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Prefeitos reivindicam melhorias para região
Pastor José Nilton recebe Título
de Cidadão Espírito-santense
Foto: Negrini

Leia mais na página 2 desta edição.

Alguns prefeitos da região pertencentes a Ummes (União dos Municípios da Média Sorocabana) entre eles o presidente da Ummes prefeito de Ipaussu, Serginho
Guidio e o presidente da Cima-Ummes prefeito de São Pedro do Turvo, Marquinho
Pinheiro, foram recebidos no Palácio dos Bandeirantes no dia 02, onde apresentaram algumas demandas para a região. Mais detalhes na página 3 desta edição.

Assistência Social realiza fórum
de discussão sobre o Autismo
Para celebrar o Dia Mundial de Conscientização do
Autismo, foi realizado no dia
2 de abril em Santa Cruz do
Rio Pardo, um Fórum de Discussão sobre o assunto.

Dos amigos Wagner e Gabriel

O evento foi idealizado
pela Secretaria do Direito
das Pessoas com Deficiência e Desenvolvimento Social e contou com as participações da Neuropediatra

Ellen Manfrin, da Psicóloga
Juliana Pozza, do radialista
Souza Neto, pai de um autista, e da responsável pela
Secretaria, Eliane Botelho.
Mais detalhes nesta edição.
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ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Pastor José Nilton recebe Título
de Cidadão Espírito-santense
Na noite do dia 29 de
março, foi realizada na Câmara Municipal de Espírito
Santo do Turvo, Sessão Solene para outorga de Título
de Cidadão Espírito-santense ao Sr. José Nilton da
Silva, pelos serviços prestados ao município nos 25
anos que lá reside. A indicação foi feita pelo vereador Fábio Miguel, que recebeu aprovação unânime
dos vereadores.
A o rq u e s t r a Ya d a h
Eloin realizou uma belíssima apresentação sobre
a re g ê n c i a d o m a e s t ro
Cristiano Peloso e irmã
Adiana, grupo Brasas
Vivas, Rosa de Saron e
o Irmão Luciano.
O que marcou a homena-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Extraordinária
Ficam convocados os trabalhadores rurais, representados por este
Sindicato estatutariamente, a reunirem-se, em Assembléia Extraordinária, na forma do artigo 612 da CLT e nas disposições atinentes, para
os trabalhadores residentes no município de Chavantes, no próximo
dia 14 de abril de 2019, às 08:00(oito) horas, em primeira convocação
ou por falta de “QUORUM”, às 08:30 (oito horas e trinta minutos), em
segunda convocação, na Sede social sito à Rua Zico Leite, nº 65, na
Cidade de Chavantes-SP. Para os Trabalhadores residentes no Município de Ipaussu, no prédio da Sub. Sede de Ipaussu, sito à Avenida Rui
Barbosa, nº 380, Ipaussu-SP, no próximo dia 12 de abril de 2019, às
19:00(dezenove) horas em primeira convocação ou por falta de “QUORUM” às 19:30(dezenove horas e trinta minutos), em segunda convocação; E para os Trabalhadores residentes no Município de Canitar,
no próximo dia 13 de abril de 2019, na Rua Virgilio Furlaneto, s/n, na
Cidade de Canitar, neste Estado, às 19:00(dezenove) horas em primeira convocação e às 19:30(dezenove horas e trinta minutos), em segunda convocação, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO
DIA: 1) Leitura, discussão e deliberação da Ata da Assembléia anterior; 2) Deliberar sobre reivindicações econômicas e sociais para celebração de Acordos e/ou Convenção Coletiva de Trabalho ou eventual
instauração de Dissídio Coletivo para o setor da cultura canavieira(database:01/05/2019 à 30/04/2020); 3) Deliberar sobre o desconto de contribuição assistencial e confederativa de todos trabalhadores rurais
empregados no setor da cultura canavieira, para fins assistenciais da
base territorial desta Entidade –Chavantes, Canitar e Ipaussu. 3) Autorizar a diretoria do Sindicato, outorgando-lhes poderes especiais, a
firmar ACORDOS e/ou CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO ou a
instaurar eventual DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO para o respectivo setor para vigorar aos integrantes da base territorial desta entidade (Chavantes, Canitar e Ipaussu). As deliberações serão tomadas
es-tatutariamente. Chavantes, 01 de abril de 2019.
MARCO ROGERIO APARECIDO NERIS
PRESIDENTE

