ANO XIII

16 de janeiro de 2019 - Quarta-feira

EDIÇÃO Nº 1.351

R$ 2,00

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

E-MAIL: folhadesantacruz@gmail.com

A dupla Fernando & Sorocaba abre Festa
do Peão de Santa Cruz do Rio Pardo, hoje

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.
Hoje, 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. A abertu-

ra oficial do evento acontecerá na noite de quinta-feira,
17, com a presença de autoridades.
Segundo o empresário 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 que-

ria. 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 ain-

da 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.

Dos amigos Wagner e Gabriel
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Continua campanha Janeiro Branco em Santa Cruz
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 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 Secre-

CAMPANHA JANEIRO
BRANCO 2019
* Estar bem consigo mesmo e com os outros;
* Aceitar as exigências da
vida;
* Saber lidar com as emoções e frustrações;
* Reconhecer suas limitações;
* Buscar ajuda quando necessário;
* Fazer atividades de lazer;
* Construir vínculos sociais;
* Beber água. Manter-se
hidratado é essencial para o
bom funcionamento do organismo;
* Ter um bom padrão de
sono. Durante o sono o corpo
coloca em prática o ciclo de
diversos hormônios e, quando
não dormimos bem, ocorre

uma desordem hormonal que
pode causar ou agravar diversas condições de saúde;
* Praticar atividade física.
Movimentar o corpo auxilia na
circulação, no fortalecimento
corporal, na postura e diversos outros benefícios muito
importantes para a saúde, o
exercício também contribui
para nossa mente e humor;
* Ter uma alimentação saudável. O cardápio deve ser
rico em frutas e legumes, evite comidas calóricas. Opte por
alimentos naturais, que são
antioxidantes e cheios de vitaminas, no lugar de alimentos industrializados.
Que tal se amar de janeiro a janeiro?

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
EXTRATO DE DECRETOS
1-DECRETO N° 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.
2-DECRETO N° 1.969, DE 07 DE JANEIRO DE 2019-DISPÕE SOBRE A
MOVIMENTAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO-SP E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
EXTRATO DE PORTARIA
1-PORTARIA N° 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-SP E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
Estes Decretos e Portaria estão fixados na íntegra, no quadro de
avisos, no saguão da Prefeitura Municipal, conforme artigo 99 da Lei
Orgânica Municipal.
Espírito Santo do Turvo
AFONSO NASCIMENTO NETO
Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo nº 05/2019 - Contrato nº 96/2014
pregão nº 22/2014 – Processo nº: 6450/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: C. P. do Carmo Pegorer Clinica
Objeto: Prorrogação de prazo contratual
Vigência: De 15/01/2019 a 14/03/2019

Rua: Joaquim Manoel de Andrade, 1145 - Centro

taria 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.

