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Deputado Capitão Augusto destina um milhão
de reais em emendas para CIMA/UMMES

Os prefeitos estiveram reunidos com o deputado solicitando demandas para seus municípios. A princípio, o deputado
falou da importância dos mu-

nicípios trabalharem em conjunto para fortalecerem a região através, por exemplo, de
investimentos em equipamentos que serão utilizados em

serviços de infraestrutura urbana e se comprometeu a destinar um milhão de reais para
tal investimento.
Leia mais nesta edição.

Dos amigos Wagner e Gabriel
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IPAUSSU

Jogos marcam reinauguração do campo sintético

Na manhã do domingo
dia 20 de janeiro, foram
realizados três jogos para
a reinauguração do campo
sintético de futebol do
bairro Cocajá. A reinauguração, se deu pela reforma ocorrida na estrutura
do campo, que foi necessária devido avariações
sofridas pelo forte vento,
e pelo mau uso (e até por
vandalismo).
Os jogos amistosos,
serviram de preparação
para os times da escolinha, incluindo o time feminino e o time do
projeto do bairro Cocajá.

Editais de proclamas
SÃO PEDRO DO TURVO

Luiz Becker receberá
a comunicadora Nair
Costa e o cineasta
Marcelo Guanaes

O poeta dos sonhos Luiz
Henrique Becker, sempre
motivado pela Educação
e Cultura, convidou a comunicadora Nair Costa e
o jovem cineasta Marcelo
Guanaes para visitarem a
região. Luiz Becker realizará o lançamento do seu
programa ”De frente com
o Poeta” na próxima terRua: Joaquim Manoel de Andrade, 1145 - Centro

ça-feira, no salão nobre
da Câmara Municipal de
Santa Cruz do Rio Pardo.
Dia 29 será um grande dia
de celebrar a cultura e
Luiz Becker promete grandes surpresas. “Fica aqui
nossas boas-vindas a estes agentes culturais de
muito respeito”.

