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Capitão Augusto destina emenda no valor
de R$ 150 mil para São Pedro do Turvo
São Pedro do Turvo comemora mais uma conquista anunciada durante a semana pelo prefeito Marqui-

nho Pinheiro: R$ 150 mil em
emenda indicada pelo Deputado Federal Capitão Augusto, o campeão em bene-

ficiar o município com recursos parlamentares.
Segundo o prefeito Marquinho, R$ 100mil será utili-

zado no Esporte e R$ 50 mil,
em equipamentos na rede
pública de Saúde.
“Não cansamos de agradecer ao Capitão Augusto
que olha com carinho para
as necessidades do nosso
município e sempre atende
nossos pedidos. Estamos felizes com o recurso que deve
chegar em breve e assim,
podermos fazer mais para
nossa população. Deus
abrindo portas!”, comentou
o chefe do Executivo.

ACE promove com sucesso o
3º Happy Hour das Mulheres

Leia matéria completa nesta edição. Na foto: Colaboradoras da ACE e convidadas

Dos amigos Wagner e Gabriel
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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. MAURICIO PEREIRA e VANESSA FERNANDA ESTEVES. Ele, natural de Santa Cruz do Rio Pardo - SP, nascido aos 05/04/1985, profissão mototaxista, estado civil solteiro, domiciliado e residente na Rua
Acácio Gonçalves, nº115, Vila Saul, na cidade de Santa Cruz do Rio
Pardo - SP, filho de DAVID PEREIRA e de dona LUZIA STRINGUER PEREIRA. Ela, natural de Osasco - SP, nascida aos 20/01/1988, profissão
professora, estado civil solteira, domiciliada e residente na Rua dos
Jatobás, nº26, Moura Leite, na cidade de Cerqueira César - SP, filha de
VALDOMIRO ESTEVES e de dona VANIRA FERREIRA ESTEVES.
2. JOEL DE SOUSA SILVA e MARIA JOSE CARVALHEIRO GONÇALVES. Ele, natural de Maringá, Estado do Paraná, nascido aos vinte
e nove de maio de um mil novecentos e sessenta e nove (29/05/1969),
profissão empresario, estado civil divorciado, domiciliado e residente
à Rua Vicente Rodrigues da Silva, 251, Jardim São João, na cidade de
Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de LEONARDO
JOSE DA SILVA e de dona JOANA DE SOUSA SILVA. Ela, natural de
Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, nascida aos vinte e oito
de janeiro de um mil novecentos e sessenta e nove (28/01/1969),
profissão empresaria, estado civil divorciada, domiciliada e residente
à Rua João Locali, 3502, Jardim São João, na cidade de Santa Cruz do
Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de JOÃO CARVALHEIRO e de
dona JOSEFA PEREIRA DE ANDRADE.
3. VALDEMIR DONIZETI RIBEIRO e JULIANE BRESSANIN DE ANDRADE. Ele, natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo,
nascido aos nove de julho de um mil novecentos e setenta e nove (09/07/
1979), profissão marcineiro, estado civil solteiro, domiciliado e residente à
rua Antonio Américo Pedroti, 387, Jardim Fátima, na cidade de Santa Cruz
do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de JOSÉ CARLOS RIBEIRO e de
dona LUIZA BUZETTI RIBEIRO. Ela, natural de Ipaussu, Estado de São
Paulo, nascida aos sete de novembro de um mil novecentos e oitenta e
dois (07/11/1982), profissão balconista, estado civil divorciada, domiciliada e residente à rua Coronel Moiseis Nelli, 515, Vila Fabiano, na cidade de
Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de EZIO JOSÉ DE
ANDRADE e de dona SONIA MARIA BRESSANIN DE ANDRADE.
4. JOSÉ ELEODORO DOS SANTOS JUNIOR e PAULA FRIGERI DARÓZ. Ele, natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo,
nascido aos quatro de outubro de um mil novecentos e oitenta e cinco
(04/10/1985), profissão empresario, estado civil solteiro, domiciliado e
residente à Rua Teofilo Jose de Queiroz, 322, Santa Aureliana, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de JOSÉ
ELEODORO DOS SANTOS e de dona ODETE SANT’ ANA DOS SANTOS.
Ela, natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, nascida
aos treze de dezembro de um mil novecentos e noventa e três (13/12/
