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Espírito Santo do Turvo
recebe materiais esportivos

Bolas de vôlei e futsal e equipamentos como esteira e
bicicleta elétrica foram entregues à Secretaria Municipal de
Juventude e Cidadania. Mais detalhes nesta edição.

R$ 2,00

FONE: (14) 99717-2290 / 3372-7961

E-MAIL: folhadesantacruz@gmail.com

Parceria entre Estado, Município
e Usina São Luiz possibilitará
melhorias em estradas rurais

Em audiência intermediada pelo Deputado Estadual
Mauro Bragato, o Prefeito
Marquinho Pinheiro juntamente com o Vereador de
Ourinhos e representante da
Usina São Luiz, Edvaldo Lúcio Abel, estiveram na Secretaria de Abastecimento e
Agricultura do Estado de
São Paulo no dia 28 de março, onde conseguiram através
do Secretário Gustavo Junqueira, visita técnica nas estradas onde a Usina transita
com caminhão canavieiro em

São Pedro do Turvo para posteriormente, a Secretaria dar
aval ao convênio de parceria
entre Estado, Município e
Usina, onde o Estado entra
com a parte técnica, o Município com o cascalho e a Usina com o maquinário. “Isso
diminuirá muito as despesas
com estradas, gerando benefício e economia para o Município”, comemorou o Prefeito Marquinho Pinheiro.
Saiba mais detalhes na
página 3

ll Conferência Municipal do Idoso é realizada
Confira na
em Espírito Santo do Turvo
página 2
‘Os desafios de envelhecer no século XXI e o Papel
das Políticas Públicas’ é tema da V Conferência
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
O evento aconteceu no dia 27 de março, em São Pedro do Turvo. Leia na página 4

Dos amigos Wagner e Gabriel
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ll Conferência Municipal do Idoso é realizada
No dia 21 de março, no salão de atividades do CRAS, o
Conselho Municipal do Idoso
realizou a ll Conferência Municipal do Idoso com o Tema: Os
Desafios de Envelhecer no séc.
XXl e o Papel das Políticas
Públicas. O tema abordado foi
ministrado pela gerontologia
social, Maria Dvanil D’Avila
Calobrizi, professora do curso
de Serviço Social da Instituição
Toledo de Ensino (ITE).
Durante a Conferência fo-

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Empresários participam de
curso sobre gestão financeira

Consultor do Sebrae, Roderic Miyoshi ministrou o curso a dez microempresários

Foi realizado durante os
dias 25 a 29 de março, o Curso na Medida Gestão Financeira, promovido pelo Sebrae

Aqui, na ACE (Associação
Comercial e Empresarial) de
Santa Cruz do Rio Pardo.
A formação trouxe tudo

Rua: Joaquim Manoel de Andrade, 1145 - Centro

que os microempresários precisam saber para deixar a empresa nota 10 em finanças.
Entre os assuntos apresentados pelo consultor do
Sebrae, Roderic
Miyoshi esteve: Ferramenta
de Controle do Dinheiro - O
CAIXA; Fluxo de Caixa;
Demonstrativo de Resultados: Identificando o LUCRO; Análise dos Indicadores de Resultados; Formação
do Preço de Venda.
Ao todo foram 20 horas
de capacitação. O curso foi
composto por cinco encontros, com duração de quatro horas cada.

ram abordados diversos eixos
enfatizando saúde, assistência
social, previdência, cultura,
esporte e lazer. O levantamento de propostas será enviado
para a Conferência Estadual.
Aproveitando a oportunidade, foram entregues a todas as
idosas participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (S.C.F.V)
e Grupo da Alegria presentes,
lembrancinhas em comemoração ao dia da Mulher.
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CDHU agenda visita técnica para deliberar área onde
serão construídas casas populares em São Pedro do Turvo
Em audiência intermediada pelo Deputado Estadual
Mauro Bragato, o Prefeito
Marquinho Pinheiro juntamente com o Vereador de

Ourinhos e representante da
Usina São Luiz, Edvaldo Lúcio Abel, esteve na Secretaria de Abastecimento e Agricultura do Estado de São

