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Déficit habitacional é uma das prioridades

O prefeito Marquinho Pinheiro está dispondo de uma atenção especial na questão do déficit habitacional em São Pedro do Turvo e novamente, durante a semana,
esteve na capital paulista onde foi recebido pelo secretário de Estado da Habitação,
Flávio Amary para tratar do assunto. Mais detalhes nesta edição.

São Pedro do Turvo tem aula
inaugural do Time do Emprego

ACE lança promoções de 2019 com novidades
Serão R$ 57 mil reais em prêmios distribuídos nas Promoções de Dia das Mães,
Dia dos Pais e Natal. Veja todos os detalhes na página 7.

Confira matéria completa ainda nesta edição.

Dos amigos Wagner e Gabriel
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4ª edição da Copa São Pedro de Futebol
Infantil Regional movimenta toda região
Realizada pela Secretaria
Municipal de Esportes e Cultura e Liga Santacruzense de
Árbitros, com total apoio da

Prefeitura Municipal de São
Pedro do Turvo, a 4ª Copa
São Pedro de Futebol Infantil Regional vem movimen-

tando toda a região.
Já na segunda rodada, o
evento conta com a participação de dez equipes de toda
região e uma equipe do Paraná, sendo: São Pedro do Turvo, Alvinlândia, Ocauçu, CAS,
Sport Sindical, Classe R, Manduri, Ubirajara, Campos Novos Paulista e Ribeirão Claro/PR, as categorias são sub
11 – sub 13 – sub 15.
O secretário de Esportes,
Geovane Gonçalves disse que
vem aprendendo a cada ano e
procura sempre melhorar.
“Vejo que estamos no caminho
certo, pois este ano, dez equipes de oito cidades estão disputando o campeonato. Agradecemos as equipes que se propuseram a participar, novas cidades, isto é gratificante, mostra que o campeonato tem uma
qualidade e uma transparência;
agradeço a parceria de quatro
anos com a Liga Santacruzense de Árbitros para a realização do evento que movimenta
as crianças e adolescentes; a
equipe da Secretaria de Esportes que todos os finais de semana estão no Estádio Municipal nos ajudando e, total apoio
da Prefeitura Municipal através
do prefeito Marquinho Pinheiro e da vice-prefeita Bete Pedron”, pontuou Geovane.
Já foram realizado duas
rodadas, no dia 16 de fevereiro, São Pedro do Turvo
enfrentou Classe R de Ourinhos e, no dia 23, jogaram
Ocauçu e CAS. Hoje, 02 de
março, não terá rodada devido ao carnaval, voltando
no próximo no dia 09 de
março com os jogos entre
Manduri e Sport Sindical.
Este evento tem previsão

de término no mês de junho.
“Vale ressaltar que o melhor
resultado que sempre vamos
obter é a amizade e o respeito entre todas as equipes, pois
o esporte é um trabalho de
inclusão social e formação do

ser humano”, explicou o secretário de Esportes que já
fechou novos eventos para o
primeiro semestre 2019, como
a 1ª Corrida de Rua de São
Pedro do Turvo Super 6 Km,
que será realizada no dia 26

de maio, às 8h, com largada e
chegada na Praça da Igreja
Matriz. Mais uma realização
da Secretaria de Esportes e
Cultura, organizada pela Tv
Com Running, com total apoio
da Prefeitura Municipal.

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Prefeitura lança campanha “Não é não!”
“Não é não!” este é o
tema da campanha de combate ao assédio contra mulheres no Carnaval de Santa
Cruz do Rio Pardo. Durante
este período, cenas de assédio e violência contra a mulher acontecem com maior
frequência em todo o País,
sob a justificativa de “vale
tudo nessa época do ano”.
Com o objetivo de desmistificar algumas situações, a
Secretaria de Gestão e Comunicação Social lançou nesta
semana adesivos, panfletos e

publicações sobre o tema. Um
dos objetivos é alertar os homens sobre a importância do
consentimento da mulher e
sobre práticas machistas. Os
casos de violência e assédio
contra mulheres, durante o
Carnaval, aumentam muito.
Precisamos falar sobre consentimento e isso significa
que a decisão é da mulher.
A campanha terá como
parceira a Polícia Civil de
Santa Cruz do Rio Pardo. O
órgão alerta que qualquer
mulher que se sentir assedi-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº 24/2019
Processo: 481/2019 – Dispensa de Licitação nº 11/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: REINALDO APARECIDO DE LIMA FILHO
Objeto: Contratação de Serviço de Engenharia para a OBRA do PróInfância, através da Secretária Municipal de Educação.
Valor: R$2.000,00 mensais - R$24.000,00 pela execução total do
Contrato
Vigência: De 27/02/2019 à 27/02/2020

ada ou acuada deve procurar o plantão da Polícia Civil
que funciona 24 horas todos
os dias da semana.
Vale ressaltar que o carnaval deste ano será o primeiro que a importunação
sexual será considerada crime, conforme a lei federal
foi assinada em setembro de