1993), profissão empresaria, estado civil solteira, domiciliada e residente à Rua Jacinto Pedro de Oliveira, 105, Vila Sideria, na cidade de Santa
Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de PAULO SERGIO DARÓZ
e de dona ROSANGELA DE FATIMA FRIGERI DARÓZ.
5. THIAGO AUGUSTO PIOVEZAN e GIOVANNA GASPAR VUOLO.
Ele, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, nascido aos três de março
de um mil novecentos e oitenta e quatro (03/03/1984), profissão empresário, estado civil solteiro, domiciliado e residente à Travessa Carlos Julio
Renófio, 99, Jardim Umuarama, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo,
Estado de São Paulo, filho de PEDRO PIOVEZAN e de dona BALBINA
CANDIDA PIRES PIOVEZAN. Ela, natural de Santa Cruz do Rio Pardo,
Estado de São Paulo, nascida aos três de novembro de um mil novecentos e noventa e três (03/11/1993), profissão cirurgiã dentista, estado civil
solteira, domiciliada e residente à rua Benjamin Constant, 1325, Chácara
Peixe, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de
PAULO ROBERTO VUOLO e de dona LISIANE DARROS GASPAR VUOLO.
6. ONOFRE ANTONIO MONTEIRO e ELIANA MARIA CORRÊA DE
MORAES. Ele, natural de Bernardino de Campos, Estado de São Paulo,
nascido aos vinte e cinco de agosto de um mil novecentos e cinquenta e
nove (25/08/1959), profissão aposentado, estado civil divorciado, domiciliado e residente à Rua Professor Julio Cassiolato, 210, Jardim Ipê, na
cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de ONOFRE DO CARMO MONTEIRO e de dona MARIA APARECIDA SOARES
MONTEIRO. Ela, natural de Bernardino de Campos, Estado de São Paulo,
nascida aos quinze de junho de um mil novecentos e sessenta e seis
(15/06/1966), profissão professora, estado civil divorciada, domiciliada
e residente à Rua Professor Julio Cassiolato, 210, Jardim Ipê, na cidade
de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de SEBASTIÃO
CORRÊA DE MORAES e de dona MARIA DE LOURDES SILVA MORAES.
7. RODRIGO APARECIDO TEIXEIRA e MARILZA DE FREITAS CUNHA. Ele, natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo,
nascido aos vinte de setembro de um mil novecentos e oitenta e um (20/
09/1981), profissão ajudante de pedreiro, estado civil viúvo, domiciliado
e residente à rua Lourenço Alves de Oliveira, 78, Vila Divineia, na cidade
de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de GERSON
TEIXEIRA e de dona LUZIA MADALENA FREITAS TEIXEIRA. Ela, natural
de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, nascida aos treze de
maio de um mil novecentos e oitenta e um (13/05/1981), profissão açougueira, estado civil divorciada, domiciliada e residente à rua Lourenço
Alves de Oliveira, 78, Vila Divineia, na cidade de Santa Cruz do Rio
Pardo, Estado de São Paulo, filha de ADAIR VERISSIMO DA CUNHA e de
dona NELCI MARIA DE FREITAS CUNHA.
8. RAFAEL AMARAL MELO e GIOVANNA MORALES PALOMBA.
Ele, natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, nascido
aos dois de fevereiro de um mil novecentos e noventa (02/02/1990),
profissão engenheiro de produção, estado civil solteiro, domiciliado e
residente à rua Antonio Morguetti, 100, Joaquim Paulino, na cidade de
Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de JOSÉ ROBERTO
AMARAL MELO e de dona KATIA MARIA DONÁ AMARAL MELO. Ela,
natural de Cafelândia, Estado de São Paulo, nascida aos trinta de abril
de um mil novecentos e noventa e um (30/04/1991), profissão médica,
estado civil solteira, domiciliada e residente à rua Antonio Morguetti, 100,
Joaquim Paulino, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São
Paulo, filha de BRUNO PALOMBA e de dona SOLANGE MORALES.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Marcelo Cacciacarro Soares
Oficial de Registro Civil

Rua: Joaquim Manoel de Andrade, 1145 - Centro

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Emoção e alegria no 3º
Happy Hour das Mulheres
O 3º Happy Hour das Mulheres promovido pela ACE
(Associação Comercial e Empresarial) de Santa Cruz do Rio
Pardo aconteceu na noite do
dia 12 de março. Centenas de
mulheres lotaram o salão da