Editais de proclamas
Marcelo Cacciacarro Soares, Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tutelas da Sede deste Município e Comarca de
Santa Cruz do Rio Pardo, neste Estado, FAZ SABER, que pretendem
casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525
do Código Civil Brasileiro:
1. JOÃO BATISTA ANTUNES e DELCIA REGINA CARDOZO. Ele,
natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, nascido aos vinte
e cinco de maio de um mil novecentos e setenta e sete (25/05/1977),
profissão serviços gerais, estado civil solteiro, domiciliado e residente à rua
Italo Rios, 312, Jardim Santana III, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo,
Estado de São Paulo, filho de PAULO ANTUNES e de dona MARIA APARECIDA OLIVEIRA ANTUNES. Ela, natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de
São Paulo, nascida aos vinte e nove de setembro de um mil novecentos e
oitenta e dois (29/09/1982), profissão técnica em laboratório, estado civil
solteira, domiciliada e residente à rua Italo Rios, 312, Jardim Santana III, na
cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de ARCILIO
CARDOZO e de dona SEVERINA DA SILVA CABRAL.
2. JOHN MICHAEL SILVA BRITO e LORRANA MACHADO DE CASTRO. Ele, natural de Cotia, Estado de São Paulo, nascido aos oito de
setembro de um mil novecentos e noventa e cinco (08/09/1995), profissão ajudante de motorista, estado civil solteiro, domiciliado e residente à
rua Bernardino Araujo de Souza, 195, Chácara Peixe, na cidade de
Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de JOSUÉ RODRIGUES BRITO e de dona LEIA MARIANO DA SILVA BRITO. Ela, natural de
Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, nascida aos vinte de
fevereiro de dois mil e um (20/02/2001), profissão estudante, estado
civil solteira, domiciliada e residente à rua Bernardino Araujo de Souza,
195, Chácara Peixe, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de
São Paulo, filha de ANDRÉ LUIZ DE CASTRO e de dona LEIA MACHADO.
3. ANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA e DANIELA GARCIA FRAGA. Ele, natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo,
nascido aos trinta e um de agosto de um mil novecentos e oitenta e sete
(31/08/1987), profissão operador de produção, estado civil solteiro,
domiciliado e residente à Rua José Marin, 70, Jardim Brasilia, na cidade
de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de REINALDO
RAIMUNDO DE OLIVEIRA e de dona ROSANGELA DE FATIMA ARAUJO
OLIVEIRA. Ela, natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo,
nascida aos vinte e dois de julho de um mil novecentos e noventa e dois
(22/07/1992), profissão confeiteira, estado civil solteira, domiciliada e
residente à Rua José Marin, 70, Jardim Brasilia, na cidade de Santa Cruz
do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de HELIO GARCIA FRAGA e de
dona APARECIDA DO CARMO SERRACINI FRAGA.
4. JOSÉ MARCO ROMUALDO DO SACARMENTO e CLEUSA DE
ALMEIDA. Ele, natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São
Paulo, nascido aos três de junho de um mil novecentos e sessenta e
cinco (03/06/1965), profissão pedreiro, estado civil solteiro, domiciliado
e residente à avenida Jesus Gonçalves, 1190, Osvaldo Cortela, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de GERALDO
ROMUALDO SACRAMENTO e de dona ALDEVINA PEREIRA SACRAMENTO. Ela, natural de Ourinhos, Estado de São Paulo, nascida aos dois de
setembro de um mil novecentos e quarenta e oito (02/09/1948), profissão do lar, estado civil viúva, domiciliada e residente à avenida Jesus
Gonçalves, 1190, Osvaldo Cortela, na cidade de Santa Cruz do Rio
Pardo, Estado de São Paulo, filha de ANTONIO DE ALMEIDA e de dona
CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA. (Conversão União Estável)
5. ISRAEL PAES DE ALMEIDA e ANGELA DE FATIMA SILVA. Ele,
natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos quinze
de abril de um mil novecentos e cinquenta e oito (15/04/1958), profissão
contador, estado civil divorciado, domiciliado e residente à Rua Joaquim
Manoel de Andrade, 865, Chacara Peixe, na cidade de Santa Cruz do Rio
Pardo, Estado de São Paulo, filho de ROQUE PAES DE ALMEIDA e de dona
ZÉLIA DE MELLO ALMEIDA. Ela, natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado
de São Paulo, nascida aos dezoito de outubro de um mil novecentos e
sessenta e um (18/10/1961), profissão professora, estado civil divorciada,
domiciliada e residente à Rua Joaquim Manoel de Andrade, 865, Chacara
Peixe, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de
ROBERTO SILVA e de dona LEIDA MARIA SIMÃO SILVA.
6. JHONATAS TAVARES DA SILVA e GABRIELLE DOS SANTOS PEDRO. Ele, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, nascido ao primeiro de
julho de um mil novecentos e noventa e cinco (01/07/1995), profissão
operador de caldeira, estado civil solteiro, domiciliado e residente à rua
Vicente Ribeiro, 217, Osvaldo Cortela, na cidade de Santa Cruz do Rio
Pardo, Estado de São Paulo, filho de JONAS TAVARES DA SILVA e de dona
QUITERIA CLEMENTE DA SILVA. Ela, natural de Santa Cruz do Rio Pardo,
Estado de São Paulo, nascida aos dezenove de março de um mil novecentos e noventa e oito (19/03/1998), profissão do lar, estado civil solteira,
domiciliada e residente à rua Vicente Ribeiro, 217, Osvaldo Cortela, na
cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de SANDRO
DE BARROS PEDRO e de dona CARINA DE FATIMA DOS SANTOS.
7. BRUNO DOS SANTOS FERNANDES e VIVIAN CAROLINE SEIXAS
CAMPBELL. Ele, natural de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo,
nascido aos treze de maio de um mil novecentos e oitenta e cinco (13/05/
1985), profissão bancario, estado civil divorciado, domiciliado e residente à
rua Joaquim Dias Machado, 546, Chácara Peixe, na cidade de Santa Cruz
do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de JAIR DOS SANTOS FERNANDES
e de dona MARIA APARECIDA FERNANDES. Ela, natural de Distrito Federal,
México, nascida aos seis de setembro de um mil novecentos e oitenta e
nove (06/09/1989), profissão fisioterapeuta, estado civil solteira, domiciliada e residente à rua Joaquim Dias Machado, 546, Chácara Peixe, na cidade
de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de CARLOS ALBERTO SEIXAS e de dona GLADYS CAMPBELL.
8. JACYR CORREA ALVES JUNIOR e ANA BEATRIZ KAIZER GAZOLA. Ele, natural de Tapejara - PR, nascido aos 03/08/1982, profissão
empresário, estado civil solteiro, domiciliado e residente no Sítio São Paulo, Água do Caçador, na cidade de Ubirajara - SP, filho de JACYR CORREA
ALVES e de dona ELIAB FRANCO ALVES. Ela, natural de Santa Cruz do
Rio Pardo - SP, nascida aos 03/01/1992, profissão atendente, estado civil
solteira, domiciliada e residente na Rua Hyran Ramos de Castro, 106,
Jardim Ipê, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo - SP, filha de MARCIAL
ROGERIO GAZOLA e de dona SILVIA CRISTINA KAIZER GAZOLA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Marcelo Cacciacarro Soares
Oficial de Registro Civil

