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Sebrae-SP firma parceria com 13 cidades
para incentivar o empreendedorismo

Uma parceria com o Sebrae-SP foi realizada, para
implantar o Projeto Cidade
Empreendedora, com o objetivo de fomentar o empreendedorismo regional para
o desenvolvimento da atividade econômica de forma
sustentável. A assinatura

da parceria foi realizada
nesta terça-feira, dia 23, na
sede do Sebrae-SP, em São
Paulo, com isso, a UMMES
será referência ao Estado
de São Paulo para desenvolvimento sustentável.
Leia matéria completa
na página 5 desta edição.

Santa Cruz
recebe visita
de técnicos
do Ministério
da Saúde

Novos veículos são adquiridos
pela Prefeitura para atuar na
Saúde de São Pedro do Turvo

Os técnicos estiveram na Secretaria Municipal de Saúde
e ainda, visitaram as dependências da Apae e Adefis.
Leia na página 5.

Os veículos atenderão as demandas no PSF Tino Neves e
na Fisioterapia Domiciliar. Mais detalhes na página 4.

Começou a votação pela
internet na candidata a
Rainha e Princesas da 32ª
Festa do Peão de Boiadeiro
de São Pedro do Turvo
Conheça as candidatas na página 3

Dos amigos Wagner e Gabriel

Prefeito
Otacílio pede
construção de
nova escola e
ampla
reforma no
Boamorte
Mais detalhes ainda
nesta edição
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SANTA CRUZ DO RIO PARDO

BuZum! chega em Santa Cruz do Rio Pardo com o
espetáculo “Curumim” trazendo lendas indígenas
No Brasil muitas pessoas
buscam opções de lazer cultural gratuito. É o que indica
pesquisa realizada pela consultoria JLeiva Cultura e Esporte, em parceria com o Datafolha em 2018. O levantamento mostra que quase um
terço da população (32%)
depende de acesso gratuito
para ir a eventos culturais.
Exatamente com esse intuito, a Cia. BuZum!, apresentada pelo Ministério da Cidadania e pelo Instituto CCR,
levará gratuitamente o encanto teatral para diversos estados do território nacional.

O diferencial do BuZum! é
que ele não é um teatro convencional, no qual as pessoas
precisam se deslocar para
assistir um espetáculo. Nes-