Rua: Joaquim Manoel de Andrade, 1145 - Centro

gem foi o termo “GRATIDÃO” pelos serviços prestados, gratidão a Deus por
ter permitido a realização
desta homenagem e por seu
pai, pastor, amigo, cidadão
e servo de Deus.
Pastor José Nilton, da
Igreja Assembléia de Deus
Ministério Belém, recebeu

os cumprimentos das autoridades presentes, vereadores, Prefeito em Exercício Lauder, Pastor Presidente Gedaias, diretores e
demais irmãos. Todos foram recepcionados no sa-

lão do CCI onde o homenageado recebeu o carinho de todos os presentes,
em especial da esposa Sra.
Ivone Ribeiro e dos filhos
Josuel, Viviane e Josiane.
Fotos: Daniel Negrini
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Prefeitos batalham por mais conquista para a região
Alguns prefeitos da região
pertencentes a Ummes
(União dos Municípios da
Média Sorocabada) entre eles
o presidente da Ummes, prefeito Serginho Guidio de

Ipaussu e o presidente da
Cima-Ummes, Marquinho Pinheiro de São Pedro do Turvo, estiveram no Palácio dos
Bandeirantes no dia 02 de
abril, onde apresentaram algu-

SÃO PEDRO DO TURVO

Prefeito entrega Plano de
Regularização Fundiária
do Bairro Água Suja

mas demandas para a região.
Eles foram recebidos pelo
Subsecretário do Desenvolvimento Regional, Rubens Cury
e Deputados da região entre
eles, o Deputado Estadual Mauro Bragato. Também esteve
Presente o prefeito de Timburi,
Paulinho Minozzi; Prefeito de
Santa Cruz do Rio Pardo, Otacílio Assis; Prefeito em Exercício de Espírito Santo do Turvo,
Lauder e, Prefeito de Ourinhos,
Lucas Pocay.
Dentre as demandas, Marquinho requereu a pavimentação da Vicinal que liga São
Pedro do Turvo a Ubirajara e
Serginho, pavimentação que
liga Ipaussu ao Camping Municipal (Mais detalhes na matéria abaixo). Pela Ummes, solicitaram uma patrulha asfáltica e o custeio do Samu que gira
em torno de R$ 907 mil por ano.

REGIÃO

O Prefeito Marquinho Pinheiro efetuou no dia 29 de
março, a entrega ao Cartório
de Registro de Imóveis da
Comarca de Santa Cruz do
Rio Pardo do Plano de Regularização Fundiária do Bairro
Água Suja, no Município de
São Pedro do Turvo. Resultado de convênio Itesp/Município de São Pedro do Turvo
em benefício de 31 famílias.
Marquinho esteve acompanhado do Coordenador Regional Sudoeste do Itesp, Car-

los José da Silva e Souza e do
Gestor do Convênio pelo Itesp
e responsável pelos trabalhos
jurídicos, Manoel Martins dos
Santos. A entrega dos documentos técnicos e jurídicos da
regularização foi entregue à
oficiala substituta do cartório,
Alessandra Cristina Pinho
Teixeira.
Segundo o prefeito, os títulos de legitimação fundiária
serão entregues aos moradores tão logo seja concluído o
registro da regularização.

