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12 de janeiro de 2019 - Sábado

EDIÇÃO Nº 1.350

R$ 2,00

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

E-MAIL: folhadesantacruz@gmail.com

Festa do Peão Boiadeiro de Santa Cruz do
Rio Pardo acontece de 16 a 20 de janeiro

Com realização entre os
dias 16 e 20 de janeiro, no recinto de exposições José Rosso, a Festa do Peão Boiadeiro realizada pela Marrero
Rodeio em parceria com a
Prefeitura Municipal de San-

ta Cruz do Rio Pardo, movimentará todo o município e
região, pois foi preparada com
muitas novidades e uma grade de shows incrível.
No dia 16, quarta-feira, o
show será de Fernando e So-

rocaba; na quinta-feira, 17, a
cantora de renome internacional Anitta subirá ao palco; na
sexta-feira, 18, o show será de
Bruno e Marrone; no sábado,
19, Santa Cruz irá contar com
a rainha da sofrência, Marília

Mendonça e para fechar o
evento no domingo, 19, Raça
Negra trará o melhor do samba e pagode. Único show pago
será o de Marília Mendonça,
os outros são de entrada franca. A abertura oficial do evento acontecerá na noite de quinta-feira, 17, com a presença de
autoridades. Segundo Edison
Marrero, a venda de camarote individual para o show de
Bruno e Marrone está surpreendendo, assim como o da
Marília Mendonça, que é a
aposta de recorde de público.
Leia na página 2.

Otacílio e Marrero durante a coletiva

Dos amigos Wagner e Gabriel
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Fernando & Sorocaba, Anitta, Bruno e
Marrone, Marília Mendonça e Raça Negra
na Festa do Peão de Santa Cruz do Rio Pardo
Com realização entre os
dias 16 e 20 de janeiro, no recinto de exposições José Rosso, a Festa do Peão Boiadeiro realizada pela Marrero
Rodeio em parceria com a
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, movimentará todo o município e
região, pois foi preparada com
muitas novidades e uma grade de shows incrível.
No dia 16, quarta-feira, o
show será de Fernando e Sorocaba; na quinta-feira, 17, a
cantora de renome internacional Anitta subirá ao palco;
na sexta-feira, 18, o show
será de Bruno e Marrone; no
sábado, 19, Santa Cruz irá
contar com a rainha da sofrência, Marília Mendonça e
para fechar o evento no domingo, 19, Raça Negra trará
o melhor do samba e pagode. Único show pago será o
de Marília Mendonça, os outros são de entrada franca.

Prefeito Otacílio e organizador Edison Marrero

A abertura oficial do evento
acontecerá na noite de quinta-feira, 17, com a presença
de autoridades.
Durante coletiva de imprensa realizada na tarde de
quinta-feira, 10, o prefeito

Otacilio Assis foi questionado se ele estava tinha conhecimento de que há rumores
de manifestação durante o
show de Anitta (pago pela
prefeitura) por ela ter feito
campanha contra o presiden-

IPAUSSU

Prefeitura inicia obras na Praça Garrocino

Rua: Joaquim Manoel de Andrade, 1145 - Centro

Nesta semana, a Prefeitura Municipal de Ipaussu deu
início nas obras do Campo Sintético da Praça Garrocino e
instalação da academia ao ar
livre, para trazer a primeira
opção de esporte e lazer para
população desse bairro.
Esta obra foi conquistada
através do Governo do estado
de São Paulo, com o apoio do
Deputado Estadual Campos
Machado que interviu para
agilizar a assinatura desse convênio durante o ano de 2018.

te Jair Bolsonaro. “O povo de
Santa Cruz e região é educado o suficiente para não
misturar as coisas, porque
esse é um evento para comemoração, diversão e não é
evento político. Só lembrar
que a grade de shows foi fechada em janeiro de 2018, a
contratação dela já havia sido
feita independente de processo político de Bolsonaro e
dessa manifestação toda então, não tem nenhuma vinculação. Se alguém fizer uma
manifestação desse tipo,
acho que a grande maioria
não vai apoiar”, respondeu.
Segundo Edison Marrero,
a venda de camarote individual para o show de Bruno e
Marrone está surpreendendo, assim como o da Marília
Mendonça, que é a aposta de
recorde de público. Marreiro
deixou claro que para 2020,
já está sendo preparada uma
grade diferenciada, especialmente para comemorar os 25
anos do rodeio e os 150 anos