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. ANTONIO MARCIO DE SOUZA e ADRIANA BISPO PINTO. Ele,
natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, nascido
aos vinte e cinco de março de um mil novecentos e cinquenta e três
(25/03/1953), profissão encarregado de abatedor de animais bovinos/suinos, estado civil divorciado, domiciliado e residente à rua Angelo Nardo, 295, Jardim União, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo,
Estado de São Paulo, filho de JOSÉ MARIO DE SOUZA e de dona ANA
MARIA DE SOUZA. Ela, natural de Tuntum, Estado do Maranhão, nascida aos vinte e três de setembro de um mil novecentos e setenta e
nove (23/09/1979), profissão do lar, estado civil solteira, domiciliada
e residente à rua Angelo Nardo, 295, Jardim União, na cidade de
Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de JOSÉ VIEIRA
PINTO e de dona ALBENES BISPO PINTO.
2. THIAGO PEREIRA VICENTE e CARLA LAÍS AMARO. Ele, natural de Ipaussu, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e três de
junho de um mil novecentos e noventa e três (23/06/1993), profissão operador de produção III, estado civil solteiro, domiciliado e
residente à Rua Professor Wilson Ferrazini, 2492, Jardim São João,
na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de
DENILSON PEREIRA VICENTE e de dona MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA VICENTE. Ela, natural de Santa Cruz do Rio Pardo,
Estado de São Paulo, nascida aos dois de fevereiro de um mil
novecentos e noventa e dois (02/02/1992), profissão babá, estado
civil solteira, domiciliada e residente à Rua Professor Wilson Ferrazini, 2482, Jardim São João, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo,
Estado de São Paulo, filha de de dona GLAUCIA REGINA AMARO.
3. DANILO TRINDADE e MARIANE DE SOUZA RIBEIRO. Ele, natural
de Pederneiras, Estado de São Paulo, nascido aos dois de maio de um mil
novecentos e oitenta e nove (02/05/1989), profissão auxiliar de produção, estado civil solteiro, domiciliado e residente à Rua João Batista de
OLiveira, 1281, Jardim São João, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo,
Estado de São Paulo, filho de DANIEL TRINDADE e de dona MARIA APARECIDA PENEDO TRINDADE. Ela, natural de Ipaussu, Estado de São Paulo,
nascida aos vinte e um de março de um mil novecentos e noventa e
quatro (21/03/1994), profissão atendente, estado civil solteira, domiciliada e residente à Rua João Batista Maximiano, 2, Nagib Queiroz, na cidade
de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de GERALDO
ROGERIO RIBEIRO e de dona ZILDA APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Marcelo Cacciacarro Soares
Oficial de Registro Civil
PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO DO TURVO
PUBLICAÇÃO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019 – Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recapeamento asfáltico, pavimentação asfáltica e guias e sarjetas, conforme projetos, memoriais
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se caso, é a cia que vai à população, apresentando suas
peças criadas especialmente
ao público infanto-juvenil, mas
que também são prestigiadas
pela plateia espontânea, de
todas as idades, que surge em
cada município.
Em abril, com o patrocínio da
CCR SPVias, empresa fiscalizada pela ARTESP (Agência de
Transportes do Estado de São
Paulo), a cia. BuZum! chegou
no interior de São Paulo com o
espetáculo “Curumim”.
As apresentações aconteceram em Santa Cruz do Rio
Pardo, no dia 24, Águas de Santa
Bárbara, no dia 25, Cerqueira
César, no dia 26 e em Avaré,
acontecerá nos dias 29 e 30. São
sete sessões diárias, com horários às 9h, 9h40, 10h20, 11h,
13h30, 14h10 e às 14h50.
Espetáculo “Curumim”
O espetáculo “Curumim” é
uma homenagem à cultura indígena, aos costumes desse
povo e a relação deles com a
fauna e flora regional brasileira. Segundo as crenças,
tanto as plantas como os animais possuem os seus protetores que inspiram a todos.
“Nós escolhemos contar uma
das inúmeras histórias indígenas, a ‘Origem da Mandioca’,
essa raiz brasileira, tão presente na nossa culinária e cultivada pela primeira vez pelos
povos indígenas”, explica
Mariane Gutierrez, Diretora
de Produção do BuZum!
A história, que é encenada
por divertidos atores, conta que

há muitos anos, existia uma
aldeia dentro de uma floresta.
Todos viviam em perfeita harmonia. Um belo dia nasceu
Mani, uma menina bem branquinha, muito diferente de todos os curumins da aldeia. Algum tempo depois, a aldeia
passou por um momento de
escassez de comida e todos
passaram fome. Os peixes sumiram e as árvores pararam
de dar frutos. E de repente,
sem que houvesse alguma explicação, Mani deixou de viver.
Posteriormente, de dentro
da oca onde morava, nasceu
uma planta muito diferente,
que tinha uma raiz branquinha
por dentro, como Mani. Deram
então o nome de MANI OCA,
MANDIOCA, essa raiz tão
poderosa, que foi capaz de saciar a fome de todos da aldeia.
Programação para 2019
Além da região sudoeste
paulista, que terá a itinerância por 33 cidades, com apresentação do Ministério da Cidadania e do Instituto CCR,
por meio da Lei Rouanet, com
patrocínio da CCR SPVias, a
cia. BuZum! está aquecendo
seus motores para iniciar o
novo trajeto nacional.
O roteiro completo de 2019
do BuZum! será de aproximadamente 200 dias de apresentações, durante o ano inteiro,
em oito estados, sendo eles
São Paulo, Rio de Janeiro,
Bahia, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato
Grosso do Sul e Ceará.
A cia. apresentará quatro
peças do longo roteiro que circulará pelo país. Os espetáculos são produzidos com exclusividade, presenteando as
crianças com duas grandes
estreias que mostram mundos
mágicos e encantados. Regadas de mitos folclóricos, as histórias trazem a valorização da
Cultura Popular Brasileira,
Histórias Indígenas e temas
que exercem reflexões sobre
a natureza, através de aven-

