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Deputado anuncia mais de um milhão de reais para Santa
Cruz; show de Marília Mendonça é o mais aguardado
Convidados de toda região
estiveram presentes na abertura oficial da 24ª Festa do
Peão de Santa Cruz do Rio
Pardo, dentre eles, o patrono
dos rodeios Capitão Augusto

(deputado federal) e os prefeitos Odilon Rodrigues (Bernardino de Campos), Serginho
Guidio (Ipaussu), Rubens Esteves (Óleo), Marquinho Pinheiro (São Pedro do Turvo)

e João Ribeiro (Salto Grande),
além é claro, do prefeito anfitrião Otacílio Assis e equipe
organizadora, família Marreiro. Também estiveram presentes vereadores do municí-

pio e autoridades policial e representantes de entidades.
Durante pronunciamento,
Capitão Augusto garantiu já
para esse ano de 2019, mais

Dos amigos Wagner e Gabriel

de um milhão de reais para
Santa Cruz. Prefeito Otacílio espera que os novo governantes olhem mais para
os municípios do interior.

Show de Marília Mendonça,
hoje, é a aposta do Rodeio e
deve arrastar uma multidão
de pessoas. Veja mais nesta edição.
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CAS é vice na Copinha em três categorias
O Projeto CAS Formando
Talentos foi vice campeão
em três categorias na Copa
Cinbrala Sul-americana, promovida em Echaporã, na última semana.
Os atletas conquistaram os
troféus e medalhas de prata no
sub 10, sub 12 e sub 14. Já a
categoria sub 16 deixou a competição nas quartas de finais.

Nas finais o sub 10 perdeu por 3 a 0 do Pedro Sola
de Marília, sub 12 de 1 a 0
para Oscar Bressane e sub
14 de 5 a 1 para Passe Certo de Marília.
Ao longo da competição o
CAS marcou 30 gols. Ao todo
a delegação contou com 87
atletas e 16 membros da comissão técnica.
Atletas do sub 14 ficaram com a medalha de prata

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contrato Administrativo nº 14/2019
Processo: 103/2019 – Dispensa de Licitação nº 03/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: Cheiro Verde Comercio de Material Reciclável Ambiental
LTDA-EPP.
Objeto: Contratação de serviço para coleta de LIXO HOSPITALAR,
através da Secretária Municipal de Planejamento Urbano.
Valor: R$10.200,00
Vigência: De 15/01/2019 à 15/01/2020

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contrato Administrativo nº 15/2019
Processo: 112/2019 – Pregão nº 02/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado A-TRAÇÃO COMERCIAL LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO FURGÃO- p/ Merenda Escolar
LICITAÇÃO REALIZADA PELO CIVAP, através da Secretária de Educação.
Valor: R$69.000,00
Vigência: De 18/01/2019 à 10/12/2019
Contrato Administrativo nº 16/2019
Processo: 112/2019 – Pregão nº 02/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS PRUDENTE
LTDA.
Objeto: AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO FURGÃO- p/ Merenda Escolar
LICITAÇÃO REALIZADA PELO CIVAP, através da Secretária de Educação.
Valor: R$128.000,00
Vigência: De 18/01/2019 à 10/12/2019

