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Governador libera mais de 400 mil reais para Santa Cruz
O prefeito de Santa Cruz
do Rio Pardo, Otacílio Parras
Assis, esteve nesta terça-feira (04) na cidade de São Paulo, onde em encontro com o
governador do estado, João
Doria, assinou convênio no
valor de R$ 100.800,00 para
plano de combate a erosão.
Governador João Doria
também autorizou o repasse de
R$ 300.000,00 (Trezentos mil
reais) para o recape asfáltico
em Santa Cruz. O dinheiro faz
parte de um pedido do deputado Ricardo Madalena.
Leia mais na na página 2

ACE promove 4ª Noite
Dançante em homenagem
ao Dia do Comerciante
Evento acontece no próximo dia 12 de junho. Confira detalhes nesta edição

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
inaugura nascente modelo no Jardim Santana
Matéria completa na página 8

Prefeito pleiteia conquistas para Melhor Idade

Confira mais detalhes ainda nesta edição

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

Dos amigos Wagner e Gabriel
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Governador Doria libera mais de 400 mil reais
O prefeito de Santa Cruz
do Rio Pardo, Otacílio Parras
Assis, esteve nesta terça-feira (04) na cidade de São Pau-

lo, onde em encontro com o
governador do estado, João
Doria, assinou convênio no
valor de R$ 100.800,00 para

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. ROBSON LUIZ PINTO DE PAULA e PATRICIA CORRÊA MARTINS.
Ele, natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, nascido aos
sete de setembro de um mil novecentos e oitenta e quatro (07/09/1984),
profissão pintor, estado civil solteiro, domiciliado e residente à Rua Joaquim Egidio Martins, 231, Vila Maristela, na cidade de Santa Cruz do Rio
Pardo, Estado de São Paulo, filho de VALDIVINO DE PAULA e de dona
ROSANGELA CELESTINO PINTO. Ela, natural de Santa Cruz do Rio Pardo,
Estado de São Paulo, nascida aos seis de janeiro de um mil novecentos e
oitenta e nove (06/01/1989), profissão do lar, estado civil solteira, domiciliada e residente à Rua Joaquim Egidio Martins, 231, Vila Maristela, na
cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de PEDRO
JUVENCIO MARTINS e de dona DALVA CORRÊA DA ROSA.
2. SIMON PEDRO DOS SANTOS BARBOSA e CAROLINE APARECIDA DA SILVA SOUZA. Ele, natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de
São Paulo, nascido aos sete de dezembro de um mil novecentos e noventa e um (07/12/1991), profissão auxiliar de expedição, estado civil solteiro, domiciliado e residente à Rua José Felix Majoni, 60, Estação, na cidade
de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de JOSE PEDRO
BARBOSA e de dona SANTA FATIMA DOS SANTOS. Ela, natural de Cerquilho, Estado de São Paulo, nascida aos quinze de agosto de um mil
novecentos e noventa e quatro (15/08/1994), profissão balconista, estado civil solteira, domiciliada e residente à Rua José Felix Majoni, 60, Estação, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de
NELSON DE SOUZA e de dona FRANCISCA DONIZETI DA SILVA SOUZA.
3. JOSÉ DUARTE DA SILVA e JACINTA MARIA DO NASCIMENTO.
Ele, natural de Princesa Isabel, Estado da Paraíba, nascido aos nove de
abril de um mil novecentos e trinta e três (09/04/1933), profissão aposentado, estado civil viúvo, domiciliado e residente à Avenida Ester Amaral
Santana I, 585, Jardim Santana I, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo,
Estado de São Paulo, filho de de dona HONORIA MARIA DA CONCEIÇÃO.
Ela, natural de Jardim, Estado do Ceará, nascida aos oito de novembro
de um mil novecentos e cinquenta e cinco (08/11/1955), profissão aposentada, estado civil divorciada, domiciliada e residente à Rua Orlando
Ferreira de jesus, 491, Jardim São João, na cidade de Santa Cruz do Rio
Pardo, Estado de São Paulo, filha de JOSÉ MANOEL COSTA e de dona
MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO.
4. JAIR COSME PEREIRA COELHO e ROSANGELA APARECIDA
FERRAZZINI. Ele, natural de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro,
nascido aos vinte e seis de setembro de um mil novecentos e quarenta
e oito (26/09/1948), profissão advogado, estado civil divorciado, domiciliado e residente à rua José Vidor, 669, Vila Oitenta, na cidade de
Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de JOAQUIM
FERREIRA COELHO FILHO e de dona JOSEFINA PEREIRA COELHO. Ela,
natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, nascida aos
vinte e seis de maio de um mil novecentos e sessenta e quatro (26/05/
1964), profissão professora, estado civil divorciada, domiciliada e residente à Rua José Vidor, 669, Vila Oitenta, na cidade de Santa Cruz do
Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de RUBENS FERRAZZINI e de
dona LEONOR CAMILLO FERRAZZINI.
5. APARECIDO LEANDRO NOGUEIRA e LALESCA LIENE LOPES
INÁCIO. Ele, natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo,
nascido aos trinta de agosto de um mil novecentos e setenta e nove
(30/08/1979), profissão motorista, estado civil solteiro, domiciliado e
residente à Rua Martins Giovanni Maitan, 178, Parque São Jorge, na
cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filho de
APARECIDO BASILIO NOGUEIRA e de dona ELVIRA ZAMBONE NOGUEIRA. Ela, natural de Ourinhos, Estado de São Paulo, nascida aos
nove de agosto de um mil novecentos e noventa e quatro (09/08/
1994), profissão auxiliar de confeitaria, estado civil solteira, domiciliada e residente à Rua Martins Giovanni Maitan, 178, Parque São Jorge,
na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, filha de
MARCELO HUGO INACIO e de dona ANTONIA DE FATIMA LOPES.
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

