Casa nova
O sonho da casa própria foi concretizado para 124
famílias garcenses! As chaves das casas do Residencial Vereador João Serapião serão entregues na
sexta, 2 de julho. Esta é mais uma parceria entre
o governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura
Municipal de Garça.
trabalho é realizado pela
equipe da Secretaria de
Obras e Serviços, o que
gera uma economia de,
aproximadamente, R$
200.000,00
(duzentos
mil reais) aos cofres públicos.

Erosão na rua
Dom Pedro II
Existente há cerca de
uma década na cidade,
a erosão da rua Dom
Pedro II é mais um problema urbano que está
sendo resolvido. Todo o

O Cerejeiras Festival vai
estar em sua casa no
sábado, dia 10 de julho,
a partir das 19:00 h. Devido à pandemia, os organizadores programaram o Cerejeiras Festival
On-line, com 14 atrações da colônia japonesa e artistas locais, além
do delivery de quitutes
deliciosos pelas instituições sociais da cidade.
O público também poderá doar ao Fundo Social de Garça por meio

Manutenção das
estradas rurais

Mais de 180 km de estradas rurais do município estão passando
por manutenção. O trabalho é realizado pela
Prefeitura, por meio das
equipes e maquinários
da Secretaria de Administração dos Serviços
Públicos.

Cerejeiras Festival On-line
de QR Code. A transmissão será pela página oficial
do Cerejeiras Festival no Facebook.
Em mais uma parceria com o governo do
Estado de São Paulo,
Garça foi contemplada
com uma obra na área
esportiva: é o Projeto Areninha. Será mais
uma opção para a prática esportiva na cidade
e, consequentemente,
para que os garcenses
tenham uma vida mais
saúdavel. Neste projeto
são instalados uma quadra com grama sintética
para futebol society e
uma quadra de basque-

te 3 x 3.
O município oferece o
local e realiza a base
de concreto, e o estado
faz investimento de R$
350.000,00 (trezentos e
cinquenta mil reais) e é
responsável por toda a
construção.

Projeto
Areninha em Garça

Cultura vai para Zona Rural

Pag 2

Fundo social: 40 voluntários trabalham na causa
Avança o sonho das 13 famílias da Borba Gato

Os trabalhos não param no
Fundo Social de Garça. Cerca
de 40 voluntários e voluntárias trabalham incansavelmente para ajudar a quem precisa.
Este ano, além das atividades
diárias do Fundo Social, entre
elas a produção de artesanato,
distribuição de roupas e confecção dos kits de bebês, eles
já reformaram os aventais da
equipe de saúde do Hospital

Biblioteca virtual

Fundo Social
São Lucas e UPA, e estão em plena produção de 4.152 bolsas
para serem entregues aos alunos da Rede Municipal de Ensino.
Quando terminarem, irão cortar e costurar 100 roupas de cama
para o Hospital São Lucas. O nosso muito obrigado aos voluntários, à presidente, Cláudia Furlaneto dos Santos e à servidora Rosemeire de Souza, que coordenam os trabalhos do Fundo Social.

Reconstruindo vidas

Dia das mães
As mamães atendidas e que
participam das atividades do
Cras 1 e Cras 2 foram homenageadas no mês de maio. No
Dia das Mães, a Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento
Social organizou um drive-thru e entregou um mimo para
cada uma delas.

Desde maio de 2021, além dos
livros físicos, a Biblioteca Pública Municipal de Garça ganhou
mais um aliado tecnológico: a
Árvore Livros, plataforma de
leitura digital com mais de 30
mil títulos e e-books.
Com mais essa novidade na
área da Cultura, os usuários
agora podem ler um livro em
seus celulares, tablets e computadores. A plataforma também pode ser acessada no
modo off-line, através do aplicativo, mesmo sem uma conexão ativa com a internet. Para
participar, basta fazer o seu cadastro na biblioteca.