do município.
Em todas as noites acontecerá o tradicional rodeio em
touros e a novidade deste ano
será o rodeio em cavalos. “Volta, mas não volta como eu queria. Eu queria a Cia WR, mas
toda locação da tropa é revertida para a Apae de Novo Horizonte e ele resolveu a partir
de dezembro descansar a tropa. A gente está trazendo uma
outra, mas não é aquilo que eu
queria. Vamos ver o resultado
agora e fazer uma avaliação
para ver se compensa continuar ou não”, explicou Marrero. O torneio leiteiro, realizado
pela primeira vez em 2018 com
sucesso, segundo o prefeito,
não será realizado nesta edição por falta de interesse dos
produtores de leite.
Em parceria com a Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência e de Desenvolvimento Social, o evento contará com banheiros químicos com acessibilidade, local reservado para assistir

aos shows e atrações, mais
sinalização e indicações visuais para os deficientes, e ainda o estacionamento contará
com 30 vagas especiais para
idosos e pessoas com deficiência que ficarão há 50 metros da entrada principal. A
Festa do Peão contará ainda
com espaço para estacionamento de vans e ônibus gratuitamente para excursões de
Santa Cruz e região.
Informações, convites e
camarotes podem ser obtidos
através dos telefones (14)
99692-3930 e (14) 998948261. Ingresso para o show
de Marília Mendonça também podem ser obtidos nos
pontos de vendas espalhados
pela região; em Santa Cruz:
na Central do Rodeio, Posto
Brasília, Academia Moovit,
H. Majoni e Lalola; em Ourinhos: H. Majoni, Drogalar
e Academia Moovit; em Bernardino de Caampos: Academia Moovit e, em Ipaussu, na
Baiúca do Miguel.

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Santa Cruz do Rio Pardo realiza
campanha Janeiro Branco
Santa Cruz do Rio Pardo
aderiu à campanha Janeiro
Branco, que tem como objetivo convidar a população a discutir a importância do cuidado com a saúde mental em
busca de mais felicidade e
qualidade de vida.
O mês de janeiro foi escolhido, pois representa, simbólica e culturalmente, um mês
de renovação de esperanças
e projetos de vida. Com a campanha pretende-se difundir
um conceito ampliado de saúde mental e saúde emocional.
É direcionada a população de
um modo geral. Além do cronograma de atividades, haverá salas de espera nas Unidades de Saúde para divulgação
da campanha através de dinâmicas com mural e mensagens positivas.
Cronograma:
Dia 04/01/2019 (sextafeira): 15h - Reunião com
enfermeiras das Unidades de
Saúde e equipe do CAPS
Dia 09/01/2019 (quartafeira): 9h - Piquenique na praça São Sebastião com usuários do CAPS
13h - Roda de conversa
sobre conceito ampliado de
Saúde Mental e Saúde Emocional, local CAPS
Dia 10/01/2019 (quinta-

feira): 9h - “Saúde Mental da
Mulher determinada por suas
condições de vida” - público
alvo: grupo de mulheres- Local: CRAS Betinha
Dia 14/01/2019 (segunda-feira): 13h30 - Roda de
conversa com as idosas sobre saúde mental - Técnicas de relaxamento e dinâmicas de grupo - público
alvo: Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculos para idosos
Dia 18/01/2019 (sextafeira): Lançamento e divulgação e atividades de conscientização da Campanha na
24ªFesta do Peão Boiadeiro de
Santa Cruz do Rio Pardo 2019,
no estande da Saúde com
mensagens positivas
Dia 23/01/2019 (quartafeira): 18h às 20h - Distribuição panfletos na Feira da Lua
e divulgação da campanha e
apresentação da Percussão
Batuque Tantã - CAPS
Dia 24/01/2019 (quintafeira): 18h às 20h - Roda de
conversa no grupo de dependentes químicos
Dia 25/01/2019 (sextafeira): 09h - Caminhada Janeiro Branco
Profissionais e projetos da
Secretaria da Saúde e Secretaria Municipal dos Direitos

