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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Prefeito assina decreto que permite uso 
do Alto da Serra ao clube de Voo Livre

O Prefeito de Serra Ne-
gra assinou na tarde do dia 18 
de julho, o decreto que permi-
te pelo prazo inicial de vinte e 
quatro meses o uso gratuito 
do local denominado “Alto da 
Serra” ao clube de Voo Livre 
Alto da Serra. 

O local conta com 
uma área de 2.800 metros 
quadrados, e é o ponto mais 
alto do município com 1310 
m, sendo um dos pontos tu-
rísticos da cidade. Do Alto da 
Serra é possível avistar mais 
de dez municípios vizinhos e 
todo o relevo de Serra Negra, 
além de ser um dos picos 
mais visitados pelos turistas 
e munícipes. 

O decreto foi feito pela 
Secretaria de Planejamento e 
Gestão Estratégica e a empre-
sa Clube de Voo Livre Alto da 
Serra, a partir da data de 18 de 
julho, passa a ter total respon-

sabilidade pela ma-
nutenção do local e 
fiscalização das ativi-
dades desenvolvidas. 

De acordo 
com o Presidente de 
Voo Livre Asa Delta, 
Roma Cagnoni, “há 
16 anos lutamos pela 
revitalização do Alto 
da Serra. O Prefeito 
pode contar comi-
go e com o Rodrigo 
Brunhara Presidente 
de Voo Livre Paragli-
der. Agora, o nosso 
próximo passo será 
a construção de um 
banheiro”, disse.

Na assinatura, o Prefei-
to, ressaltou, “estamos sem-
pre buscando o melhor para 
nossa Serra Negra. O Alto da 
Serra é um dos pontos turís-
ticos mais chamativos da ci-
dade, um local que tem uma 

visão privilegiada.  O espaço 
passará a ser administrado 
pelo clube de Voo Livre Alta 
da Serra, pois tenho certeza 
que farão um excelente traba-
lho”.

O decreto é de nº 4.644 
de 18 de julho de 2017.

Participaram do encon-
tro o Chefe de Gabinete, os 
Vereadores da Câmara Muni-
cipal de Serra Negra, o Presi-
dente de Voo Livre Paraglider, 
Rodrigo Brunhara e o Presi-
dente de Voo Livre Asa Delta, 
Roma Cagnoni. 

A Prefeitura de Serra 
Negra por meio da Secre-
taria de Obras e Infraestru-
tura entregou no dia 13 de 
julho, a obra de pavimenta-
ção da Rua Matilde Artuso 
Salomão, no Jardim Yara, 
que conta com 420m de 
extensão. 

A obra teve o investi-
mento de 321 mil reais com 
recursos do DADE (Departa-

mento de Apoio ao Desen-
volvimento das Estâncias), 
por intermédio do deputado 
estadual. 

Para o prefeito, “está 
rua vai facilitar a ligação para 
as pessoas que vão para o 
Alto da Serra e para região 
da Rua 14 de Julho. Mais uma 
obra que entregamos e que 
vai beneficiar os nossos mu-
nícipes”, disse.

Prefeitura pavimenta Rua 
Matilde Artuso Salomão

Secretaria de Saúde amplia 
atendimento pediátrico 

A Secretaria Munici-
pal de Saúde de Serra Ne-
gra ampliou a partir do dia 
17 de julho, a cobertura do 
atendimento médico de 
pediatria no munícipio.

Agora, Serra Negra 
passa a contar também 
com o atendimento espe-
cializado na Unidade Bá-
sica de Saúde Refúgio da 

Serra, Unidade de Saúde 
da Família Três Barras e no 
Ambulatório de Especia-
lidades. De acordo com a 
secretária de Saúde, “as-
sim, aumentamos a cober-
tura da pediatria em 80% 
no município, mas em bre-
ve estenderemos essa co-
bertura a outros bairros”, 
disse. 
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Carreta de mamografia “Mulheres de 
Peito” atende 50 mulheres por dia

A Prefeitura de Serra Ne-
gra por meio da Secretaria de 
Saúde foi contemplada com uma 
edição do Programa “Mulheres 
de Peito”. A unidade móvel já 
está atendendo o município des-
de o dia 03 de julho e ficará es-
tacionada na Av. Laudo Natel até 
05 de agosto. Seu atendimento é 

de segunda a sexta-feira, das 9h 
às 18h, e sábado, das 8h às 12h.