Paulo no dia 28 de março,
onde conseguiu através do
Secretário Gustavo Junqueira, visita técnica nas estradas
rurais onde a Usina transita
com caminhão canavieiro em
São Pedro do Turvo. Posteriormente, a Secretaria deve
dar aval ao convênio de parceria entre Estado, Município
e Usina, onde o Estado entra
com a parte técnica, o Município com o cascalho e a Usina com o maquinário. “Isso
diminuirá muito as despesas
com estradas, gerando benefício e economia para o Município”, comemorou o Prefeito Marquinho Pinheiro que
está confiante na parceria.
O Chefe do Executivo tam-

bém solicitou a doação ou uma
cessão de uso em definitivo da
Casa da Agricultura para o
município de São Pedro do
Turvo tendo em vista que toda

a parte administrativa do prédio como pagamentos de despesas, por exemplo, são feitas pelo Município. “Todos os
funcionários da CATI se apo-

sentaram então, no prédio já
funciona a nossa Secretaria
Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente que desenvolve o Programa Verde Azul e
a gente pretende utilizar o espaço inteiro, porque hoje usamos apenas duas salas”, explicou o prefeito Marquinho.
CDHU
A administração pública de
São Pedro do Turvo deu outro importante passo, dessa
vez, para o sonho da construção de casas populares no
município. Foi uma longa estrada onde o prefeito Marquinho Pinheiro conseguiu junto
ao Secretário de Habitação
Flávio Amaury o agendamento de visita técnica da CDHU
(Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano)
para deliberação de área e
consequentemente laudo de
viabilidade de terrenos para
futura aquisição. “Quero agradecer o vereador Fernando
Englert pelo apoio e indicação
deste projeto. Unidos por uma
cidade mais forte!”, completou
o Chefe do Executivo.

ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Promotor de Justiça da Criança e
Adolescente visita Espírito Santo do Turvo
No dia 28 de março, Espírito Santo do Turvo recebeu a
visita do Promotor de Justiça
da Criança e Adolescente da
Comarca de Santa Cruz do
Rio Pardo, Dr. Marcelo Saliba, bem como da Assistente
Social e Psicóloga do Poder
Judiciário, Denise e Juliana,
respectivamente. Contou ainda com a participação do viceprefeito Lauder, dos representantes das Secretarias Municipais de Assistência Social,
Saúde, Educação, Conselho
Tutelar e CRAS.
O encontro foi de extrema importância para conhecimento do trabalho execu-

tado pelo município em consonância com o Poder Judiciário e Promotoria, troca de

informações e experiências,
afim de posteriormente buscar estratégias frente ao

atendimento das crianças e
adolescentes e suas famílias do município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
ADJUDICAÇÃO: Após o término do PREGÃO nº 06/2019 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: MARCELO RODRIGUES CARDAMONI, com o valor de R$ 99.500,00 ( noventa e
nove mil e quinhentos reais ) - Item: 1, 2, 3.
Valor Total da Licitação: R$99.500,00
Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, 21 de Março de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº49 /2019
Processo: 468 /2019 – Licitação nº 12/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: I.C. ZANATA-ME
Objeto: Aquisição de gás de cozinha, através das Secretárias e
Diretorias Municipais da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo.
Valor: R$ 40.500,00
pela execução total do Contrato
Vigência: De 29/03/2019 à 29/03/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
ADJUDICAÇÃO: Após o término do PREGÃO nº 15/2019 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: NASCIMENTO E OROZIMBO SERV LTDA ME, com o valor de
R$ 1.800,00 (um mil , oitocentos reais ) Item: 1.
Valor Total da Licitação: R$1.800,00 (MÊS)
Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, 27 de Março de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº 47/2019
Processo: 466/2019 – Licitação nº 11/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: POLIANA PERES DA SILVA COSTA-EPP.
Objeto: Aquisição de óleos, filtros e graxas, através Secretária Municipal de Planejamento Urbano, da Prefeitura Municipal
de Espírito Santo do Turvo.
Valor: R$40.073,35 pela execução total do Contrato
Vigência: De 29/03/2019 à 29/03/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº46 /2019
Processo: 459/2019 – Licitação nº 10/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: MINDRAY DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
EQUI. MEDICOS LTDA.
Objeto: Aquisição de um aparelho de ultrassom, através
Secretária Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de Espírito
Santo do Turvo.
Valor: R$ 57.000,00 pela execução total do Contrato
Vigência: De 26/03/2019 à 26/03/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº 48/2019
Processo: 466/2019 – Licitação nº 11/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: ROSSETO & PEDROSO LTDA EPP.
Objeto: Aquisição de óleos, filtros e graxas, através Secretária Municipal de Planejamento Urbano, da Prefeitura Municipal
de Espírito Santo do Turvo.
Valor: R$210.502,20 pela execução total do Contrato
Vigência: De 29/03/2019 à 29/03/2020