Associação para participar de
momentos de confraternização
e troca de experiências.
As participantes receberam logo na entrada uma caneca personalizada do evento. Os brindes não pararam

por aí, foram mais de 20 sorteios. Entre os prêmios: itens
e serviços fornecidos pelo
Núcleo da Beleza e demais
patrocinadores do evento.
As convidadas da noite Giselli Sinzato (gestão empresa-

Público feminino lotou o salão da ACE

Natalia Locali Giselli
Sinzato e Beatriz Bernardez foram as convidadas

rial estratégia com foco em
pessoas), Natalia Locali (coach integral sistêmico) e Beatriz Bernardez (cantora e palestrante) falaram ao público
feminino sobre o tema “Como
descobrir o seu brilho”.
Em resumo, as palestrantes destacaram a importância
de cada mulher identificar sua
essência e ser feliz com as
suas qualidades, não importando as convenções impostas
pela sociedade. Ao final, Beatriz cantou um louvor que
animou e emocionou a todos
os presentes. As palestrantes
falaram ainda sobre simples
ferramentas que podem ser
utilizadas no dia a dia para melhor a qualidade de vida.
Ao final, as participantes
do evento participaram da
confraternização com salgadinho e chopp.
“Sempre muito bom estar
com a casa lotada e ver que
as mulheres atendem o nosso convite e participam deste evento que busca valorização do público feminino,
principalmente no mercado
de trabalho”, destaca a gerente administrativa Mara
Silvia Santana de Araujo.
A diretoria da ACE agradece aos patrocinadores do
Happy Hour: Estétika Eliane Martins, Juliana Moura
Emagrecimento e Estética,
Prime Beleza e Cosméticos,
DiNardelli Aluguel de Trajes
e Ganso’s Grill.

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Inscrições para Concurso Mamãe e Bebê
ACE podem ser feitas até dia 25 de março
O Concurso que já é
tradição na ACE (Associação Comercial e Empresarial) de Santa Cruz do
Rio Pardo está na quarta
edição em 2019. As inscrições para as mamães interessadas vão até 25 de
março, uma segunda-feira. O regulamento e ficha
de inscrição podem ser retirados na Secretaria da
Associação Comercial, localizada na Praça Deputado Leônidas Camarinha,
316. A taxa de inscrição é
de R$ 5,00. O único critério é de que a criança tenha entre 6 e 18 meses.
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

No ano passado a foto vencedora do concurso foi de Jéssica
Caroline Alcaide com a filha Ana Julia

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 seguida de
uma confraternização.
A foto eleita será estampada no cartaz da Promoção do Dia das Mães.
A mamãe vencedora
também receberá outros
brindes que serão divulgados em breve.
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SÃO PEDRO DO TURVO

EM José Teodoro de Souza comemora 84
anos de existência em São Pedro do Turvo
Essa semana foi de muita
festa e alegria na tradicional Escola José Teodoro de
Souza, em São Pedro do Turvo, pois essa Escola que,
porque não dizer, é um dos
cartões postais da cidade,
completou dia 14 de março,
84 anos de existência.
EM José Teodoro de
Souza, nome esse do Fundador do município, tem matri-

culado esse ano 517
alunos, distribuídos no período
da manhã e tarde. Só da zona
rural, são 15 rotas do transporte escolar, no período da
manhã. ”Na atual Administração, passou por algumas reformas para melhor acolher as
crianças”, como cita Professora Silene Oliveira Camargo, que está à frente da Secretaria Municipal de Educa-

ção. “Foram colocados pisos
em todas as salas de aula, feita a troca do forro, a Sala
Ambiente de Arte foi revitalizada, o Laboratório de Informática iniciou o Ano Letivo de
2019 com 30 computadores
novos e novo software para
aulas mais prazerosas e educativas, foi feita uma cobertura para proteção das crianças em dias chuvosos, banheiros ganharam acessibilidade e agora em fase final,
rampas de acesso à Escola e
quadra”, pontual Silene.
Também está em fase de
mobília, a Sala de Atendimento Educacional Especializado,
que estará em atividade ainda esse semestre. “O Prefeito Marquinho Pinheiro nos dá
a liberdade de administrar e

isso é tudo! Cabe ressaltar
que, a estrutura física é importantíssima, mas o que faz
toda diferença nessa Escola
são os professores, gestores,
funcionários, pais e a comunidade que não medem esforços para que nossas crianças
estejam no “Melhor Lugar”,
porque uma Escola precisa
ser o lugar que uma criança

ame estar. Isso é tudo e nós
queremos isso”, destacou a
Secretária.
Para comemorar, alunos e
toda equipe gestora da Escola
assim como o prefeito Marquinho Pinheiro e a vice-prefeita
Bete Pedron, estiveram na
frente da José Teodoro para
cantar o “Parabéns pra você”.
“Parabenizo a Diretora Val-

direne e toda equipe da Escola pela brilhante iniciativa de
homenagear a Escola hoje,
com esse “abraço” tão significativo de nossas crianças e
ilustres convidados! Foi emocionante!”, completou Silene.

