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Agricultor Osmar de França garra carro no
sorteio da Promoção Natal Premiado da ACE

Com grande público na Praça Deputado Leônidas Camarinha, a ACE (Associação
Comercial e Empresarial) de
Santa Cruz do Rio Pardo, realizou na noite de sábado, 29

de dezembro, o sorteio da
Promoção Natal Premiado.
O agricultor Osmar de
França, foi o ganhador do
prêmio principal, um carro
Renault Kwid. O consumi-

Projeto de Madalena
aguarda sanção do
governador Dória
Mais detalhes na página 2

dor preencheu o cupom na
Casa de Carnes São João.
Ele é morador no bairro Jardim Eleodoro.
Também foram sorteados: Notebook - Domingos
Donizete que comprou na
Natural Farma; Ar condicionado- Dânia Maria dos
Santos Oliveira (Irmãs Venturini); TV- Mirian Brun (Irmãs Venturini) e PiscinaRosemeire de Sales Ferreira Pereira (Clínica de Depilação Depilisa).

Leia matéria nesta edição.

Ganhadores do sorteio em frente a ACE

Merendeiras de Santa Cruz do Rio
Pardo participam de curso sobre chocolate
O curso foi ministrado pela escola SENAI (Unidade de Santa Cruz do Rio Pardo) capacitando um total de 70 merendeiras que atendem as redes municipal e estadual. Página 5.

Dos amigos Wagner e Gabriel
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PL 53 aguarda sanção do governador João Dória
O novo governador do Estado de São Paulo, João Doria, tem a grande oportunidade de sancionar o Projeto de
Lei 53/2017 e assim reparar
uma grande injustiça com os
proprietários de veículos e
usuários das rodovias paulistas. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou
em dezembro passado o PL
53/2017 do deputado estadual Ricardo Madalena, que
dispõe sobre a proibição de
cobranças de taxas de adesão e mensalidade paga pelos usuários a empresas
(Operadoras de Serviços de
Arrecadação – OSA’s) para
usufruir do benefício de não
precisar pegar fila para o pagamento manual do pedágio,
usando o meio eletrônico
(TAG’s), cujo aparelho ou fita
instalado no vidro dianteiro do
carro permite a abertura automática da cancela.
“Este PL repara um erro
gravíssimo, uma injustiça com
a sociedade. As concessioná-

Deputado Madalena diz que é de suma importância o apoio da opinião publica, pois é um direito do cidadão

rias não cumpriram uma das
cláusulas do contrato, que
reza que será de inteira responsabilidade da concessionária a implantação das praças
de pedágios e dos demais sistemas de cobrança, físico e
eletrônico. O que cabe às concessionárias são somente as
receitas tarifárias, ou seja, o
valor cobrado do pedágio.

Prefeitura Municipal de São Pedro do Turvo
EXTRATO DE DECRETOS
DECRETO Nº 098, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2018.
Dispõe sobre a abertura de um Crédito Suplementar no valor de R$
80.000,00.
DECRETO Nº 099, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018.
Dispõe sobre a abertura de um Crédito Suplementar no valor de R$
55.000,00.
DECRETO Nº 100, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.
Dispõe sobre a abertura de um Crédito Suplementar no valor de R$
18.000,00.
DECRETO Nº 101, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018.
Dispõe sobre a abertura de um Crédito Suplementar no valor de R$
12.000,00.
DECRETO Nº 102, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018.
Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$
171.700,00.
DECRETO Nº 103, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018.
Dispõe sobre a abertura de um Crédito Suplementar no valor de R$
146.500,00.
DECRETO Nº 104, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018.
Dispõe sobre a abertura de um Crédito Suplementar no valor de R$
23.950,00.
DECRETO Nº 105, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.
Dispõe sobre a abertura de um Crédito Suplementar no valor de R$
17.000,00.
DECRETO Nº 106, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018.
Dispõe sobre a abertura de um Crédito Suplementar no valor de R$
15.700,00.
DECRETO Nº 115, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018.
Reajusta os valores do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto
de São Pedro do Turvo para o exercício de 2019 e dá providências.
DECRETO Nº 116, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018.
Reajusta os valores constantes do Código Tributário Municipal e Legislação Complementar para o exercício financeiro de 2019 e dá providências.
OBS: Os Decretos na íntegra encontram-se afixados no local de
costume na sede da Prefeitura Municipal de São Pedro do Turvo, situada
na Rua Garcia Braga, 93, Centro, São Pedro do Turvo-SP, para conhecimento de todos.
São Pedro do Turvo, 28 de dezembro de 2018.

