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R$ 2,00

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

E-MAIL: folhadesantacruz@gmail.com

Fórum ODS na construção de uma sociedade melhor, socialmente
inclusiva, ambientalmente sustentável e economicamente equilibrada
Governo de São Pedro do Turvo
realiza Arraiá para os funcionários

O prefeito de Ipaussu e presidente da Ummes (União dos
Municípios da Média Sorocabana) Sergio Guidio recepcionou na manhã do dia 29 último, prefeitos, secretários, vereadores, empresários e representantes de entidades que
participaram do 1º Fórum
ODS Centro Oeste Paulista.

Dentre os convidados, podemos destacar os integrantes
da Mesa Diretora dos trabalhos, o vice-prefeito Tiãozinho,
o prefeito de Timburi Paulinho
Minozzi, prefeito de Maracaí
e presidente do Civap (Consórcio Intermunicipal do Vale
do Paranapanema) Eduardo
Correa Sotana, Silvia Canta-

rin diretora de Ensino Regional de Ourinhos, Ana Paula
Fava da executiva estadual
dos ODS’s no governo de São
Paulo e o presidente da Câmara, Vinicius Pedraci além
do gerente de desenvolvimento sustentável da Special Dog,
João Paulo Figueira.
Leia matéria na página 3.

Confira as fotos dessa anima festa na página 5

Ligue e agende uma
avaliação no (14)
99857-0194 ou 3372-6640

Dos amigos Wagner e Gabriel
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SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Super Semana de Ofertas acontece de 8 a 13 de julho
Na próxima semana, de 8
a 13 de julho, o comércio de
Santa Cruz do Rio Pardo estará em festa. Será realizada
a Super Semana de Ofertas.
As lojas participantes estarão identificadas com as tags
e bexigas cedidas pela ACE.
“Será uma ótima oportunidade para ampliar a lucratividade em um mês considerado fraco em vendas
para o comércio. Contamos
com a participação do empresariado”, destaca o presidente da ACE, Artur Alberto Andrade Araújo.

Roderic Miyoshi foi o
consultor a expor os temas
aos participantes

Com o objetivo de orientar os empresários para que
os mesmos possam aproveitar a oportunidade foram realizadas capacitações, em
parceria com o Sebrae, entre os dias 26 e 27 de junho.
Os temas abordados foram
Visual Merchandising para
varejo – auxilia o empresário a formar uma estratégia
de varejo que trabalha o ambiente do ponto de venda, e
cria uma identidade da loja
ou da marca e formação de
preço. O consultor Roderic
Miyoshi foi o palestrante.

Empresários participaram da Semana de Capacitações para o Comércio

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Ação visa recursos para climatização da Central de Materiais
Está em andamento ação
entre amigos promovida pelos
colaboradores da Santa Casa
de Santa Cruz do Rio Pardo.
O objetivo é com os recursos

arrecadados executar a climatização da Central de Materiais do hospital.
Os números são vendidos a
R$ 1,00. Os prêmios são vale