Recapeamento é solicitado por prefeitos
O Prefeito Marquinho Pinheiro esteve em São Paulo
no dia 03 de abril, onde na
oportunidade protocolou na
Secretaria de Desenvolvimento Regional, junto ao Coordenador do Programa de Vicinais do Estado de São Paulo,
Marco Pilla, o tão sonhado recapeamento dos 18km da Vicinal que liga São Pedro do
Turvo a Ubirajara, um projeto
estimado em cinco milhões e
quatrocentos mil reais.

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. CRISTIANO ROGERIO DE BRITO e BEATRIZ DE ANDRADE GENITO. Ele, natural de Ipaussu, Estado de
São Paulo, nascido aos vinte e três de agosto de um mil novecentos e noventa e dois (23/08/1992), profissão
soldador, estado civil solteiro, domiciliado e residente à rua Antonio Americo Pedrotti, 346, Jardim Fatima, na
cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de GUILHERME FLORENCIO DE BRITO e de dona
ELIANA CRISTINA CABRAL BRITO. Ela, natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, nascida aos
quinze de outubro de um mil novecentos e noventa e seis (15/10/1996), profissão secretária, estado civil
solteira, domiciliada e residente à rua Antonio Americo Pedrotti, 346, Jardim Fatima, na cidade de Santa Cruz do
Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de PAULO CESAR GENITO e de dona VALDINEIA CORREIA DE ANDRADE.
2. ÁLAN CHARLES DE PAULO e LAIANE PEREIRA. Ele, natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São
Paulo, nascido ao primeiro de agosto de um mil novecentos e noventa e cinco (01/08/1995), profissão auxiliar
de produção, estado civil solteiro, domiciliado e residente à rua Eufrasino Martins, 52, Divineia, na cidade de
Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de VALTER ANTONIO DE PAULO e de dona SANTINA
APARECIDA DE SOUZA PAULO. Ela, natural de Bernardino de Campos, Estado de São Paulo, nascida aos vinte
e quatro de novembro de um mil novecentos e noventa e cinco (24/11/1995), profissão auxiliar de produção,
estado civil divorciada, domiciliada e residente à rua Eufrasino Martins, 52, Divineia, na cidade de Santa Cruz do
Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de APARECIDO PEREIRA e de dona CICERA APARECIDA LUIZ PEREIRA.
3. JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA JUNIOR e BRUNA LOREN GARBULHO SILVA. Ele, natural de Santa Cruz do Rio
Pardo, Estado de São Paulo, nascido aos trinta de setembro de um mil novecentos e noventa e cinco (30/09/1995),
profissão empacotador, estado civil solteiro, domiciliado e residente à Rua Antonio Bernardino Pereira de Lima, 325,
São José, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA e de dona
TEREZINHA RAMOS DE SOUZA. Ela, natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, nascida aos treze de
setembro de um mil novecentos e noventa e oito (13/09/1998), profissão auxiliar de escritorio, estado civil solteira,
domiciliada e residente à Rua Joaquim Egidio Martins, 65, Maristela, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de
São Paulo, filha de JOSÉ LUIZ DA SILVA e de dona CLEIDE APARECIDA GARBULHO.
4. ELTON APARECIDO CAETANO e KELLY PEREIRA MORORÓ. Ele, natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado
de São Paulo, nascido aos sete de fevereiro de um mil novecentos e oitenta e quatro (07/02/1984), profissão gerente
de posto, estado civil solteiro, domiciliado e residente à rua São Sebastião, 178, Vila Madre Carmem, na cidade de
Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de LUIZ CARLOS CAETANO e de dona EUNICE DE LOURDES
ROMANO ALMEIDA. Ela, natural de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, nascida aos vinte e sete de novembro de um
mil novecentos e setenta e nove (27/11/1979), profissão operadora de pedagio, estado civil solteira, domiciliada e
residente à rua Vicente Rodrigues da Silva, 602, Jardim São João, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de
São Paulo, filha de JOSÉ WILAMI RAMOS MORORÓ e de dona DIONI PEREIRA MORORÓ.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Marcelo Cacciacarro Soares
Oficial de Registro Civil

Marquinho explicou que é
um projeto que demanda de
muito empenho, tendo em vista o alto custo a ser investido.