2018 e prevê pena de 1 a 5
anos de prisão.
Paquera X Assédio
Para quem tem dúvida da
diferença entre uma paquera
e o assédio, é simples, paquera é quando duas pessoas estão de acordo. Qualquer coisa
sem consentimento ou que venha depois do não, é assédio.

Rua: Joaquim Manoel de Andrade, 1145 - Centro
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Aquisição de casas populares é assunto de
reunião do prefeito com secretário de estado

Marquinho e o secretário de Estado da Habitação, Flávio Amary

O prefeito Marquinho Pinheiro está dispondo de uma
atenção especial na questão
do déficit habitacional em São
Pedro do Turvo e novamente,
durante a semana, esteve na
capital paulista onde foi recebido pelo secretário de Estado da Habitação, Flávio Amary para tratar do assunto.
Em parceria com a Caixa
Federal, a administração
está estudando três áreas
nas adjacências do município para aquisição do terreno porem, a CDHU (Companhia de Desenvolvimento

O ônibus 0km chegou na quinta-feira no município

O prefeito também esteve no FDE

Habitacional e Urbano) enviará um técnico para analisar a viabilidade e após, precisará da autorização do Legislativo para tal aquisição.
Marquinho explica que segundo os estudos do governo,
o déficit habitacional no município é de 81 casas. “Mas
um estudo mais atualizado feito pela própria prefeitura,
elenca um déficit de 125 residências e é isso que nós vamos pleitear aqui, assim que
a prefeitura efetivar o projeto
de compra de áreas para a
construção de casas”, contou.
O chefe do Executivo também tratou sobre o convênio
Cidade Legal, que regulariza

imóveis irregulares sem registro no cartório competente.
Aproveitou a viagem e foi no
FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação)
levar medição da creche que
já atingiu 60% da obra e deverá ser inaugurada no mês
de setembro deste ano.
ÔNIBUS
Na quinta-feira, chegou ao
município via Ministério da
Educação através do Projeto
Caminho da Escola, um ônibus 0 Km, com 31 lugares,
Volare 4x4, que deverá ser
utilizado para transportar os
alunos na linha do Bairro Capelinha e Perobas. É a administração fazendo diferença.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº 25/2019
Processo: 177/2019 – Licitação nº 03/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: 2S SOLUÇÕES EM TELEATENDIMENTO E SOFTWARE LTDA.
Objeto: Contratação de Empresa/Laboratório de Bioquímica para
realização de exames dos usuários da UBS, através da Secretária Municipal de Hig. E Saúde da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do
Turvo.
Valor: R$629.737,76 pela execução total do Contrato
Vigência: De 28/02/2019 à 28/02/2020

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
EXTRATO DE PORTARIA
1 - PORTARIA Nº 4.316, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - DISPÕE
SOBRE A POSSE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL PELO VICE-PREFEITO EM SUBSTITUIÇÃO PROVISÓRIA PELO AFASTAMENTO POR FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Esta Portaria está afixada na íntegra, no quadro de avisos, no
saguão da Prefeitura Municipal, conforme artigo 99 da Lei Orgânica
Municipal.
P. M. Espírito Santo do Turvo, de 28 de fevereiro de 2019.
AFONSO NASCIMENTO NETO
Prefeito Municipal
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Bodas de Prata!