SÃO PEDRO DO TURVO

Mais uma capacitação é realizada na Educação
Com uma Educação invejada pela região, o município de São Pedro do Turvo é abençoado por uma
equipe comprometida e uma administração que não
mede esforços para oferecer o melhor ensino da região. Os investimentos são constantes e durante a
semana, mais uma capacitação foi oferecida pela
administração através da Secretaria Municipal da
Educação. Ministrada pela Professora Dra. Irani
Marchiori, a capacitação contou com a presença do
prefeito Marquinho Pinheiro e da Secretária da
Educação, Professora Silene Camargo.
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REGIÃO

14 de março: dia
da Poesia no Brasil
Parabéns, Kauã!
Com uma festa pra lá de especial preparada pelo Buffet
Guarth, Kauã comemorou
seus 5 aninhos de vida em Duartina, ao lado de familiares e
amigos. Dentre tantas atra-

Poeta Geraldo Peres Generoso

ções, uma se destacou no
evento, a presença do Robô
Led Dance que fez a alegria
da criançada. “Você está completando 5 aninhos e está
crescendo tão rápido, mas
esperamos que mesmo assim
você consiga aproveitar todos os dias bem devagar, saboreie cada bolinho, aprecie
cada brincadeira e viva a sua
vida da forma mais feliz que
conseguir. Feliz aniversário!”

Fotos: Studio Camargo

No último dia 14 de março foi comemorado o dia da
Poesia no Brasil, por ocasião do aniversário de Castro Alves. A poesia tem ganhado cada dia mais espaço
em meio a este mundo tão
agitado. Sim, embora muitos
acreditem que não tem surgido inúmeros poetas, autores de um caráter incrível.
Nossa região é enriquecida com a presença de alguns
Guardiões do verso, como os
ipaussuenses Geraldo Peres
Generoso e a Vita Palugan.
Geraldo é citado como o
Guardião maior da poesia e
até mesmo Arquiteto das Palavras. Vita Palugan é uma
grande mestra dos versos autora do livro: “Pra não dizer

Poeta Oldack Roder

Poeta Vita Palugan

Bodas de Ouro!
Com muita cumplicidade e
amor, o casal Maria José Lima
e Benedito Pereira renovaram

Acadêmico Poeta Luiz Becker

que eu só falei das flores”;
tem conquistado cada dia
mais seu espaço no mundo da
literatura. A poesia ganha
movimento com o bailar dos
sonhos dos seus autores. São
Pedro do Turvo também tem
dois autores de versos livres,
o Acadêmico Poeta Luiz Becker “ O Poeta dos Sonhos” e o dinâmico Professor Poeta Oldack Roder.
Fica aqui nossos mais sinceros agradecimentos aos nosso poetas que vão pouco a pouco construindo uma região
mais cultural. Que cada dia
mais, novos poetas possam ser
descobertos, e que a poesia
possa ganhar das ruas ao coração do povo. Exatamente
como afirmou Monteiro Lobato: “ Um país se constrói
com homens e com livros”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO TURVO
PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 16/2019- Registro de Preços para
Eventual Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de Serviços Médicos na especialidade de Psiquiatria e Ginecologia
para usuários do SUS a serem prestados na Unidade Básica de
Saúde nos horários de atendimento ao público 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 16/2019 do
tipo ‘‘Menor preço por ITEM”. A entrega dos envelopes devera ser até o
dia 29 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, 15 de
março de 2019.