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. CELSO DUARTE DOMINGOS e SILVIA HELENA DE OLIVEIRA.
Ele, natural de Quatá, Estado de São Paulo, nascido aos dezessete de
março de um mil novecentos e sessenta e nove (17/03/1969), profissão motorista, estado civil divorciado, domiciliado e residente à Rua
Genesio Gazola, 363, Chácara Peixe, na cidade de Santa Cruz do Rio
Pardo, Estado de São Paulo, filho de EMILIO DOMINGOS e de dona
EDITE GONÇALVES DUARTE DOMINGOS. Ela, natural de Santa Cruz do
Rio Pardo, Estado de São Paulo, nascida aos sete de maio de um mil
novecentos e setenta e cinco (07/05/1975), profissão servidora pública, estado civil divorciada, domiciliada e residente à Rua Genesio Gazola, 363, Chácara Peixe, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo,
Estado de São Paulo, filha de MILTON JOAQUIM DE OLIVEIRA e de dona
MARLENE MARQUEZIN DE OLIVEIRA.
2. DENILSON APARECIDO FERNANDES e RENATA TOLEDO DE
ALMEIDA. Ele, natural de Santa Cruz do Rio Pardo - SP, nascido aos 05/
04/1976, profissão auxiliar de limpeza, estado civil divorciado, domiciliado e residente na Rua Humberto Magnani, Etere Cortela, na cidade de
Santa Cruz do Rio Pardo - SP, filho de MANOEL FERNANDES e de dona
DEONICE GONÇALVES FERNANDES.. Ela, natural de Piraju - SP, nascida
aos 23/05/1985, profissão escriturária, estado civil solteira, domiciliada
e residente na Rua Octavio Ramos Garcia, Sérgio Garcia, na cidade de
Piraju - SP, filha de SERGIO TOLEDO DE ALMEIDA e de dona NADYR
JORGE FERRI TOLEDO DE ALMEIDA.
3. DENYSON DA SILVA AGUIAR e FLÁVIA CRISTINA DA COSTA. Ele, natural de Joselândia, Estado do Maranhão, nascido ao primeiro de novembro de um mil novecentos e oitenta e sete (01/11/
1987), profissão pedreiro, estado civil solteiro, domiciliado e residente à rua Alvim de Souza Melo, 98, João Piccin, na cidade de Santa
Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de LEONARDO RODRIGUES DE AGUIAR e de dona MARIA CÉLIA DA SILVA AGUIAR. Ela,
natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, nascida
aos três de março de um mil novecentos e oitenta e sete (03/03/
1987), profissão do lar, estado civil solteira, domiciliada e residente à
rua Alvim de Souza Melo, 98, João Piccin, na cidade de Santa Cruz do
Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de SAMUEL INACIO DA COSTA
e de dona ROSALINA CORRÊA DOS SANTOS COSTA.
4. FABIO PEREIRA e ELIZABETE TEODORA RIBEIRO. Ele, natural
de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, nascido aos vinte
e três de novembro de um mil novecentos e setenta e sete (23/11/
1977), profissão pedreiro, estado civil divorciado, domiciliado e residente à Rua Hawai, 72, Parque das Nações, na cidade de Santa Cruz
do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de BENEDITO SEBASTIÃO
PEREIRA e de dona APARECIDA DONIZETI FERREIRA PEREIRA. Ela,
natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, nascida
aos dezoito de maio de um mil novecentos e oitenta e dois (18/05/
1982), profissão manicure, estado civil divorciada, domiciliada e residente à Rua Hawai, 72, Parque das Nações, na cidade de Santa Cruz
do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de GILBERTO ALVES RIBEIRO e de dona FRANCISCA TEODORA MARTINS RIBEIRO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Marcelo Cacciacarro Soares
Oficial de Registro Civil

Rua: Joaquim Manoel de Andrade, 1145 - Centro

Enfermeira Diana Cintia com os números vendidos

compras do O Boticário (1º
R$ 200,00, 2º R$ 150,00 e 3º
R$ 100,00). O sorteio será no

dia 14 de setembro. Os números podem ser adquiridos na recepção do Pronto Atendimen-

Objetivo da ação entre amigos é climatizar a Central de Materiais

to ou por meio do telefone 9
9734-8042, com a enfermeira
Diana Cintia da Silva.

A climatização da Central
de Materiais é um importante passo para os processos
de esterilização. Com isso o
hospital passará a cumprir
corretamente a RTC 15, proposta pela Anvisa.
A Central de Materiais é
composta por três ambientes:
Expurgo, sala de preparo e o
armazenamento.
De acordo com a enfermeira Diana Cintia, responsável pelo setor, em breve
deverá ser realizada uma visita ao hospital de base de
Bauru para verificar o funcionamento do sistema de climatização da Central de Materiais da unidade.
Em abril já foi realizada uma
ação entre amigos com intuito
de executar melhorias na Central de Materiais. Na ocasião
foram arrecadados R$ 1.920
investidos na compra de fitas
identificadoras e caixas organizadoras para transporte estéreis e contaminados.
SANTA CRUZ
DO RIO PARDO

Santa Cruz na
Copa América!
A Prefeitura Municipal
através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e
Turístico, estará disponibilizando para amanhã (07) a
partir das 15 horas, na praça
Carlos Queiroz, telão com
transmissão da final da Copa
América, entre Brasil x Peru.
Haverá ainda apresentação da banda PMA TRIO e a
presença dos Foods Trucks.
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IPAUSSU