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. MURILO HENRIQUE RIBEIRO e KARINA APARECIDA FLORIANO.
Ele, natural de Ipaussu, Estado de São Paulo, nascido aos oito de fevereiro de um mil novecentos e noventa e um (08/02/1991), profissão
vendedor, estado civil solteiro, domiciliado e residente à Rua João Locali,
3372, Jardim São João, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de
São Paulo, filho de AMAURI RIBEIRO FILHO e de dona SULENE APARECIDA RIBEIRO. Ela, natural de Itararé, Estado de São Paulo, nascida aos
quatro de maio de um mil novecentos e noventa e dois (04/05/1992),
profissão auxiliar de departamento pessoal, estado civil solteira, domiciliada e residente à Rua Vicente Rodrigues da Silva, 291, Jardim São
João, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha
de JOANICO FLORIANO e de dona DULCELINA DE ARAUJO.
2. ULISSES ELEODORO DOS SANTOS e IASIA MAYARA SANCHES.
Ele, natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, nascido
aos oito de dezembro de um mil novecentos e oitenta e três (08/12/
1983), profissão empresário, estado civil solteiro, domiciliado e residente à rua José Vidor, 825, Vila Oitenta, na cidade de Santa Cruz do Rio
Pardo, Estado de São Paulo, filho de GILBERTO ELEODORO DOS SANTOS e de dona MARISA MARTINS DOS SANTOS. Ela, natural de Santa
Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, nascida aos vinte e dois de
setembro de um mil novecentos e oitenta e sete (22/09/1987), profissão
professora, estado civil solteira, domiciliada e residente à rua José Vidor, 825, Vila Oitenta, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de
São Paulo, filha de SALVADOR SANCHES e de dona HELENA DOS SANTOS GONÇALVES SANCHES.
3. RENATO DE OLIVEIRA CAETANO MOREIRA e LIRIANE DE FATIMA BATISTA VAZ. Ele, natural de São Manuel, Estado de São Paulo,
nascido aos oito de agosto de um mil novecentos e noventa e seis (08/
08/1996), profissão motorista, estado civil solteiro, domiciliado e residente à rua Duque de Caxias, 378, São José, na cidade de Santa Cruz
do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de DONIZETE CAETANO MOREIRA e de dona JOSEFA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA. Ela, natural de
Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, nascida aos sete de
dezembro de um mil novecentos e noventa e oito (07/12/1998), profissão do lar, estado civil solteira, domiciliada e residente à rua Duque de
Caxias, 378, São José, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de
São Paulo, filha de JOÃO CARLOS BATISTA VAZ e de dona JACIRA
APARECIDA PEDRO DA SILVA.
4. DOUGLAS WILLIAN ARAGÃO e KÉSIA NUNES. Ele, natural de
Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, nascido aos trinta de
junho de um mil novecentos e noventa e cinco (30/06/1995), profissão
auxiliar de processo de produção, estado civil solteiro, domiciliado e
residente à rua Olavo Gomes, 31, Nagib Queiroz, na cidade de Santa
Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de DJALMA ARAGÃO e de
dona NAIR DIAS DA SILVA. Ela, natural de Santa Cruz do Rio Pardo,
Estado de São Paulo, nascida aos nove de março de dois mil e um (09/
03/2001), profissão técnica em alimentos, estado civil solteira, domiciliada e residente à rua Aparecida de Lima Martins, 34, Jardim Paulista, na
cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de MARIO
GUILHERME NUNES e de dona VERA LUCIA LUIZ NUNES.
5. WELLINGTON HENRIQUE DE MORAES e HAILA CAMILA DA
SILVA PREZOTO. Ele, natural de Pirajuí, Estado de São Paulo, nascido
aos dez de abril de um mil novecentos e noventa e dois (10/04/1992),
profissão motorista, estado civil divorciado, domiciliado e residente à
rua Paulino Moreti, 171, Itaipu, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo,
Estado de São Paulo, filho de FERNANDO ELIAS DE MORAES e de dona
ROSANA APARECIDA DA SILVA MORAES. Ela, natural de São Paulo,
Estado de São Paulo, nascida aos vinte e sete de janeiro de um mil
novecentos e oitenta e oito (27/01/1988), profissão cabeleireira, estado
civil solteira, domiciliada e residente à rua Baltazar Ortega Garcia, 182,
Residencial Paraiso, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de
São Paulo, filha de ORACIO DURVALINO PREZOTO e de dona ROSI
PAULINO DA SILVA PREZOTO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Marcelo Cacciacarro Soares
Oficial de Registro Civil
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SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Campanha Janeiro Branco realiza caminhada
com integrantes de projetos sociais de Santa Cruz
A Secretaria da Saúde em
parceria com a Secretaria
Municipal dos Direitos das
Pessoas com Deficiência e
Desenvolvimento Social
promoveu na manhã de sexta-feira, 25, uma passeata
em pró da campanha Janeiro Branco.

Foi o primeiro ano da
campanha em Santa Cruz
do Rio Pardo, idealizada
durante uma reunião de redes de atendimento, na qual
há a participação de todas
as Secretarias Municipais.
Participaram da caminhada profissionais, crian-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO
E REGIÃO – CUT, convoca todos os funcionários públicos da cidade de
SÃO Pedro do Turvo para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no dia 30 de Janeiro de 2019, às 17h:30m em primeira convocação e as 18:00 horas em segunda convocação, conforme os artigos 16,
18 e 19 do Estatuto da Entidade, a realizar-se na rua Silva Jardim n.º 473
– Centro em São Pedro do Turvo, para discussão e deliberação do
seguinte ponto de pauta:
1 –ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DAS PAUTAS DA CAMPANHA
SALARIAL 2019
2 – MENSALIDADE SINDICAL.
3 – OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA CATEGORIA.
ADEMIR PALKO
Presidente
Santa Cruz do Rio Pardo, 25 de Janeiro de 2019.

ças e adolescentes do CAPS,
do CRAS I e II e do JPOI
(Jovens no Exercício do
Programa de Orientação
Estadual), além de todas as
unidades de saúde. O grupo se organizou na praça
Otaviano Botelho de Souza
e seguiu pela rua Conselheiro Dantas, até a praça Leônidas Camarinha, onde formaram um círculo em volta
da fonte, seguido de um
abraço coletivo.
A Campanha Janeiro
Branco surgiu como forma
de chamar a atenção da população para a importância
de cuidar da saúde mental e
buscar mais qualidade de
vida. O primeiro mês do ano
foi escolhido estrategicamente pela tradição das pessoas repensarem seus hábitos e estabelecerem metas e
projetos para o novo ano.