Outra cláusula importante diz
que as inovações tecnológicas, ampla automatização,
adequação da tecnologia, das
operações, investimentos para
a implantação do sistema eletrônico têm de ser arcado pelas concessionárias, pois está
previsto no contrato de con-

cessão. Portanto, abrangido
pela tarifa do pedágio”, disse
Ricardo Madalena.
O projeto diz em seu artigo
2° que, nos serviços de pagamento automático ou semiautomático de tarifas de pedágios por dispositivos eletrônicos,
fica vedada a cobrança de ta-

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Andrielly Sophia é a primeira bebê nascida,
em Santa Cruz do Rio Pardo, em 2019
O primeiro bebê nascido
na Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo, é Andrielly Sophia Ferreira Garcia. Ela nasceu às
10h05 de terça-feira (1º de janeiro), pesando 2.950 Kg e
medindo 48 Cm.
A bebê que nasceu de par-

to normal é a sexta filha de
Sueli Ferreira, moradora do
bairro Divineia, em Santa
Cruz. O pai é Leandro Aparecido Gonçalves. Sueli tem
outros cinco filhos de 17, 15,
13, 10 e 7 anos.
“O previsto é para ser entre os dias 25 e 29 de dezem-

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 casarse e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
1. EDSON LUIS DA SILVA e ANA CAROLINA DE SOUZA ANTONIO.
Ele, natural de Londrina, Estado do Paraná, nascido aos trinta e um de
janeiro de um mil novecentos e setenta e quatro (31/01/1974), profissão
coordenador de logistica, estado civil viúvo, domiciliado e residente à
Avenida Brasil, 42, fundos, Parque das Nações, na cidade de Santa Cruz
do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de EDSON PEREIRA DA SILVA e de
dona ERMINIA MARCON DA SILVA. Ela, natural de Itu, Estado de São Paulo,
nascida aos trinta de outubro de um mil novecentos e noventa e dois (30/
10/1992), profissão empresária, estado civil solteira, domiciliada e residente à Avenida Brasil, 42, fundos, Parque das Nações, na cidade de
Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de NELSON ANTONIO
e de dona MARIA CASSIA DE SOUZA ANTONIO.
2. PAULO ROBERTO COVOLAN JUNIOR e ANDRESSA REGINA
NICOLINI. Ele, natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São
Paulo, nascido aos seis de setembro de um mil novecentos e oitenta e
oito (06/09/1988), profissão frentista, estado civil solteiro, domiciliado
e residente à Chácara Santa Amélia, s/n., Mandassaia, na cidade de
Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de PAULO ROBERTO COVOLAN e de dona ROSA MARIA VECHI COVOLAN. Ela, natural
de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, nascida aos trinta
e um de janeiro de um mil novecentos e noventa e cinco (31/01/1995),
profissão confeiteira, estado civil solteira, domiciliada e residente à
rua Bartolo Simão, 57, São Judas Tadeu, na cidade de Santa Cruz do
Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de FRANCISCO OSCAR NICOLINI
e de dona JUSSARA MARIA JULIANO NICOLINI.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Marcelo Cacciacarro Soares
Oficial de Registro Civil