1º Fórum ODS Centro Oeste Paulista acontece em Ipaussu
O prefeito de Ipaussu e
presidente da Ummes (União
dos Municípios da Média Sorocabana) Sergio Guidio recepcionou na manhã do dia 29
último, prefeitos, secretários,
vereadores, empresários e
representantes de entidades
que participaram do 1º Fórum
ODS Centro Oeste Paulista.
Dentre os convidados, podemos destacar os integrantes
da Mesa Diretora dos trabalhos, o vice-prefeito Tiãozinho,
o prefeito de Timburi Paulinho
Minozzi, prefeito de Maracaí
e presidente do Civap (Consórcio Intermunicipal do Vale
do Paranapanema) Eduardo
Correa Sotana conhecido por
Tatu, Silvia diretora do Ensino na região, Ana Paula Fava
da executiva estadual dos
ODS’s no governo de São
Paulo e o presidente da Câmara, Vinicius Pedraci além
do gerente de desenvolvimento sustentável da Special Dog,
João Paulo Figueira.
O ODS Centro Oeste Paulista é um movimento coletivo, constituído por voluntários, de caráter apartidário, plural e ecumênico, com a finalidade de contribuir para a melhoria da qualidade de vida da
sociedade, visando cumprir
com os compromissos da
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, aprovada pelos países membros da
ONU durante sua 70ª Assembleia Geral realizada em se-

tembro de 2015, em Nova
York. O Movimento visa facilitar a incorporação dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) na prática das pessoas e organizações no Centro Oeste Paulista e busca a construção de
uma sociedade melhor, socialmente inclusiva, ambientalmente sustentável e economicamente equilibrada.
Na abertura oficial, o prefeito Tatu lembrou que eventos como esse são essenciais
para que todos despertem e
possam correr atrás e batalhar, “porque quando é algo ligado a um recurso a gente
corre atrás e quando não é
algo carimbado, a gente deixa se amontoando. A minha
esposa que está presente aqui
vem me cobrando há muito
tempo a questão do ODS e
ontem participei do ciclo de
palestra com Tribunal de Contas em Presidente Prudente e
50% do evento foi sobre o
ODS então, não é uma agen-

da que veio ficar só no papel,
é algo que veio para ficar e
vai dar um norte futuro. Parabéns a todos os envolvidos
porque se todos estivermos
unidos e falando a mesma língua, com certeza essas diretrizes que foram estudadas e
planejadas, a hora que a gente conseguir de fato dar sequência a isso, a gente vai
construir aquela sociedade, a
nossa cidade, um futuro melhor para que as pessoas possam viver e ter expectativa e
serem felizes em nossos municípios. Obrigado pelo convite
e parabéns por essa iniciativa
pioneira porque puxar a fila
muitas vezes não é fácil, porque as pessoas não conhecem
e criticam mas lá na frente vai
ser lembrado por plantar uma
grande semente que vai dar
uma árvore com frutos. Parabéns a todos”, completou.
Durante seu pronunciamento, o prefeito Serginho disse que a Ummes tomou essa
iniciativa de trabalhar a ques-

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Deputado Rodrigo Agostinho visita Santa
Cruz e recebe pedidos para a Saúde
Na manhã desta sexta-feira (05) o deputado federal
Rodrigo Agostinho (PSB) visitou Santa Cruz do Rio Pardo
e esteve na prefeitura onde se
reuniu com Diego Singolani,
Secretário Municipal de Saúde, e o vereador Cristiano Miranda, presidente do PSB na
cidade. O vereador Professor
Edvaldo Godoy (DEM), estava no Paço Municipal, e também participou do encontro.
O deputado está visitando
cidades da região, e elogiou
Santa Cruz. “Estamos visitando as cidades da região, minha
região, já que sou de Bauru e
tenho ouvido muitos elogios de
Santa Cruz e hoje estou constatando que a cidade realmente está muito bonita”, disse.
“Além da visita, também, é claro, estou deixando meu gabi-