as promessas feitas durante o
casamento, em comemoração
aos 50 anos de união. Com celebração do Padre Augustini,
o casal realizou a troca de alianças e receberam homenagens dos netos. “Durante 50
anos vocês construíram juntos
a própria felicidade e nos ensinaram que o amor supera todos os limites. Parabéns pelas Bodas de Ouro! Que sua
felicidade, cumplicidade e
união sejam um exemplo para
todos os casais!”
Fotos: Studio Camargo
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ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Atividades são desenvolvidas no mês das mulheres
Durante o mês de março, a
Secretaria Municipal de Assistência Social juntamente com

o CRAS de Espírito Santo do
Turvo, está desenvolvendo
uma série de atividades em co-

memoração ao Dia Internacional da Mulher. As profissionais do CRAS fizeram uma

decoração toda diferente nas
cores de rosa, com enfeite de
bexigas em formato de flores,
com direito a painel de fotos
das participantes para deixar
o salão de oficinas mais bonito
e agradável.
Nos dias 07 e 11 de março,
os Programas Família Emancipatórias/PAIF e Criança
Feliz/ SCFV de 0 a 6 anos,
além de participarem de uma
palestra socioeducativa com o
tema sobre os Direito das
Mulheres, também puderam
saborear um café da manhã
e café da tarde respectivamente servido com vários ti-

pos de bolos como de chocolate, cenoura e coco, além de
torta de frango, café e refrigerantes. Ao final das ativida-

des, também foi entregue um
singelo às participantes para
destacar a importância desta
data tão especial.

ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Congresso Nação Agro é realizado em Ourinhos e reune toda região
Em defesa do Agricultor e
apoio às políticas de soluções
pelas perdas no Campo pela
estiagem do início do ano, estiveram reunidos em Ourinhos

no dia 11 de março para o Congresso Nação Agro, produtores de municípios de toda a
região, além de prefeitos, viceprefeitos, vereadores, secretá-

rios e outros convidados. São
Pedro do Turvo foi representado pelo prefeito Marquinho
Pinheiro, vereadores Fernando da Água e Mineiro Padilha

SÃO PEDRO DO TURVO

“Semana do Óleo” arrecada 450 litros

Pelo segundo ano consecutivo foi realizada campanha
nas escolas municipais de ensino fundamental de São Pedro do Turvo para arrecadação de óleo usado desta vez,
aprimorando a ação iniciada
no ano de 2018, foi instituída
a “Semana do Óleo”, que será
repetida periodicamente ao
longo do ano, desta forma, as
crianças irão acumular e ar-

mazenar corretamente o óleo
utilizado em suas casas para
levar a escola na próxima
data estipulada.
A campanha é considerada
de suma importância, pois muitos destes óleos arrecadados
iam diretamente para as pias
e ralos, podendo provocar entupimentos e maus cheiros na
rede de esgoto do município.
Organizada pela Secretaria

do Meio Ambiente e Agricultura, as crianças foram motivadas a recolher óleo
usado, totalizando em 450 litros. A sala que mais arrecadou em cada período, ganhou
uma viagem para o zoológico
de Bauru. No ano passado, o
óleo arrecadado foi utilizado no
curso de sabão e, neste ano, a
Secretaria busca parceria para
trocar utilizado em óleo novo.

e o técnico agrícola da Secretaria da Agricultura, Américo.
Organizado pelo Senar-SP em
parceria com o Canal Rural, o
Congresso teve por objetivo disseminar conhecimento e trocar
experiências com os produtores
rurais. Durante o encontro foi discutido sobre a frustração que foi
a safra de soja desse ano, as dúvidas sobre o seguro de safra e,
como os produtores deverão
fazer para prorrogar suas dívidas.
SÃO PEDRO DO TURVO

Limpeza das galerias de águas pluviais
Mais uma ação do Município Selo Verde Azul foi realizada em São Pedro do Turvo, desta vez, a limpeza e

manutenção das galerias de
águas pluviais no município,
uma parceria entre a Secretaria Municipal de Obras, Secretaria do Meio Ambiente e o
setor do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto).
Para esta ação, o Meio
Ambiente avaliou as galerias
com maior necessidade de
manutenção e indicou os pontos ao setor do SAAE que disponibilizou funcionários com
veículos e as ferramentas necessárias para a execução

desse trabalho; já o setor de
obras disponibilizou um caminhão e funcionários para recolher os resíduos retirados
durante a limpeza.
“A ação foi importante, pois
o município conta com um sistema de drenagem eficiente,
porém se não realizar manutenção e limpeza periodicamente
pode acarretar muitos problemas”, explicou o prefeito Marquinho Pinheiro que sempre
após as fortes chuvas, determina a limpeza das galerias.
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ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Espírito Santo realiza mutirão de
limpeza e conscientização ao
combate do mosquito Aedes aegypti
A Secretaria Municipal de
Saúde em parceria com as demais Secretarias de Espírito Santo do Turvo, Vigilância Sanitária
e agentes comunitários, iniciaram
um mutirão de limpeza e conscientização ao combate do mosquito Aedes aegypti.
O mutirão está sendo realizado em todos os bairros do
município, onde estão sendo
recolhidas latas e garrafas que
são grandes acumuladoras de
água se não forem destinados
corretamente.
Também foram passadas
orientações aos pacientes da