-4-

Sábado, 30 de março de 2019

SÃO PEDRO DO TURVO

V Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa é realizada com presença maciça dos idosos

A Secretaria Municipal de
Assistência Social juntamente com o Conselho Municipal
dos Direitos do Idoso do município de São Pedro do Turvo, promoveu na quarta-feira,
27, a V Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa, tendo como tema central ‘Os desafios de envelhecer no século XXI e o Papel
das Políticas Públicas’.
Ao iniciar, o cerimonial Oldack Roder realizou uma descontraída dinâmica com os presentes e abriu o evento compondo a mesa de trabalhos que
foi composta pelo Prefeito
Marquinho Pinheiro, da Primeira-Dama Eduarda Pinhei-

ro, Vice-Prefeita Bete Pedron,
José Antunes representando
os Usuários das Políticas Públicas do Município, Maria
José dos Santos Lima presidente do Clube da 3ª Idade, Ana
Paula Bermejo Garcia, presidente do Conselho Municipal
dos Direitos do Idoso, Lucimar
de Freitas Divino, Secretária
de Assistência Social e Vereador Mineiro representando a
Câmara Municipal, além dos
idosos acompanhados pelo
Centro de Referência de Assistência Social - CRAS.
Eduarda Pinheiro agradeceu toda equipe da prefeitura, do Social, da Saúde, da
Educação e vereadores pre-

sentes, o Mineiro e o Neguinho da Carmela. “Achei muito importante a dinâmica que
o senhor Oldack fez, porque
ela frisou muito que sozinho a
gente pode até conseguir, mas
junto a gente é muito mais forte então, vocês todos aqui são
muito mais fortes assim como
o prefeito sozinho, ele não

consegue nada, mas tendo o
apoio da população nós podemos construir uma São Pedro
do Turvo melhor porque acredito que não é só a vontade
do meu coração, mas de vocês também”, disse.
Marquinho iniciou quebrando o protocolo e pediu
para que cada um desse um
abraço forte na pessoa ao
lado, pois com esse pequeno
gesto poderia fazer uma grande diferença no desenrolar do
dia. “O abraço muda o dia da
gente, transmite além de uma
energia boa, libera sentimento de
amor e o amor faz toda diferença na nossa vida então, obrigado por atender esse pedido e vejo
que vocês estão mais à vontade
agora, depois desse abraço gostoso”, explicou.
O prefeito disse que ao
olhar para uma pessoa da
melhor idade, olhamos para a
história do município. “São

Pedro do Turvo não seria um
município tão hospitaleiro, tão
gostoso de se morar se não
fosse por vocês que construíram a história desse município. A gente tem que pedir pra
Deus todo dia, no deitar e no
levantar: Saúde e é isso que
eu desejo pra cada um de vocês, muita saúde, que Deus
abençoe e de forças para
você continuar nos ajudando
porque é de encher os olhos,
é de emocionar, de ver a energia que vocês tem, a começar por essa linda apresentação que foi feita aqui, mas do
fundo do meu coração, continuem nos ajudando a fazer
uma São Pedro do Turvo melhor”, continuou.
Para finalizar a fala, Marquinho fez uma surpresa ao
cerimonial. “Queria agradecer
o Oldack, nosso mestre de cerimônia Mor do Município de
São Pedro do Turvo, que tem
sempre uma palavra muito bem
colocada com a improvisação
que eu não vi ainda aqui no
município então, em nome aqui
da presidente, da Secretária e
de toda equipe da Assistência
Social que está organizando,
queria deixar uma singela lembrança para você e te dar um
abraço e que você sempre pos-

sa estar conosco aqui. Meu
obrigado de coração”. Emocionado, Sr. Oldack disse ter
sido pego de surpreso. “Dentro daquilo que é possível a
gente sempre procura participar, fico muito agradecido mesmo pela lembrança”.
Durante a conferência, foi
realizada apresentação dos
Idosos participantes do grupo
“Amigos para Sempre”. Na
sequência, aconteceu uma palestra com o assistente social
Genivaldo Leonardo dos Santos, coordenador do CRAS,
que falou sobre os desafios dos
idosos no século 21. Após intervalo, houve debate em quatro eixos temáticos, com o objetivo de discutir as políticas
públicas do município, tema
central deste ano.
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Profissionais participam de treinamento de eSocial
SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Sebrae promove palestra ‘Reinventando e inovando o seu negócio’

Roberta Assis foi a facilitadora do curso

Aconteceu no último dia
23, na ACE, o treinamento
para o eSocial Manual 2.5.
Participaram profissionais
atuantes em Departamento
Pessoal, RH, Segurança do
Trabalho, Gerentes e colaboradores em geral de todos departamentos que estarão interligados ao envio de informações ao eSocial.
O objetivo foi orientar os
participantes acerca do cumprimento das obrigações acessórias advindas do e-Social,
que tem por escopo as infor-

mações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais
relativas a utilização de mão
de obra onerosa, com ou sem
vínculo empregatício e também outras informações previdenciárias e fiscais previstas na Lei n° 8.212/91, orientando passo a passo a rotina
da área com o novo sistema
do Governo Federal, nos termos do manual 2.5 e Reinf aspectos introdutórios e a integração com a DCTFWeb.
A formação é aplicada pela
empresa Moraes Cursos e a fa-

cilitadora é Roberta Assis Cursos, especialista em eSocial.
Roberta Assis é especialista em
eSocial -Ebook: eSocial: O que
as empresas e os gestores precisam saber. Roberta possui
vários cursos de especialização
e docente em Cursos Superiores de RH , Administração e
diversas entidades públicas e
privadas de treinamento, especialista no especial para empresas e órgãos públicos. Ela vem
ministrando o treinamento de
forma teórica e prática em todo
território nacional.