Prefeitura Municipal de São Pedro do Turvo
HOMOLOGAÇÃO

Rua: Joaquim Manoel de Andrade, 1145 - Centro

xas de adesão, mensalidades
ou similares pela prestação do
serviço. E em seu artigo 7°, que
despesas decorrentes da execução desta lei já estão consignadas nos Contratos de
Concessão de Rodovias.
De acordo com informações da Agencia Reguladora

de Transporte do Estado de
SaÞo Paulo – ARTESP, são
mais de 4 milhões de TAG’s
ativos, instalados em veículos
que utilizam o serviço eletrônico nas rodovias paulistas.
Os Contratos de Concessão de rodovias preveem que
as praças de pedágio tenham
cobrança manual e automática sendo, portanto, uma obrigação contratual da concessionária a disponibilização dos
dois tipos de cobrança.
“É de suma importância o
apoio da opinião publica, pois
é um direito do cidadão, de
quem possui veículo automotor, trafegar pelas nossas rodovias concessionadas e pagar somente o pedágio e nada
mais. Temos de reparar essa
injustiça com o povo paulista”,
concluiu Madalena.
Agora, o projeto de lei
aguarda apenas a sanção do
governador Joao Doria para
entrar em vigor.

REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 047 / 2018
OBJETO – AQUISIÇÃO DE 30 COMPUTADORES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TEODORO DE SOUZA
Empresa: E.M. Marques Informática
Valor: R$ 66.000,00
Maiores informações: Departamento de Compras e Licitações - Rua
Garcia Braga, 93, Centro, São Pedro do Turvo/SP – Fone: (14) 33779700.
Sítio eletrônico: www.saopedrodoturvo.sp.gov.br
Município de São Pedro do Turvo, 20 de dezembro de 2018.
MARCO AURELIO OLIVEIRA PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

bro, estava
sentindo dores
há dois dias,
mas ela quis
esperar o primeiro dia do
ano. É claro
foi um presente e tanto para
iniciar 2019”,
comenta Sueli
que teve todos
os filhos por
parto normal.
A equipe
que atuou no
nascimento de
Adrielly, no feriado do primeiro dia do
ano, foram as
médicas, obstetra e ginecologista, Ana
Andrielly Sophia é a primeira bebê de 2019
Maria Ferrari
Nogueira e a pediatra Silvana e as auxiliares de enfermagem,
Jéssica e Flavia e a técnica Mayane.
O bebê Miguel Anthony Crescência, cujo os pais são moradores de Bernardino de Campos, também nasceu no dia
1º de janeiro, às 11h30. O bebê veio ao mundo pesando 4.060
Kg e medindo 50,5 Cm.
O balanço do número de partos realizados em 2018 está
em execução.
Prefeitura Municipal de São Pedro do Turvo
EXTRATO DE CONTRATO
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 047 / 2018
OBJETO – AQUISIÇÃO DE 30 COMPUTADORES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TEODORO DE SOUZA
Empresa: E.M. Marques Informática
Valor: R$ 66.000,00
Numero do contrato: 096/2018
Data Assinatura do Contrato: 21/12/2018
Vencimento do Contrato: 21/12/2019
Maiores informações: Departamento de Compras e Licitações - Rua
Garcia Braga, 93, Centro, São Pedro do Turvo/SP – Fone: (14) 33779700.
Sítio eletrônico: www.saopedrodoturvo.sp.gov.br
Município de São Pedro do Turvo, 21 de dezembro de 2018.
MARCO AURELIO OLIVEIRA PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
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ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Passeios encerram
ano letivo e
programas sociais
A Prefeitura de Espírito Santo do Turvo proporcionou momentos de descontração e alegria para alunos da rede pública de ensino e participantes de
programas sociais. Entre as viagens, alunos estiveram em um
Hotel Fazenda em Avaré onde
foram realizadas várias atividades de ensino sobre a cultura
indígena Tupi-Guarani, e os alunos puderam aproveitar o parque aquático do local.
Os idosos do “Grupo da Alegrias” realizaram um passeio de
confraternização no Novo
Thermas de Piratininga, no qual
puderam desfrutar de toda infraestrutura do clube com piscinas aquecidas, almoço, banho
de espuma e bingo. Foi um dia
de acesso ao lazer, qualidade de
vida e convivência social.
As crianças do SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (7 a 11
anos) e os beneficiários do
BPC e suas famílias realizaram um passeio no Hotel Fazenda “Ibiquá – Eco Resort”,
em Avaré. Durante este passeio os participantes se deliciaram com um caprichado
café da manhã, almoço e café

