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Conrado & Aleksandro abrilhantam 32ª Festa
do Peão de Boiadeiro de São Pedro do Turvo

A Prefeitura Municipal
divulgou durante a semana,
a programação de shows
da 32ª Festa do Peão de
Boiadeiro de São Pedro do
Turvo, que acontecerá de

30 de maio a 02 de junho.
A abertura no dia 30 de
maio ficará a cargo dos cantores Gilberto & Gilmar; no
dia 31, Conrado & Aleksandro que promete arrastar uma

multidão no recinto de festas,
no dia 01 de junho, show com
a dupla Brenno & Matheus e
no dia 02, final do rodeio.
A venda dos camarotes já
estão em andamento e quem

adquirir, terá uma vista privilegiada, banheiros, bares e
acesso totalmente exclusivos e ainda, totalmente coberto. Haverá ainda vendas
de combos e muitos mais. O
valor do camarote está sendo vendido por R$ 1.300,00
à vista, ou parcelado em 4x
de R$ 375,00 no cartão de
crédito ou cheque. Para adquirir, basta entrar em contato com o Paulinho da
Gape pelo (14) 99718-4363
ou com a Bruna da Prefeitura pelo (14) 99851-2527.

Prefeito pleiteia
mais recursos
para Espírito
Santo do Turvo
Prefeito Afonso Nascimento Neto percorreu gabinetes de deputados em busca de mais verbas para o
município. Confira mais detalhes nesta edição.

Dos amigos Wagner e Gabriel
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SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Campanha visa mobilizar setor agro em prol
da Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz
A Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do
Rio Pardo iniciou neste
mês uma campanha de
conscientização junto aos
agricultores para incentivar doações da safra de
2019 ao hospital.
Foram afixadas faixas
próximo às quatro cerealistas que recebem, armazenam e comercializam os
grãos com os seguintes di-

Faixa afixada próximo a uma das cerealistas
parceiras da campanha

zeres: ‘Produtores sua soja
e milho podem ser solidários, Doe para Santa Casa’.
“Notamos que muitos
segmentos como de frigorifico e diversos outros
relacionados a agricultura
e pecuária já fazem ações
neste sentido e tentamos
sensibilizar os produtores
de Santa Cruz”, ressaltou
o provedor do hospital,
Hélio Pichinin.

O produtor tem a opção
de fazer a doação em sacas
ou em dinheiro. Algumas
das cerealistas da cidade
que participam da ação são:
Solimã, Nardo e Sefert.
Com as doações, a intenção é proporcionar melhorias estruturais e de custeio
para o hospital.
Mais informações no telefone da Santa Casa pelo
(14) 3332-2700.

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

26 ocupações foram excluídas da
categoria de MEI do Simples Nacional
26 ocupações foram excluías da categoria do Microempreendedor Individual (MEI)
do Simples Nacional. Entre
elas, as atividades de vendedores de fogos de artifício, de
extintor de incêndio e coveiro.
Os profissionais já cadastrados no MEI nas profissões
excluídas podem permanecer
assim ainda este ano, mas, em
2020, terão que migrar para
outra categoria de empresa.

Alunos durante atividade do segundo dia do Super MEI

Para isso, será preciso pedir o desenquadramento do
MEI no portal do Simples
Nacional-http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/.
No mesmo endereço eletrônico é possível consultar a
lista completa das 26 atividades que não podem mais ser
enquadradas no modelo.
“Os microempreendedores
que atuam nessas atividades
excluídas terão que solicitar
seu desenquadramento no
Portal do Simples Nacional
em 2019”, orienta Thais Fonseca, agente de Desenvolvimento do Sebrae Aqui. “O re-

comendado é que seja efetuado o desenquadramento no
mês de janeiro de 2019, para
efeito a partir da competência do mesmo mês, e inicie o
recolhimento dos impostos
devidos conforme o regime tributário escolhido”, explica.
SUPER MEI
Está em andamento o SUPER MEI. A oportunidade para
aqueles microempreendedores
individuais com interesse em
futuramente requerer o empréstimo do Programa Juro
Zero. Esse curso é obrigatório
para pleitear o empréstimo. As
oficinas finalizam na sexta-feira e acontecem das 9h às 13h.