plano de combate a erosão.
Além de Santa Cruz, outros
36 municípios foram contemplados. Além de Doria, participaram do encontro o secretário de Infraestrutura e Meio
Ambiente, Marcos Penido, e o
secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.
As verbas fazem parte do
FEHIDRO (Fundo Estadual
de Recursos Hídricos), e foram repassados um total de
R$ 35 milhões.
Otacílio também foi informado que o governador João
Doria autorizou o repasse de
R$ 300.000,00 (Trezentos mil
reais) para o recape asfáltico
em Santa Cruz. O dinheiro faz
parte de um pedido do depuSANTA CRUZ
DO RIO PARDO

Cia Ouro
Velho com seu
espetáculo O
Novo Rei do
Beleléu
O Palácio da Cultura “Umberto Magnani Netto” recebeu nos dias 29, 30 e 31 de
Maio a Cia Ouro Velho, com
seu espetáculo O Novo Rei do
Beleléu.
Com música ao vivo e muita
percussão, a Cia apresentou
a história do reino de Beleléu,
tomado por uma epidemia de
“tanto faz”. A peça, voltada
para o público infanto-juvenil,
abordou as relações modernas, líquidas, empregando elementos da cultura popular,
como a literatura de cordel e
a folia de reis.
Além das peças, a Cia
Ouro Velho também realizou
no sábado, 01 de junho, duas
oficinas para o público de teatro: às 14h, voltada para criação teatral, onde apresentaram suas experiências criativas, e às 17h, voltada
para produção cultural, onde
discutiram fontes de recursos para viabilização de projetos culturais.
Realização: Ministério da
Cidadania, Instituto CCR Vias
e Cia Ouro Velho com apoio
da Prefeitura Municipal de
Santa Cruz do Rio Pardo

tado Ricardo Madalena.
“Fomos muito bem recebido pelo nosso governador, o
governador Doria mostra que
veio para administrar bem, e
administrar para todo o seu
povo paulista, estamos felizes
com a recepção que tivemos
do nosso governador, uma conversa franca, uma conversa
séria, em que podemos prever
um futuro ainda melhor para
nossa Santa Cruz do Rio Pardo” comentou Dr. Otacílio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
ADJUDICAÇÃO: Após o término do PREGÃO nº 28/2019 sem a manifestação para interposição de recursos, eu, SONIA DIAS FUNCHAL
DA SILVA, pregoeira oficial, fiz a adjudicação do objeto do presente
PREGÃO, das seguintes empresas com os seguintes valores:
VICTOR MARTINS MOURA ME, com o valor de R$ 121.515,10 (cento
e vinte e um mil, quinhentos e quinze reais e dez centavos) - Item: 15, 27,
28, 30, 31, 33, 36, 39, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60,
R FERREIRA DA SILVA - PANIFICADORA-ME, com o valor de
R$155.424,70 (cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e
quatro reais e Setenta centavos) - Item: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 40,
41, 42, 43, 44, 57, 59.
ITENS FRACASSADOS: 61 - LANCHE NATURAL NO PÃO FRANCES
C RECHEIO DE CENOURA ALFACE TOMATE PRESUNTO E MUSSARELA.
Valor Total da Licitação: R$276.939,80
Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, 07 de junho de 2019.
Sonia Dias Funchal da Silva- Pregoeira