da tarde, visitaram os animais
domésticos e silvestres, refrescaram-se nas piscinas, jogaram bingo e participaram do
Projeto Redescobrindo o Brasil, que resgata os aspectos
históricos, geográficos e culturais da Tribo Guarani-Nhandewa típica, assim, puderam
ver danças típicas e artesanatos desses índios. Os participantes foram acompanhados
pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Assistência
Social e CRAS.
Já os participantes do
SCFV, de 0 a 06 anos, juntamente com as participantes do
Programa Famílias Emancipatórias/PAIF, e as crianças e
adolescentes do SCFV de 11
a 14 anos, respectivamente,
realizaram passeios ao Novo
Thermas de Piratininga, os
quais foram acompanhados
pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Assistência
e CRAS. Nestes passeios,
desfrutaram de um dia de
muito lazer e diversão podendo refrescar-se em diversas
piscinas de águas quentes e
frias, saborearam um delicioso almoço e aproveitaram um
divertido banho de espuma.
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Presidentes da Ummes e Cima são reeleitos
Na manhã de ontem, 04, os
prefeitos que compõem a
Ummes (União dos Municípios da Média Sorocabana) reelegeram o prefeito Sergio
Galvanin Guidio Filho (Ipaussu) como presidente. A prefeita Eliana Rorato (Ribeirão
do Sul) continua como vicepresidente. Ainda compõem a
chapa, Paulinho Minozzi (Timburi) como 1º secretário,
Afonso Nascimento Neto
(Espírito Santo do Turvo) 2º
secretário, Marco Aurelio Oliveira Pinheiro (São Pedro do
Turvo) 1º tesoureiro, Otacílio
Parras Assis (Santa Cruz do
Rio Pardo) 2º tesoureiro, Odilon Rodrigues Martins (Ber-

Prefeitos pertencentes à Ummes que estiveram presentes na eleição ocorrida ontem

nardino de Campos) 1º diretor de Esportes, Marcio de
Jesus do Rego (Chavantes) 2º

diretor de Esportes e, para
Conselho Fiscal, Rubens Esteves Roque (Óleo), Aníbal

Feliciano (Canitar), Lucas
Pocay Ales da Silva (Ourinhos) e João Carlos Ribeiro

(Salto Grande).
Serginho foi indicado a assumir a presidência em 2018

pela unanimidade dos prefeitos e desde então, vem honrando o seu compromisso junto aos prefeitos e sua maior
conquista no prime4iro ano,
foi a qualificação de cinco
bases do Samu: Ipaussu, Santa
Cruz do Rio Pardo, Ourinhos,
Timburi e Bernardino de Campos, viabilizando mais de um
milhão de reais em recursos.
O prefeito de São Pedro do
Turvo, Marquinho Pinheiro também foi reeleito presidente do
consórcio Cima/Ummes. Também fazem parte da chapa, o
prefeito Afonso Nascimento
Neto como vice-presidente e o
prefeito Serginho Guidio como
Secretário Executivo.