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO DO TURVO
EXTRATO DE DECRETO
1 - DECRETO Nº 2.001, DE 18 DE ABRIL DE 2019 - Declara de utilidade
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do Turvo – SP no trecho que especifica e dá providências correlatas.
Este Decreto está afixado 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 19 de abril de 2019.
AFONSO NASCIMENTO NETO
Prefeito Municipal

turas que abrem a imaginação
aos olhos dos pequenos apreciadores da arte.
Sempre de casa cheia, ou
melhor, de ônibus cheio, e
com um público fiel, nesses
nove anos, literalmente, de
estrada, o BuZum!, estimulará pessoas a perceberem um
resgate vivo da cultura popular oral, por meio de uma linguagem sensível, bela e inteligível em que os talentosos
atores da cia. traduzem nas
encenações. Além disso, os
pequenos ainda levarão o
aprendizado da história para
o dia a dia, com as cartilhas
que são distribuídas ao final
dos espetáculos, tanto aos alunos, quanto aos professores.
O projeto BuZUm! foi criado em 2010, quando Beto
Andreetta, Jackson Íris e
Mariane Gutierrez se uniram
justamente para levar o teatro de bonecos para as escolas, crianças e adolescentes
que ainda não conheciam, ou
tiveram dificuldades de acesso a esse mundo lúdico. “As
crianças gostaram muito do
BuZum!, um espetáculo ma-

ravilhoso. Houve um aprendizado importante através das
apresentações, além do material pedagógico que foi distribuído e ser muito agregador
também”, afirma Joelma Santos, coordenadora Pedagógica da escola Maria da Conceição Oliveira Marcondes,
em Tatuí/SP. “A peça do BuZum! foi um sucesso aqui em
Avaré/SP, as crianças e as
professoras adoraram”, cita
Alexandra Príncipe, da Equipe da Secretaria Municipal da
Educação de Avaré.
Sobre o BuZum!
O BuZum! apresenta-se
pela Secretaria Especial da
Cultura – Ministério da Cidadania, por meio da Lei Rouanet. Já circulou mais de 350 mil
quilômetros para realizar 10.000
apresentações para mais de
meio milhão de espectadores,
em 2.000 escolas públicas de
250 cidades nos nove estados
brasileiros (São Paulo, Rio de
Janeiro, Paraná, Bahia, Minas
Gerais, Maranhão, Espírito
Santo, Rio Grande do Sul e
Mato Grosso do Sul), além de
Porto Suarez, na Bolívia.
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SÃO PEDRO DO TURVO

Candidatas a Rainha e Princesas da 32ª Festa do
Peão de Boiadeiro recebem curtidas pela internet

Teve início na última semana, uma votação pela internet
para ajudar na escolha da
Rainha e Princesas da 32ª
Festa do Peão de Boiadeiro
de São Pedro do Turvo que
acontece de 30 de maio a 02
de junho de 2019.
Segundo o regulamento divulgado em redes sociais, para
ser eleita a Rainha do rodeio,
a candidata deve somar a pontuação totalizando em 100 pontos sendo, 10 pontos para a 1ª
foto mais curtida; 8 pontos
para a 2ª foto mais curtida; 6
pontos para a 3ª foto mais curtida; demais participantes receberão 5 pontos e, o desfile,
a candidata poderá conquistar
mais 90 pontos. O encerra-

mento das curtidas nas fotos
pela internet se encerra no dia
17 de maio, às 16h.
Rainha Mirim
Também será eleita a Rainha e Princesas Mirim da 32ª
Festa do Peão de Boiadeiro
de São Pedro do Turvo.
Para reinar na tão aguardada Festa do Peão, as candidatas deverão ser moradoras de no mínimo um ano no
município de São Pedro do
Turvo; com idade de até 07
anos completos em 2019; o
traje será custeado pelos pais,
no modelo apresentado pelos
organizadores; os sapatos
também são de responsabilidade dos pais, assim como a
produção da candidata.

SÃO PEDRO DO TURVO

Porco no Tacho acontece
no dia 26 de maio
Com realização da Associação dos Produtores Rurais com total apoio da Prefeitura e Câmara Municipal,
no dia 26 de maio, acontece
mais um evento em prol a
32ª Festa do Peão de Boiadeiro de São Pedro do Turvo: o Porco no Tacho.
Além do prato principal, o
porco, haverá ainda arroz
branco, feijão gordo, salada
verde e farofa de couve.