“O recape da Vicinal foi feito
em 2010/2011 somente no trecho de Ubirajara e o trecho
de São Pedro ficou de fora

por terem perdido o convênio
na época. Vamos batalhar
para conquistar esse investimento”, completou o prefeito
que disse ainda, que agora é
hora de ajustar e articular
para o projeto virar realidade.
O prefeito Serginho Guidio
também esteve buscando a
pavimentação de um trecho
de 8km que liga Ipaussu ao
Camping Municipal. “É um
projeto do nosso governo que
estamos correndo atrás para
que se torne realidade, pois é
um trecho de grande acesso
e se faz necessário para uma
maior segurança de todos os
turistas que transitam pelo local”, completou o prefeito.
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Fórum de discussão sobre o Autismo é realizado
Para celebrar o Dia Mundial de Conscientização do
Autismo, foi realizado no dia
2 de abril em Santa Cruz do
Rio Pardo, um Fórum de Discussão sobre o assunto.
O evento foi idealizado pela
Secretaria do Direito das Pessoas com Deficiência e Desenvolvimento Social e contou com
as participações da Neuropediatra Ellen Manfrin, da Psicóloga Juliana Pozza, do radialista Souza Neto, pai de um autista, e da responsável pela Secretaria, Eliane Botelho.
O fórum mediado pelo jornalista Renan Alves foi bastante esclarecedor, e elucidou várias dúvidas entre os
participantes.
Moisés Mathias de Souza,
16 anos, autista, filho de Souza Neto, roubou a cena do
evento. Ele emocionou os presentes tocando modas de vio-

Feliz aniversário!

Eliane Botelho, Ellen Manfrin, Juliana Pozza e Souza Neto

Moisés encantou a
todos com modas de
viola, e com um
depoimento emocionante

Público presente no evento

la e com um depoimento emocionante, falou do bullying que
sofria na escola e de seu amor
por sua família.
“O evento foi muito bom,

superou nossas expectativas,
muitas dúvidas esclarecidas e
a participação do Moisés abrilhantou demais nossa tarde”,
comentou Eliane Botelho.

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Atividades marcam Dia Nacional de Combate ao Bullying
e à Violência na Escola

Felicidades, Samuel!

Com muita alegria e carinho, Samuel comemorou
seus cinco aninhos de vida
no dia 19 de março, ao lado
da mamãe que aproveitou
para registrar a data com
uma linda sessão de fotos
feita pelo Studio Camargo.
“Que este novo ano te traga
muito aprendizado e que
você possa continuar crescendo e sendo esta criança
maravilhosa que ilumina a
vida de todos. Parabéns por
mais um ano de vida”.
Fotos: Studio Camargo

Professor Mauricio
Gonçalves Saliba

Secretário Municipal de Educação - Francis Pegorer Godoi

A Lei Federal n° 13.277/
2016, instituiu o dia 7 de abril
como o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência
na Escola. Assim, a rede municipal de ensino, realiza de 1 a 5
de abril de 2019 atividades pedagógicas acerca da temática.
Na noite da última segunda-feira, 01, docentes e gestores participaram da palestra
de abertura na Câmara Municipal, ministrada pelo prof.
Dr. Maurício Gonçalves Saliba. Na ocasião, o professor
falou dos dilemas da escola na
crise da modernidade. Trouxe para reflexão aspectos da
agressividade humana, a escola enquanto processo civilizador no início da modernidade e encaminhou a discussão
para compreensão da sociedade do consumo e a vida li-

quida na crise da modernidade. Nesse contexto, elencou
o descompasso da escola na
crise da modernidade e elencou algumas formas de superar nossas frustrações.
Durante essa semana,
ocorrerão nas escolas municipais exibição de filmes relacionados a temática bullying
e a violência na escola, rodas
de conversas e debates, mediados pelos professores.
Como parte integrante das
atividades, o psicólogo, prof.
Dr. Luiz Bosco Sardinha Machado Júnior, pesquisador sobre representações sociais da
violência e da indisciplina escolar, construção do bullying
no contexto brasileiro, realizará um trabalho de orientação junto aos alunos das escolas municipais.