IPAUSSU

Galeria de Provedores é inaugurada na Santa Casa
O prefeito Serginho Guidio,
primeira-dama Aninha Cândido, vice-prefeito Tiãozinho,
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESPÍRITO SANTO DO TURVO
HOMOLOGAÇÃO
Pelo presente, e na melhor
expressão 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, 42/
2018, para que surta seus regulares efeitos de direito.
Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, 04 de janeiro de 2019. Afonso Nascimento
Neto – Prefeito Municipal.
Contrato Administrativo
nº 01/2019
Processo: 3970/2018 – Pregão nº 40/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: Clinica Oftalmoderma Ltda
Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de
Serviços Médicos - Especialidade Pediatria - para usuários do
SUS a serem prestados na UBS
nos horários de atendimento ao
público de Espírito Santo do Turvo, segundo as determinações e
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor: R$ 145.750,00
Vigência: De 04/01/2019 à
04/01/2020
Contrato Administrativo
nº 02/2019
Processo: 02/2019 – Dispensa de Licitação nº 01/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: Aonet Telecom
Eireli Me
Objeto: Contratação de empresa para Fornecimento de Link
Dedicado de Acesso a internet e
Infraestrutura de Intranet via rádio até o prazo de implantação
da fibra óptica.
Valor: R$ 11.315,50
Vigência: De 02/01/2019 à
02/03/2019

secretários municipais, vereadores, a atual diretoria da Santa
Casa, ex-provedores e familiares dos provedores já falecidos participaram da cerimônia
de inauguração da Galeria de

Provedores, na Santa Casa de
Misericórdia de Ipaussu. Na
ocasião, também foi inaugurada a nova lavanderia da Santa
Casa, reformada pela atual
gestão, após 60 anos.

“Fico muito feliz em fazer
parte de toda esta mudança
positiva na Santa Casa de
Ipaussu, com as reformas da
lavanderia, do centro cirúrgico e com a reabertura da
Maternidade, com um padrão de hospital particular,
para dar uma melhor qualidade de saúde para o povo
ipaussuense”, comentou o
prefeito Serginho Guidio.
SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Contato pele a pele após o nascimento
aumenta o vínculo mãe-bebê
Assegurar o contato pele
a pele do recém-nascido com
a mãe imediatamente após o
seu nascimento é uma das
recomendações do Ministério da Saúde para o nascimento de bebês com ritmo
respiratório normal. Na Santa Casa de Misericórdia de
Santa Cruz do Rio Pardo este
método tem sido colocado em
prática neste ano como uma
das regras do Programa
Rede Cegonha que visa um
parto mais humanizado.
O bebê é colocado sobre o
abdômen ou tórax da mãe de
acordo com a sua vontade, de
bruços e coberto com uma coberta seca e aquecida. Tal ato
pode acontecer tanto no parto
normal como cesárea, após
avaliação da equipe médica
sobre o estado de mãe e filho.
Entre as vantagens do pele
a pele está a amamentação
na primeira hora de vida, aumento do vínculo mãe-bebê,
transmissão dos microrganismos da pele da mãe para o
seu bebê fortalecendo seu
sistema imunológico.
“Estamos em um processo
de construção e melhorias,
confiamos que iremos avançar pouco a pouco na realização completa de um parto
humanizado”, disse a enfermeira obstetra da maternida-

Contato pele a pele é realizado na maternidade da Santa Casa

de, Thaís Bette.
Francine Roberta Araujo
fez o contato pele a pele com
a sua filha Rafaela, no início
de novembro. “Muito bom,
este momento ficará para
sempre na memória”.
Neste ano os colaboradores do quadro de enfermagem receberam treinamento para execução desta metodologia e outras relacionadas ao pós-parto.
Outros itens do programa
que são colocados em prática
no hospital é assegurar o direito do acompanhante no parto, escolhido pela gestante.

A partir da 39ª semana a
gestante, por lei, tem o direito
de decidir pela cesárea ou parto normal. No entanto, o Ministério da Saúde preconiza o
parto normal e elenca os benefícios para a mãe e o bebê.
Estas orientações serão
repassadas às gestantes durante o pré-natal, realizado
com as atendidas do SUS, na
Santa Casa, a partir da 36ª
semana de gestação.
No caso da escolha por
cesárea, as futuras mamães
assinam um termo onde constam todos os riscos de intercorrências da cirurgia.
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Merendeiras participam de curso sobre chocolate