Da Pessoa com Deficiência
e Desenvolvimento Social
8h - Concentração em
frente igreja São Benedito
percorrendo rua central do comércio até a Praça Deputado
Leônidas Camarinha.
CRAS ESTAÇÃO
No decorrer do mês
de janeiro irá promover ações
socioeducativas nos Serviços
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos sobre a
campanha Janeiro Branco
com o objetivo de sensibilizar
os usuários a pensarem sobre
suas vidas, o sentido e o propósito das suas vidas, a qualidade dos seus relacionamentos e o quanto elas conhecem
sobre si mesmas, suas emoções, seus pensamentos e sobre os seus comportamentos.
24/01/2019: Encerramento das atividades com uma palestra com profissional de saúde mental reforçando os principais aspectos da campanha.
CREAS
23/01/2019: reunião com
Adolescentes
24/01/2019: reunião com
os pais dos adolescentes em
medida de internação na
Fundação Casa
31/01/2019: reunião com
os pais dos adolescentes em
medida no CREAS.
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4ª edição da Fest Run acontece em 20 de janeiro
Os santa-cruzenses têm
mais uma atividade para comemorar o aniversário de
149 anos da cidade, no dia
20 de janeiro, a 4ª edição da
Santa Cruz Fest Run. A largada será às 8 horas, na Praça São Sebastião, em frente
a antiga Maternidade. O percurso da corrida será de 5
Km e 10 Km. Já na caminhada são 3 Km.
As inscrições podem ser
feitas até o próximo dia 15 de
janeiro, através do site
www.incentivoesorte.com.br,
ou pessoalmente em uma das
unidades da Academia Moo-

Imagem dos vencedores na edição do ano passado

vit que promove o evento,
com o patrocínio da rede de
farmácias Drogalar. De acordo com um dos organizadores,
Adriano Campanha, a expectativa é de 700 participantes.
“Com a grande procura liberamos mais 150 inscrições.
Estamos muito felizes com
este resultado que ressalta o
trabalho realizado nas edições
anteriores”, comenta.
Os inscritos receberão um
kit composto por camiseta,
squeeze e medalha.
As premiações serão por
categoria nos 5 Km e 10 Km
e haverá também premiação

em dinheiro para as três maiores equipes.
Neste ano a novidade é a
inclusão da categoria militar.
Após a corrida, os participantes terão à disposição food
trucks para alimentação.
Como patrocinador Master da corrida, a Drogalar
também desenvolverá um
trabalho em prol da saúde.
Na linha de partida e chegada, os profissionais da farmácia estarão realizando testes de glicemia e medição de
pressão arterial e outras orientações relacionadas à área
da saúde.

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

CAS Formando Talentos participa de Copa Sul-americana
Desde o dia 6 de janeiro,
87 atletas do projeto CAS
Formando Talentos estão
concentrados na Copa Cinbrala Sul-americana. Os jogos da competição são realizados em Echaporã e Oscar

Bressane, cujas respectivas
prefeituras são organizadoras
do evento esportivo.
Com os atletas, está uma
comissão técnica composta
por 16 membros, responsáveis
pelo alojamento, transporte e

alimentação das equipes.
A competição que reúne
atletas da base encerra amanhã, 13. Participam as equipes das categorias sub 10, sub
12, sub 14 e sub 16.
Por enquanto o time da

Outro time que também entrou em campo foi o sub 14 que
venceu o Rio Training por 3 a 0.
Os gols foram dos atletas: Grilo
1, João Gabriel 1 e Moreira 1.
Já a equipe sub 10 venceu o
time de Marília por 2 a 0, os gols
foram de Zacareli e Miguel.
A equipe sub 16 se despediu da competição após empatar em 2 a 2 com Echaporã
que se classificou por apresentar melhor campanha no
campeonato.
categoria sub 12 está na final.
A equipe se classificou após
vencer Chute Inicial Bauru
por 1 a 0, na manhã do dia 10
de janeiro. O gol da vitória foi
de Kauã Bueno.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
EXTRATO DE CONTRATOS
Contrato Administrativo nº 03/2019
Processo: 3971/2018 – Pregão nº 41/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: Aonet Telecom Eireli Me
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de
serviço de provedor de internet 24 horas por dia, 07 dias por semana,
com provimento de Link de Internet Dedicado, interconexão Lan to Lan
full duplex, através de infraestrutura de Fibra Optica com suporte técnico especializado ao Município de Espírito Santo do Turvo, através da
Diretoria Municipal de Administração.
Valor: R$ 80.880,00
Vigência: De 07/01/2019 à 07/01/2020
Processo: 054/2019 – Pregão 01/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Vigência: De 09/01/2019 a 21/11/2019
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Escolar – Licitação realizada pelo Consorcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema
– CIVAP, (pregão 17/2018) Através da Secretaria Municipal de Educação.
Contratada: Andipel Papelaria LTDA-ME.
Valor: R$ 5.102,90
Contratada: C. Silvério Simão Eireli Me.
Valor: R$150,00
Contratada: Campi & Souza Ltda Epp.
Valor: R$383,50
Contratada: Garrote E da Silva Ltda Me.
Valor: R$1.889,00
Contratada: Maxpel Comercial Eireli Epp.
Valor: R$1.299,00
Contratada: Mec Limp Material Para Escritório E Limpeza Ltda Epp
Valor: R$12.395,00
Contratada: Rasek Logística E Suprimentos Ltda Me.
Valor: R$351,00
Contratada: Rosinéia de Cassia R. Valente Me.
Valor: R$5.269,00
Contratada: Universo Bolsas Ind. E Comércio Eireli Epp
Valor: R$1.488,00
Contrato Administrativo nº 13/2019
Processo: 079/2019 – Dispensa de Licitação nº 02/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: Priscila Angelica Lima de Souza LTDA-ME
Objeto: Locação de Duas Impressoras para a Prefeitura Municipal,
através da Diretoria Municipal de Administração.
Valor: R$ 7.920,00
Vigência: De 10/01/2019 à 10/01/2020
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Prefeito assina aditamento de R$ 215 mil
para obra da Creche do Jardim Vitória
Mais uma conquista na
área da Educação de São
Pedro do Turvo: suplementação de recurso no valor de
R$ 215. 288,51 para término da Creche Escola do Jardim Vitória. A assinatura do
Termo de Aditamento ao
convênio do Programa de
Ação Educacional Estado/
Município/Educação Infantil
ocorreu no dia 10 de janeiro,
quando o prefeito Marquinho
Pinheiro esteve na Secretaria de Educação do Estado
de São Paulo.
“Foram dias de luta, mas
o resultado é positivo. Esse
valor que entraria como contrapartida do município, conseguimos reverter e viabilizar pelo Estado. Vamos juntos finalizar essa grande
obra que beneficiará mais