Gestores e educadores de Santa Cruz acompanharam a palestra

Com uma animada festinha realizada no Buffet Fantazi Eventos,
Mathias comemorou ao lado de
amigos e familiares, seus três aninho de vida. “Você ainda é muito
pequeno e não conhece o mundo, mas enquanto continuar sendo este ser puro e de sorriso
contagiante, você será capaz de
alcançar qualquer objetivo. Desejamos toda a felicidade do mundo
e que Deus esteja sempre presente na sua vida! Parabéns!”
Fotos: Studio Camargo
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Orquestra de Câmara se apresenta no aniversário
do Fórum da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo

A Orquestra de Câmara
Santa Cruz foi a atração do
evento em comemoração aos
135 anos do Fórum da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo. A solenidade aconteceu na
tarde do dia 29 de março e
contou com a presença de diversas autoridades.
O juiz Antônio José Madalena apresentou o evento e contou um pouco sobre a história
da Comarca desde sua instalação até as ampliações e conquistas. Também foram apresentadas imagens em slides
sobre a trajetória do Fórum.
A Orquestra executou as
seguintes canções: ‘Hino a
Alegria’; ‘Asa branca’;
‘Como é grande meu amor’,
‘Dona Maria’, ‘Michelle’,
‘Do,re,mi’ e ‘Danúbio Azul’.

são social e cultural de crianças e adolescentes da periferia de Santa Cruz do Rio Pardo está na sua quarta fase. A
Orquestra de Câmara Santa
Cruz é possível desde que esteja de acordo com as normas
do ProAC da Secretaria de

Estado da Cultura que, por sua
vez, faz cumprir a Lei de Incentivo Fiscal, com o repasse
de porcentagem de ICMS
(Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços) pelas
empresas às ações culturais,
como o projeto da Orquestra.

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Membros da Orquestra com as autoridades presentes no evento

“Este projeto traz orientação musical e também promove um trabalho de exercício de cidadania e autoestima destas crianças e adolescentes. Muito interessante
observar a evolução ao longo destes anos e saber que
por trás desta bela apresen-

ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Parabéns, Daniel!

tação tem um trabalho intenso e sério”, disse o Juiz Antônio José Madalena.
O responsável técnico e
artístico, professor José Magali Junqueira agradeceu pela
oportunidade do projeto se
apresentar pela segunda vez

no Fórum. “Em um país em
que a cultura sofre sem incentivo, desenvolver um trabalho como este é muito gratificante, pois o projeto tem a
intenção de transformar vidas”, destaca.
O projeto, que visa a inclu-

Sebrae Móvel registra
dez atendimentos em
Santa Cruz do Rio Pardo

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, 17/2019, para que surta seus regulares efeitos de
direito. Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, 03 de abril de
2019.
Laercio Lauder da Silva- Prefeito Municipal em exercício
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº53 /2019
Processo: 787/2019 – Dispensa Licitação nº 15/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: UNIKA-BOMBAS E BICOS INJETORES
Objeto: Aquisição de um MOTOR para o Micro-ônibus BNZ7244
, através Secretária Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo.
Valor: R$ 16.500,00 pela execução total do Contrato
Vigência: De 02/04/2019 à 03/10/2019

Simone prestando atendimento no Sebrae Móvel

Flavia e Simone do Sebrae e, o gerente da Ourimadeiras, Luiz
Fernando durante o atendimento em Santa Cruz