A Prefeitura de Santa
Cruz do Rio Pardo por meio
do Departamento de Alimentação Escolar, promoveu um
dia de curso para as merendeiras do setor de educação.
O curso foi ministrado pela
escola SENAI (Unidade de
Santa Cruz do Rio Pardo)
capacitando um total de 70
merendeiras que atendem as
redes municipal e estadual.
O curso foi oferecido durante o horário de trabalho das
merendeiras na escola SENAI, onde no período matutino aprenderam a fabricar deliciosos bombons e no período vespertino conheceram e
aprenderam um pouco sobre

a história do chocolate.
Com tema “Bombons Finos” (bombom moldado,
bombom trufado, mini barca
de chocolate, copinho de chocolate e cereja, bombom banhado, trufa de menta, trufa
de maracujá, camafeu, pirulito de chocolate recheado,
brigadeiro brulle, docinho de
leite ninho, brigadeiro de limão siciliano, maçã do amor
de chocolate e técnicas de
decoração com pasta americana e chocolate).
Tendo como objetivo aprimorar os conhecimentos das
especialistas que fazem da alimentação dos nossos alunos
mais saudáveis e nutritivas.

REGIÃO

Detran disponibiliza licenciamento antecipado de 2019
O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo
(Detran.SP) disponibiliza,
nesta quinta-feira (3) até o
final de março, o licenciamento antecipado 2019.
Quem optar por essa modalidade, deve quitar todos os
débitos –IPVA, seguro obrigatório, multas e outros valores— antes de solicitar o licenciamento antecipado.
O valor para 2019 é de R$
90,20. Para pagar, basta informar o número do Renavam do
veículo no banco, caixa eletrônico ou internet banking (se
disponível o serviço).
A taxa de entrega dos Correios é de R$ 11,00. O motorista deve assegurar que o seu
cadastro junto ao Detran.SP

está atualizado, para que a
correspondência possa ser
entregue corretamente.
Todos os veículos podem
aderir. O licenciamento é
obrigatório, independente
do ano do veículo, e a falta
dele pode gerar remoção ao
pátio, multas e pontos na
habilitação.
Motoristas cadastrados no
portal
do
Detran.SP
(www.detran.sp.gov.br) e que
usam o aplicativo para smartphohes e tablets estão sendo
avisados do licenciamento antecipado via SMS e push.
No total, existem cerca
de 29,6 milhões de veículos registrados no Estado de
São Paulo. Só na Capital
são 8,7 milhões.

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
EXTRATO DE ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2017
Objeto: Termo de Colaboração que entre si celebram o município de
Espírito Santo do Turvo-SP e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Cruz do Rio Pardo - APAE, para oferecimento de atendimento especializado aos alunos com deficiência, matriculados na rede
municipal de educação de Espírito Santo do Turvo/SP.
Prazo: 02.01.2019 a 31.12.2019
Valor Estimado Mensal por pessoa: R$ 431,33 (quatrocentos e trinta
e um reais e trinta e três centavos) por pessoa com deficiência - PCD,
e R$1.240,48 (um mil, duzentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos) por pessoa autista – TEA.
P. M. Espírito Santo do Turvo, de 02 de janeiro de 2019.
AFONSO NASCIMENTO NETO
Prefeito Municipal
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Osmar de França é o ganhador do carro no
sorteio da Promoção Natal Premiado da ACE
Com grande público na Praça Deputado Leônidas Camarinha, a ACE (Associação
Comercial e Empresarial) de
Santa Cruz do Rio Pardo, realizou na noite de sábado, 29
de dezembro, o sorteio da
Promoção Natal Premiado.
O agricultor Osmar de
França, foi o ganhador do
prêmio principal, um carro
Renault Kwid. O consumidor preencheu o cupom na
Casa de Carnes São João.