REGIÃO

São Pedro do Turvo sedia reunião
do Angra Doce Paulista

Nesta manhã do dia 27 de
março, houve o segundo encontro para formatação do
novo Mapa Turístico Brasileiro, realizado na cidade de São
Pedro do Turvo, com a presença de representantes dos
municípios de Ourinhos, Timburi, Santa Cruz do Rio Pardo, Canitar, Bernardino de
Campos, além de representantes da Área de Interesse
Turísticos Angra Doce, que
representa dez municípios do
estado de São Paulo e cinco
do Paraná, conforme projeto
de lei 3031/2015, além da
equipe do Sebrae que ministrou uma palestra sobre ações
a serem desenvolvidas em
sustentabilidade.
O evento contou ainda com
a presença do prefeito anfitrião
Marquinho Pinheiro, que citou
a importância do desenvolvi-

mento econômico turístico e
citou ações que irá potencializar a cidade de São Pedro
do Turvo para o fomento turístico, além de agradecer a presença de todos e citar a importância que a AIT Angra
Doce e a RT Angra Doce Paulista tem desenvolvendo.
Thiago Ferraz, gerente do
Sebrae Ourinhos, apresentou
alguns planejamentos para
que municípios trabalhem em
conjunto para crescimento dos
micros empreendedores individuais, tratando a formalização destes, “além de capacitar a mão-de-obra, ações essas que serão necessárias
para que possamos nos destacar regionalmente no turismo multissensorial e o pequeno agricultor”, comentou.
Para finalizar, ainda foi informado que a institucionali-

zação da Região Turística
Angra Doce Paulista junto à
Associação Angra Doce, será
primordial para atendimento
das diretrizes que estão sendo planejadas entre governo
municipal, estadual, federal e
entidades e assim, trabalhar a
governança regional, visto que
para a próxima semana, haverá reuniões em várias Secretarias do governo do estado para a apresentação desta
região tão importante, a fim de
obter geração de emprego e
renda, uma vez que turismo é
desenvolvimento econômico.
“O objetivo agora é planejar todas as ações para que a
Região Turística Angra Doce
Paulista e o Angra Doce trabalhem continuamente em desenvolvimento de todas as cidades que pertencem a eles”,
citou Aline Oliveira.

No dia 25 de abril, das 19h
às 23h, a Associação Comercial e Empresarial de Santa
Cruz do Rio Pardo em parceria com o Escritório do Sebrae
em Ourinhos, trará a Palestra
Reinventando e Inovando o
Seu Negócio com o palestrante João Kepler, conhecido nacionalmente pela sua experiência e inovação.
O diálogo será sobre
A Inovação como Ferramenta de Gestão e Transformação Empresarial nesse novo
mundo. No momento de mudança que estamos vivendo,
o diálogo tem como propósito
chamar a atenção dos empresários sobre a importância da
inovação como estratégia para
sobrevivência, manutenção e
ampliação de mercados.
* Como Inovar?
* Quais são as novas Estratégias para reinventar seu
negócio?
* Quais são os novos métodos para se manter e conquistar mercado?
* Como se relacionar com
os clientes, colaboradores e
mercado?
* Como competir no mundo Digital?
Sobre o Palestrante:
JOÃO KEPLER - Premiado como um dos maiores Incentivadores do ecossistema
empreendedor no Brasil; Finalista do prêmio Spark Awards da Microsoft como Investidor Anjo do Ano 2013 e
2014, É reconhecido como o
Palestrante mais sintonizado
com a Inovação e Convergência Digital no Brasil, investi-

Kopler é conhecido nacionalmente pela sua experiência e inovação

dor Anjo, Empreendedor que
investe desde 2008; Reconhecido como um dos conferencistas mais sintonizados com
Inovação e Convergência Digital do Brasil; Especialista em
empreendedorismo, startups,
marketing e vendas; participa
em 400 StartUps; Lead Partner da Bossa Nova Investimentos; Diretor na FIESP;
Palestrante internacional; Escritor, autor e coautor de vários Livros, entre eles o [O
vendedor na Era Digital],
[Educando Filhos para Empreender] e [Smart Money];
Espalhador de Ideias Digitais
e Melhores Práticas em Ne-

gócios, João Kepler desenvolve palestras descontraídas,
inspiradoras, motivadoras e
instigantes, que geram insights
que estimulam os participantes a terem outras perspectivas. Ensina e mostra através
de conteúdo e casos reais vivenciados, como aplicar na
prática todas as informações
passadas. João Kepler é um
“espalhador de Ideias Digitais” que acredita que só a
aplicação prática pode realmente mostrar como tudo funciona (ou deveria funcionar).
O evento é gratuito. As inscrições podem ser feitas no
telefone: 14 3332-5900.
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SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Fórum de Discussão sobre o
autismo acontece terça-feira
Em comemoração ao
Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a Prefeitura Municipal de Santa
Cruz do Rio Pardo em parceria com a Secretaria dos
Direitos das Pessoas com
Deficiência e Desenvolvimento Social estará promovendo um Fórum de