Rua: Joaquim Manoel de Andrade, 1145 - Centro

Por conta da campanha no
campeonato, alguns frutos já
foram colhidos pelos atletas
com a convocação para times
da região e de outros estados
para disputas que acontecem
ainda neste mês.
Matheus Wilian, de 11
anos e Yago Dário, de 10
anos, Andrigo Melo Cunha, 10
anos estão disputando a copinha de Rancharia pelo Stadium Br Marília; Yago Dário
também foi aprovado para
passar uma semana em Porto Alegre pelo Inter; Luiz
Miguel Barreto, 10 anos foi
chamado para participar da
copinha de Rancharia pelo
Stadium Br Marília e de Palmital; Tiago Vaz também foi
escolhido para participar da
copinha de Rancharia pelo
Stadium Br Marília; Miguel
Henrique, nove anos, embarcou na segunda-feira (14 de
janeiro) para Porto Alegre
onde disputa a Ibercup pelo
Grêmio Bauru. A competição
reúne 83 países e o campeão
do Brasil joga a grande Final
na Inglaterra; João Gabriel de
Oliveira Rocha, Vitor Hugo e
João Hidek vão disputar a
Copinha em São Carlos pelo
Arena Tókio Bauru ambos
foram chamados para disputar as copinhas de Rancharia,
Palmital e Taquarituba; Luiz
Daniel, 14 anos, vai disputar
a copinha de São Carlos pelo
Arena Tókio Bauru; Paulo
Grilo e Edson Feijão também
foram chamados para dispu-

tar as copinhas de Palmital e
Taquarituba e Brenno Martins,
10 anos, foi convidado para
disputar as copas de São Carlos e Palmital.
Ao final da competição a
delegação praticou um ato de
solidariedade doando o restante dos alimentos que não foram utilizados na competição
à Santa Casa de Misericórdia
de Santa Cruz do Rio Pardo.

Time sub 16 deixou a competição nas quartas de finais

Equipe sub 10 ficou com o vice-campeonato

Equipe sub 12 ficou em segundo lugar na competição

-3-

Sábado, 19 de janeiro de 2019

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Fotos do camarote
da 24ª Festa do Peão
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Prefeitura recura vicinal que liga Ipaussu a Usina
A Prefeitura de Ipaussu, por meio da Secretaria
Municipal de Obras e Planejamento, iniciou as obras
de recuperação da vicinal
que liga o município a Usina Raízen.
Sabendo da atual situação da vicinal que liga a Ro-

dovia Raposo Tavares com
a Usina Raízen no município, o prefeito Serginho Guidio e o Secretário de Obras
e Planejamento, se reuniram
com representantes do Grupo Raízen no final de 2018,
onde firmaram uma parceria para providenciar a re-

cuperação desta vicinal tão
importante para os trabalhadores da cidade.
“A recuperação da vicinal melhorará a qualidade
do trajeto de mais de 1.500
funcionários, trazendo conforto e segurança, para
quem transita diariamente

Felicidades ao casal!
O lindo casal Bruno e Graciele
trocaram juras de amor eterno durante celebração de casamento realizada no dia 12 de janeiro, ministrada pelo Frei Alciney e presenciada
por amigos e familiares. “A felicidade consiste em partilhar as pequenas e as grandes coisas com as pessoas que amamos. Que este dia de
festa seja apenas o início de uma vida
repleta de alegrias! Parabéns!”
Fotos: Studio Camargo

por esta vicinal, tanto para
ir, quanto para vir do trabalho”, comentou o chefe

do Executivo.
As obras começaram nesta semana, e vão contar com

recursos do Grupo Raízen
em parceria com a Prefeitura Municipal de Ipaussu.

IPAUSSU

Município de Ipaussu em obras
O prefeito Serginho Guidio esteve durante a semana visitando algumas obras
em andamento no município
de Ipaussu entre elas, o
CRAS Pedro Rosin que está
em fase de alvenaria. A previsão de entrega é junho de
2019 e atenderá todos dos
projetos sociais nos bairros
Pedro Rosin, Cônego Nazareno e futuramente José
Ramos e Flamboyan.
O chefe do Executivo esteve vistoriando ainda o campo sintético e pista de skate
do Cônego Nazareno. Uma
obra que contou com um atraso, mas deve ser inaugura
também, em junho, com melhorias nos entornos.
Por último, Serginho visitou as obras de construção
das 200 casas da CDHU,
obras estas que se encontram dentro do cronograma,
onde já se iniciam a fundação das casas e que em breve várias delas estarão em
fase de alvenaria.
Outras obras estão em andamento no município, como
a ampliação e construção da
quadra da Escola Jayme Ferreira e o campo sintético da
Praça Garrocino.
Lembrando que essas
obras também estão gerando
empregos no município, numa
parceria com as empresas que
executam tais obras.
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Fotos do camarote
da 24ª Festa do Peão

Feliz aniversário!