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº 26/2019
Processo: 500/2019 – Dispensa de Licitação nº 12/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: L.J. de Souza Construções EPP.
Objeto: Contratação de Pessoa jurídica para prestação de serviços
de pedreiro na EMEF “Antonio Gonçalves das Neves”, através da Secretária Municipal de Educação.
Valor: R$8.800,00
Vigência: De 28/02/2019 a 28/03/2019

UBS como os cuidados a serem tomados em suas casas.
Ontem, 15, foi feita a nebulização contra a dengue em
algumas quadras do jardim Vitória, Zanata, Nova Esperança e no centro do município.
“Com as frequentes chuvas

nestes últimos dias é importante
a colaboração de todos, descarte de lixo nos seus lugares corretos, lavar sempre bebedouros
de animais, vasos com plantas e
tudo que possa acumular água.
Vamos juntos no combate e prevenção da dengue”.

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO
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, 04/2019, para que surta seus regulares efeitos de
direito. Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, 08 de março de
2019.
Laercio Lauder da Silva - Prefeito Municipal em exercício
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO
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, 05/2019, para que surta seus regulares efeitos de
direito. Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, 08 de março de
2019.
Laercio Lauder da Silva - Prefeito Municipal em exercício
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo nº 01/2019 - Contrato nº 60/2017
Pregão nº 16/2017 – Processo nº: 1567/2017
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: Face Card Administradora de Cartões LTDA-ME
Objeto: Prorrogação de prazo contratual e de valor
Valor: R$532.439,04
Vigência: De 14/03/2019 a 14/03/2020

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

5ª Conferência Municipal dos Direitos da
Pessoa Idosa acontecerá no dia 21 de março
Na manhã do dia 21 de
março, das 7h30 às 12h, vai
acontecer a 5ª edição da
Conferência Municipal dos
Direitos da Pessoa Idosa, na
Câmara Municipal de Santa
Cruz do Rio Pardo.
O tema deste ano será

“Os Desafios de Envelhecer no Século XXI e o Papel das Políticas Públicas”
e a palestrante convidada
será Lourdes Passaura,
doutora em Serviço Social
pela PUC de São Paulo e
pesquisadora do núcleo de

Estudos da Família.
O evento será aberto ao
público, sendo que as inscrições para participar como ouvinte serão feitas no local, a
partir das 7h30 da manhã do
dia da Conferência.
A Conferência Municipal

dos Direitos da Pessoa Idosa é uma realização da Prefeitura Municipal com a Secretaria Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Desenvolvimento Social. Para mais informações,
ligue (14) 3332-1310.

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

IV Conferência Municipal de Saúde abordará
o tema “Democracia e Saúde”
A Prefeitura Municipal por
meio da Secretaria de Saúde
e do Conselho de Saúde realizará no dia 22 de março a
IV Conferência Municipal de
Saúde de Santa Cruz do Rio
Pardo, cujo o tema este ano
será “Democracia e Saúde”.
Serão ministradas cinco palestras, divididas em três principais eixos: Saúde como direito, Consolidação dos princípios
do SUS e Financiamento adequado e suficiente para o SUS.
Os respectivos palestrantes ain-

da serão confirmados pela Secretaria de Saúde. O evento
acontecerá no auditório da Faculdade de Direito OAPEC, na

praça Dr. Pedro César Sampaio, n° 31, no centro. A conferência terá início pela manhã, a
partir das 8 horas e seguirá até

o final da tarde, com o encerramento programado para as 17
horas. Para mais informações,
ligue (14) 3332-3200.
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TOP Truco Oeste Paulista é campeã
no 8º Torneio Regional de Truco