Discussão sobre o tema,
tendo como palestrante a
convidada neuropediatra
Dra. Ellen Manfrin.
O evento acontecerá na
próxima terça-feira, dia 02
de abril, na Câmara Municipal, a partir das 14 horas. O
Fórum será especialmente
voltado para pais de pessoas

com autismo, mas toda a população interessada no assunto está convidada a comparecer.
Não haverá necessidade
de realizar nenhuma inscrição antes do dia 02 de abril.
O evento será aberto. Para
mais informações, ligue
(14) 3332-1310.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE
EM RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO (PRIMEIRA PUBLICAÇÃO)
Pelo presente EDITAL, expedido nos autos do procedimento de retificação administrativa de registro imobiliário (autuado sob nº 097/2017 e atualmente prenotado sob nº 165.014, em 18/01/2019, em curso pelo Serviço de
Registro de Imóveis e Anexos de Santa Cruz do Rio Pardo), formulado pela proprietária COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU, representada por
Ângela Bocollato de Moura Lacerda (brasileira, divorciada, advogada, CI-RG nº 4.816.730-7-SSP-SP, OAB-SP nº
50.141, CPF-MF nº 767.561.308-20), conforme procuração (livro 3.938, páginas 307-308) lavrada aos 06/03/2017 no
24º Tabelião de Notas da Capital e substabelecimento por instrumento particular realizado em São Paulo – SP aos 23/
03/2017), o OFICIAL DO SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS
NOTIFICA as seguintes pessoas: 1) ALGODOEIRA UNIVERSO LTDA (com contrato social registrado na JUCESP sob nº 606.037/2, sessão de 11/04/1972, sendo a última alteração registrada sob nº 56.049/84, em 06/06/1984,
CGC/MF nº 43.315.399/0001-02, então sediada na Avenida Prof. Luiz Ignácio A. Melo, nº 2.560, em São Paulo, e
escritório na Avenida Angelo Depizol, nº 540, em Santa Cruz do Rio Pardo), que figura como proprietária tabular
dos imóveis confrontantes matriculados sob nºs 14.001 (lote 16 da quadra C, situado no lado ímpar da Rua
Marabá), 14.002 (lote 01 da quadra D, situado no lado par da Avenida Santos Dumont, na esquina formada com
o lado ímpar da Rua Cacique) e 14.003 (lote 12 da quadra H, situado no lado par da Rua Ubirajara, na esquina
formada com o lado ímpar da Avenida Maria de Lourdes Costa da Mata, localizados na Cidade Jardim, Município de Santa Cruz do Rio Pardo); 2) ALCIDES DE OLIVEIRA SANTOS (lavrador), que figura como proprietário tabular do imóvel confrontante objeto da transcrição nº 15.338 (livro 3-I, folha 36, de 05/12/1949): lote
22 da quadra H, situado no lado ímpar da Rua Cacique, localizado na Cidade Jardim, Município de Santa Cruz
do Rio Pardo; 3) CYNIRA VELOSO (professora pública), que figura como proprietária tabular dos imóveis
confrontantes objetos da transcrição nº 15.376 (livro 3-I, folha 43, de 21/12/1949): lotes 21 e 22 da quadra M,
situados no lado par da Rua Bartira, localizados na Cidade Jardim, Município de Santa Cruz do Rio Pardo; 4)
FRANCISCO LINDOLFO DE SOUZA (brasileiro, casado, sapateiro), que figura como proprietário tabular do
imóvel confrontante objeto da transcrição nº 20.291 (livro 3-K, folha 209, de 28/05/1954): lote 07 da quadra N,
situado no lado par da Avenida Maria de Lourdes Costa da Mata, localizado na Cidade Jardim, Município de
Santa Cruz do Rio Pardo; 5) o senhor MARCOLINO ALVES (brasileiro, casado, lavrador), que figura como
proprietário tabular do imóvel confrontante objeto da transcrição nº 17.088 (livro 3-I, folha 295, de 07/07/1951):
lote 20 da quadra Q (situado no lado ímpar da Rua Bartira), localizados no bairro denominado CIDADE JARDIM, no Município e Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo; e, finalmente, 6) os cônjuges e eventuais herdeiros
e sucessores das pessoas citadas, para que, no prazo de quinze (15) dias (contado do primeiro dia útil após a
primeira publicação deste edital), manifestem-se sobre o supracitado requerimento de retificação de registro imobiliário, que visa à adequada descrição dos imóveis urbanos matriculados sob nºs 14.245 (lote 04 da quadra C),
14.252 (lote 12 da quadra C), 14.255 (lote 15 da quadra C), 14.256 (lote 17 da quadra C), 14.260 (lote 21 da
quadra C), 14.268 (lote 17 da quadra D), 14.294 (lote 01 da quadra H), 14.295 (lote 02 da quadra H), 14.307 (lote
21 da quadra H), 15.955 (lote 08 da quadra N), 15.964 (lote 11 da quadra H), 15.965 (lote 13 da quadra H),
15.966 (lote 09 da quadra N), 15.967 (lote 10 da quadra N), 15.969 (lote 13 da quadra N), 30.619 (lote 01 da
quadra M), 30.620 (lote 02 da quadra M), 30.635 (lote 18 da quadra M), 30.637 (lote 20 da quadra M), 30.643
(lote 06 da quadra N) e 30.664, (lote 21 da quadra Q), todos situados no lugar denominado “Cidade Jardim”, no
Município e Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, apresentando, se o caso, impugnação fundamentada (diretamente nas dependências deste Serviço de Registro de Imóveis, localizado na Avenida Coronel Clementino Gonçalves,
nº 523, Sala 1, Vila Santa Aureliana, Santa Cruz do Rio Pardo (telefone: 14-3372-9402, horário de funcionamento: das
9h00 às 16h00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados), sob pena de, no silêncio, presumir- se a anuência às
retificações requeridas. A requerente CDHU apresentou plantas e memoriais descritivos dos imóveis objetos da retificação, elaborados sob a responsabilidade da arquiteta Carla Akemi Umezu Molitor (CAU/BR nº A23424-9, RRT
nº 6320949, quitada). Para conhecimento de todos os interessados, o presente edital será publicado no Jornal Folha de
Santa Cruz (de circulação local e regional), nos dias 30/03/2019 e 06/04/2019. Os autos do procedimento de retificação administrativa podem ser consultados pelos interessados no local e horário de funcionamento do mencionado
Serviço de Registro de Imóveis. Eu (Édson Silva Trindade), Oficial do Serviço de Registro de Imóveis e Anexos de
Santa Cruz do Rio Pardo, digitei, conferi, subscrevi e assino.
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SÃO PEDRO DO TURVO