O casal Luciana e Marcos
completou Bodas de Prata, no
dia 16 de fevereiro, quando foi
celebrada cerimônia para o
casal reafirmar o amor e a fé.
“Casamento é um compromisso a dois que requer com-

panheirismo, disposição em
compreender um ao outro,
força nos momentos difíceis
e muita união. Que vocês sejam cobertos de bênçãos, felicidades e plena harmonia.
Parabéns ao casal e que esta
união perdure para sempre”.
Fotos: Studio Camargo

UMMES estuda
parceria entre
SAMU e Corpo
de Bombeiros

Na segunda-feira última, 25,
o prefeito de Ipaussu e presidente da UMMES (União dos
Municípios da Média Sorocabana), Sergio Galvanin Guidio
Filho juntamente com o secretário executivo da Ummes, Leandro, a enfermeira e coordenadora do SAMU, Elisângela
e o coordenador médico do
SAMU, Dr. Henrique, visitou
o Copo de Bombeiros de Ourinhos para avaliar a possibili-

dade de uma parceria com a
Corporação, visando aprimorar o atendimento de urgência e emergência, já que ambos participam em conjunto de
várias ocorrências.
“Agradeço ao Tenente PM
Calegaro e ao Prefeito Lucas
Pocay por abrir essa possibilidade, visando melhorias neste serviço tão importante para
toda a região!”, agradeceu o
prefeito Serginho Guidio.

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. PAULO HENRIQUE LUIZ DUTRA e LAIANE LEITE DA SILVA DE
ALMEIDA. Ele, natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo,
nascido aos dois de janeiro de um mil novecentos e noventa e cinco (02/
01/1995), profissão autônomo, estado civil solteiro, domiciliado e residente à Rua Lazaro Jose Ferreira, 500, Parque São Jorge, na cidade de Santa
Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de PAULO SERGIO LUIZ
DUTRA e de dona EDEMARCIA CRISTINA BUENO DUTRA. Ela, natural de
Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, nascida aos nove de
agosto de um mil novecentos e noventa e seis (09/08/1996), profissão
entregadora de mercadorias, estado civil solteira, domiciliada e residente
à Rua Lazaro Jose Ferreira, 500, Parque São Jorge, na cidade de Santa
Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de APARECIDO FRANCISCO
DE ALMEIDA e de dona NILZA LEITE DA SILVA DE ALMEIDA.
2. MARCOS ANTONIO DA SILVA e ELIZÂNGELA DE SOUSA. Ele,
natural de Pesqueira, Estado de Pernambuco, nascido aos vinte e
cinco de abril de um mil novecentos e setenta e três (25/04/1973),
profissão vigilante, estado civil solteiro, domiciliado e residente à avenida Ester Amaral Santana, 742, Jardim Santana I, na cidade de Santa
Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de GERALDO JOSÉ DA
SILVA e de dona AMARA MARIA DA SILVA. Ela, natural de Governador
Eugênio Barros, Estado do Maranhão, nascida aos nove de dezembro
de um mil novecentos e setenta e cinco (09/12/1975), profissão confeiteira, estado civil solteira, domiciliada e residente à avenida Ester
Amaral Santana, 742, Jardim Santana I, na cidade de Santa Cruz do Rio
Pardo, Estado de São Paulo, filha de dona ANTONIA EUGÊNIA DE SOUSA. (Conversão União Estável)
3. FLÁVIO APARECIDO DA CRUZ e DANILA DUARTE DE OLIVEIRA. Ele, natural de Santa Cruz do Rio Pardo - SP, nascido aos 21/05/
1983, profissão representante comercial, estado civil solteiro, domiciliado e residente na Rua Natal Manfrim, nº387, Jardim Brasília, na cidade
de Santa Cruz do Rio Pardo - SP, filho de ROBERTO APARECIDO DA
CRUZ e de dona DOLORES MORAES DE BRITO CRUZ. Ela, natural de
Bauru - SP, nascida aos 18/05/1983, profissão psicóloga, estado civil
solteira, domiciliada e residente na Rua José Justino de Carvalho n° 895,
Jardim Matilde, na cidade de Ourinhos - SP, filha de SERGIO DUARTE DE
OLIVEIRA e de dona APARECIDA DE FATIMA DE OLIVEIRA.
4. RENAN BONET DA SILVA e CAMILA LACERDA ARAUJO. Ele,
natural de Santo André, Estado de São Paulo, nascido aos trinta de setembro de um mil novecentos e noventa e três (30/09/1993), profissão garçom, estado civil solteiro, domiciliado e residente à rua Samuel Vieira, 225,
Onofre Rosa de Oliveira, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de
São Paulo, filho de IVANILDO SIMÃO DA SILVA e de dona SIRLENE BONET.
Ela, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, nascida aos seis de
fevereiro de um mil novecentos e noventa e seis (06/02/1996), profissão
atendente de padaria, estado civil solteira, domiciliada e residente à rua
Samuel Vieira, 225, Onofre Rosa de Oliveira, na cidade de Santa Cruz do
Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de GILTON DE LACERDA ARAUJO e
de dona ANDREIA GOMES DOS SANTOS.
5. WESLEY ROBSON RIBEIRO NICOLINI e LIZANDRA TEREZA FRASSON. Ele, natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo,
nascido aos vinte e três de abril de um mil novecentos e oitenta e cinco
(23/04/1985), profissão empresário, estado civil divorciado, domiciliado
e residente à rua João Portezan, 133, Residencial Paraiso, na cidade de
Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de PAULO ROBERTO NICOLINI e de dona EDNA APARECIDA RIBEIRO NICOLINI. Ela, natural
de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, nascida aos dezesseis de maio de um mil novecentos e oitenta e sete (16/05/1987), profissão assistente social, estado civil solteira, domiciliada e residente à rua
João Portezan, 133, Residencial Paraiso, na cidade de Santa Cruz do
Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de MARCO ANTÔNIO FRASSON e
de dona TEREZINHA APARECIDA PORTEZAN FRASSON.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Marcelo Cacciacarro Soares
Oficial de Registro Civil