O príncipe Pedro Henrique
festejou seus dois aninhos ao
lado de familiares e amiguinhos
que novamente reforçam os
parabéns. “Desejamos toda a
felicidade que o mundo pode
lhe dar. Que você tenha sempre muita saúde, amor, paz e
que cresça aprendendo tudo
que seus pais têm para lhe ensinar e que a cada ano que passar você conserve a alegria de
viver. Parabéns!”
Fotos: Studio Camargo
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Prefeitura cede barracão para
armazenamento de recicláveis
O Meio Ambiente é uma
área que vem recebendo uma
atenção especial da atual administração de São Pedro do
Turvo. Diversas ações foram
desenvolvidas para uma melhor convivência da população, o que ainda contribuiu
para conquistas de emenda
que possibilitou a aquisição de
um caminhão compactador de
lixo através do Programa
Município VerdeAzul.
Outra grande preocupação
do prefeito Marquinho Pinheiro e de sua vice-prefeita Bete
Pedron, era o armazenamento irregular de resíduos recicláveis feito por coletores do
município que guardavam suas
coletas nos quintais de suas
residências, o que acabou gerando um desconforto com
vizinhos e até mesmo, por ser
possível esconderijo de animais peçonhentos.
Para acabar de vez com o
problema, solucionar o problema dos coletores que não possuíam um local adequado para
armazenamento dos recicláveis e ainda, contribuir com a
melhora do Meio Ambiente, o
prefeito Marquinho se reuniu
no dia 8 último, com os cinco
coletores para anunciar uma
parceria: a prefeitura disponibiliza desde então, através de

Prefeitura de Ipaussu
entrega prêmios do
IPTU Premiado 2018

um termo de cessão de uso,
uma área de triagem para legalizar a situação que fere o
dispositivo da lei 2122 de 2011,
no artigo 126, na zona urbana.

“Essa era uma preocupação de nossa administração e,
após alguns estudos com a
nossa equipe de trabalho, conseguimos resolver a situação

da melhor forma possível.
Hoje, os coletores possuem
um local adequado para armazenamento dos recicláveis”, comemorou o prefeito.
REGIÃO

Escolas estaduais terão Campanha Maria
da Penha
O governador João Doria
promulgou, nesta quinta-feira,
17, a lei que institui a “Campanha Estadual Maria da Penha”, a ser comemorada anualmente, em março, nas escolas estaduais e particulares do
Estado de São Paulo.
A partir de agora, os alunos da rede estadual vão desenvolver atividades pedagógicas sobre a Lei Maria da
Penha, além de reflexões sobre o combate à violência contra a mulher.
As atividades contemplam
também a conscientização sobre a importância do respeito
aos direitos humanos e à Lei do
Feminicídio, com a finalidade de
prevenir e evitar as práticas de
violência contra a mulher.
Os estudantes receberão,
por fim, esclarecimentos sobre
a necessidade da efetivação de
registros de denúncias dos casos de violência contra a mulher nos órgãos competentes,
onde quer que ela ocorra.
Por se tratar de uma diretriz
e o assunto já estar presente nas
grades curriculares, o projeto de
lei se estende também às escolas da rede privada.