SAAE de São Pedro conclui troca de bomba
em pouco tempo e serviço é normalizado
Uma bomba responsável por
enviar parte do esgoto de São
Pedro do Turvo para a Estação
de Tratamento queimou na última sexta-feira e deu bastante
trabalho para as equipes do
SAAE (Serviço Autônomo de
Água e Esgoto). O fato repercutiu nas redes sociais após um
grupo de vereadores que não
tinham conhecimento do problema, gravar um vídeo afirmando que o município estaria
despejando esgoto nas águas
do Rio São João.
O Repórter na Rua apurou
a suposta denuncia e constatou que o problema foi inesperado e em pouco tempo os
funcionários do SAAE conseguiram solucionar o defeito. O

fato é que com a queima da
bomba, o esgoto foi enviado
para uma tubulação denominada como ‘ladrão’, afim de

rios pelo trabalho rápido e eficiente, principalmente o Sr.
Odair dos Santos, responsável
pela manutenção de bombas do
Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de São Pedro do Turvo-SP”, diz parte do texto enviado para a imprensa.
Os serviços referentes ao
sistema de água e esgoto no
município já foram normalizados, inclusive em uma nova publicação, o mesmo grupo de vereadores que teriam denunciado o problema inicialmente, voltaram ao local e afirmaram que
em pouco tempo o defeito foi
resolvido. “Foi feito o serviço.
Não tem mais mal cheiro”, disse o vereador ‘Caipira’.
Por Repórter na Rua

não prejudicar a população.
“Caso este esgoto não tivesse
ido para o rio, certamente ele
teria retornado para o interior
da residência dos munícipes de
São Pedro do Turvo. É para isto
que serve o cano alternativo;
evitar um transtorno muito maior para a cidade”, destacou
Manoel Ferreira Silva, especialista em Meio Ambiente.
Procurado pela nossa equipe para se manifestar sobre o
caso, a Prefeitura de São Pedro do Turvo emitiu uma nota
agradecendo o esforço dos funcionários do SAAE, que foram
importantíssimos para a recuperação dos serviços na cidade. “Queremos aproveitar para
parabenizar todos os funcioná-

SÃO PEDRO DO TURVO

Curso de Eletricista é oferecido pelo Fundo Social em parceria com o Senar
De 25 a 28 de março, foi
realizado o Curso de Eletricista em São Pedro do Turvo, em mais uma parceria de
sucesso entre o Fundo Social de Solidariedade e Senar/
SP através do Sindicato Rural de Ourinhos. “Essa parceria já vem há algum tempo
sendo sucesso absoluto, onde
traz para nossos munícipes
cursos e oficinas de altíssima
qualidade, com profissionais
super capacitados e dessa
vez não foi diferente”, comentou a presidente do Fundo Social, Eduarda Pinheiro.
O curso foi oferecido em
dois módulos, sendo eletricista
de baixa tensão e eletricista
em acionamento de motores,
com conhecimentos teóricos e

práticos em ambos módulos.
As 16 vagas oferecidas foram preenchidas em tempo recorde, sendo que em meio período de inscrição já haviam
sido esgotadas. O curso obteve 100% de presença e um
excelente aproveitamento dos
participantes. A primeira
dama Eduarda Pinheiro ficou
extremamente feliz com o su-

cesso dessa parceria e busca
sempre cursos como esse que
traz capacitação profissional
aos munícipes. “Entendemos
que para eles esses cursos são
muito importantes, pois é uma
grande ferramenta para entrarem no mercado de trabalho”, completou Eduarda que
agradece o apoio da Prefeitura Municipal.
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REGIÃO

FUSSP realiza sua primeira reunião com as PrimeirasDamas e Presidentes dos Fundos Sociais Municipais
O Presidente do Fundo
Social de São Paulo, Filipe
Sabará, realizou a primeira
reunião de apresentação do
Fundo Social, do ano de 2019,
com as Primeiras-Damas e
Presidentes dos Fundos Sociais Municipais. A reunião
ocorreu no dia 25 de março,
no auditório Ulysses Guimarães do Palácio dos Bandeirantes, com a presença do
Governador João Doria, da
Primeira-Dama e presidente
do Conselho Bia Doria.
Foram convidados os representantes dos 645 municípios, em especial as Primeiras-Damas como a Primeira-Dama Eliana Evaristo de Santa Cruz do Rio Par-