Batizados em São Pedro!
Com fé e esperança, novas crianças farão parte do caminho de Deus através da bênção do batismo ocorrido na Matriz
de São Pedro do Turvo pelo Padre Augustine Philip. “Receber
o sacramento do
batismo é abrir as
portas a Deus e
ao Seu Reino de
felicidade. Parabéns a todas as
crianças, familiares e padrinhos!”.
Fotos: Studio
Camargo
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São Pedro do Turvo tem aula
inaugural do Time do Emprego
Nesta Segunda Feira, 25 de
fevereiro, aconteceu a aula
inaugural do Time do Emprego de São Pedro do Turvo,
com a presença do prefeito
Marquinho Pinheiro, da primeira-dama Eduarda Pinheiro, da secretária de Assistência Social, Lucimar Divino e
do assistente social, Genivaldo Leonardo.
O Time do Emprego é um
Programa do Governo do Estado de São Paulo de orientação profissional e reorientação
de carreira, que tem como objetivo auxiliar na inserção ou
retorno ao mercado de trabalho. A metodologia consiste na
formação de grupos de pessoas desempregadas e jovens
em busca do primeiro emprego, na troca de experiências,
criando um clima de solidariedade e apoio mútuo. Este
grupo se reunirá às segundas
e quartas-feiras no horário

das 13:30 às 16:30 horas.
Durante a aula inaugural, o
prefeito Marquinho deu as
boas-vindas ao grupo deixando em relevo a importância da
formação e capacitação para
o êxito profissional e pessoal.
Eduarda deu um testemunho
de experiências profissionais
onde obteve êxito devido sua

força de vontade e dedicação.
Lucimar solicitou ao cursistas
presentes empenho e dedicação para um melhor aproveitamento e falou da importância desta oportunidade de serem treinados e capacitados
para oportunidades vindouras.
A capacitação será ministrada pelo assistente social

Genivaldo que enfatizou a importância de ter comprometimento com o curso, visto
que o aproveitamento depende de cada um.
Ao final, foi servido um
coquetel para todos os participantes. “Fica o nosso agradecimento a todos os envolvidos”, completou Genivaldo.

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

CIPA promove palestras sobre ergonomia
na Santa Casa de Misericórdia
Na última semana, os
membros da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) da
Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio
Pardo participaram de palestras com temas relaci-

onados ao setor.
No dia 19 de fevereiro, o
assunto foi ergonomia voltado para os colaboradores
da Higiene, Manutenção e
Lavanderia e Cozinha. Já
no dia 21, o mesmo tema foi
voltado aos profissionais do

Colaboradores participaram de palestra promovida na Santa Casa

Ergonomia foi o assunto destacado durante as palestras

quadro de enfermagem.
A criação da comissão é
uma das medidas adotadas
pelo hospital para proporcionar maior segurança aos
colaboradores.
Foi realizada a entrega de

EPI’s (Equipamentos de
Proteção Individual) aos trabalhadores, como luvas e
óculos. Outra conduta adotada foi a elaboração do relatório ergonômico, que analisa cada função desenvolvida e as condições adequadas para a mesma.
Foi apresentado o PPR
(Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais), assim como o PCMSO (Programa de Controle Médico
de Saúde Ocupacional). Todas as medidas vão de encontro com as exigências do
Ministério do Trabalho.