 O Programa “Mulheres 
de Peito” tem como objetivo 
a conscientização das mulhe-
res em relação à prevenção 
do câncer de mama. A carreta 
oferece 25 mamografias gratui-
tas no período da manhã e 25 

no período da tarde. Mulheres 
entre 50 a 69 anos de idade 
não precisam ter em mãos o 
pedido médico, já pacientes 
fora dessa faixa etária tem que 
apresentar pedido médico da 
rede pública ou particular.

 Para a dona de casa, Co-
milda, 58, “é a primeira vez que 
estou realizando o exame de 
ma-mografia, fui avisada pela 
secretária de Saúde e achei 
uma grande oportunidade para 
todas as mulheres”, disse.

 Veridiana, 55, também 
gostou da oportunidade. “Tem 
muitas pessoas precisando e 

quando marcam longe não vão, 
agora que a carreta está em Ser-
ra Negra fica mais fácil para as 
mulheres realizarem esse exame 
que é de suma importância. Faço 
a mamografia desde os 40 anos 
de idade e sempre na rede públi-
ca de saúde”, comentou. 

 Os interessados em rea-

lizar o exame deverão procurar 
sua Unidade Básica de Saúde 
e estar munidos de documento 
com foto e cartão SUS.

 De acordo com a secre-
tária de Saúde, “é um grande 
ganho para Serra Negra poder 
oferecer este serviço que, além 
de levar ao diagnóstico precoce 
do câncer de mama, tem como 
foco a conscientização das mu-
lheres para o cuidado preventi-
vo”, afirmou.

 Na última quinta-feira, 
13 de julho, o prefeito e seu 
vice, visitaram as mulheres que 
aguardavam o atendimento e no 
local salientaram a importância 
da realização do exame para a 
prevenção do câncer de mama. 
“Esta iniciativa teve por intermé-
dio o Vereador da casa através 
do apoio do Deputado Estadual, 
sob a coordenação da nossa se-
cretária de Saúde”, ressaltou o 
prefeito. 

Secretaria de Saúde inicia teste 
da linguinha na maternidade do 

Hospital Santa Rosa de Lima

A Secretaria de Saúde 
iniciou no dia 20 de julho, a 
realização do teste da lingui-
nha em recém-nascidos. 

O teste é feito pela fo-
noaudióloga da rede muni-
cipal e consiste na avaliação 
do frênulo da língua para ve-
rificar futuros problemas na 
amamentação, dentição e 
língua presa. 

O exame está sendo 
realizado na maternidade do 

Hospital Santa Rosa de Lima. 
De acordo com a secretária 
de Saúde, “quando investi-
mos em prevenção garanti-
mos saúde e qualidade de 
vida, nossa fonoaudióloga 
realiza um trabalho de qua-
lidade que faz diferença na 
vida de nossas crianças e fa-
mílias”, ressaltou. 

Para maiores informa-
ções entre em contato pelo 
telefone 19 3892-8000. 
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AVISOS DO SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS 
E LICITAÇÕES DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA 

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

Fundo Social de Solidariedade realiza 
balanço da Campanha do Agasalho 2017

A Presidente e Primeira-
-Dama do Fundo Social de So-
lidariedade, promoveu nesta 
manhã de terça-feira (18), às 9h, 
um café da manhã para agrade-
cimentos das doações de cober-
tores à Campanha do Agasalho 
2017.

A campanha do agasalho 
acontece anualmente na cida-
de de Serra Negra, e neste ano 
de 2017 teve a organização da 
primeira-dama e presidente do 

Fundo Social de Solidarieda-de.  
Hoje fez um agradecimento es-
pecial àqueles que apoiaram e 
participaram da campanha, ou 
seja, todas as secretarias mu-
nicipais da prefeitura, parceria 
com o bombeiros, polícia mili-
tar, polícia civil, Sabesp, guarda 
municipal, escolas municipais, 
estaduais e particulares, trans-
portadora expresso Duda, co-
mércio local, bancos, igrejas, 
funcionários da prefeitura, as-

sessores e população serrane-
grense.

“Agradecemos a cada um 
de vocês pela participação e co-
laboração à nossa Campanha. 
Estamos realizando as doações 
na sede do Fundo Social a todos 
os que nos procuram, bem como 
visitamos os bairros mais distan-
tes, na zona rural do município 
para atender os mais carentes”, 
disse a Primeira-Dama e Presi-
dente do Fundo Social de Solida-
riedade.