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO DO TURVO
PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 06/2019 – Registro de Preço para
Contratação de empresa de prestação de serviços de Próteses Dentárias para usuários da U.B.S, através da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo. A Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo - SP comunica a
todos os interessados, que se encontra a disposição, o edital licitatório
referente ao PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 06/2019 do tipo ‘’Menor preço por ITEM”. A entrega dos envelopes devera ser até o dia 01 de
março, as 09h00min. Maiores informações no Depto de Licitações, situado na Rua Lino dos Santos s/nº, centro, pelo telefone (14) 3375-9500
ou e-mail: licitacao@espiritosantodoturvo.sp.gov.br e retirada do edital
pelo site eletrônico da prefeitura: www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br.
Espírito Santo do Turvo, 13 de FEVEREIRO de 2019.

Rua: Joaquim Manoel de Andrade, 1145 - Centro
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SÃO PEDRO DO TURVO

Chefe do Executivo visita gabinetes de deputados
e recebe a notícia da conquista de dois ônibus
Mais uma luta por recursos foi travada pelo prefeito
Marquinho Pinheiro que durante a semana, esteve no
Salão Verde na Câmara dos
Deputados em Brasília, passando em diversos gabinetes
de deputados federais solicitando verbas ao município de
São Pedro do Turvo.
Marquinho protocolou ofício à diversos deputados dentre eles, Baleia Rossi do
MDB; Kim Kataguiri do Movimento Brasil Livre; Tiririca;
Geninho Zuliani do DEM;
Pastor Paulo Freire; Luiz
Carlos Mota; Capitão Augusto; policial Kátia Sastre; Rodrigo Agostinho; Celso Russomano; Joice Hasselmann;
Eduardo Bolsonaro; Davi

Soares, entre outros.
O prefeito foi bem recebido e firmou algumas parcerias que futuramente beneficiarão o município porem, a notícia principal vem
do Ministério da Educação,
mais precisamente do
FNDE (Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação). “Lá tive a notícia que
nós já temos dois ônibus empenhados; um já deve chegar no mês de março e outro em breve, para que possa atender o caminho da escola e toda nossa população”, comemorou Marquinho que não se cansa de
batalhar por mais recursos.
“É o nosso trabalho pelo
município, nossa correria.
Quando tomei posse, prometi que trabalharia de forma
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESPÍRITO SANTO DO TURVO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo nº 01/2019
Contrato nº 71/2018
Pregão nº 10/2018
Processo nº: 1048/2018
Contratado: Cirurgica Olímpio
Objeto: Termo Aditivo para
readequação de preço item
265 Seringa Descartável para
insulina.
Vigência: De 12/02/2019 a 25/
04/2019.

incansável, até suar sangue
se fosse necessário, porque
eu tenho um compromisso
com toda população, com os
2.842 votos que obtive nas
urnas em 2016 e compromisso também, com aqueles que
não votaram na gente. Nós
somos prefeitos de uma cida-

de inteira, não apenas de uma
classe ou de uma plataforma,
estamos para trabalhar para
todo mundo, a porta do gabinete está aberta e eu estando em São Pedro do Turvo,
me procurem. A gente corre
aqui, mas é Deus que abre
as portas!”, completou.

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO DO TURVO
PUBLICAÇÃO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2019 – 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 Contrato de Repasse nº845955/2017. A Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo - SP comunica a todos os
interessados, que se encontra a disposição, o edital licitatório referente
à TOMADA DE PREÇO nº 01/2019 do tipo ‘’Menor preço por Global’’. A
entrega dos envelopes devera ser até o dia 07 de março, as 09h00min.
Maiores informações no Depto de Licitações, situado na Rua Lino dos
Santos s/nº, centro, pelo telefone (14) 3375-9500 ou e-mail:
licitacao@espiritosantodoturvo.sp.gov.br e retirada do edital pelo site
eletrônico da prefeitura: www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br. Espírito
Santo do Turvo, 14 de fevereiro de 2019.
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Sacramento do Batismo!