Agostinho, Cristiano Miranda, Diego Singolani e Professor Edvaldo

nete a disposição da prefeitura de Santa Cruz, as portas estão abertas”, concluiu.
Diego Singolani aproveitou
para fazer alguns pedidos
para a Saúde “Estamos com
uma demanda parada no Ministério da Saúde, que é o
CER IV (Centro de Especialidades para Reabilitação
Motora, Intelectual, Auditiva

e Visual), projeto que vai atender 62 municípios da região de
Marília e o deputado se mostrou bastante solicito em ajudar, e claro já aproveitamos e
pedimos emendas para custeio da Saúde, para a execução de consultas, exames e
outros procedimentos necessários a população”, comentou Singolani.

tão do ODS porque é um
tema atual. “Acho que cada
município tem e pode tomar
os ODS’s como diretrizes no
governo, como uma questão
de plano de trabalho, como o
Município Verde Azul que
existe há 12 anos e que não
deixa também de ser um
ODS e trabalha inclusive em
cima da questão do ODS que
é o Meio Ambiente então, são
12 anos trabalhando nessa
questão de conscientização,
de planejamento para que a
gente possa melhorar a questão sustentável em todos os
municípios. É importante a
presença dos prefeitos e vereadores porque a gente vai
apagando incêndios no dia a
dia e esquece muitas vezes de
focar no que é necessário
para deixar um mundo melhor
no futuro. Quero agradecer
imensamente a Aline que está
organizando através da Ummes e trouxe esse tema e é
importante a gente discutir
muitas vezes através de Consórcio. A Ummes está passando por uma reestruturação,
de uma Associação para ser
um Consórcio, está aqui um
grande exemplo que é o Civap que participam 34 municípios que faz um trabalho
excelente, fui conhecer essa
semana o Cioeste que é outro
Consórcio na região de Barueri, Osasco, Carapicuiba e
estão todos preocupados com
essa questão do ODS e a
Ummes está dando esse pontapé inicial mas, tenho certeza que nessa união dos municípios a gente pode trocar
muitas ideias, discutir os temas
e avançar”, discursou.
A Ana Paula lembrou que
o ODS é uma grande oportunidade de diálogo. “Na Casa
Civil estamos desenvolvendo
um grande trabalho que vou
apresentar logo mais, principalmente com o tema parce-

rias. Vamos desenvolver um
trabalho para incrementar os
ODS a todos os governos e
eu falo também da Agenda
2030 que inclui não só os ODS
mas também as metas e decisões políticas tomadas pelo
Estado e nós vamos desenvolver toda uma metrificação e
os indicadores serão definidos
para alcançar as metas então,
é um trabalho prático que o
estado de São Paulo vai fazer
e também acho importante
dizer que apesar de representar o Estado nesse momento,
eu sou uma cidadã e temos
funções diferentes, mas somos todos cidadãos então, é
interesse de todos nós para
que todos apoiemos fortemente para que nenhum de nós
sejamos deixados para trás.
Muito obrigada”, finalizou.
Em seguida, Ana Paula
Fava apresentou o relatório
de resultados, de 2016 a 2020
na aplicação dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável no Estado. João Paulo
Figueira, apresentou o case

da Special Dog para fomentar a educação municipal e
também mostrou as demais
ações sustentáveis da empresa. Vanilson Fickert falou sobre regionalização turística
lincada aos ODS e seus impactos, ele é coordenador de
turismo do Estado. José Walter Figueiredo falou sobre
Município Verde Azul e como
os ODS podem ajudar na integração de ações ambientais, ele é coordenador do
PMVA no Estado. Também
se pronunciaram, Fabiana
Lopes da Cunha, mestre da
Unesp Ourinhos e articuladora do Projeto Interestadual
Angra Doce e Aline Oliveira, interlocutora regional da
RT Angra Doce Paulista e
signatária do PNUD.
O Fórum foi realizado após
analises e solicitações nos grupos temáticos da Ummes com
apoio da Special Dog, PINN
Consultoria, Prefeitura de
Ipaussu, Prefeitura de Timburi, Unesp Ourinhos, ETEC
Ipaussu e Governo do Estado.
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ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Concluído Curso
de Processamento
de Carne Bovina