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Trabalhadores Rurais, representados por
este Sindicato estatutariamente, a reunirem-se em Assembléia Geral
Extraordinária na forma do artigo 612 da CLT e nas disposições atinentes para os trabalhadores residentes no município de Santa Cruz do
Rio Pardo, no próximo dia 30 de Março de 2019, as 09h:00 (nove
horas) em primeira convocação ou por falta de QUORUM as 09h:30
(nove horas e trinta minutos) em segunda convocação em sua sede
social sito a Rua General Osório nº 207, centro nesta cidade neste
Estado. Para os Trabalhadores residente no município de Espírito Santo do Turvo, no próximo dia 31 de Março de 2019 as 09h:00 (nove
horas) em primeira Convocação ou por falta de QUORUM as 09h:30
(nove horas e trinta minutos) em segunda convocação sito na Praça
Central na Extensão de Base do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Santa Cruz do Rio Pardo, na Cidade de Espírito Santo do Turvo
neste Estado, para deliberarem a seguinte ORDEM DO DIA, 1º Leitura
Discussão e Deliberação da Ata da Assembleia Anterior, 2º Deliberar
sobre reivindicações econômicas e sociais para deliberação de Acordo e/ou Convenção coletiva de trabalho ou eventual instauração do
DISSIDIO COLETIVO para o setor da lavoura CANAVIEIRA, data base
01/05/2019-2.020, 3º Autorizar a Diretoria do Sindicato, outorgandolhes poderes especiais a firmar ACORDOS e/ou CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO ou a instaurar eventual DISSIDIO COLETIVO DE
TRABALHO para o respectivo setor para vigorar aos integrantes da
base territorial nos município de Santa Cruz do Rio Pardo e Espírito
Santo do Turvo, as deliberações serão tomadas estatutariamente.
Santa Cruz do Rio Pardo, 16 Março 2019.
ANESIO REDONDO
Presidente
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO TURVO
PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 17/2019 – Registro de Preços para
Eventual Aquisição de Combustível (gasolina Comum, diesel S500
e S10), de pessoas jurídicas autorizadas para a comercialização
nos termos da Resolução ANP nº 41/2013 e suas alterações para
Frota da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo c. 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 17/2019 do tipo ‘’Menor preço por ITEM”.
A entrega dos envelopes devera ser até o dia 02 de abril , 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, 15 de março de 2019.

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
DECRETO Nº 1984, de 06 de março de 2019.
“CONVOCA A II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO”.
AFONSO NASCIMENTO NETO, Prefeito Municipal de Espirito Santo
do Turvo, Estado de São Paulo/SP, em conjunto com a Presidente do
Conselho Municipal do Idoso, no uso de suas atribuições e, CONSIDERANDO a necessidade de discutir e avaliar as ações governamentais e
não governamentais sob o desafio de melhoria dos serviços prestados
à população dentro da Política Municipal do Idoso, DECRETA:
Artigo 1º - Fica convocada a II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO,
a ser realizada no dia 21 de Março de 2019 no horário das 13:00 às
17:00 horas, no CRAS, situado à Rua Virgílio Gonçalves nº 181 - Centro,
na cidade de Espírito Santo do Turvo – SP, tendo como tema central: “Os
desafios de envelhecer no século XXI e o papel das políticas públicas”.
Artigo 2º - As deliberações municipais serão encaminhadas para
Conferência Estadual do Idoso.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Espírito Santo do Turvo, 06 de Março de 2019.
LAÉRCIO LAUDER DA SILVA
Prefeito Municipal em Exercício
MARINALVA DE SOUZA DA SILVA
Presidente do Conselho Municipal do Idoso
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO TURVO
EXTRATO DE LEI COMPLEMENTAR
1 – Lei Complementar Municipal nº LEI COMPLEMENTAR Nº 311 de 08
de março de 2019. (De Autoria da Mesa da Câmara Municipal) - DISPÕES
SOBRE A REVISÃO ANUAL DOS SUBISÍDIOS DOS VEREADORES E DO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.
Esta Lei Complementar 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 08 de março de 2019.
LAÉRCIO LAUDER DA SILVA
Prefeito Municipal em Exercício

