polo de Diretorias
Regionais de Ensino.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
O Prefeito Municipal da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, Estado de São Paulo, TORNA PÚBLICO que NENHUM INTERESSADO
acudiu ao chamamento do Edital do CHAMADA PUBLICA 2/2019, cuja
objeto destina-se ao credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas
prestadoras de serviços de capinação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO, 13 de Junho de 2019
AFONSO NASCIMENTO NETO
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
A Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica a todos os interessados que o
Pregão 29/2019, ocorrido no dia 13 de junho, objetivando a aquisição de
Equipamentos e Material permanente para a U.B.S, está anulado parcialmente desde seu credenciamento, uma nova data para abertura do
certame
será
republicada.
Informações
pelo
e-mail:
licitacao@espiritosantodoturvo.sp.gov.br ou pelo telefone (14)33759500. Espírito Santo do Turvo, 18 de junho de 2019.
______________________________
Sonia Dias Funchal da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº 110/2019
Processo:1702 /2019 – Dispensa Licitação nº 35/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado :CGS- CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA.
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de recapeamento asfáltico, pavimentação asfáltica e guias e
sarjetas, conforme projetos, memoriais descritivos, orçamentos, cronogramas físico-financeiros e demais elementos técnicos através da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano da Prefeitura Municipal de
Espírito Santo do Turvo.
Valor: R$ 312.131,13 pela execução total do Contrato
Vigência: De 17/06/2019 a 17/05/2020
PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO DO TURVO
REPUBLICAÇÃO 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 05 de julho , 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, 18 de JUNHO de 2019.