O projeto Reconstruindo Vidas Borba Gato é uma iniciativa do
Fundo Social de Garça e avança em direção à realização do sonho das 13 famílias que serão beneficiadas com a construção
da casa própria. O terreno doado pela Prefeitura já recebeu as
obras de terraplenagem e irá solucionar o problema dessas famílias que, há mais de 20 anos, moram em área invadida.
A ação conta com a doação de pessoas e empresas, como a
APAB - Amigos Para o Bem -, Menin Engenharia e CAP Arquitetura e Construção. Novas doações são aguardadas.

Novos ônibus

Garça recebeu mais três ônibus escolares do programa federal
Caminho da Escola em parceria com o governo do estado de
São Paulo. Dois deputados estaduais fizeram as indicações para
que a cidade fosse contemplada: Vinícius Camarinha e Estevão
Galvão.

EXPEDIENTE

“Garça em Movimento”

Informativo Institucional da Prefeitura de Garça
Produção e diagramação: SECOM
Impressão: Jornal da Cidade de Bauru
(CNPJ: 45.012.218/0001-02)
Declaração de investimentos conforme Lei 5070/2016
Valor de impressão: R$ 2.409,00
Tiragem: 15 mil

Pro Dia Nascer Feliz

A descentralização da cultura
começou em 2018 em Garça e
tem como objetivo fazer com
que a população receba e participe das atividades culturais

em vários pontos do município. Agora chegou à zona rural
de Garça.
Os alunos da EMEF Silvio Sartori, localizada no Bairro da
Alegria, receberam o projeto
Pro Dia Nascer Feliz, com o artista Edilson Bernardo e o seu
projeto premiado pela lei Aldir
Blanc “Cantando Histórias”.
As crianças também têm aulas de iniciação musical através
de uma parceria da Prefeitura
com o Movimento Pró-Cultura
e a EMCA – Escola Municipal
de Cultura Artística.

Estrada da São José dos Bonini
será totalmente recapeada
Mais uma conquista para Garça! Solicitado há muito tempo, o
recapeamento da conhecida estrada da São José dos Bonini vai
acontecer nos 5.930 metros de extensão. O investimento é de R$
3.200.00,00 (três milhões e duzentos mil reais), mais uma parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura Municipal, que traz mais conforto e segurança para todos.
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Combate à pandemia da Covid-19 em Garça
São 10 leitos de UTI Covid-19 e mais 10 leitos de UTI branca

Centro da Covid realiza média de 4 mil atendimentos ao mês

10 Leitos de UTI Covid
A partir da necessidade de vagas para internação de garcenses
com complicações da Covid-19, a Prefeitura de Garça, por meio
da Secretaria Municipal da Saúde, em parceria com a AHBB, gestora da média complexidade e do Hospital São Lucas, instalou
uma UTI Covid.
No início eram seis leitos, porém, com o agravamento da pandemia, a estrutura aumentou para 10 leitos de UTI.
Os 10 leitos de UTI Covid-19 estão em ala separada dos outros 10
leitos de UTI clínica, tipo 2, do HSL, que também funcionam normalmente. Os 20 leitos são credenciados pela CROSS - Central
de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde.
Prefeitura também ampliou os leitos de enfermaria exclusivos para Covid-19
Devido à falta de vagas para internação na região, a Prefeitura
e a AHBB aumentaram de sete para 16 os leitos de enfermaria
do Hospital São Lucas. Somente desta forma é possível atender,
mais adequadamente, as pessoas que precisam de internação no
serviço público de saúde.

Vacinação Covid-19
Para oferecer mais comodidade às pessoas e rapidez no
atendimento, a Secretaria Municipal da Saúde levou o drive
through da vacinação contra a
Covid-19 para o pavilhão coberto da feira-livre. No local as
pessoas também podem fazer
a doação de alimentos para
a campanha Vacina contra a
fome. Apesar de não ser obrigatória, foram doadas mais de
duas toneladas de alimentos,
já distribuídas para famílias em
dificuldades neste momento
de pandemia e cadastradas na
Secretaria de Assistência Social
e Fundo Social de Garça.