O fotógrafo Daniel Negrini comemorou idade nova no dia 5
de abril e novamente, recebe os parabéns da esposa Edina,
filhos Giovanna e Jhonatan, além de amigos e demais familiares. “Neste dia tão especial, estou aqui não apenas para te
desejar um feliz aniversário, mas também para dizer o quanto
você é especial. Que Deus guie sempre seus caminhos por
onde você passar. Sonhos e metas foram feitos para ser alcançados e você alcançará tudo que almeja porque é forte e
determinado. Parabéns! Felicidades!”. Esses são os desejos registrados pela esposa
Edina nas redes sociais.
Nós, da Folha de Santa
Cruz, aproveitamos para
deixar registrado votos de
um novo ano com muita saúde e realizações. Que Deus
abençoe sempre você e toda
sua família! Parabéns!

O Sebrae Móvel esteve em
Santa Cruz do Rio Pardo na
segunda-feira, 1º de abril.
Os atendimentos gratuitos
foram voltados para os microempreendedores da área
da construção civil. Por isso
a estrutura foi montada em
frente à loja Ourimadeiras Casa e Construção.
A analista de negócios do
Sebrae Ourinhos, Simone Domingues Carvalho e a agente
de desenvolvimento do Sebrae Aqui, Flávia Serra, realizaram os atendimentos.
Ao todo foram registrados dez atendimentos, sendo uma baixa de empresa,
seis declarações anuais do
MEI e três declarações de

dados cadastrais.
Esta foi a primeira vez do
Sebrae Móvel, em Santa Cruz,
em 2019. De acordo com Simone, caso novas parcerias
sejam firmadas serão agendadas novas datas para atendimentos em outros bairros.
Flávia Serra explica que
pode ser MEI (Microempreendedor Individual) aquele que
deseja começar um negócio ou
já trabalha por conta própria e
fatura até R$ 81 mil por ano.
O MEI tem direito a diversos benefícios previdenciários. Para conquistar estes benefícios é necessário realizar
o pagamento mensal do DAS
(Documento de Arrecadação
do Simples Nacional).
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Equipe médica da ginecologia e obstetrícia
define protocolos para prematuridade
Os médicos da equipe de
ginecologia e obstetrícia da
Maternidade da Santa Casa
de Santa Cruz do Rio Pardo
se reuniram na noite do dia 2
de abril, para aula de atualização e definição de protoco-

los para a prematuridade.
O médico Lucas Tosi ministrou a formação. Os médicos presentes foram Elaine
Ali, Ana Maria Ferrari Nogueira, Olivio Tosi e José Antonio Torres Peres.

Dr Lucas Tosi ministrou a aula sobre prematuridade

O tema já havia sido debatido em fevereiro e voltou em
pauta para a definição do pro-

tocolo. Durante o encontro foram apresentados critérios
para diagnósticos do trabalho

de parto prematuro. Entre os
assuntos: exames que podem
ser solicitados, técnicas e me-

dicamentos para inibição do
parto prematuro, bem como
técnicas para a maturação pulmonar do bebê.
“Agora temos nosso protocolo que informa as condutas
a serem adotadas em caso de
prematuridade”, destacou o
médico Lucas Tosi.
As reuniões acontecem
toda a primeira terça-feira do
mês com a função de atualização dos protocolos para garantir uma conduta médica
uniforme das pacientes. Os
próximos assuntos a serem
debatidos serão hipertensão e
diabetes gestacional.