Felicidades ao casal!
Familiares e amigos testemunharam a troca de alianças e juras de amor do casal
Erica e Arino, no dia 17 de fevereiro. “O casal perfeito não
é aquele que nunca tem problemas, mas sim aquele que
apesar dos obstáculos sempre
permanecem juntos. Que vocês sempre se lembrem disso
quando passar por alguma
adversidade da vida...só o
amor constrói pontes indestrutíveis. Felicidades ao casal!”
Fotos: Studio Camargo
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Aniversário coletivo é realizado na Creche Adriana Miotto
Durante a semana, o prefeito Serginho Guidio e o

vice-prefeito Tiãozinho, estiveram na Creche Adriana

Miotto, do bairro Cocajá 1,
para prestigiar a festa de aniversário coletiva dos alunos
aniversariantes dos meses de
janeiro e fevereiro. Esta comemoração, faz parte do projeto “Educa + Criança Feliz”,
da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, que consiste em fazer uma festa de
aniversário coletiva, com
bolo, guaraná, cachorro quente, pula-pula e muita
diversão, todos os meses nas
creches de Ipaussu.
“Eu gostaria de agradecer
toda a equipe das creches
Lâmia Sahade e Adriana Miotto, por proporcionar este
momento de muita diversão
para as crianças e seus familiares e, de parabenizar
meu grande amigo e irmão
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESPÍRITO SANTO DO TURVO
ADJUDICAÇÃO
Após o término do PREGÃO
nº 4/2019 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:
MORGANA LUIZA GOMIDE
EIRELI ME
Valor Total da Licitação: R$
42.700,00 (quarenta e dois mil
, setecentos reais ), ITEM 01
e 02
Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, 27 de fevereiro de 2019.
SONIA DIAS FUNCHAL DA
SILVA, pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO DO TURVO
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 14/2019 – Registro de Preço para
Contratação de Clínica Veterinária para Prestação de Serviços
de atendimento clínico e castração de caninos e felinos domésticos, machos e fêmeas, 02 (duas) vezes por semana, e
um sábado por mês no Município de Espírito Santo do Turvo,
com Veterinário devidamente legalizado junto ao CRMV e um
auxiliar para realização dos atendimentos e kit de operação,
visando o atendimento ao Programa de Controle Populacional
de Cães e Gatos do Município de Espírito Santo do Turvo, 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
14/2019 do tipo ‘‘Menor preço por Item”. A entrega dos envelopes devera ser até o dia 21 de março, 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, 02 de março de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESPÍRITO SANTO DO TURVO
ADJUDICAÇÃO
Após o término do PREGÃO
nº 5/2019 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:
COMERCIAL BOTUCATUENSE
DE PNEUS LTDA, com o valor de
R$ 406.582,00 (quatrocentos e
seis mil , quinhentos e oitenta e
dois reais ) - Item: 1, 2, 3, 5, 6,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
Itens Fracassados: 21
Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, 27 de fevereiro de 2019.
SONIA DIAS FUNCHAL DA
SILVA, pregoeiro.

Josias Valdomiro, pelo bom
trabalho à frente da Secretaria de Educação.
Deixo aqui meu agradecimento também à Polícia Militar de Ipaussu, por meio dos
Policiais Graciano e Virgílio,
que estiveram presentes no
evento num ato de integração
com as crianças, ensinando
desde cedo que a polícia é
nossa amiga e está sempre à
postos para nos proteger e
servir!”, completou o prefeito Serginho Guidio.
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ACE lança promoções de 2019 com novidades
A ACE (Associação Comercial e Empresarial) lançou
nesta semana as promoções
para o ano de 2019 com o
nome ACE Conectada Com
Você. Serão R$ 57 mil reais
em prêmios distribuídos nas
Promoções de Dia das Mães,
Dia dos Pais e Natal.
Neste ano, a novidade fica
por conta das seladinhas que
os consumidores receberão
dos lojistas. Ao abri-las o cliente encontrará um código que
deverá ser cadastrado no site
da promoção. Primeiramente,
o consumidor realizará um cadastro com seus dados pessoais, depois para cada seladinha
que receber ele irá acessar o
site e incluir o código.
“O cliente não precisa
guardar a seladinha. Esta
mudança ocorre tanto para
acompanharmos as tendências tecnológicas como também para facilitar a vida do
consumidor, pois notávamos