Ele é morador no bairro Jardim Eleodoro.
“É muita emoção, preenchi
cinco cupons ao longo da promoção. Todos temos o trabalho e dificuldades do dia a dia,
então finalizar o ano com este
prêmio é muito gratificante.
Desejo um Feliz 2019 a todos”, destacou Osmar ao falar com o apresentador do
evento, Claudio Antoniolli.
A promoção que é cumulativa (sorteios de Dia das

Auditores conferem o cupom do ganhador do carro

Mães e dos Pais) reuniu mais
de 200 mil cupons depositados nas mais de 100 lojas participantes. No momento do
sorteio cinco pessoas do público sortearam os cupons dos
ganhadores, além disso, empresários presentes realizaram a auditoria dos sorteados,
tendo em vista que os dados
devem estar preenchidos de
maneira correta.
Também foram sorteados: Notebook - Domingos
Donizete que comprou na
Natural Farma; Ar condicionado- Dânia Maria dos
Santos Oliveira (Irmãs Venturini); TV- Mirian Brun (Irmãs Venturini) e PiscinaRosemeire de Sales Ferreira Pereira (Clínica de Depilação Depilisa).
A entrega oficial de todos
os prêmios aconteceu na segunda-feira (31 de dezembro)
às 10 horas, na ACE.

Grande público acompanhou o sorteio e curtiu o show com Jair Supercap

“É uma satisfação imensa
finalizar o ano mais uma vez
com chave de ouro, contemplando os consumidores que
prestigiam o nosso comércio.

Obrigada a todos os lojistas
pela confiança depositada na
promoção. Que 2019 seja repleto de conquistas”, disse o
presidente da ACE, Artur Al-

berto Andrade Araújo.
Após o sorteio o público
continuou assistindo à apresentação da Banda Jair Supercap Show.

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Ganhadores do sorteio da ACE recebem prêmios
Os ganhadores da Promoção Natal Premiado receberam seus prêmios na manhã
de segunda-feira (31 de dezembro), na Associação Comercial e Empresarial) de
Santa Cruz do Rio Pardo.
Participaram da entrega o
presidente da ACE, Artur Alberto Andrade Araújo e a gerente administrativa Mara
Silvia Santana Araujo, assim
como os proprietários das
empresas que tiveram os cuPedro, proprietário da Casa de Carnes São João, entrega chave
do carro ao ganhador Osmar de França

Presidente Artur discursa durante entrega dos prêmios

pons contemplados.
O agricultor, Osmar de
França, foi o ganhador do
prêmio principal, um carro
Renault Kwid. O consumidor preencheu o cupom na
Casa de Carnes São João.
Ele é morador no bairro Jardim Eleodoro.
“Sempre tive esperança de
que um dia ganharia, pois preencho os cupons com frequência. No momento do sorteio, quando falaram o nome

Marcia (Depilisa) entrega prêmio para Rosemeire de Sales Ferreira Pereira

Osmar de França, o ganhador
do sorteio com a chave do
carro zero quilômetro

Domingos Donizete preencheu o cupom na Natural Farma e ganhou o notebook

Ganhadores e empresários reunidos na Sala de Treinamento da ACE

do meu bairro já vibrei por
dentro”, comenta Osmar.
A promoção que é cumulativa (sorteios de Dia das
Mães e dos Pais) reuniu mais
de 200 mil cupons depositados nas mais de 100 lojas participantes. No momento do
sorteio cinco pessoas do público sortearam os cupons dos
ganhadores, além disso, empresários presentes realizaram a auditoria dos sorteados,
tendo em vista que os dados
devem estar preenchidos de
maneira correta.
Também foram sorteados:
Notebook - Domingos Donizete que comprou na Natural Farma; Ar condicionadoDânia Maria dos Santos Oliveira (Irmãs Venturini); TVMirian Brun (Irmãs Venturini) e Piscina- Rosemeire de
Sales Ferreira Pereira (Clínica de Depilação Depilisa).
“Estamos muito felizes em
poder presenteá-los, além de
prestigiarem nosso comércio
e acreditarem na promoção.
Em 2019 tem mais”, disse a
gerente administrativa, Mara.

Irmãs Venturini entrega TV para Mirian Brun

Dânia Maria dos Santos Oliveira recebe ar condicionado