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

ACE promove 4ª Noite
Dançante em homenagem
ao Dia do Comerciante

Noite Dançante realizada no ano passado na ACE

No próximo dia 12 de julho a ACE (Associação Comercial e Empresarial) de
Santa Cruz do Rio Pardo promove a 4ª Noite Dançante
em Homenagem do Dia do
Comerciante.
Os convites são gratuitos
para os associados e podem
ser retirados na Secretaria da
ACE, localizada na Praça
Deputado Leônidas Camarinha, 316. O traje da noite de
confraternização entre os empresários é esporte fino. O
serviço de bar será a parte.
A animação será da Banda Madry in Concert, há 12
anos no mercado artístico,
especializada em grandes festas de formaturas, casamentos, corporativos, rodeios e

demais festas.
O Dia do Comerciante é
comemorado no dia 16 de julho. A expectativa é contar
com a presença de centenas
de empresários. A Miss Comerciária 2019 que será eleita no próximo dia 22 de junho também estará presente no evento para recepção
dos convidados e entrega de
homenagens.
”Ficamos extremamente
felizes em poder realizar este
evento voltado para o comerciante comemorar o seu dia e
confraternizar com os colegas
da categoria”, destaca o presidente da ACE, Artur Alberto Andrade Araújo.
Assim como no ano passado no evento também será

realizada homenagem para
empresários de diversos setores. No ano passado foram
homenageados: Eduardo Zacura Lorenzetti, Dr. Luis Miguel Francisco e Dr. José
Renato Vuolo (Clínica Imagem), Junior Basseto (Hidroceres), Irineu Pegorer (São
João Alimentos) e Jefferson
Nicoleto (Visual Confecções).
Ao receberem as homenagens foram exibidas ao público, imagens da trajetória dos
respectivos empresários e
seus negócios.
As placas de homenagem foram entregues pela
Miss Comerciária 2018, Andrezza Rodrigues, este foi o
primeiro evento com a sua
participação.
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Milhares de pessoas prestigiam a 32ª
Festa do Peão de São Pedro do Turvo
A administração municipal juntamente com a comissão organizadora da 32ª Festa do Peão de São Pedro do
Turvo, estão comemorando
o sucesso da festa tendo em
vista que estão resgatando
as grandes festas já realizadas no município.
Com a presença de milhares de pessoas de toda a região, a abertura contou também com a presença de dezenas de autoridades entre
prefeitos, vereadores e representantes de deputados, o que
mostra o prestígio que a administração conquistou.
Durante sua fala, o prefeito Marquinho lembrou que
também houve investimento
do Capitão Augusto com uma
emenda no valor de R$ 100
mil, o qual agradeceu a colaboração. Também lembrou
que não teria condições de
realizar a festa se não fosse

um Deus e nesses momentos
de fraqueza eu me reporto ao
Salmo 121 que diz assim: Levanto os meus olhos ao Monte de onde vem o meu socorro, o meu socorro vem de
Deus Pai, Todo Poderoso que
fez o céu e fez a terra e é por
Ele que a gente trabalha e é
por vocês. Meu muito obrigado!”, concluiu sendo aclamado pelos presentes.

pelo esforço da comissão organizadora. “Meu muito obrigado porque sozinho não se
faz nada e com vocês o sonho se tornou realidade e eu
cumprimento toda comissão
em nome da vice-presidente
Bruna que não mediu esforços pra gente estar aqui hoje”,
comentou.