Pneus recolhidos
Os pneus usados em Garça são
recolhidos e encaminhados
para reciclagem, evitando que
sejam descartados nos terrenos e estradas. Esta iniciativa
colabora com o meio ambiente
e evita a formação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre
amarela, zika e chikungunya.

Merenda Escolar
Durante este período de pandemia, além da merenda que
é servida nas escolas e creches,
disponível para todos os alunos,
a Secretaria Municipal da Educação também entrega kits de
alimentos, quem incluem também proteína animal (carne de
boi e de frango) e hortifrutis.
Os alimentos entregues são referentes ao consumo de cada
aluno se estivesse frequentando a escola normalmente.

Poda de árvores
A poda de árvores agora é programada. É um programa que
percorre as ruas da cidade com
ações planejadas e retirada dos
galhos que se desenvolveram de
forma inadequada. Há também
a condução e acompanhamento
das árvores novas para que se
desenvolvam de forma correta.
A erradicação só acontece após
análise técnica e comprovação
de que as árvores estão condenadas. A poda programada é
uma política pública de preservação e recuperação das áreas
verdes da cidade.

O Centro de Atendimento à
Covid-19 foi criado em 25 de
janeiro deste ano para atender,
com exclusividade e eficiência,
os pacientes com sintomas leves e moderados da doença.
O local realiza, em média, 4
mil atendimentos ao mês, entre consultas médicas, acolhimentos de enfermagem, testes
SWAB e testes rápidos. Funciona de segunda a sexta-feira,

das 07:00 às 19:00 h, sem intervalo para almoço, e aos sábados das 07:00 às 13:00 h, e está
localizado na Rua São João, nº
165, antigo hospital Samaritano. O telefone de contato é o
3471-0558.

Centro de atendimento COVID-19

A UPA 24 h também é unidade preparada para atender aos
pacientes durante a pandemia
da covid-19. A unidade possui
respiradores e toda a estrutura
necessária para a estabilização
do quadro dos pacientes antes
da transferência para o hospital, caso seja necessária. Sábados, após 13:00 h, domingos e

Pet Patas
Para evitar que animais sejam
abandonados pelas ruas da cidade, ou mesmo que procriem
desordenadamente, a Prefeitura, por meio da SAMA - Secretaria Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente -, oferece gratuitamente às famílias de baixa
renda, ONGs e pessoas protetoras de animais, a castração de
cães e gatos.

As ações da Prefeitura de Garça são pautadas pela agenda 2030, a qual estabelece 17
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável e 169 metas. Acreditamos que o crescimento só
é possível com respeito às pessoas e ao meio ambiente.

UPA 24 horas
feriados a UPA é a referência
para quem sentir os sintomas
que podem ser da doença.
Ao todo 867 animais já foram
castrados em dois projetos existentes: o Pet Patas, que já castrou 167 animais com recursos
da venda de tampinhas plásticas
doadas à Prefeitura; e verbas
parlamentares encaminhadas à
cidade pelo Dep. Estadual Estêvão Galvão. Foram R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais).
R$ 100.000,00 já utilizados para
castração de 700 cães e gatos e
os outros R$ 150.000,00 proporcionarão que os serviços sejam
realizados em mais 1.000 animais de estimação, aproximadamente. Além da castração, o
serviço inclui o acompanhamento pós-operatório.
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Câmeras de segurança em apoio à solução de crimes

Novo distrito empresarial está em fase final de implantação

Perfuração de poço profundo irá garantir àgua por mais 20 anos

Mais uma realização na área
da segurança! A Prefeitura
instalou mais de 300 câmeras
Garça mais segura Atividade delegada
na cidade, monitorando com
imagens o centro comercial, as dios públicos. As câmeras já Atendendo ao pedido da população por mais segurança, a Preprincipais avenidas, entradas e ajudaram as polícias Militar e feitura de Garça implantou o programa Atividade Delegada, em
parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de
saídas do município e os pré- Civil a solucionarem crimes.
São Paulo.
Neste programa os Policiais Militares atuam exclusivamente para
as demandas da Prefeitura. Os PMs estão em contato direto com
o Centro de Monitoramento de Imagens, garantindo resposta
mais rápida às necessidades dos munícipes.