O vice-prefeito de Ipaussu, Tiãozinho e o chefe de
gabinete, Auro Verdelone, realizaram a entrega dos prêmios aos ganhadores do sorteio do IPTU Premiado 2018.
O sorteio foi realizado no palco do Natal das Luzes, no dia
21 de dezembro de 2018.
Os ganhadores foram:

José Edson Guimarães
(moto 0km); Dalva Ribeiro
(geladeira); Eduardo Lopes
de Matos (TV 40"), Wagner
Aparecido Rosa (micro-ondas) e Odilon Aparecido Gomes (notebook).
Pague seu IPTU em dia,
e concorra aos prêmios do
2019!
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Curso de Make é a primeira ação do Projeto
Empreender Núcleo da Beleza em 2019
Aconteceu na segundafeira (14 de janeiro), no salão da ACE (Associação
Comercial e Empresarial), a
primeira ação do Projeto

Profissionais aplicam na prática o conhecimento sobre make

Profissionais aplicam na prática o conhecimento sobre make

Empreender Núcleo da Beleza, em 2019. O tema do
curso foi Maquiagem: Olho
com glitter esfumado.

As oito profissionais da
beleza que participaram do
curso, que durou toda a manhã, puderam aprender a teoria e prática sobre as técnicas para este tipo de maquiagem.
A maquiadora instrutora foi
Pauli Roberta de Ourinhos.
O Núcleo da Beleza
‘Bela Arte’ conta com 25
profissionais. Ao longo de
2019 mais cursos e missões
para feiras e eventos do segmento deverão ser realizados para atingir o objetivo
de fomentar o setor.
“Trazemos cursos com
conteúdo solicitado pelas

Curso de maquiagem aconteceu na manhã do dia 14 de janeiro

próprias participantes, de
acordo com a demanda e
necessidade”, explica agente de desenvolvimento, Larissa Angélica Fernandes
Tavares Nogueira.
Em 2018, foram realiza-

dos cursos como de colorimetria e mechas.
“Em breve teremos mais
novidades e divulgação de
novos cursos, assim como viagens”, menciona a Agente de
Desenvolvimento.

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 CARLOS QUEIROZ e GABRIELE JULIANO LÚCIO. Ele,
natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, nascido
aos vinte e um de maio de um mil novecentos e noventa e um (21/
05/1991), profissão ajudante de pedreiro, estado civil solteiro, domiciliado e residente à rua Nelson Oliveira Guimarães, 202, Morada
do Sol, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo,
filho de JOSÉ CARLOS DE QUEIROZ e de dona SONIA MARIA BATISTA DA CRUZ QUEIROZ. Ela, natural de Santa Cruz do Rio Pardo,
Estado de São Paulo, nascida aos dezesseis de janeiro de dois mil
(16/01/2000), profissão do lar, estado civil solteira, domiciliada e
residente à rua Nelson Oliveira Guimarães, 202, Morada do Sol, na
cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de
LEANDRO TEIXEIRA LÚCIO e de dona ANGELA MARIA JULIANO.
2. CESAR FLEURY MORAES e VALDINÉIA APARECIDA ALVES
MIRA. Ele, natural de Agudos, Estado de São Paulo, nascido aos
vinte e cinco de março de um mil novecentos e sessenta e quatro
(25/03/1964), profissão técnico em eletrônica, estado civil divorciado, domiciliado e residente à avenida Ester Amaral Santana, 512,
Jardim Santana I, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado
de São Paulo, filho de CELSO FLEURY MORAES e de dona MARIA
DE FATIMA MORAES. Ela, natural de Santa Cruz do Rio Pardo,
Estado de São Paulo, nascida aos trinta de março de um mil
novecentos e setenta e um (30/03/1971), profissão comerciante,
estado civil solteira, domiciliada e residente à avenida Ester Amaral Santana, 502, Jardim Santana I, na cidade de Santa Cruz do Rio
Pardo, Estado de São Paulo, filha de ALDEVINO ALVES MIRA SOBRINHO e de dona MARIA DE LOURDES GOMES MIRA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Marcelo Cacciacarro Soares
Oficial de Registro Civil
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Autoridades da região prestigiam 24ª Festa do
Peão de Santa Cruz do Rio Pardo; Capitão
Augusto anuncia mais de um milhão de reais
Convidados de toda região
estiveram presentes na abertura oficial da 24ª Festa do
Peão de Santa Cruz do Rio
Pardo, dentre eles, o patrono
dos rodeios Capitão Augusto
(deputado federal) e os prefeitos Odilon Rodrigues (Bernardino de Campos), Serginho
Guidio (Ipaussu), Rubens Esteves (Óleo), Marquinho Pinheiro (São Pedro do Turvo)
e João Ribeiro (Salto Grande),
além é claro, do prefeito anfitrião Otacílio Assis e equipe
organizadora, família Marreiro. Também estiveram presentes vereadores do município e autoridades policial e representantes de entidades.
Durante sua fala, Capitão
Augusto anunciou mais um
milhão e 150 mil reais para
Santa Cruz do Rio Pardo.
“Para ser investido na área
prioritária que é a Saúde que
o prefeito Otacílio tanto investe e podem ter certeza
que nesses quatro anos, nós
faremos muito mais aqui pela
nossa cidade de Santa Cruz
e pela região”, disse o Capitão agradecendo por ser o
deputado federal mais eleito
em Santa Cruz e garantiu
que irá retribuir.
O prefeito Otacílio fez um
agradecimento especial aos
vereadores dizendo que Santa Cruz muito depende deles
e a administração acima de
tudo. “Nós estamos satisfeito
com 6 anos de administração,
um município que cresce e
aparece no estado de São
Paulo, que investe em festas
e lazer, mas não esquece de
investir em Saúde, Educação,
Agricultura, estrada e tudo
mais. Que todos nós tenhamos
uma boa festa, um bom ano
de 2019 melhor do que os outros, mas Santa Cruz não tem
do que reclamar, sempre fomos bem atendidos pelos políticos de Brasília e do estado
de São Paulo. Temos que
agradecer ao Capitão Augus-