Marquinho agradeceu ainda a todo o povo são-pedrense pela presença e a Deus por
lhe dar oportunidade de poder
governar o município que amo,
onde cresci, onde construiu
amigos. “Em muitos momentos, quando a gente está enfraquecido, cansado, querendo até jogar a toalha, a gente
lembra que lá em cima existe
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Prefeito busca por recursos na capital paulista
O prefeito Marquinho Pinheiro esteve durante a semana na Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social em
busca de mais conquistas para
a Melhor Idade.
Acompanhado da primeiradama Eduarda Pinheiro, Mar-

quinho foi recebido pela secretária da Pasta, Celia Parnes e o deputado estadual
Mauro Bragato onde solicitou
o mobiliário do CCI (Centro
de Convivência do Idoso) no
importe de R$ 40 mil e ainda,
tratou de políticas de bem es-

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, 20/2019, para que surta seus regulares efeitos de
direito. Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, 31 de maio de
2019. -Afonso Nascimento Neto - Prefeito Municipal
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, 26/2019, para que surta seus regulares efeitos de
direito. Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, 30 de maio de
2019. -Afonso Nascimento Neto - Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº 99/2019
Processo: 1413/2019 – INEXIGIBILIDADE nº 03/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: PLANOS PRODUÇÕES ARTISITICAS LTDA ME
Objeto: Contratação de SHOW ARTISITICO dupla BRUNO & BARRETO, Para o evento XX II FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE ESPÍRITO
SANTO DO TURVO, através da Secretaria Municipal de Juventude e
Cidadania da Prefeitura Municipal de Espírito santo do Turvo.
Valor: R$ 100.000,00 pela execução total do Contrato
DATA DO SHOW: 18 de julho de 2019.
Vigência: De 30/05/2019 a 30/07/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº 100/2019
Processo: 1412/2019 – INEXIGIBILIDADE nº 02/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado:
CHAPADEX PRODUÇÕES ARTISITICAS LTDA EPP
Objeto: Contratação de SHOW ARTISITICO dupla FIDUMA & JECA,
Para o evento XX II FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE ESPÍRITO SANTO
DO TURVO, através da Secretaria Municipal de Juventude e Cidadania
da Prefeitura Municipal de Espírito santo do Turvo.
Valor: R$ 55.000,00 pela execução total do Contrato
DATA DO SHOW: 19 de julho de 2019.
Vigência: De 30/05/2019 a 30/07/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Processo: 1185/2019 – Licitação nº 26/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de merenda perecíveis e não perecíveis para o ano letivo de 2019, através da SM Educação e SM de juventude e Cidadania da Prefeitura Municipal de Espírito
Santo do Turvo.
Contrato Administrativo nº 103/2019
Contratado: JOSE DIVANI DAVOLI ME
Valor: R$ 3.440,00pela execução total do Contrato
Contrato Administrativo nº 104/2019
Contratado: R. FERREIRA DA SILVA- PANIFICADORA ME
Valor: R$ 290.602,50 pela execução total do Contrato
Contrato Administrativo nº 105/2019
Contratado: VICTOR MARTINS MOURA ME
Valor: R$ 19.607,50 pela execução total do Contrato
Vigência: De 03/06/2019 a 02/06/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Processo: 1025/2019 – Licitação nº 20/2019
Contrato Administrativo nº 106/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de CESTAS BÁSICAS, através da SM Educação e SM de Assistência Social da Prefeitura
Municipal de Espírito Santo do Turvo.
Contratado: J. M DE PAIVA NEGRÃO EPP
Valor: R$ 32.000,00 pela execução total do Contrato
Vigência: De 03/06/2019 a 02/06/2020

tar dos idosos, “haja visto que
a sociedade tem envelhecido
e nossa administração tem
uma preocupação especial
com as pessoas da Melhor
Idade tendo atividades e outras políticas de bem estar
para que elas possam cada dia
mais ter um ambiente mais
saudável e entretenimento
além de políticas para que tenham uma vida melhor”, explicou o prefeito.
MAIS VERBA
O chefe do Executivo também aproveitou a viagem para
pleitear recursos para substituição da iluminação convencional por lâmpadas de LED.
“Se obtermos sucesso teremos uma iluminação melhor e
economia de mais de 20% de
energia por mês”, comentou.
MEU EMPREGO
Marquinho e Eduarda
também participaram do
lançamento do Programa
“Meu Emprego” que levará
São Pedro do Turvo na capacitação e qualificação
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº
107/2019
Processo: 1556/2019 – INEXIGIBILIDADE nº 02/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: LR & T PRODUÇÕES E EVENTOS
Objeto: Contratação de
SHOW ARTISITICO dupla Lucas
reis & Thacio , Para o evento XX
II FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO, através da Secretaria Municipal de Juventude e Cidadania
da Prefeitura Municipal de Espírito santo do Turvo.
Valor: R$ 35.000,00 pela execução total do Contrato
DATA DO SHOW: 21 de julho
de 2019.
Vigência: De 05/06/2019 a
30/07/2019