O evento acontece a partir
das 11h, no Centro de Lazer
do Trabalhador. Os convites
estão sendo vendidos por R$
20,00. Quem adquirir, estará
concorrendo ao prêmio de R$
300,00. Após às 13h30,
acontece o Show de Prêmios. Mais informações podem
ser obtidas no (14) 33779700 ou com a Bruna no (14)
99851-2527. Adquira já o
seu convite!

As inscrições deverão ser
feitas até o dia 30 de abril de
2019 na Prefeitura Municipal. A escolha das Rainhas,
Princesas e Madrinha dos
Peões, acontecerá no dia 18
de maio, às 20h, no Clube da
Terceira Idade. A premiação
será ainda definida pela comissão organizadora. A animação do baile para escolha
da rainha ficará por conta do
cantor Eliel Lima e DJ convidado. A apresentação das
candidatas será feita pelo locutor Ricardo Cowboy.
RODEIO
Realizada pela Associação
dos Produtores Rurais com
total apoio da Prefeitura e
Câmara Municipal de São Pedro do Turvo e Ministério do
Esporte, a Festa do Peão conta esse ano com uma grade
de shows ainda mais especi-

al, marcando os 32 anos de tradição dessa festa que atrai visitantes de toda a região.
No dia 30 de maio, o show
ficará por conta dos cantores
Gilberto e Gilmar; no dia 31 de
maio, a dupla Conrado e Aleksandro promete arrastar uma
multidão para a arena; no dia
1º de junho, Breno e Mateus
cantará seus maiores sucessos
e no domingo, acontece a cavalgada e final do Rodeio.
Para quem estiver no camarote, haverá ainda baladinha todos os dias após os shows. Quem ainda não reservou
o seu, pode adquirir pelo valor de R$ 1.300,00 à vista ou
em até 4 parcelas de R$
375,00 no cartão de crédito ou
cheque. O camarote é para 8
pessoas. Mais informações
podem ser obtidas com o Paulinho pelo (14) 99718-4363 ou
ainda, com a Bruna no (14)
99851-2527. Garanta o seu e
não fique de fora dessa festa
que entrará para a história do
município.
Fotografias das candidatas: Eliezer Didone
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SÃO PEDRO DO TURVO

Prefeito visita obras em Creche Escola e estradas
SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Projeto Fala Vila promove
palestra com o tema “A
mudança necessita do outro”

O prefeito Marquinho Pinheiro esteve na última semana, visitando novamente as
obras de construção da Creche Escola Jardim Vitória,
bem como as obras na estrada do Bairro Boa Vista, no trecho Santo Angelo, prejudicado pelas fortes chuvas.

“Temos um munícipio com
mais de 730 km2 de estradas
rurais, dificultando o trabalho
pelas adversidades territorial
e as fortes chuvas porém, estamos trabalhando degrau por
degrau para atender todos os
bairros. Temos que avançar,
peço que aqueles que ainda

não foram atendidos, nos procure no Paço Municipal para
análise do pleito e posterior
agendamento, de acordo com
as necessidades”, comentou o
prefeito Marquinho que tem
como lema o trabalho e compromisso com o município de
São Pedro do Turvo.

SÃO PEDRO DO TURVO

Na manhã do dia 24, o
Projeto Fala Vila levou ao
CRAS Betinha o testemunho
de vida de Bruno Esquinelli,
abordando o tema “A mudança necessita do outro”.
Bruno, que passou a juventude morando na vila Divinéia, conta sobre seu passado como usuário e traficante de drogas e como conseguiu se libertar do vício, graças à ajuda da família, amigos e da sua fé. Ele também
pontuou a importância do
CRAS no acolhimento psicológico e social de jovens e
adultos que estão passando

por dificuldades pessoais.
A palestra é a primeira de
uma série. Segundo a psicóloga do CRAS, Antiella Carrijo Ramos, a ideia é levar
uma pessoa diferente ao
final de cada mês para con-

versar com os grupos e dar
testemunhos positivos.
O evento foi aberto ao
público e ao final, todos puderam aproveitar um lanche
preparado pelas merendeiras do CRAS.