REGIÃO

Obrigatoriedade do uso do cinto de
segurança completa 21 anos e
conscientização ainda é um desafio
Quase 70% dos passageiros de bancos traseiros que morreram em acidentes
nas rodovias brasileiras estavam sem cinto de segurança

de 250 crianças de nossa
cidade. Deus abrindo Por-

tas!”, comemorou o chefe
do Executivo.

Uma pesquisa realizada
pela Agência de Transporte
do Estado de São Paulo (ARTESP) sobre o uso do cinto
de segurança nas rodovias,
mostrou números preocupantes. Descobriu-se que 53%
dos passageiro que transitam
no banco traseiro, 15% dos
passageiros no banco dianteiro e 13% dos motoristas não
usam cinto de segurança. O

mesmo levantamento expôs
que, de 2012 a 2014, 69,4%
dos passageiros de bancos traseiros que morreram em acidentes nas rodovias estavam
sem cinto de segurança. As
vítimas fatais no banco da
frente de passageiro sem cinto chegam a 38,4% e a 50,1%
quando falamos dos motoristas. Não à toa, o não uso do
cinto está elencado entre os
principais fatores de risco à
segurança viária no Plano
Global da ONU.
Porém, nem dados como esses, nem a noção do grave risco que corre quem se desloca
sem o dispositivo foram suficientes para, 21 anos depois de
ser determinado como obrigatório em todo território nacional, conscientizar motoristas e
passageiros sobre a importância do uso do cinto de segurança. Esse ainda é um desafio a
ser superado, o que torna campanhas com essa finalidade

uma necessidade constante.
213 mil multas em 2017
A falta do uso do cinto de
segurança gerou 213.356 infrações nas rodovias federais em
2017, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal. Destas,
143.913 foram pela falta de uso
do dispositivo pelo condutor e
69.443 pelos passageiros.
A responsabilidade legal da
utilização do cinto de segurança é do condutor, que deve
conscientizar, orientar, observar e cobrar o uso do item por
parte de todos os ocupantes
do veículo.
A penalidade para o motorista quando um passageiro é flagrado sem o cinto de segurança
é a mesma quando o próprio condutor está sem ele, resultando
em uma infração grave sujeita
à multa no valor de R$ 195,23,
retenção do veículo até colocação do cinto pelo infrator e 5
pontos na carteira, conforme
artigo 167 do CTB.
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Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz
apresenta balanço de 2018 e metas para este ano

UTI Neo Natal ganhou mais leitos e será inaugurada em breve

A Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio
Pardo fechou seus balanços
de 2018, nesta segunda-feira
e divulgou as metas para 2019.
No ano passado foram registradas 5.248 internações,
sendo 3.467 referentes ao
SUS (Sistema Único de Saúde). O mesmo balanço aponta
12.436 atendimentos ambulatoriais, sendo 9.360 do SUS.
Apenas no Pronto Atendimento foram registrados 21.000
pacientes. Já em relação aos
exames de imagem, o Setor
registrou 20.703 exames.
Na maternidade foram registrados 834 partos, o número é pouco menor em relação