Parentes e amigos testemunharam o Batismo de Otavio, filho
de Graciellen e Marcelo, sendo
celebrado pelo Frei Gustavo.
Após, a família recebeu a todos
para uma comemoração onde

também estiveram presentes o
Frei Augustine e as Irmãs e ainda, Dr. Olivio e Dr. Lucas Tosi.
“Este é um momento de grande
alegria, termos você em nossos
braços e deles o entregarmos
aos braços simbólicos do Criador, em um gesto mágico que
celebra e é homenagem ao maravilhoso milagre da Criação”.
Fotos: Studio Camargo

IPAUSSU

Aulas de capoeira
são iniciadas na
Amador Bueno

No dia 11 último, foi dado
início às aulas de capoeira
na Escola Amador Bueno,
em Ipaussu, com uma roda
de apresentação para os alunos da escola.
A Capoeira trabalha o desenvolvimento motor e psicomotor de crianças, além de
trazer inúmeros benefícios
para a manutenção da saúde
e também, serve como lazer
para adultos e até mesmo
para a melhor idade, traba-

lhando todas as musculaturas
do corpo humano e a flexibilidade, além da parte instrumental, musical e histórica
que fazem parte das aulas.
O prefeito Serginho Guidio
parabenizou o desenvolvimento do Projeto através do Ângelo e toda equipe de capoeira
de Ipaussu. “Que seja o início
de um projeto duradouro, com
apresentações, competições e
todo o apoio necessário como
nas outras modalidades”.

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Prefeitura inicia campanha de
fiscalização de terrenos e
imóveis para combater a dengue
A Prefeitura de Santa Cruz
do Rio Pardo estará intensificando a fiscalização de terrenos e calçadas nas próximas
semanas como forma de evitar
a proliferação da dengue e de
animais e insetos peçonhentos.
De acordo com o Departamento de Fiscalização Municipal, a média mensal de
notificações para a limpeza
de lotes gira em torno de 200,
sendo que 10% dos proprietários advertidos não cumprem a ordem. Nesses casos,
uma multa é emitida em nome
do proprietário do imóvel.
A limpeza dos terrenos e
calçadas é uma obrigação do
proprietário, sendo prevista
por lei a autuação daqueles
que não cumprirem com esse
compromisso. O setor de fiscalização realiza a vistoria dos
imóveis e lotes de forma proativa e também por meio de
denúncias através da Ouvidoria. Se constatada a falta de
limpeza, o proprietário é noti-

ficado e tem até 10 dias para
cumprir a ordem. Após esse
prazo, os fiscais voltam ao local para uma nova vistoria.
Caso a limpeza não seja realizada, a Prefeitura lavrará o
auto de infração, e se não for
quitada a multa, o nome do proprietário será incluso no cadastro da dívida ativa municipal e
após, levado a protesto com
registros nos serviços de proteção ao crédito e cobrança
judicial, se for o caso.
O valor da multa para não
limpeza de terrenos pode variar de 2 a 6 UFM’s (unidade
fiscal do município) mais 0.03
UFM por m² da área, já para
quem deixar de conservar a
calçada, a multa pode variar
entre 3 a 10 UFM’s, estando
a UFM atualmente fixada em
R$ 104,28.
Além de evitar transtornos, a limpeza de calçadas e
terrenos é uma questão de
saúde pública. Conserve limpo seu imóvel!

Celebrado pelo Frei Gustavo,
o príncipe Vitor José recebeu o
Sacramento do Batismo na presença de familiares e amigos.
“Neste dia especial do teu batizado, entregamos-te aos cuidados de Deus que por ti do céu vai
zelar! Aqui na terra, teus pais e
padrinhos vão sempre te amparar e te amar! O caminho de Deus
vamos te ensinar a trilhar. Que a
bondade, lealdade, compaixão
e respeito façam parte de ti, como
tu agora já fazes parte das nossas vidas. Que o nosso amor e a
luz divina façam de ti um ser humano iluminado!”

Fotos: Studio Camargo
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SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Posto Brasília e Drogaria Total - Unidade Qualy
Forma participam da 3ª Sipat da Madtrat
Feliz aniversário!

O príncipe Victor Elias festejou seu 1º aninho de vida com um
lindo ensaio fotográfico feito pelo Studio Camargo. “Há um
ano a vida ganhou uma nova cor e um novo sentido! Todos os
dias você surpreende: seu olhar fica mais claro, seu toque
mais firme e sua voz ganha forma. É inacreditável como um
ser tão pequeno como você tem mais importância do que o
mundo inteiro para algumas pessoas. A vida é mesmo assim:
uma caixa de surpresas! E nós vamos estar sempre ao seu
lado para testemunhar todos os seus sucessos! Parabéns!”.