IPAUSSU

Torneio de Vôlei de Areia acontece
no dia 24 de fevereiro em Ipaussu
A Prefeitura Municipal de
Ipaussu através da Secretaria
Municipal de Esportes e Turismo, abriu inscrições para o Torneio de Vôlei de Areia, nas
categorias masculina e femi-

nina, que será realizado no
Camping Municipal, no dia 24
de fevereiro, a partir das 8h30.
As vagas são limitadas, e
podem ser feitas pelo telefone: (14) 3344-1752 ou pelo

email: esportes.turismo@
ipaussu.sp.gov.br.
“Não fique de fora dessa!
Você é nosso convidado, compareça e prestigie!”, convidou
o secretário de Esportes, Miti.
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SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Saiba como utilizar a ouvidoria da Prefeitura
e manifeste sua opinião ou denúncia
O cidadão santa-cruzense
que desejar sugerir, reclamar
ou denunciar alguma irregularidade presente no município que seja de responsabilidade da prefeitura ou de entidades municipais pode fazer
isso por meio do e-Ouv, o canal de ouvidoria virtual de Santa Cruz do Rio Pardo.
O e-Ouv está presente no
site oficial da prefeitura e
oferece a possibilidade de o
munícipe realizar uma denúncia, reclamação, solicitação,
sugestão ou elogio. Basta clicar na opção desejada e o sistema já vai te encaminhar
para uma página onde mais
informações sobre a natureza da manifestação serão requeridas, como o assunto sobre o qual você gostaria de
falar, a descrição dos fatos
que se sucederam, o local e
nome dos envolvidos, suas
funções e órgãos para os
quais trabalham.

A identificação do manifestante não é obrigatória,
mas existem duas opções
caso o cidadão queira se
identificar: a identificação
sem restrição, onde o indivíduo permite o acesso aos seus
dados pessoais inseridos no
cadastro e a identificação
com restrição, onde seus dados pessoais não serão acessíveis. Caso o cidadão queira realizar sua manifestação
de forma anônima, não há a
necessidade de cadastro.
No geral, a resposta da
ouvidoria é enviada para o
seu e-mail cadastrado e leva
em torno de 20 dias, podendo ser prorrogada por até
mais 10, mediante justificativa. Também é possível consultar o andamento do processo por meio do sistema,
clicando em “consulte sua
manifestação” e colocando
seus dados de cadastro. Mas,
se a manifestação foi reali-

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Piscina Municipal
abre para atividades

Após sua reforma realizada pela administração atual, a Piscina Municipal volta com atividades para a população de Espírito Santo do Turvo, que irá atender desde as crianças até os
mais idosos, com diversão, lazer e ainda incentivar as práticas
aquáticas em todas as idades. “É uma conquista para o município ter de volta esse local, que durante anos ficou
desativado. Nós reestruturamos e ainda garantimos segurança de todos”, comemorou o prefeito Afonso Nascimento Neto.

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contrato Administrativo nº 16/2019
Processo: 153/2019 – Dispensa de Licitação nº 05/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: Pires-Materiais de Construção LTDA
Objeto: aquisição de Pisos e Argamassa para operação Reforma do
Pátio e Corredor da EMEF “Antonio Gonçalves das Neves”, através da
Secretária Municipal de Educação
Valor: R$7.694,07
Vigência: De 23/01/2019 à 23/02/2019

zada de forma anônima, o indivíduo não receberá nem
número de protocolo e nem

a resposta da ouvidoria.
Caso eventualmente o cidadão desistir de sua denún-

cia e quiser cancelar sua solicitação na ouvidoria, ele pode
enviar uma nova manifesta-

ção mencionando o número
de seu protocolo e informando sua desistência.