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Novos veículos são adquiridos pela Robson Gomes foi o ganhador da
Prefeitura para atuar na Saúde Ação entre Amigos da Santa Casa
Foi entregue no domingo de
Páscoa, 21 de abril, a cesta
de chocolates ao ganhador da
Ação entre Amigos, promovida pelos colaboradores da
Santa Casa de Santa Cruz.
Robson Gomes, com o número 460, do bairro Bela Vista,
foi o sortudo e levou a 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.
Cada número foi adquirido
por R$ 2,00 e no total, mil números foram vendidos. A ação
visou arrecadar recursos para
compra de fitas para identificação dos materiais do Centro
Cirúrgico e de outros setores.
DOAÇÕES
Também está em andamento no hospital, a campanha para arrecadação de coA parceria do Executivo
com o Legislativo vêm colhendo frutos no município de
São Pedro do Turvo.
No dia 25 último, o município recebeu dois novos veículos adquiridos pela Prefeitura
Municipal que atenderá as demandas da Saúde. São dois
Fiat Uno 0 Km, no total de R$

86 mil, verba Federal.
Um veículo, indicado pelo
vereador Fernando Englert,
será destinado ao PSF Tino
Neves, para utilização dos
agentes e técnicos de enfermagem durante visita domiciliar e o outro Fiat Uno, indicado pelo vereador Mineiro Padilha, será utilizado na Fisio-

terapia para atender os PSFs
do município com relação a
visitas domiciliares também.
“Recebemos total apoio dos
vereadores Fernando e Mineiro os quais mais uma vez deixo registrado os agradecimentos por mais esta parceria de
sucesso”, agradeceu o prefeito Marquinho Pinheiro.

Robson recebe a cesta de chocolates das mãos das enfermeiras

bertores. Com a proximidade
dos meses mais frios aumenta a necessidade na contramão do número reduzido de
cobertores disponíveis, tendo
em vista o desgaste sofrido da
lavagem específica no ambi-

ente 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.
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REGIÃO

Sebrae-SP firma parceria com 13 cidades
para incentivar o empreendedorismo
Uma parceria com o Sebrae-SP foi realizada, para implantar o Projeto Cidade Empreendedora, com o objetivo
de fomentar o empreendedorismo regional para o desenvolvimento da atividade econômica de forma sustentável. A
assinatura da parceria foi realizada nesta terça-feira, dia 23,
na sede do Sebrae-SP, em São
Paulo, com isso, a UMMES
será referência ao Estado de
São Paulo para desenvolvimento sustentável.
O projeto envolve uma série de ações voltadas para
empresários, futuros empresários, agentes públicos, crianças e adolescentes durante
2019 e 2020 incluindo ações
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS’s).
A expectativa é capacitar 520
empreendedores e somar
mais de 3,6 mil atendimentos.
As cidades que fazem parte da ação são: Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo, Ipaussu, Bernardino de Campos,
Timburi, Chavantes, Óleo,
Espírito Santo do Turvo, São
Pedro Turvo, Salto Grande,
Ribeirão do Sul, Ibirarema e

Canitar. O grupo envolve cidades atendidas pelos escritórios regionais de Ourinhos e
Marília. O evento contou com
a presença do prefeito de Itaporanga, Douglas Benini, e do
gerente do Escritório Regional Sudoeste Paulista, Luis
Guilherme Sanches, que levará o projeto para a região.
De acordo com o gerente
regional do Sebrae-SP Thiago
Bueno Ferraz, o empreendedorismo atua como impulsionador
da economia e do desenvolvimento social. “A parceria com
a associação e os municípios
vai incentivar e ajudar o cenário empreendedor por meio da
formalização, gestão eficiente
e aumento da competitividade
e trará benefícios para toda a
região”, destaca.
O presidente da UMMES,
Sérgio Galvanin Guidio Filho,
destaca os benefícios para a
região com o trabalho alinhado de todos os municípios da
associação e o Sebrae-SP por
meio do projeto UMMES Desenvolve. “Toda a região só
tem a ganhar com ações em
benefício do desenvolvimento
econômico envolvendo a agri-

cultura familiar, turismo e o incentivo do empreendedorismo
na sociedade”, afirma; e ainda acrescenta: “Um investimento de quase 2,5 milhões de
reais para criação de emprego e renda, além de trazer para
nossa região, um desenvolvimento integrado sustentável”.
O gerente do Sebrae-SP
explica que serão trabalhadas
soluções para os dois setores
vocacionais. No caso da agricultura, o objetivo é apoiar os
municípios a utilizarem o recurso do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE)
comprando dos pequenos produtores da região. Já em rela-