O Posto Brasília Ipiranga
e a Drogaria Total - Unidade

Qualy Forma de Santa Cruz
do Rio Pardo, representados
pelos proprietários Brunno
Campideli e Erika Tanaka
Oliveira, repectivamente,
participou na manhã do dia 13
de fevereiro, de uma ação de
saúde, na 3ª Sipat (Semana
Interna de Prevenção de
Acidentes do Trabalho) da
empresa Madtrat Madeiras
Tratadas. Também participaram Hugo Bacchocini e
Luiz Guilherme Zilli, da Drogaria Total.
Na oportunidade, foram
realizados testes de glicemia

e aferida a pressão arterial dos
colaboradores. Após, foi servido um delicioso café oferecido pela padaria do Posto
Brasília e ainda, sorteados
brindes aos presentes.
A palestra foi com os profissionais da Moovit Academia.
A Sipat da Madtrat seguiu até
ontem, 15, com os temas Con-

sumo Consciente (Sesi) e Prevenção de Acidentes na Saúde do Trabalhador: Produtividade e Qualidade de vida.
“Queremos agradecer à
Madtrat pela oportunidade de
participar deste evento em
prol da saúde e segurança no
trabalho”, agradeceu o empresário Brunno Campideli.

-6-

Sábado, 16 de fevereiro de 2019

ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Prefeito pleiteia recursos para o município

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. RICHER LIMA SANTOS e FABIANA CRISTINA DA SILVA. Ele,
natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, nascido aos
vinte e sete de junho de um mil novecentos e oitenta e nove (27/06/
1989), profissão empresário, estado civil solteiro, domiciliado e residente à Rua Aldivino Marsola, 385, Jardim União, na cidade de Santa Cruz do
Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de JUECI ALVES DOS SANTOS e de
dona MARIA DO CARMO DE LIMA SANTOS. Ela, natural de Ipaussu,
Estado de São Paulo, nascida aos três de setembro de um mil novecentos e noventa e um (03/09/1991), profissão auxiliar de escritório, estado
civil solteira, domiciliada e residente à Rua Ricardo Campbel, 18, Parque
São Jorge, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo,
filha de VALDECI APARECIDO GOMES DA SILVA e de dona MARILZA
REGINA VARGEM DA SILVA.
2. FERNANDO HENRIQUE SOARES ABILIO e ARIANI CRISTINI DE
PONTES. Ele, natural de Pederneiras, Estado de São Paulo, nascido ao
primeiro de julho de um mil novecentos e noventa (01/07/1990), profissão engarregado de produção, estado civil solteiro, domiciliado e residente à rua João Manzini, 2902, Jardim São João, na cidade de Santa
Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de ALTAIR ABILIO e de
dona ROSANA SOARES ABILIO. Ela, natural de Macatuba, Estado de
São Paulo, nascida aos vinte e oito de abril de um mil novecentos e
noventa e um (28/04/1991), profissão do lar, estado civil solteira, domiciliada e residente à rua Tunico Vuolo, 48, Etore Cortela, na cidade de
Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de ROGERIO RODRIGUES DE PONTES e de dona ERIKA CRISTINA DARIO.
3. GABRIEL REIS DE OLIVEIRA e EVELLYN FERNANDES BARBOSA PIRES. Ele, natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo,
nascido aos vinte e quatro de fevereiro de um mil novecentos e noventa
e oito (24/02/1998), profissão serviço gerais, estado civil solteiro, domiciliado e residente à Rua Francisco Carlomagno, 425, Madre Carmem, na
cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de PAULO
ROGERIO DE OLIVEIRA e de dona SILVIA APARECIDA DOS REIS. Ela,
natural de São Paulo, Estado de São Paulo, nascida aos doze de maio
de dois mil (12/05/2000), profissão do lar, estado civil solteira, domiciliada e residente à Rua Francisco Carlomagno, Madre Carmem, na cidade
de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de ALEX SANDRO BARBOSA PIRES e de dona HERIKA CRISTINA FERNANDES.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Marcelo Cacciacarro Soares
Oficial de Registro Civil

Durante a semana, o prefeito Afonso Nascimento
Neto esteve novamente percorrendo gabinetes de deputados em Brasília solicitando
recursos para serem investidos na melhoria da qualidade
de vida da população de Espírito Santo do Turvo.
Dentre os deputados visitados, o chefe do Executivo
esteve protocolando ofício jun-

tamente com o jovem Deputado Federal Kim Kataguiri e
ainda, com o Deputado Federal Arlindo Chinaglia.
“Recurso não chega até a
cidade sozinho, um administrador deve levantar da cadeira
e buscar os recursos que a cidade necessita”, explicou o
prefeito que reforça, “o trabalho não para e o retorno é
garantido!”.

ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ônibus escolar chega ao município
A administração municipal
comemora mais uma conquista que chegou na última semana: um ônibus escolar 0Km,
moderno e equipado para realizar transporte dos alunos
com conforto e segurança.
A aquisição foi possível
através de emenda do deputado federal Arlindo Chinaglia
(PT), que destinou R$ 210 mil
para a compra, através da luta
do Come do Sindicato e João
Vecchi. São essas parcerias
que ajudam o governo a melhorar a cada dia, a qualidade
de vida da população de Espírito Santo do Turvo afinal, a
união faz a força.
ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Emef. Antônio Gonçalves das Neves
conta com nova sala de informática

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Auê na Praça do Jardim Santana contará com
brinquedos adaptados e diversas atrações
Os moradores do Jardim
Santana poderão aproveitar a
tarde de sábado, dia 23, com
as atrações do Auê na Praça.
As atividades terão início as
13h e seguirão até as 18h. A
ação foi idealizada em conjunto pelas secretarias de Cultura, Esporte, Direitos das Pessoas com Deficiência e Desenvolvimento Social e Saúde, além de contar com uma
parceria com o curso de enfermagem da ETEC.
As atrações serão variadas, procurando incluir todas
as faixas de idade. Para as
crianças, serão ministradas
atividades esportivas lúdicas e
funcionais com o acompanhaPREFEITURA MUNICIPAL DE
ESPÍRITO SANTO DO TURVO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo nº 01/2019
Contrato nº 71/2018
Pregão nº 10/2018
Processo nº: 1048/2018
Contratado: Cirurgica Olímpio
Objeto: Termo Aditivo para
readequação de preço item 265
Seringa Descartável para insulina.
Vigência: De 12/02/2019 a
25/04/2019.

Com muito trabalho e apoio da Secretaria de Educação, a Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
adquiriu 20 computadores completos, com CPU, monitor e teclados. Os novos equipamentos vão estar disponíveis para todos os alunos da escola municipal
Emef. Antônio Gonçalves das Neves.

mento de um educador físico,
contação de histórias e oficina de desenho, além de uma
intervenção teatral realizada
pelos atores da Cia Presença. Já para os adultos acompanhantes, os estudantes de
enfermagem da ETEC estarão disponibilizando o serviço
de medição do nível glicêmico e medição arterial.

Como grande novidade
desta edição, o evento também vai incluir brinquedos
adaptados para as pessoas
com deficiência. O espaço
da praça Agostinho Santana
contará com uma gangorra,
um balanço, uma tirolesa e
um skate, todos adaptados.
Os equipamentos serão colocados no dia e são própri-

os da secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Desenvolvimento
Social. Um monitor acompanhará as atividades e auxiliará a população no que for
necessário.
A praça Agostinho Santana fica localizada na rua Benedito Demétrio Dias, no Jardim Santana.
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IPAUSSU

Prefeito viaja em busca de mais demandas
Através de convite do Deputado Estadual Mauro Bragato, o prefeito de Ipaussu,
Serginho Guidio, teve o primeiro contato com o novo Governo do Estado de São Paulo. Prefeitos representando
suas respectivas regiões através de consórcios e associações de municípios, foram recebidos pelo Secretário Executivo, Dr. Rubens Cury.
Além das principais demandas regionais, prefeito
Serginho tratou também sobre
algumas demandas do município de Ipaussu dentre elas:
- Creche Jardim Andorinhas: após a Prefeitura romper legalmente o contrato com
a empresa que se negou a terminar a obra, foi dado início
aos levantamentos juntamente com o Governo do Estado
para ser licitado novamente.
- Novo Fórum: projeto totalmente aprovado, adequações no terreno já executados

recurso.
- Hospital Oncológico de
Ourinhos: mais recursos para
que possa atender principalmente os pacientes em tratamento de rádio e químico,
além de cirurgias.
- Leitos de UTI: aumento
do número de leitos de UTI
nos hospitais da região, para

que possam atender com
mais agilidade as pessoas que
necessitam desse serviço de
alta complexidade.
Enfim, foi uma semana de
muita correria ao prefeito
que agradece ao Deputado
Estadual Mauro Bragato, que
retoma o mandato como um
grande representante de nos-

sa região. “Quero agradecer
também ao novo Governador
João Doria Jr, que passado
questões eleitorais, desejo
muito sucesso a esse governo, que já demonstra uma
nova forma de gestão organizada de atuar pelo Estado
de São Paulo!”, completou
Serginho Guidio.