No dia 28 de junho, aconteceu o encerramento do
Curso de Processamento de
Carne Bovina, uma parceria
da Secretaria Municipal de
Agricultura de Espírito Santo do Turvo e SENAR com
a professora Sacramento.
O prefeito Afonso, o secretário da Agricultura Leandro e Toninho do Sindicato estiveram presentes e

falaram sobre a importância do curso para a cidade
e em especial para os alunos que poderão usar o
aprendizado como meio de
obter renda familiar.
Segundo a Secretaria de
Agricultura, novos cursos
já estão sendo viabilizados
em parceria com o SENAR e deverão ser anunciados em breve.
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SÃO PEDRO DO TURVO

“Arraiá da Prefeitura” é sucesso novamente
Realizada pela administração municipal, a Festa
Junina “Arraiá da Prefeitura” de São Pedro do Tur-

vo vem se tornando sucesso a cada edição.
Segundo o prefeito Marquinho Pinheiro, o Arraiá
é uma confraternização
para valorizar os funcionários públicos que tanto
fazem pelo município e colaboram fortemente na administração pública.
O prefeito agradece todos que colaboraram com o
sucesso da Festa. “Quero
agradecer em especial os
Diretores e Secretários Municipal que foram e participaram junto conosco nesta

linda festa. Meu respeito e
minha gratidão! Parabéns
Eduarda Pinheiro e equipe
por fazer a diferença. Onde

amor opera, há um toque
especial!”, completou Marquinho Pinheiro.
Fotos: Richard Rojas
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ESPÍRITO SANTO DO TURVO

CRAS e Assistência
Social realizam Festa
Junina aos participantes
de programas sociais

No dia 25 de junho foi
re a l i z a d o n o C e n t ro d e
Convivência do Idoso –
CCI de Espírito Santo do
Turvo, Festa Junina do

CRAS e Assistência Social para todos os participantes dos Serviços e
Programas do Centro de
Referência de Assistência Social. Além de danças, o evento contou com
comidas típicas como pip o c a , c a c h o r ro q u e n t e ,
bolos, doces, refrigerante, canjica e caldo de
mandioca, além de brincadeiras como pescaria,
brinquedos e touro mecânico que fizeram a diversão dos participantes.
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SÃO PEDRO DO TURVO

Grandiosa festa junina encerra semestre letivo

As escolas e creches municipais de São Pedro do Turvo, encerraram o semestre
letivo com uma grandiosa
festa junina para seus alunos.
Gestores, professores, funcionários, Cozinha Piloto, põe
a “mão na massa” para oferecer às crianças tudo que se
tem numa festa junina: cachorro quente, pastel, maçãdo-amor, moranguinho com
chocolate, pipoca doce, suco
natural, mini pizza, além dos
brinquedos como pula-pula.
As crianças, juntamente com
seus professores, dançam
novamente o que foi apresentado na Festa Junina que a
escola faz tradicionalmente
com os pais e a comunidade,
num sábado ou domingo de
junho. As diretoras explicaram que, primeiro há uma
Festa Junina com o objetivo
de interação entre escola e
comunidade, onde o recurso
arrecadado é revertido nessa festa para as crianças e
também numa grandiosa festa que se faz em outubro, na
Semana da Criança.
A Secretária da Educação,
Prof. Silene, disse que as Festas Juninas nas escolas e creches, são tradicionais em junho, julho e até agosto. “Os

pais, a comunidade e o comércio local, colaboram muito
para que ela aconteça, na verdade, há muita gente envolvida; funcionários da prefeitura, que montam as barracas,
cuidam da parte elétrica, a
Cozinha Piloto, professores e
funcionários que doam seu
tempo num sábado inteiro, às
vezes até no domingo no preparo de alimentos e enfeites,
até o Padre Augustine, que
empresta as mesas da Paróquia e acaba fazendo parte
disso tudo, que tem um único
objetivo: União da escola com
a comunidade em prol de nossas crianças, num elo essencial para uma Educação de
qualidade. Sempre faço questão de repetir: Não se faz Educação sem parcerias, precisamos de todos para que a Educação aconteça”, completou.
Esse ano, também houve
a festa junina do EJA – Educação de Jovens e Adultos
que acontece no período noturno na Escola José Teodoro, inclusive com a presença
do prefeito Marquinho Pinheiro e a primeira-dama
Eduarda, que ficaram emocionados com a declaração
da aluna Luzia, de 67 anos
que estava radiante porque
aprendeu escrever seu nome.
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