to, nos últimos anos foi quem
mais nos encaminhou recursos, não podemos nos esquecer de Milton Monti, deputado federal não reeleito, não
podemos nos esquecer de
Walter Iroshi, deputado federal também não reeleito, mas
que muito ajudaram Santa
Cruz todos esses anos e o
Capitão Augusto em especial, que é o patrono dos rodeios, está ajudando todas as festas, mas em Santa Cruz, ajuda sempre a Saúde. Gastamos
em Saúde em Santa Cruz,
26% do orçamento municipal,
são R$ 42 milhões, teríamos
que gastar apenas 24%, R$ 18
milhões, são gastos a mais
pela incompetência do governo do estado e federal que
estava lá, esperamos agora
com o novo governo do estado e novo presidente da República, que o Brasil invista
mais em seu povo e menos
nos políticos, que invista mais
em Saúde, em Educação, em
honestidade, em trabalho, em

formar o ser humano, para
que tenhamos respeito por
este país, por este Estado e
políticos que respeitem Santa
Cruz do Rio Pardo, é para isso
que entrei na política, é para
isso que o Capitão Augusto
entrou na política, e como eu,
ele vai às derrotas até ser eleito, eu também, várias derrotas até ser eleito e fazer as
transformações que nós pensamos um dia, desde a nossa

infância, que estamos fazendo e queremos dar continuidade a esse trabalho. Oremos,
rezamos para que o governo
do estado e federal trilhe os
caminhos da honra, do trabalho, do civismo, da honestidade e do respeito aos pequenos municípios que é o povo
desse País. Uma boa festa a
todos e obrigado, meu povo!”.
Após, todos assistiram a
uma queima de fogos para
então, iniciar as montarias de
touro e cavalo. Em seguida, a
cantora Anitta se apresentou
cantando seus maiores sucessos. Na quarta-feira teve ainda show de Fernando & Sorocaba e ontem, sexta-feira,
Bruno e Marrone. A festa
continua hoje com show de
Marília Mendonça e amanhã,
aniversário de Santa Cruz do
Rio Pardo, show de encerramento com Raça Negra.