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

pela Prefeitura, aguardando
autorizo para licitação prevista para abril do corrente ano.
- Prédio Fórum Antigo: pedido de doação do prédio que
pertence ao Estado para construção de um prédio para locar uma das Secretarias.
- Iluminação de LED: re-

curso para terminar a instalação dos 100% da iluminação
de LED, com previsão de término ainda em 2019.
- Revitalização da Orla do
Lago (FID): Projeto na fase
final de aprovação, porém já
selecionado ente os 149 municípios que irá receber tal

Programa de Castração de Animais
realizado pela Secretaria do Meio
Ambiente se torna exemplo na região
Na manhã do dia 12, a Secretaria do Meio Ambiente
recebeu a visita da diretora
executiva do CIVAP de Assis, Ida Franzoso de Souza, e
sua equipe para uma reunião
que tratou a respeito do Programa Municipal de Castra-

ção de Animais.
O Programa atende os animais em situação de rua e
aqueles cujo os donos não possuem condições financeiras
para custear a cirurgia. Para
conseguir uma castração, o
dono ou cuidador do animal
deve procurar a Secretaria do
Meio Ambiente e fazer um cadastro informando todos seus
dados pessoais. Posteriormente, os funcionários da Secretaria vão até a residência dos
solicitantes e realizam uma triagem. Aqueles aprovados nos
requisitos básicos exigidos terão os animais encaminhados
oportunamente para o procedimento cirúrgico.

De 2014 até hoje, já foram
feitas 2.500 castrações pelo
projeto, com uma média que
varia de 500 a 700 por ano. O
exemplo de sucesso do programa atraiu o olhar da diretora executiva do CIVAP, que
estuda implantar o método nos
municípios conveniados.
O CIVAP (Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema) atua como um
canalizador das demandas
municipais, representando atualmente 37 cidades, que operam conjuntamente em projetos e ações que promovem
uma maior eficácia em assuntos diversos relacionados a
administração pública.
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UTI Neonatal é ampliada e funciona com dez leitos

Número de leitos da UTI Neonatal
passou de seis para dez

Foi finalizada no final de
janeiro a reforma da UTI
Neonatal, na Santa Casa de
Misericórdia de Santa Cruz

do Rio Pardo.
Com a obra, a UTI que funciona como referência no
atendimento aos recém-nas-

cidos, no Estado, passou de
seis para dez leitos.
Com isso o Hospital pleiteará o credenciamento jun-

to ao SUS e poderá obter
mais recursos para manutenção da unidade.
A reforma também assegu-

Espaço da UTI Neonatal foi totalmente reformado

ra maior conforto aos pais que
visitam seus filhos na unidade,
assim como para os colaboradores que atuam no local.
A UTI Semi Intensiva que
até então funcionava em um
espaço separado da Neonatal passou a funcionar mais
próxima. A obra teve o investimento de R$ 500 mil.
“A melhoria na estrutura
do hospital se faz necessária
em diversos setores, mesmo
diante de tantas dificuldades
financeiras entregamos esta
melhoria para o hospital”, disse o assessor de direção André Luis Camargo Mello.
A UTI Neonatal que foi
inaugurada em 2007, já foi
responsável por salvar milhares de vidas.
São atendidas na UTI crianças entre 0 e 28 dias. O
atendimento é voltado aos
prematuros, portadores de
síndromes, além de complicações da gestação. No entanto, não apenas prematuros apresentam os sintomas,

pois os bebês maiores podem ter hipoglicemia ou desconforto respiratório.
Na UTI Neonatal os bebês recebem medicação e nutrição pela veia. A UTI conta com equipamentos de última geração.
O setor é apoiado pela Associação Infanto Juvenil Maria Vitória, criada em 2003,
após a morte do bebê Maria
Vitória, depois de 48 horas de
vida, em decorrência da falta
de medicação para manter o
coração em funcionamento e
ausência de vagas em UTIs
Neonatais na região.
OBRAS
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, onde serão
investidos R$ 700 mil.