ção ao turismo, a proposta é atuar alinhado ao Projeto Angra
Doce e capacitar os empresários. O Projeto Angra Doce reconhece o potencial turístico da
região, banhada por um lago de
400 km², formado pelo reservatório da Usina Hidrelétrica de
Chavantes, com águas limpas e
belezas naturais.
Entre as ações planejadas
está a implantação de uma trilha de desenvolvimento de
novos negócios e Microempreendedores Individuais
(MEIs), que será composta
por um conjunto de oficinas e
palestras sobre planejamento
estratégico, marketing, finan-

ças e inovação com o objetivo de proporcionar ferramentas e metodologias que possibilitam a melhoria da competitividade dos negócios locais.
No quesito cultura empreendedora, serão implantados os
programas Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP)
que envolve alunos do ensino
fundamental e o Crescendo e
Empreendendo voltado para
alunos do ensino médio. O programa ainda inclui ações de políticas públicas, missões empresariais, encontro de negócios,
além do atendimento no Posto
do Sebrae Aqui e na unidade
do Sebrae Móvel.

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Santa Cruz recebe visita de técnicos do Ministério da Saúde
Na última terça-feira (23)
Cícero Kaique Pereira Silva
e Taciana Rodrigues da Silva, técnicos do Ministério da
Saúde, visitaram a Secretaria de Saúde de Santa Cruz
do Rio Pardo. A visita foi
para discussão de assuntos
relacionados a saúde da pes-

soa com deficiência.
Os profissionais se reuniram com Diego Singolani,
secretário municipal de Saúde e em seguida, foram visitar as sedes da Apae (Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais) e Adefis
(Associação dos Deficien-

tes Físicos Santa-cruzense).
Durante encontro com
responsáveis pelas entidades, foram passadas orientações para a apresentação
de projetos através do
PRONAS (Programa Nacional de Apoio e Atenção
da Saúde da pessoa com

Também estiveram nas dependências das Adefis

Técnicos do Ministério da Saúde visitaram a Apae

deficiência).
“Os projetos visam a ampliação dos atendimentos
existentes, bem como reformas, aquisição de equipamentos, entre outros itens
necessários para a manutenção das entidades” comentou Diego Singolani.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº 59/2019
Processo: 861/2019 – Dispensa Licitação nº 19/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: Felipe Sá Almeida MEI
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para adequação de
rede de esgoto, córrego da Lebre, Através da Diretoria Municipal
de Juventude e Cidadania da Prefeitura de Espírito Santo do Turvo
Valor: R$4.000,00
pela execução total do Contrato
Vigência: De 05/04/2019 à 05/10/2019
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Prefeito Otacílio pede construção de nova
escola e ampla reforma no Boamorte
Na segunda-feira (22) o
prefeito de Santa Cruz do
Rio Pardo, Otacílio Parras
Assis, esteve em São Paulo
e visitou a sede da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) e,
entre vários assuntos, solicitou a construção de uma
nova escola na cidade, além
de ampla reforma na escola
Dr. Genésio Boamorte.
“Na reunião agendada pelo
deputado Ricardo Madalena,

fomos recebidos pelo Leandro
Damy, presidente da Fundação e ficamos bem satisfeitos,
pois ele foi bastante receptivo com nossos pedidos”, comentou o prefeito.
Ainda participaram da reunião o deputado estadual Ricardo Madalena, o vereador
Professor Edvaldo, e os secretários de Educação e Saúde
do município, Francis Pegorer
Godoi e Diego Singolani.
Otacílio explicou os pedi-

dos: “Passamos a necessidade da construção de uma nova
escola na região do bairro Cidade Jardim, já que a escola
que existe nas imediações
(Tomáz Ortega) não está mais
comportando a demanda de
alunos, pois vários novos empreendimentos imobiliários estão surgindo naquele local e
ainda, explicamos as necessidades de uma ampla reforma
na escola Genésio Boamorte,
que deve girar em torno de um

milhão e duzentos mil reais”.
Professor Edvaldo também
se mostrou preocupado com
o assunto e a necessidade da
construção de um novo prédio escolar. “Além de estar
aqui como vereador, acima de
tudo estou como professor e
vejo a necessidade do investimento em novas escolas.
Com a chegada de novos bair-