No dia 10 de março, foi
realizado em São Pedro do
Turvo o 8º Torneio Regional
de Truco com total apoio da
Prefeitura Municipal. A cada
edição realizada vem aumentando o nível os truqueiros participantes e na 8ª edição, os
melhores truqueiros do Estado de São Paulo e Paraná estiveram competindo em São
Pedro do Turvo.
A premiação no valor de 3
mil reais atraiu 28 duplas de
todo Estado de São Paulo e
também, de cidades do Estado do Paraná, contando inclusive com a presença de vários
campeões paulistas de truco.
“Isto eleva o nível do evento e
nos deixa muito feliz, pois este
torneio vem virando tradição
em nossa cidade, pois se tem
toda uma organização com juízes, premiação em dinheiro e
belos troféus”, comentou o
secretário de Esportes, Geovane Gonçalves que agradece a
todos que ajudam na organização deste grande evento.
A equipe campeão foi TOP
Truco Oeste Paulista que levou toda premiação, pois todas as suas duplas chegaram
entre as melhores colocadas
no evento e assim, repartiram
a premiação em dinheiro e tro-

féus. “Parabéns TOP e contamos com vocês nos próximos eventos em nossa cidade. Evento que teve seu inicio às 12h do domingo e término às 22h, são horas de jo-

gos muitos disputados”, disse
Geovane que já está planejando a 9ª edição do Torneio Regional de Truco de São Pedro
do Turvo para o segundo semestre de 2019. “Agradece-

mos o apoio da Prefeitura
Municipal através do prefeito
Marquinho Pinheiro, primeiradama Eduarda Pinheiro, viceprefeita Bete Pedron e demais
setores municipais”, finalizou.

SÃO PEDRO DO TURVO

Vem aí mais um evento em São Pedro do Turvo: 14º Campeonato Intermunicipal de Futebol
No último dia 12 de março,
aconteceu o Congresso Técnico do 14º Campeonato Intermunicipal de Futebol de São
Pedro do Turvo que contou
com representantes de todas
as equipes que irão disputar.
Após sorteio, as equipes
foram divididas em dois grupos, sendo Grupo A: São Pedro F. C. – C. R., Alvinlândia,
Bico Verde de Irapé, Guarani
de Santa Cruz do Rio Pardo
e, Grupo B: Flamengo de São
Pedro do Turvo, Espirito Santo do Turvo, Atletico Juniors
de Ipaussu e Guarani de San-

ta Cruz do Rio Pardo.
Evento que terá premiação
em dinheiro para as equipes
campeã e vice campeã, com
início previsto para dia 14 de

abril, conforme estabelecido no
Congresso. “Será um evento
de forte nível, algumas equipes
já conhecemos e já foram campeãs em São Pedro do Turvo
e outras que são campeãs na
região, isto vai fortalecer o
nosso campeonato”, comentou
o secretário de Esportes Geovane Gonçalves que agradece

as equipes que propuseram a
participar do evento e por estarem presente na reunião.
“Isto mostra o interesse de todos e, agradecemos ainda o
apoio da Prefeitura Municipal
para estarmos retornando a
fazer o Campeonato Intermunicipal de Futebol de São Pedro do Turvo”, finalizou.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO TURVO
RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 14/2019-Registro de Preços para
Eventual Contratação de pessoa física ou jurídica para os serviços de Medicina Veterinária, Serviços de atendimento clínico e
castração de caninos e felinos domésticos, machos e fêmeas,
02 (duas) vezes por semana das 8h às 17h, e um sábado por
mês das 8h às 13h no Município de Espírito Santo do Turvo, por
Médico Veterinário devidamente legalizado junto ao CRMV 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 “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 29 de março, as 08h30min. 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, 15 de março de 2019.
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Colaboradores da Santa Casa promovem ação entre amigos
Está em andamento na
Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio
Pardo uma ação entre
amigos promovida pelos
colaboradores do hospital.
Cada número pode ser
adquirido por R$ 2,00, no
total de mil números estão

à venda. O prêmio é uma
cesta de chocolate contendo 20 balas, um ovo de
200 gramas, 2 ovos de 300
gramas e 1 ovo de 500
gramas, da Chocolataria
do Frei Chico.
O sorteio será no dia 20
de abril e entrega da ces-

ta no dia 22 de abril.
A ação visa arrecadar recursos para compra de fitas para identificação dos materiais
do Centro Cirúrgico e
de outros setores.
DOAÇÕES
Também está em anda-

mento no hospital a campanha para arrecadação
de cobertores. Com a proximidade dos meses mais
frios, aumenta a necessidade na contramão do
número reduzido de cobertores disponíveis, tendo
em vista o desgaste sofri-

do da lavagem especifica
no ambiente hospitalar.
Os interessados em colaborar podem deixar os
cobertores com a colaboradora Leila Kaiser, no
setor administrativo da
Santa Casa, das 8 horas
às 17 horas.