Novo distrito empresarial
A fase de asfaltamento das ruas do novo distrito empresarial já
foi concluída. A última etapa é implantação da parte elétrica.
A comissão técnica analisa a manifestação de interesse dos 144
empresários que se inscreveram, via edital público, para receberem um dos 105 lotes disponíveis. A previsão é que ainda em
2021 as empresas a serem contempladas possam dar início às
obras de instalação. Este é mais um investimento municipal na
geração de novos empregos e mais renda para a população de
Garça.

Turismo
Garça é Município de Interesse Turístico. Pesquisas da Secretaria de Turismo do Estado
apontam que os turistas estão em busca de passeios em
áreas abertas, ao ar livre, que
proporcionam o distanciamento social e, preferencialmente,
em contato com a natureza. E

nossa cidade possui grandes riquezas naturais com potencial
para o turismo rural com lindas
cachoeiras e quedas d’água,
fazendas cafeeiras, restaurantes rurais, além de outras belezas naturais.
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
está mapeando os atrativos de
maior potencial turístico. Já há
seis propriedades rurais cadastradas para integrarem o turismo rural em Garça. Algumas
participam de capacitação pelo
SENAR.

as informações já existentes
nos cadastros físicos da Prefeitura.
Gestão moderna A partir de agora é possível fazer um planejamento integraO momento é de transforma- do das diversas áreas da admição tecnológica para moder- nistração pública, como saúde,
nizar a gestão pública e me- educação, segurança, regularilhorar a qualidade de vida das zação fundiária, entre outras.
pessoas. Com o PEM – Programa de Eficiência Municipal – é
a primeira vez na história de
Garça que a cidade é mapeada digitalmente, com imagens
de satélite, fotografias aéreas,
mapas, banco de dados e aplicativos específicos, utilizando
geoprocessamento. Os novos
dados serão confrontados com

Café garcense

Está cada vez mais próxima a
conquista da Indicação Geográfica Cafés da Região de Garça. A
certificação irá projetar e valori-

zar ainda mais os grãos produzidos aqui. A atual Administração
Municipal é uma das principais
incentivadoras para a conquista
desta importante certificação e
reconhece a qualidade do nosso café, valorizando a história de
Garça e da região, que surgiu e
se desenvolveu com a chegada
desta cultura.

Água de qualidade por mais 20 anos
Garça cresceu muito nos últimos cinco anos. As ligações de água no
município saltaram de 17.033 para 18.140, mostrando um aumento
de 6,5%.
Para garantir o abastecimento, o SAAE – Serviço Autônomo de
Águas e Esgotos - perfurou um poço tubular profundo para captar
água no Aquífero Guarani. A vazão do novo poço alcançou 200
m³, ou seja, 200 mil litros de água por hora. Este poço vai garantir
segurança hídrica por mais 20 anos para a cidade.
A previsão é que todo o sistema de captação e distribuição esteja
pronto e funcionando de forma independente até o final de 2022.

O serviço consiste no aluguel
de maquinários e implementos
agrícolas, com preços abaixo
do mercado. São oferecidos:
adubadeira/esparramadora de
calcário, trincha, pulverizador,
Patrulha rural
sulcador, terraceador, subsolador, enxada rotativa, roçadeira
Apoiar o desenvolvimento e grade aradora.
agrícola, em especial, os pequenos produtores, sempre foi
um compromisso da atual administração. Nesse sentido, a
Prefeitura de Garça, por meio
da Secretaria Municipal da
Agricultura e Meio Ambiente,
oferece a Patrulha Rural. Basta
solicitar e agendar.