ros, os alunos hoje não estão
mais no centro do município e
sim nestes bairros”.
Diego Singolani aproveitou
a reunião com o presidente da
FDE e pediu uma maior parceria entre Saúde e Educação. “Fiz uma explanação da
parceria Saúde e Educação
para atendimentos de autismo
e ainda de investimentos mu-

nicipais e fluxos para avaliação e indicação de acompanhamento de equipe multiprofissional aos alunos matriculados na rede municipal de
ensino”, comentou Singolani.
Todos deixaram a reunião
bastante satisfeitos e com expectativa de boas notícias em
breve para a população santa-cruzense.

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Equipe de enfermagem participa de educação continuada
Entre os dias 11 e 12 de abril
foi realizada mais uma Educação Continuada na Santa
Casa de Santa Cruz do Rio
Pardo, com o tema: aspiração
das vias aéreas. O treinamento
foi voltado aos profissionais do
quadro de enfermagem.
A fisioterapeuta Mariana
Pavan Sonego ministrou o
curso. “A intenção é padronizar as condutas referentes a
este procedimento de grande
importância”. A formação foi
bastante prática quando os
participantes puderam testar
as habilidades nos bonecos.
As atualizações sobre diver-

Uma das turmas que participou da atualização

sos temas são realizadas constantemente no hospital com o
objetivo de manter a equipe de
profissionais apta para o melhor
atendimento ao paciente.

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Comunicado

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio
Pardo/SP, convida todos os munícipes e demais interessados, a participarem de Audiência
Pública a ser realizada no Palácio da Cultura
Umberto Magnani Neto, no dia 29 de abril de
2019 (segunda-feira) ás 14 horas. O referido
evento tem o objetivo de apresentar e colocar
em debate a Lei de Diretrizes Orçamentárias do
exercício de 2020, em atendimento ao previsto
no artigo 48 da Lei Complementar nº 101/00 –
LRF. Contamos com sua presença!!!
PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO DO TURVO
PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 24/2019 – Registro de Preços
para Aquisição de Pneus Novos, não podendo haver pneus
recapados, recauchutados ou remodelados, devidamente certificados pelo INMETRO, com TREADWEAR igual ou superior a
360, Tração A e Temperatura A, com montagem, alinhamento e
balanceamento e bicos inclusos, Câmara de Ar e Protetor para
frota Municipal, 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 24/2019
do tipo ‘’Menor preço Global’’. A entrega dos envelopes deverá ser até
o dia 14 de MAIO, às 09h00min. Maiores informações no Depto de
Licitações, situado na Rua Lino dos Santos s/nº, centro, pelo telefone
(14) 3375-9500 ou e-mail: licitacao@espiritosantodoturvo.sp.gov.br e
retirada do edital pelo site eletrônico da prefeitura:
www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br. Espírito Santo do Turvo, 25 de
ABRIL de 2019.

Em fevereiro o tema debatido foi o manuseio da bomba
de infusão. Além do quadro de
enfermagem outros setores
que também participam das
atualizações são Nutrição e
Dietética e Higiene Hospitalar.
O quadro clínico também
realiza reuniões de atualização como é o caso da equipe
de Ginecologia e Obstetrícia
que falou sobre prematuridade no início de abril.

REGIÃO

Jair Bolsonaro extingue o horário de verão
O horário de verão está
oficialmente extinto. A decisão foi assinada nesta quinta-feira (25) pelo presidente
Jair Bolsonaro em cerimônia
realizada no Palácio do Planalto, em Brasília.
De acordo com o governo,
a manutenção do horário de
verão não se justificava como
em anos anteriores, uma vez
que a alteração não forneceria economia suficiente de
energia, mas continuaria a
causar efeito no relógio biológico da população.
“Na questão econômica,
PREFEITURA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO DO TURVO
EXTRATO DA CHAMADA
PÚBLICA Nº 01/2019. Processo nº 1067/2019. Objeto: Refere-se à Chamada Pública para
aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural,
destinado ao atendimento do
Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, para atender aos alunos da rede pública
de ensino do Município de Espírito Santo do Turvo – S.P.
Espírito Santo do Turvo, 24 de
abril de 2019.

não economizava mais energia, na questão da saúde,
mesmo sendo apenas uma
hora, mexia no relógio biológico das pessoas. Então, a
decisão veio ouvindo os parlamentares, vendo a exposição de motivos, nós tomamos
essa decisão e eu tive o prazer e a honra de assinar o
decreto neste sentido”, afirmou o presidente.
O decreto assinado por
Bolsonaro extingue o horário de verão por tempo indeterminado e não apenas para
2019, como estava previsto
anteriormente.