Enfermeira Thais Bette fala
sobre o trabalho desenvolvido
na Maternidade em 2018

a 2017, quando foram registrados 850 partos.
Do total, no ano passado,
266 foram normais e 568 cesarianas, o número de partos
normais cresceu em relação
a 2017, quando foram registrados 219.
O setor também registrou
78 tratamentos clínicos, 86
curetagens, 10 óbitos fetais,
nascimento de quatro gemelares e 37 laqueaduras.
No ano passado, a equipe
iniciou a aplicação do contato
pele a pele. No período foram
avaliadas 48 puérperas imediatas, e o procedimento foi
realizado em 41 dos casos.
“Iniciamos diversas práticas
no ano passado. Parabeniza-

mos a equipe envolvida e esperamos evoluir ainda mais
em 2019”, comenta a enfermeira obstetra, Thaís Bette.
OBRAS
Em 2018 o hospital também recebeu algumas melhorias estruturais e outras devem
ser entregues e iniciadas ainda no primeiro semestre. As
obras são custeadas com recursos próprios, emendas e
doações.
O pronto socorro e pediatria
foram alguns dos setores que
tiveram as reformas entregues.
A reforma da cozinha está
em andamento e deve ser entregue no primeiro semestre.
A aquisição de novos equipamentos por meio de doações
inicia neste mês.
Já a UTI Neonatal com a
ampliação de quatro leitos passando para dez, deve ser entregue nos próximos meses.
Com isso o Hospital pleiteará o
credenciamento junto ao SUS
e poderá obter mais recursos
para manutenção da unidade.
A UTI Adulto também deverá ter o número de leitos
ampliado de sete para dez,
desta forma o hospital poderá
se tornar estratégico dentro do
Programa Santas Casa Sustentáveis.
Outro setor que receberá
melhorias em 2019, será o
Centro Cirúrgico. Serão investidos R$ 700 mil.

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
EXTRATO DE DECRETO
1 - DECRETO Nº 1.968, DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - DISPÕE SOBRE
A MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO-SP E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. (Republicado o extrato por conter erro).
EXTRATO DE PORTARIA
1 - PORTARIA Nº 4.280, DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORA NAS ATRIBUIÇÕES/FUNÇÕES DE
TESOUREIRA DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Este Decreto e Portaria estão afixados na íntegra, no quadro de
avisos, no saguão da Prefeitura Municipal, conforme artigo 99 da Lei
Orgânica Municipal.
P. M. Espírito Santo do Turvo, de 09 de janeiro de 2019.
AFONSO NASCIMENTO NETO
Prefeito Municipal

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. JOÃO VICTOR BOCZKOVSKI IDE e GISELE VICENTE DOS
SANTOS. Ele, natural de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo,
nascido aos doze de julho de um mil novecentos e noventa e nove
(12/07/1999), profissão auxiliar de mecanico, estado civil solteiro,
domiciliado e residente à rua Antonio Batista Ferreira, 47, Jardim Brasilia, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo,
filho de FERNANDO IDE e de dona CARMEM LUCIA BOCZKOVSKI IDE.
Ela, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, nascida aos nove de
abril de um mil novecentos e noventa e nove (09/04/1999), profissão
do lar, estado civil solteira, domiciliada e residente à rua Antonio
Batista Ferreira, 47, Jardim Brasilia, na cidade de Santa Cruz do Rio
Pardo, Estado de São Paulo, filha de JOÃO CRISOSTOMO DOS SANTOS e de dona SUSY VICENTE DOS SANTOS.
2. FELIPE SOARES DA SILVA e ELIDIA VIEIRA MORAES. Ele, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, nascido aos quatorze de abril
de um mil novecentos e oitenta e oito (14/04/1988), profissão padeiro,
estado civil solteiro, domiciliado e residente à Rua Maria Aldivina Eufrozino, 85, Residencial Pacaembu, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de ANTONIO MIGUEL DA SILVA e de dona
SANDRA MARIA SOARES DA SILVA. Ela, natural de Osasco, Estado de
São Paulo, nascida aos três de fevereiro de um mil novecentos e
oitenta e nove (03/02/1989), profissão gerente de comércio, estado
civil solteira, domiciliada e residente à Rua Maria Aldivina Eufrozino,
Residencial Pacaembu, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado
de São Paulo, filha de JOSE ROBERTO VIEIRA DE MORAES e de dona
BENEDITA DE FATIMA DA SILVA MORAES.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Marcelo Cacciacarro Soares
Oficial de Registro Civil

-6-

Sábado, 12 de janeiro de 2019