profissional para jovens na
procura do primeiro empre-

go. Na ocasião, se encontrou com o governador João

Dória e estreitou laços com
o governo do estado.
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Flashes dos camarotes da 32ª
Festa do Peão de Boiadeiro
de São Pedro do Turvo
MAIS FOTOS NA PRÓXIMA EDIÇÃO
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CPFL Santa Cruz
altera local de
atendimento ao cliente

Felicidades ao casal!
O casal Willian e Vera trocaram alianças e juras de
amor na presença de amigos
e familiares durante cerimônia religiosa realizada no dia
25 de maio. “Que a caminhada que se inicia seja repleta
de amor, felicidade, carinho
e cumplicidade. Parabéns ao
casal! Que este seja o destino de vocês: amar, viver e
começar cada dia juntos.
Parabéns e felicidades!”
Fotos: Studio Camargo

A CPFL Santa Cruz, distribuidora da CPFL Energia
que atende 451,7 mil consumidores em 45 municípios em
São Paulo, Minas Gerais e
Paraná, disponibiliza um novo
local de atendimento ao consumidor em Santa Cruz do Rio
Pardo. Desde a última segunda-feira (3), os clientes do
município que desejaram atendimento presencial compareceram na nova loja credenciada da distribuidora, localizada na Rua Catarina Etsuco
Umezu, 400.
Com melhor localização e
facilidade de acesso, os pontos de atendimento em unidade credenciada beneficiam os
mais de 19 mil clientes da
CPFL Santa Cruz com todos
os serviços disponíveis nos
canais presenciais, tais como
ligação nova, alteração de titularidade, religação, impressão de segunda via, entre outros. O horário de funcionamento dos novos locais é das
8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Atualmente, o Grupo
CPFL conta com uma rede

credenciada com mais de 600
locais de atendimento.
Atendimento sem sair de
casa. Oferecendo comodidade e conforto aos clientes, a
CPFL Santa Cruz também disponibiliza mais de 25 serviços
por meio de seus canais digitais de atendimento. No aplicativo para celulares e tablets
“CPFL Energia” e no site da
companhia, os consumidores
também podem solicitar serviços como segunda via, ligação
nova e alteração de titularidade, além de relatar interrupção
no fornecimento de energia e
acidentes na rede.
Disponíveis 24 horas por
dia, sete dias na semana, os
canais digitais trazem comodidade a todos os consumidores da CPFL Santa Cruz, oferecendo atendimento sem a
necessidade de deslocamento até agência ou ligação para
o call center. Outra vantagem
é o armazenamento dos dados cadastrais, não precisando recorrer à conta de luz
para obter o código do cliente
a cada solicitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
ANULAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART.24) N° 28/2019
Nos termos do art. 49, § 1° da Lei Federal n. 8.666/93, o PREFEITO MUNICIPAL da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo,
TORNA PÚBLICO a ANULAÇÃO do processo DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART.24), n° 28/2019, que objetiva a(o) LOCAÇÃO DE UMA
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA PARA A EMEF “Antonio
Gonçalves das Neves”, da PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO
SANTO DO TURVO, 27 de maio de 2019
Afonso Nascimento Neto
Prefeito Municipal

Parabéns, Heitor!
O laçador Heitor comemorou idade nova no dia 26
de maio e recebeu o carinho
de amigos e familiares que o
felicitaram pela data natalícia. “Que a vida lhe sorria
sempre e lhe dê coragem

quando você se encontrar
perante uma dificuldade.
Você é um menino de ouro,
nosso super-herói e a fonte
de todas as nossas forças.
Parabéns!”
Fotos: Studio Camargo