Neste ano, segundo o 
Fundo Social, foram arrecadas 
12 mil peças e 853 cobertores, 
sendo 300 novos adquiridos pe-
los secretários, 300 novos recebi-
dos de doações das instituições 
bancárias (Banco do Brasil, Ban-
co Santander e Banco Caixa Eco-
nômica Federal de Serra Negra) 
e 253 cobertores usados arreca-
dados.   

Importante ressaltar que, 
“a Campanha nunca se encer-

ra, uma vez que o nosso inverno 
está apenas começando.”, disse 
a Primeira-Dama e Presidente do 
Fundo Social de Solidariedade, 
que na ocasião apresentou os 
dados contabilizados pelo Fundo 
de Solidariedade: 
Público alcançado
Quantidade de Famílias atendi-
das: 337
Quantidade de Pessoas atendi-
das: 1.247
Média de Peças por pessoa: 15 
peças
 
Quantidade de peças distribuí-
das aproximadamente:
Roupas: 8.454 peças
Sapatos: 393 pares
Cobertores novos: 257
Cobertores usados: 57
Cama e banho: 97 peças 
O munícipe que quiser realizar 
doações e necessitar de peças 
da Campanha poderá entregar e 
retirar na sede do Fundo Social, 
situada na Av. João Gerosa,

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2017. OB-
JETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFOR-
ME ESPECIFICAÇÕES E ROTAS DESCRITAS NO EDITAL. DATA: 
03/08/2017 – 10H00M. PREGÃO PRESENCIAL N. 055/2017. OB-
JETO: FORNECIMENTO E RECARGA DE EXTINTORES, PLACA 
DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FITA FIXA E TES-
TE HIDROSTATICO. DATA: 08/08/2017 – 14H00M. PREGÃO PRE-
SENCIAL N. 056/2017. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FORNECIMENTO DE CONCRETO FCK 20. DATA: 09/08/2017 
– 14H00M. Edital completo deverá ser retirado gratuitamen-
te no balcão do setor de licitações da Prefeitura da Estância 
Hidromineral de Serra Negra, sito à Praça John F. Kennedy, 
s/n, Centro, em dias úteis, das 13h00m às 18h00m, devendo 
o interessado trazer sua mídia específica para cópia (cd/dvd, 
pendrive, etc.) pelo e-mail licitacao@serranegra.sp.gov.br ou 
ainda pelo site WWW.serranegra.sp.gov.br. Informações: (19) 
3892-9600. Serra Negra, 21 de Julho de 2017. Dr SIDNEY ANTO-
NIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 06/2016
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – SERRA NEGRA EMPREENDIMENTOS TURISTI-
COS S/A
OBJETO – CONCESSÃO DE IMÓVEL A TITULO PRECÁRIO PER-
TENCENTE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO = MINIFÉRICO =.
VALOR: R$ 6.334,00

DATA: 29/05/2017

EXTRATO DE CONTRATO
CONVITE N. 12/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – SOCIOANÁLISE-PROJETOS EM POLÍTICAS 
SOCIAIS S/S LTDA - ME
OBJETO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SUPERVI-
SÃO PARA GESTÃO ESTRATEGICA PARA AUXILIAR NO DESEN-
VOLVIMENTO DE PROJETOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA 
DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SADS DES-
TE MUNICÍPIO.
VALOR: R$ 44.940,00
DATA: 10/07/2017

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 37/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – INSTITUTO CONSULPAM – CONSULTORIA 
PÚBLICO-PRIVAD
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, REALI-
ZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, INCLUINDO 
TODAS AS FASES PREVISTAS, PROVAS PRÁTICAS, AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA.
DATA: 26/06/2017
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Estarão abertas a par-
tir de 1º de agosto as ma-
trículas para o segundo se-
mestre do Projeto Guri de 
Serra Negra. Há vagas dispo-
níveis para a Violão e para o 
Coral. As inscrições valem 
para alunos na faixa etária 
de 6 a 18 anos.

A volta às aulas do 
Projeto Guri se dará no dia 
2 de agosto e as aulas acon-
tecem às quartas e sextas-
-feiras no período da tarde.

Para maiores informa-
ções, o telefone (19) 3842-
2341 a partir de 1º de agosto.

Projeto Guri tem inscrições 
abertas a partir de 1º de agosto

Encontro do COMTUR cria 
dois novos núcleos: Turismo 

Cultural e Turismo Rural

Na noite do dia 19 de ju-
lho, os conselheiros e partícipes 
da sociedade civil estiveram reu-
nidos no Palácio Primavera para 
mais um encontro do COMTUR 
(Conselho Municipal de Turismo 
de Serra Negra).