do e Eduarda Pinheiro de
São Pedro do Turvo. Na
ocasião, foram apresentados
os novos projetos e a nova
diretora do FUSSP.
O Fundo Social de São
Paulo não tem mais a palavra
Solidariedade no nome, mas
ela continua em nossas ações.
“Alteramos o nome do Fundo
Social de Solidariedade para
Fundo Social de São Paulo,
pois acreditamos que solidariedade deve estar em tudo
que nós fazemos, mas o principal foco é a geração de autonomia e renda para a população e a solidariedade faz
parte disso, claro, mas nossa
meta agora é retirar as pessoas da pobreza através de

escolas de qualificação profissional, geração de empregos
e empreendedorismo”, disse o
novo Presidente do Fundo
Social do Estado de SP.
Por decisão do Governador, uma tradição de 51 anos
chegou ao fim, pois pela pri-

meira vez não é mais a primeira-dama que preside o
FUSSP. Assumiu o cargo de
Presidente Executivo o Gestor Filipe Sabará, que tem
ampla experiência no meio.
Fundador da ARCAH e da
Horta Social Urbana, Filipe

já foi Secretário Municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo,
sendo premiado com o TOP
OF MIND pela geração de
mais de 2 mil empregos para
pessoas em situação de rua
com o programa Trabalho

Novo. “Filipe teráì a responsabilidade de dar uma visão
técnica, efetiva e eficiente”,
disse o Governador. Cumprindo as expectativas do
governador, Filipe ineditamente está dando um choque
de gestão na instituição.

ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Materiais esportivos são entregues para disposição da população
Na quarta-feira, 27, o Secretário Municipal de Juventude e Cidadania de Espírito
Santo do Turvo, João Paulo,
recebeu novos materiais de
trabalho como bolas de vôlei
e futsal, medalhas, troféus
enfim, para suprir as necessidades da Secretaria. O material foi adquirido com recursos próprios do município.
A Secretaria também recebeu novos equipamentos
para academia de condicionamento físico, sendo esteira e bicicleta elétrica. “Esta-

mos proporcionando melhores condições e incentivo ao
esporte do município para
trazer nossos jovens e crianças a uma prática saudável e
formação de cidadão. Esporte é mais saúde e disciplina”,
comentou o Prefeito em
Exercício Laercio Lauder.
Segundo João Paulo, os
aparelhos serão disponibiliza-

dos em uma sala dentro do
Ginásio Municipal de Esportes para reabilitação de atletas lesionados e uso de atividades diárias e para a 3ª Idade no fortalecimento muscular, onde terão acompanhamento especializado.
Outro equipamento deve
chegar em breve. “É multifuncional, que é um aparelho que

faz diversos exercícios. Ele
custa R$ 35 mil porem, a Prefeitura conseguiu pelo preço
de R$ 12 mil que vêm para
suprir todas as necessidades
do município em relação a academia e atividades, sanando os
problemas relacionados”, explicou o Secretário. Os aparelhos foram adquiridos através
de recurso federal.

REGIÃO

Poetisa baiana visita a região
Ganhadora do Berimbau de
Ouro, a poetisa baiana Regina
Caciquinho deverá visitar alguns municípios da região de
Santa Cruz do Rio Pardo para
se encontrar com poetas e incentivar novos leitores, além de
lançar e divulgar seus livros.
A poetisa será recebida pelo
Poeta dos Sonhos, Luiz Becker que acompanhará a baiana em suas visitas.
A POETA
REGINA CACIQUINHO, brasileira, nasceu em
Salvador-BA em 15/11/1959.
Estudou o magistério e lecionou Língua Portuguesa em
escolas particulares. Trabalhou, também, como coordenadora de escolas infantis e durante sua vida teve outras experiências profissionais, além

cia com o Universo”, afirma.
Na Europa visitou países
como: Alemanha, Portugal, Suíça e Itália, onde residiu. Dotada de uma grande cultura, vem
dedicando seu tempo à literatura, escrevendo histórias baseadas em suas pesquisas e experiências as quais abrangem ensinamentos de como viver melhor. Especificamente dizendo
sua literatura é de autoajuda.
do campo didático. Se dedica
ao conhecimento e aprendizado na área da comunicação e
da mística espiritualista.
“Com a magia se pode interferir em todas as situações
havendo, necessariamente,
muita compreensão para entender a nossa correspondên-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº50 /2019
Processo: 488 /2019 – Licitação nº 13/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: TAVARES E SILVA CONCURSOS PUBLICOS LTDA ME.
Objeto: Contratação de empresa para realização de concurso público e processo seletivo, através Diretoria Municipal de
Administração da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo.
VALORES DAS INCRIÇÕES:
NIVEL SUPERIOR: R$11,30 NIVEL MÉDIO: R$11,30 NIVEL FUNDAMENTAL: R$11,30
Vigência: De 29/03/2019 à 29/03/2020
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, 06/2019, para que surta seus regulares efeitos de direito.
Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, 29 de março de 2019.
Laercio Lauder da Silva - Prefeito Municipal em exercício

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, 15/2019, para que surta seus regulares efeitos de direito. Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, 29 de março de 2019.
Laercio Lauder da Silva - Prefeito Municipal em exercício
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESPÍRITO SANTO DO TURVO
ADJUDICAÇÃO: Após o término do PREGÃO nº 14/2019 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: Franciele Cristina da silva, com o
valor de R$ 35.400,00 ( Trinta e
cinco mil e quatrocentos reais ) - Item: 1.
Valor Total da Licitação:
R$35.400,00
Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, 29 de Março
de 2019.