-7-

Sábado, 08 de junho de 2019

REGIÃO

FAIT sediou o seminário “Cuidado Farmacêutico
no SUS: Mortalidade Materno Infantil”
Na sexta, 24 de maio, Seminário “Cuidado Farmacêutico no SUS: Mortalidade Materno Infantil” foi realizado na
Faculdade de Ciências Agrárias de Itapeva (FAIT), através de parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde
(NASF, Educação Permanente e Assistência Farmacêutica,
Curso de Farmácia da FAIT e
o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo
- Seccional de Sorocaba.
A enfermeira Valéria Araújo, do Grupo de Vigilância
Epidemiológica (SES-SP) iniciou apresentando os aspectos epidemiológicos da mortalidade materno-infantil. Em
seguida os palestrantes do
Conselho Regional de Farmácia Dr. Rogério Lopes e Dr.
José Vanilton Almeida apresentaram aspectos relacionados aos medicamentos essenciais na atenção ao pré-natal,
parto e puerpério e o Cuidado
Farmacêutico. Por fim, a Coordenadora do Curso de Farmácia da FAIT Profª Msc. Vivian Ferrari apresentou a pro-

posta de implantação do cuidado farmacêutico em gestantes no SUS, ação intersetorial envolvendo a Assistência Farmacêutica, NASF e o
Curso de Farmácia da FAIT,
que será projeto piloto para
implantação também em outros municípios da região.
O evento integrou o Calendário da Semana do Bebê de
Itapeva e foi concebido a partir de solicitação do Comitê de
Mortalidade Infantil, que durante análise dos casos, identificou a problemática da falta de adesão às orientações e
acompanhamento do pré-natal, com necessidade de ações
educativas e de conscientização da paciente sobre seu
compromisso e responsabili-

dade. Assim, deu-se a articulação com o CRF-SP e o Curso de Farmácia da FAIT,
NASF/Assistência Farmacêutica e com o apoio da Educação Permanente em Saúde,
tendo a temática como prioritária em seu Plano de Ação
Municipal.
O evento contou com a presença dos farmacêuticos atuantes no SUS de Itapeva, Itaberá, Apiaí, Nova Campina,
Bom Sucesso de Itararé, Buri
Ribeirão Branco, Sengés e Taquarivaí. Também estiveram

presentes alunos do Curso de
Farmácia da FAIT, uma vez
que serão colaboradores na
implantação deste serviço junto aos farmacêuticos, ofertando um cuidado diferenciado às
gestantes, com acompanhamento do pré-natal e orientações para aumentar a adesão
aos tratamentos e minimizar
a problemática relacionada

aos medicamentos.
Conforme a Profa. Mestre
Vivian Ferrari, Coordenadora
do Curso de Farmácia da
FAIT e Coordenadora da Comissão Técnica do Conselho
Regional de Farmácia CRF/
SP - Seccional de Sorocaba a
realização deste curso foi extremamente importante, pois
possibilitou a participação de

muitos profissionais de Itapeva e região e estudantes do
Curso de Farmácia em um
evento com grandes nomes na
educação farmacêutica no
Brasil. Além disso, os projetos que serão implantados nos
municípios que aderirem à proposta com certeza irão contribuir com a melhoria da saúde da população. (AI)
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Secretaria Municipal de Meio Ambiente
realiza Curso de Poda de Árvores
Aconteceu nesta segunda, 03 de junho, a 5° edição
do Curso de Poda de Árvores no Centro de Educação
Ambiental. O tema desta
edição foi Florestas Urbanas
e Poda, com conteúdo dire-

cionado para os jardineiros
do município.
O palestrante convidado foi
José Walter Figueiredo Silva,
coordenador do Programa
Município Verde Azul.
Durante a aula, ele pontuou

a importância do conhecimento sobre podas e arborização
urbana no dia-a-dia de profissionais ligados a jardinagem.
“Uma cidade bem arborizada é uma cidade limpa, bonita
e sem tantos buracos, já que a
sombra produzida pelas copas
das árvores protege o asfalto
da erosão”, afirma.

Além dos jardineiros, estavam presentes na aula o secretário de Meio-Ambiente,
Luciano Massoca e os demais
funcionários da Secretaria.
Após a palestra, foi ministrada uma aula prática, onde
foram passadas técnicas de
poda adequadas, que não prejudicariam a planta.
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Secretaria Municipal de Meio Ambiente
inaugura nascente modelo no Jardim Santana

ves e Elianise Mara de Souza, que acompanharam a visita dos alunos da escola Arnaldo Moraes Ribeiro até a
nascente, onde as crianças
puderam beber água direto da
mina.
Apesar do local ser aberto
ao público, as escolas interessadas em levar os alunos para
conhecer a nascente podem
solicitar o acompanhamento
de um técnico ambiental da
Secretaria para explicar o funcionamento de uma nascente
modelo e falar sobre a preservação do Ribeirão São Domingos com as crianças.
Para mais informações ou
agendamento de visitas, ligue
(14) 3372-6366.