O COMTUR é o gestor de 
políticas públicas desse segmen-
to e canal efetivo de participa-
ção que permite estabelecer a 
aproximação do Poder Público 
com a sociedade civil. Seu papel 
é de fortalecimento da participa-
ção democrática da população 
na formulação e implementação 
dessas políticas públicas.

Onze itens estiveram em 
pauta, dentre eles, ficou firmado 
oficializar um novo decreto ao 
Chefe do Executivo sobre a troca 
dos conselheiros, uma vez que 
houve descumprimento do esta-

tuto em relação às presenças nos 
encontros.  Foram criados dois 
núcleos: Turismo Cultural e Turis-
mo Rural, que devem ter a parti-
cipação da sociedade civil para 
que possam trazer novas pautas 
para discussão sobre esses seg-
mentos. Para o presidente do 
COMTUR, Juliano Belini, salien-
tou que, “todos os conselheiros 
devem trazer pautas e ideias para 
serem discutidas nos encontros. 
Todos devem participar!”.

Está agendada uma reu-
nião extraordinária para o dia 09 
de Agosto, para discussão das 
pautas e ações dos núcleos for-
mados e da agenda oficial, a pró-
xima reunião do COMTUR acon-
tece dia 23 de agosto, ambas às 
18h30min, no Palácio Primavera 
Deputado Ricardo Nagib Izar, Av. 
23 de Setembro, nº 5, Centro.

Praça central 
recebe novo jardim 
ao redor da estátua 
do Prefeito João 
Zelante, limpeza 
do chão, pintura 
dos bancos e plan-
tio de flores nos 
vasos e floreiras. 
Trabalho realizado 
pela secretaria de 
Serviços Munici-
pais no processo 
de revitalização da 
Praça e Ruas Cen-
trais.
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Na tarde do dia 18 de 
julho, a secretária de Educa-
ção e Cultura e o Diretor da 
Divisão de Cultura receberam 
o Plano Municipal de Cultura 
da Estância Hidromineral de 
Serra Negra pelo presidente 
José Fernando Pontes Ribeiro 
e pela 1ª secretária Alessan-
dra M. V. Fazolim Alves.

 Os membros do Con-
selho Municipal de Cultura 
foram eleitos em novembro 
de 2015 por meio de voto 
direto dos cidadãos. O con-
selho tem como objetivo pro-
mover a participação demo-
crática dos vários segmentos 
da sociedade que integram a 
ação cultural no município, 
visando garantir a todos o 
pleno exercício dos direitos 
culturais e o acesso às fontes 
da cultura nacional, além de 
apoiar e incentivar a valoriza-
ção e a difusão das manifes-
tações culturais. O Sistema 
Municipal de Cultura é lei nº 
48 de 18 de agosto de 2015.

 Para tanto, o Plano Mu-
nicipal de Cultura da Estância 
Hidromineral de Serra Negra 
foi realizado com sucesso 
dentro do primeiro mandato 
que é de dois anos e finaliza 
agora em 20 de dezembro de 
2017. Segundo o presiden-
te, José Fernando Pontes Ri-
beiro, “estamos entregando 
um trabalho árduo, que foi 

muito discutido e relido por 
diversas vezes, mas temos a 
certeza de que irá valorizar a 
nossa cultura daqui pra fren-
te”, disse. Já a 1ª secretária, 
Alessandra M. V. Fazolim Al-
ves entregou com contenta-
mento, “estamos lutando há 
anos por isso e, sinto-me rea-
lizada pela entrega deste do-
cumento. Missão cumprida!”, 
ressaltou.

Para a secretária de 
Educação e Cultura, “é com 
muito orgulho que recebo 

este documento para poder 
enviá-lo a Câmara Municipal 
de Serra Negra e ser a repre-
sentante do projeto”, res-
saltou. O diretor de cultura 
lembrou que Serra Negra é a 
primeira cidade do Circuito 
das Águas Paulista a ter con-
cretizado o Plano Municipal 
de Cultura, uma vez que irá 
nos beneficiar daqui pra fren-
te para a busca de recursos 
municipais, estaduais e prin-
cipalmente na esfera nacio-
nal, “com o plano aprovado, 

certamente teremos inúme-
ras conquistas para valorizar-
mos e fazermos ainda mais 
para a nossa cultura munici-
pal”, destacou.