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Obras na Plácido Lorenzeti serão executadas hoje
Operação Pare e Siga requer atenção de motoristas no km 1, em Santa Cruz do Rio Pardo
Equipe de ginecologia e obstetrícia da Santa Casa

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Santa Cruz goleia
Pratânia na estreia
da Copa Record de
futsal feminino

A equipe feminina de futsal de Santa Cruz do Rio Pardo começou muito bem a
Copa Record, jogando na
noite de quinta-feira (04) no
ginásio da FIB em Bauru, a
equipe santa-cruzense venceu Pratânia por 13 a 0.
Maria Leidjane (4), Emilly (3), Angela Maria (2), Juliana Russo (2), Patrícia (1)
e a goleira Regiane (1), foram as artilheiras da partida.
“Começamos muito bem,
o time de Pratânia tentou fazer uma forte defesa, mas
com toques rápidos conseguimos envolve-las, e os

gols foram saindo naturalmente” falou o treinador
Marcos Salaro.
O time de Santa Cruz teve
o reforço de quatro atletas de
São José dos Campos.
“São atletas com muita
experiência e trazem esse conhecimento para as meninas
da nossa escolinha, e foi legal ver elas jogarem juntas”
disse Salaro.
Santa Cruz volta à quadra
no dia 16 de abril, quando
recebe em Santa Cruz do Rio
Pardo o time de Itatinga.
O time de Santa Cruz é tetra campeã da Copa Record.

A CART – Concessionária Auto Raposo Tavares, empresa do grupo Invepar, informa que as obras de melhorias
na Via de Acesso da SPA007,
na Rodovia Plácido Lorenzeti, no Km 1, no município de
Santa Cruz do Rio Pardo, programadas para ontem, 5, foram remanejadas para hoje, 6.
Os serviços de reparo loPREFEITURA MUNICIPAL DE
ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº54
/2019
Processo: 788/2019 – Dispensa Licitação nº 17/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: ELIEL TAVARES
de LIMA
Objeto: Contratação de
Instrutor de Arte e Cultura,
para ministrar aulas de violão, baixo, guitarra e viola,
através Secretária Municipal
de Juventude e Cidadania, da
Prefeitura Municipal de Espírito
Santo do Turvo.
Valor: R$ 7.200,00 pela execução total do Contrato
Vigência: De 02/04/2019 à
02/12/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº55
/2019
Processo: 498/2019 – Licitação nº 14/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: Franciele Cristina da Silva
Objeto: Contratação de
Medico Veterinário, para
atendimento Clinico e castração de Cães e Gatos , através Secretária Municipal de
saúde, da Prefeitura Municipal
de Espírito Santo do Turvo.
Valor: R$ 35.400,00
pela
execução total do Contrato
Vigência: De 03/04/2019 à
03/04/2019

calizado no pavimento estão
programados para o horário
das 7h às 17h. Haverá interdição total da faixa de rolamento no sentido norte, com
operação Pare e Siga.
Para alertar os condutores
que trafegam pelo local serão
implantadas placas de advertência e de regulamentação. Em
caso de chuva, o serviço será
reagendado. “As melhorias oferecem mais conforto e segurança aos condutores e são fruto
do constante monitoramento
pela equipe de engenharia do
Corredor CART, em atendimento ao Programa de Concessões
Rodoviárias do Estado de São
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, 16/2019,
para que surta seus regulares
efeitos de direito. Prefeitura
Municipal de Espírito Santo do
Turvo, 05 de abril de 2019.
Afonso Nascimento Neto Prefeito Municipal

Paulo”, afirma Luis Santos, Gerente de Operações da CART.
A orientação aos motoristas que passarem pelo trecho
durante a operação é redobrar
a atenção quanto à movimen-