Fisioterapeuta Mariana Sônego fala sobre aspiração das vias aéreas

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Continua hoje a
programação da 3ª Semana
de Teatro Umberto Magnani
De 25 de abril a 01 de maio,
está acontecendo a 3º Semana de Teatro Umberto Magnani, no Palácio da Cultura. O
evento tem como intenção
homenagear o ator santa-cruzense, que faleceu em 2016,
durante as gravações da novela “Velho Chico”. A iniciativa parte dos grupos de teatro
da cidade e tem o apoio da
Secretaria de Cultura e da
Prefeitura Municipal.
Todas as peças são de entrada gratuita. Confira a continuação da programação:
27/04 – Programa do Badmilton: Fatos Reais (O Assassino Incompetente) com a Cia

Incenna, às 20h – Classificação indicativa: 12 anos
28/04 – Solidões com Cia
Presença, às 20h – Classificação Indicativa: 16 anos
29/04 e 30/04 – Oficina
“Corpo – criador: Caminhos
para o desenvolvimento de um
vocabulário próprio” por Rafaela Solé, às 19h – 20 vagas
– Inscrições gratuitas.
01/05 – Oficina “O Despertar Criativo: Acessando a
criatividade por meio da conscientização corporal” por Rafaela Solé, às 13h – 20 vagas
– Inscrições gratuitas.
01/05 – A Sacra Folia com
Cia Presença, às 20h – Classificação indicativa: Livre
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Projetos do Social comemoram Páscoa
Os projetos sociais de Espírito Santo do Turvo realizaram diversas atividades durante a semana em comemoração à Páscoa.
Os participantes do Programa Renda Cidadã participaram de uma dinâmica de
grupo e após, receberam ovos
de chocolate assim como os
beneficiários do BPC - Benefício de Prestação Continuada” e, as crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos do CRAS.
Foi realizada ainda a reunião
mensal do SCFV pessoa ido-

sa “Grupo da Alegria”, onde
aconteceu a palestra sobre
“Direito do Consumidor” ministrada pela responsável do
Procon de Santa Cruz do Rio
Pardo, Deolinda. Na palestra
foram abordados assuntos
como empréstimos, passagem
gratuita para idosos, gastos e
dívidas desnecessárias entre
outros. Ainda foram entregues
cartilhas informativas sobre a
Lei do Consumidor e, ao término da palestra, aberto para
perguntas. Esteve presente o
vice-prefeito Lauder e a secretária Lucimara, que fizeram
suas considerações e deixaram

uma mensagem em comemoração à Pascoa, distribuindo
ovos ao final para os presentes e depois, participando de
um lanche em forma de confraternização.
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Promoção de Dia das Mães segue até 11 de maio
A promoção ACE Conectada com Você- Dia das Mães
iniciou na última segunda-feira (22 de abril). Desde então
as lojas participantes já entregam as seladinhas para os clientes que concorrerão a dez
vale compras de R$ 400 a R$
1mil. A promoção segue até

11 de maio. O sorteio será no
dia 15 de maio.
Na 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 abrilas 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 seladi-

nha que receber ele irá acessar o site e incluir o código.
O cliente não precisa guardar a seladinha. Esta mudança ocorre tanto para acompanhamento das tendências tecnológicas como também para
facilitar a vida do consumidor.
Além disso, caso alguém te-

Gerente administrativa, Mara
Araujo fala sobre a promoção

nha dúvidas no preenchimento eletrônico, há um colaborador a disposição na ACE
para prestar este apoio.
CONCURSO MAMÃE
E BEBÊ
O material publicitário da
Promoção do Dia das Mães
foi todo estampado com a foto
vencedora no 4º Concurso
Mamãe e Bebê ACE 2019.
O evento de revelação
aconteceu no dia 10 de
abril, no Salão de Festas da
Associação Comercial e
Empresarial.