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Fechamento de oficina realizada pelo grupo
Cuerpo Abierto atrai população para o teatro

Na noite do dia 22, o público santa-cruzense pode
assistir a apresentação resultante da oficina “A Comunicação com o Espectador: Presença e Energia do
Artista Cênico”, ministrada
pelo grupo Cuerpo Abierto.
Diversos atores amadores
da cidade apresentaram trechos de criações próprias,
fugindo do formato tradicional de peças e realizando
diversas experimentações.
“Com a oficina tivemos a
intenção de abrir espaço
para o acompanhamento de
trabalhos que os participantes estivessem desenvolvendo, como forma de estimular o aprofundamento
dessas iniciativas em processo”, explicou Camila
Scudeler, que ministrou as
atividades da oficina junto
com o companheiro César
Amézquita Suárez.

Após as apresentações,
os atores se juntaram ao

público para uma roda de
conversa, onde todos pude-

ram expor suas principais
impressões sobre o evento.
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REGIÃO

Prefeitos da região se
reunem com deputado e
garantem mais recursos
O deputado federal Capitão Augusto recebeu no dia 21
de janeiro, em seu escritório
localizado em Ourinhos, pre-

feitos que compõem a UMMES (União dos Municípios
da Media Sorocabana) e
CIMA (Consórcio Intermunicipal de Máquinas), entre eles,
Otacílio Assis (Santa Cruz do
Rio Pardo), Serginho Guidio
(Ipaussu), Marquinho Pinheiro (São Pedro do Turvo),
Afonso Nascimento (Espírito
Santo do Turvo), Odilon Rodrigues (Bernardino de Campos), Eliana Rorato (Ribeirão
do Sul), Aníbal Feliciano (Canitar), Paulinho Minozzi (Timburi), João Carlos Ribeiro
(Salto Grande) e Lucas Pocay (Ourinhos).
Os prefeitos estiveram
apresentando as demandas
para seus municípios. A princípio, o deputado falou da importância dos municípios trabalharem em conjunto para
fortalecerem a região através,
por exemplo, de investimentos em equipamentos que serão utilizados em serviços de
infraestrutura urbana e se
comprometeu a destinar um
milhão de reais para tal investimento. Além disso, tratou

sobre o assunto do Angra
Doce, projeto turístico encabeçado pelo deputado, que
visa fomentar o turismo nos
municípios da bacia do Rio
Paranapanema.
PEDIDOS
Na ocasião, o prefeito Serginho Guidio reivindicou R$
350 mil para reforma e pintura da Santa Casa. Já o prefeito Marquinho Pinheiro, solicitou recursos para construção de um Centro de Reciclagem completo com barracão,
prensa, balança e demais instrumentos; intervenção junto
ao Ministério das Cidades
para pleitear obras de infraestrutura urbana e ainda, pediu para que intermediasse
junto ao Ministério de Saúde
um recurso de custeio de R$
100 mil. “Na Saúde ele já liberou para nós e os outros
projetos ele vai intermediar
pessoalmente junto aos Ministérios de Brasília e marcará
uma reunião para ir junto aos
prefeitos nos Ministérios.
Deus abrindo portas!”, comemorou o prefeito Marquinho.

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

SBT na Praça acontecerá
amanhã, no bairro São José
As crianças e famílias do
bairro São José e de vilas
próximas poderão participar
do SBT na Praça na manhã
do domingo, dia 27 de janeiro, a partir das 9 horas. A
ação social realizada pelo
SBT em parceria com a
Prefeitura Municipal será
aberta ao público e disponibilizará gratuitamente cortes
de cabelo, manicure, pintura facial, brinquedos inflá-

veis, piscina de bolinha, algodão doce, pipoca e espaço para as crianças pintarem desenhos.
O evento será realizado na
praça da Igreja São José.
Além do espaço SBT Central,
o cenário do programa “A
Praça é Nossa” também será
uma atração. A Praça Domingos Gabriel está localizada na
rua Benedito Carlos da Silva,
no Bairro São José.