A Secretaria do Meio Ambiente finalizou no dia 05 de
junho, a revitalização e
a adequação de acessibilidade para visitação à nascente
modelo do Ribeirão São Domingos, no Jardim Santana II.
A nascente modelo é um
projeto da Secretaria de Meio
Ambiente e tem como objetivo a educação ambiental da
população. “Muitas pessoas
não sabem como é uma nascente de ribeirão e nunca viram uma mina”, aponta
o Secretário responsável pela
pasta, Luciano Massoca.
Na quainta-feira pela manhã, o Secretário e as biólogas responsáveis pelo projeto, Flávia Andreia Pereira Al-
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Serviço de Imagem da Santa Casa disponibiliza novos exames e aparelhos
O SDI (Serviço de Diagnóstico por Imagem) busca
oferecer o melhor em termos de tecnologia e atendimento. Para isso, disponibiliza na sua Unidade de Atendimento na Santa Casa de
Santa Cruz do Rio Pardo,
aparelhos de última geração,
garantindo que o paciente
seja o maior beneficiado.
O Serviço conta com novos aparelhos e exames que

não apenas possibilitam uma
melhora na qualidade do
atendimento, mas também
oferecem diagnósticos cada
vez mais precisos.
Entre os novos exames e
aparelhos estão:
Elastografia Hepática por
Ultrassonografia: O novo
método diagnóstico utiliza um
aparelho de ultrassonografia
para avaliar a rigidez dos órgãos examinados, no caso, o

Raio X está entre os exames que podem ser realizados no SDI

fígado. “A elastografia por
ultrassom consiste, em linhas gerais, em uma ‘palpação virtual’ do tecido hepático, com o intuito de diagnosticar a intensidade dessas
alterações fibróticas, permitindo avaliar o grau de fibrose do órgão”, conta o médico Bruno Luis Oliveira.
O objetivo final desse exame é diminuir a necessidade
de biópsias seriadas, que carregam consigo os riscos inerentes a um procedimento invasivo. “O método é de fácil
realização e tem boa reprodutibilidade, sendo totalmente indolor, confortável e de
boa aceitação pelo paciente.
O método assume hoje um
importante papel na condução de pacientes com doença hepática, pois quanto mais
cedo o problema for diagnosticado, menor é a chance de
cirrose ou câncer de fígado”,
diz Bruno Luis.
Aquilion Lightining – Tomografia computadorizada
Multslice – 32 canais: É um
tomógrafo de última geração,
com a tecnologia mais avançada do mundo. O novo apa-

tima geração e um ambiente
acolhedor e humanizado.
Neste serviço é possível realizar exames de diagnóstico por
imagem, como: Tomografia
computadorizada; Procedimentos intervencionistas guiados por
tomografia; Biopsia de próstata guiada por ultrassonografia;
Ecocardiografia; Ultrassonografia e Raios X.
A qualificação dos médicos
executores aliada aos equipa-

mentos de alta tecnologia garante a qualidade dos exames,
a segurança nos resultados e
agilidade no tratamento.
“O Departamento de Imagem trabalha em grande proximidade de com o corpo clínico do hospital, resultando de
grande integração entre o diagnóstico e o tratamento, o
que muito agiliza todo o processo de atendimento médico”, finaliza o médico Bruno.

Elastografia Hepática
por Ultrassonografia

relho é capaz de realizar a
imagem de todo o corpo em
30 segundos e também fazer
estudos de perfusão de qualquer parte do corpo, como
cérebro, coração e fígado. “O
aparelho também possui uma
tecnologia que permite a redução de dose de radiação,
muitas vezes comparável à
radiografia convencional”,
garante o médico.
O Diagnóstico por Imagem
é um dos setores da Medicina Diagnóstica e Terapêutica
que conta com ampla estrutura física, equipe médica qualificada, equipamentos de úl-

Tomografia computadorizada Multslice – 32 canais,
tomógrafo de última geração