No Dia das Mães e dos
Pais, os prêmios serão 1 vale
compras de R$ 1.000, 1 vale
compras de R$ 800,00 e oito
vale compras de R$ 400, em
cada uma das promoções. A

promoção do Dia das Mães
será de 22 de abril a 11 de
maio, com sorteio previsto
para o dia 15 de maio. A promoção do Dia dos Pais terá
duração de 22 de julho a 10

de agosto, com sorteio no dia
14 de agosto.
Já a promoção do Natal
sorteará um carro Renault
Kwid 0 KM, uma moto e dez
vale compras no valor de R$

400,00. A promoção será de
18 de novembro a 26 de dezembro. O sorteio com
show, na Praça Deputado
Leônidas Camarinha será no
dia 27 de dezembro.

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Gerente administrativa, Mara
Araujo destaca alterações nas
promoções deste ano

dificuldades do preenchimento e entrega dos cupons nas
urnas. Além disso, caso alguém tenha dúvidas no preenchimento eletrônico, haverá um colaborador a disposição na ACE para prestar este
apoio”, comenta a gerente
administrativa, Mara Silvia
Santana Araujo.

3º Happy Hour das Mulheres traz
o tema ‘Como descobrir seu brilho’
O mês das mulheres será
comemorado em grande estilo na ACE (Associação Comercial e Empresarial) de
Santa Cruz do Rio Pardo. No
dia 12 de março, uma terçafeira às 18h30, acontece o 3º
Happy Hour das Mulheres. A
entrada é gratuita.
O evento será no salão da
Associação e é voltado às
empresárias e colaboradoras

do comércio, indústria e prestação de serviços associados
à ACE. Neste ano as convidadas são Giselli Sinzato e
Natália Locali que falarão sobre o tema: ‘Como descobrir
o seu brilho’.
As vagas são limitadas. As
interessadas devem confirmar
presença através do telefone
3332-5900. Além do bate papo
Natalia Locali e Giselli Sinzato

será servido coquetel e realizado sorteio de brindes.
“Será abordado o papel da
mulher no mercado de trabalho e as demais funções que
ela desenvolve. Objetivo é de
sempre encorajar o público feminino e incentivar o empoderamento feminino”, disse a gerente administrativo da ACE,
Mara Silvia Santana Araujo.

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Concurso Mamãe
ACE terá inscrições
abertas nesta segunda
O Concurso que já é tradição na ACE (Associação
Comercial e Empresarial) de
Santa Cruz do Rio Pardo vem
com novidades na sua quarta
edição em 2019.
Neste ano, ao invés de
Mamãe & Bebê ACE, o concurso leva o nome de Mamãe
ACE, pois o público alvo serão as mães empresárias ou
esposas de empresários associados com os seus filhos em
qualquer idade.
As inscrições começam na
próxima segunda-feira (4) e
seguem até o dia 30 de março. É indicado a retirada do
regulamento na Secretaria da
Associação Comercial, localizada na Praça Deputado Leônidas Camarinha, 316.
A inscrição deve ser feita
pessoalmente para a entrega
da foto que concorrerá no
concurso. A fotógrafa será
Márcia Baroni.
Assim como nos anos anteriores, as fotos serão avaliadas
por jurados da área de publicidade e propaganda, residentes
em outra cidade. Serão avaliados os seguintes critérios: simpatia, carisma e fotogenia.
A divulgação da foto vencedora será no início de abril,

Agende de Desenvolvimento,
Thais Fonseca convidada mamães empresárias a participarem do concurso

seguida de uma confraternização. A foto eleita será estampada no cartaz da Promoção do Dia das Mães. A mamãe vencedora também receberá outras premiações que
serão divulgadas em breve.
No ano passado, a foto
vencedora do concurso foi de
Jéssica Caroline Alcaide Gonçalves e da filha Ana Julia
Gonçalves Dias.
“Mãe empresária ou esposa de empresários associados
à ACE participe do concurso
que foi pensado para vocês”,
diz a agente de desenvolvimento, Thais Fonseca.

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO DO TURVO
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 06/2019 – Registro de Preço para
Contratação de empresa de prestação de serviços de Próteses Dentárias 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 06/2019 do tipo ‘’Menor preço GLOBAL”. A entrega dos envelopes devera ser até o dia 21 de
março, 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, 02 de março de 2019.
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