-6-

Sábado, 26 de janeiro de 2019

SÃO PEDRO DO TURVO

Prefeito se reúne com secretário de Desenvolvimento
Regional e estreita relações com governo do estado
Mais uma viagem em busca de recursos para São Pedro do Turvo foi feita pelo prefeito Marquinho Pinheiro, nos
dias 22 e 23 últimos. Marquinho passou pela Secretaria de
Saúde com o objetivo de solucionar algumas pendências
com pagamento no entanto,
seu principal objetivo foi estreitar relações com o novo
governo do estado. Juntamente com o deputando estadual
Mauro Bragato, Marquinho se
reuniu com o novo secretário
de Desenvolvimento Regional,
Marcos Vinholi, no Palácio
dos Bandeirantes. Essa Secretaria dá respaldo ao interior paulista.
“O deputado Mauro Braga-

to nos acompanhou e abriu
essa agenda para estreitar os
laços do governo do estado,
tendo em vista a expressiva
votação que o governador João
Dória teve em nosso município. Durante reunião, tratamos
de diversos assuntos de prioridade, como obras em andamento e também, parcerias
políticas para o futuro”, explicou o chefe do Executivo.
Outra conquista foi o agendamento de uma reunião com
o governador João Dória, que
deverá acontecer após o carnaval. “Será muito importante essa reunião para que nós
possamos traçar os rumos
dessa nova parceria que vai
render muitos frutos para São

Pedro do Turvo, como também para toda nossa região.
A viagem foi muito produtiva,
muito salutar, com o objetivo
cumprido de conhecer os setores do novo governo e entender a nova estrutura, já que
o governador João Dória não
quer mais aquela romaria de
prefeitos, ele quer organizar já
através de projetos e a Secretaria de Desenvolvimento
Regional é quem vai estar
coordenando todas as demandas dos municípios, distribuindo para as demais Secretarias para que os municípios possam ter êxitos e desenvolver
suas políticas e ações para os
próximos dois anos”, completou Marquinho Pinheiro.

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Santa Casa agradece parceria em eventos

Hélio Pichinin e Rogério Ferrari durante o Agro Ferrari

Na última semana dois
eventos movimentaram Santa Cruz do Rio Pardo, Agro
Ferrari no Campo e a Festa
de Peão de Boiadeiro.
Os organizadores de ambos os eventos mobilizaram

suas equipes e firmaram parceria com a Santa Casa de
Misericórdia para doações ao
hospital.
O evento no campo, promovido pela Agro Ferrari aconteceu entre os dias 17 e 18 de

Voluntários descarregam alimentos arrecadados para a Santa Casa

Parte do alimento arrecadado durante uma noite da Festa do Peão

janeiro. A renda do almoço
vendido aos produtores presentes será repassada ao hospital. No total, a equipe de
colaboradores da Santa Casa,
que trabalhou no evento, vendeu mais de 800 refeições. O

Valor arrecadado com a venda de almoço foi revertida ao hospital

recurso será utilizado para
compra de toalhas de banho
e lençol, uma necessidade
constante ao hospital tendo
em vista a grande demanda e
a baixa durabilidade das peças devido os produtos utilizados na lavagem.
“Obrigada a todos da Agro
Ferrari, empresa parceira da
Santa Casa e nossa equipe de
colaboradores que não mediu
esforços para concretização
deste projeto que visa implantação de melhorias na instituição. Parabéns ao empresário Rogério Ferrari, pelo
total apoio e por ter escolhido a instituição para ser contemplada”, destacou o provedor Hélio Pichinin.

Além da Santa Casa, o
Agro Ferrari no Campo colaborou com a Apae (Associação dos Pais e Amigos dos
Excepcionais), com o repasse dos recursos da venda dos
lanches da tarde.
O empresário Edson Marrero e sua esposa Rosana
Marrero também foram solidários com o hospital. No
show do último sábado (19 de
janeiro) durante a Festa de
Peão, foram arrecadados alimentos para o hospital.
No total foram arrecadados
1.250 Kg de diversos itens como
arroz, feijão, farinha de trigo,
macarrão, óleo, café, bolacha,
sal e açúcar. “Que Deus retribua este gesto de solidarie-

dade. Queremos ainda parabenizar a organização do evento,
Rosana Marrero e Edson Marrero pela parceria e sensibilidade com as necessidades do hospital”, ressaltou Hélio.

Assine ou
anuncie no
Jornal Folha
de Santa
Cruz: Ligue
no (14)
99717-2290