tação de veículos e máquinas
na pista, obedecer a ordem de
“Pare/Siga” dadas pelos colaboradores e sempre respeitar a velocidade determinada
no local.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
ADJUDICAÇÃO
Após o término do PREGÃO nº 17/2019 sem a manifestação
Para interposição de recursos, eu, SONIA DIAS FUNCHAL DA SILVA,
Pregoeiro oficial, fiz a adjudicação do objeto do presente PREGÃO,
das Seguintes empresas com os seguintes valores:
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A, com o valor de R$ 544.830,00
(quinhentos e quarenta e quatro mil , oitocentos e trinta reais ) - Item: 1,
DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, com o valor de R$
778.950,00 (setecentos e setenta e oito mil , novecentos e cinquenta
reais ) - Item:3,
UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA, com o
valor de R$ 615.600,00 (seiscentos e quinze mil , seiscentos reais ) Item: 2.
Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, 02 de Abril de 2019.
Valor Total da Licitação: 1.939.380,00
Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, 02 de Abril
de 2019.
SONIA DIAS FUNCHAL DA SILVA,
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO- TERMO DE
LICITAÇÃO DESERTA
O Prefeito Municipal da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do
Turvo, Estado de São Paulo, TORNA PÚBLICO que NENHUM INTERESSADO acudiu ao chamamento do Edital do TOMADA DE PREÇO 2/
2019, cuja objeto é a(o) Contratação de empresa especializada para
a prestação de serviços de recapeamento asfáltico, pavimentação
asfáltica e guias e sarjetas, conforme projetos, memoriais descritivos,
orçamentos, cronogramas físico-financeiros e demais elementos técnicos em anexos a este edital, sob o Regime de Empreitada por Menor
Preço Global.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO, 02 de Abril
de 2019.
Laercio Lauder da Silva- Prefeito Municipal em exercício

Sábado, 06 de abril de 2019
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE EM
RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE REGISTRO
IMOBILIÁRIO (SEGUNDA 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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SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Convênio do Iamspe com Santa Casa de
Misericórdia de Santa Cruz será renovado

Dr. Antonio Neto (Iamspe), Ricardo Madalena, Elmo Susuki, Lourival Heitor e Cristiano Miranda

Otacílio em reunião com secretário estadual de Saúde

Uma união de forças entre
o Prefeito Otacílio Parras Assis, Deputado Estadual Ricardo Madalena, dos Vereadores
Lourival Heitor e Cristiano
Miranda, do Secretário Municipal de Saúde, Diego Singolani e do empresário e Diretor da Santa Casa, Elmo Susuki conseguiu encerrar uma
novela que já se arrastava por
algum tempo em Santa Cruz
do Rio Pardo, a renovação do
convênio entre Iamspe (Instituto de Assistência Médica
ao Servidor Público Estadual
de São Paulo) e Santa Casa
de Misericórdia.
Na semana passada todos
estiverem em São Paulo e se
reuniram com Dr. Wilson Pollara, superintendente do Iamspe e Dr. Antonio Neto, As-

sessor Técnico. Foi passada
a situação e a necessidade da
renovação do convênio e todos deixaram a reunião de
forma otimista.
A boa notícia veio no início
da tarde desta quarta-feira
(03), quando o prefeito Otacílio recebeu uma mensagem do
deputado Ricardo Madalena,
informando que o convênio
entre Iamspe e Santa Casa de
Santa cruz será assinado na
próxima terça-feira (09).
“A população de Santa
Cruz do Rio Pardo contará
com a ajuda de mais uma instituição do estado para fortalecer a Saúde de nossa gente.
Agradeço ao Dr. Wilson Pollara pelo atendimento do nosso ofício de credenciamento
do Iamspe para a nossa re-

gião”, disse o Parlamentar.
Na próxima terça-feira, os
Vereadores Lourival Heitor,
Cristiano Miranda e Professor Edvaldo irão até São Paulo
acompanhados de Diretores
da Santa Casa para a assinatura do novo convênio.
Novos pedidos
Aproveitando a viagem até
a capital paulista, o prefeito
Otacílio Parras Assis e o Secretário Diego Singolani se
reuniram com o Secretário
Estadual de Saúde, Dr. José
Henrique Germann Ferreira e
realizaram novos pedidos para
o Hospital de Santa cruz. Foram solicitadas ampliações de
leitos da UTI Neonatal e a
inclusão da Santa Casa do
município no programa “Santas Casas Sustentáveis”.