O próximo passo será 
entregar o Plano Municipal de 
Cultura da Estância Hidromi-
neral de Serra Negra para en-
trar em pauta na Câmara Mu-
nicipal, o qual a secretária de 
Educação e Cultura, afirmou 
que pretende concretizar as-
sim que finalizar o recesso do 
mês de julho.

Plano Municipal de Cultura é entregue 
à secretária de Educação e Cultura

Ainda há vagas para tur-
mas do período da manhã e 
tarde para o curso de Mecânico 
de Motos. O curso teve início dia 
10 de julho e é gratuito. Interes-
sados devem entrar em contato 
com a Escola Profissionalizante, 
fone (19) 3842-2467/2496 ou ir di-
retamente na carreta, localizada 
na Av. Laudo Natel, a partir das 
13h e procurar por Evandro.

No curso de Mecânico de 

Motos o profissional poderá rea-
lizar diagnóstico, manutenção e 
instalação de equipamentos, dis-
positivos e acessórios em motos, 
além de avaliar e buscar melho-
rias quanto à emissão de gases 
poluentes e às condições gerais 
de funcionamento e segurança 
da moto, podendo atuar em ofi-
cinas mecânicas, locadoras de 
motos, concessionárias, dentre 
outras.

Ainda há vagas 
para o curso 

Mecânico de Motos
A Secretaria Municipal de Saúde informa 

que, os exames de Papanicolau que foram realiza-

-dos pela Unidade Móvel do Hospital de Câncer de 

Barretos no mês de maio já estão disponíveis para 

serem retirados na Unidade de Saúde da Família 

Vila Dirce, das 8h às 16h. A Secretaria informa ain-

da que estão contatando por meio de telefonema 

todas as mulheres que realizaram o exame. 

Dúvidas ou maiores informações pelo telefo-

ne (19) 3892-8000.

Comunicado
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O secretário de Espor-
tes e Lazer, participou na noi-
te do dia 18 de julho, da Ce-
rimônia Oficial de Abertura 
da 79ª Cup de Futebol e 31ª 
Cup de Futsal 2017, no Serra 
Negra Esporte Clube (SNEC).

 A competição aconte-
ce de 18 a 23 de julho com as 
categorias 00/01, 02/03, 04/05 
e 06/07. Na primeira semana 
os jogos acontecem em Serra 
Negra no Campo de Futebol 
Giuseppe Raymondo, Bairro 
São Luiz e no SNEC. Já de 25 
a 30 de julho acontece o 80º 
Cup de Futebol e as competi-

ções serão em Lindoia, Águas 
de Lindoia e Monte Sião.

 Serra Negra está sendo 
representada pela Escolinha 
Estudantes Mirins, Campo do 
Sete Kids, SNEC (Serra Negra 
Esporte Clube) e Juventude 
Serrana. Para o secretário de 
Esportes e Lazer, “é um pra-
zer receber mais uma vez a 
Cup em Serra Negra, onde 
nós tivemos essa experiên-
cia em janeiro. Estamos com 
quatro escolinhas da cidade 
participando e pretendemos 
que uma delas chegue a série 
ouro”, destacou. 

Secretário de Esportes e Lazer participa 
da abertura de Jogos de Futebol e Futsal

 Criada há mais de 
17 anos, tornou-se uma das 
maiores competições de 
base do futebol brasileiro, 
reunindo periodicamente, 
escolas de futebol e agremia-
ções de todos os cantos do 
Brasil e de alguns países para 
a prática saudável de espor-
te e confraternização entre 
atletas. Realizada em cidades 
com forte atrativo turístico e 

meio ambiente saudável e 
preservado, ela se transfor-
mou em um excelente espa-
ço de competição, convivên-
cia, cooperação e trabalho 
em equipe, aliando a prática 
do esporte saudável com a 
natureza. 

 Confira no link a ta-
bela de jogos: http://www.
cupdefutebolefutsal.com.
br/?link=tabelas

Cup de Futebol e Futsal 

A Prefeitura Munici-
pal de Serra Negra por meio 
da Secretaria de Educação e 
Cultura e Divisão de Cultura 
apresenta o 3º Sarau Lítero-
Musical, dia 12 de agosto, às 
19h, no Centro Cultural Prefei-
to José Pedro Salomão -  Mer-
cado Cultural, localizado na 
Praça XV de Novembro, Cen-
tro. A entrada é gratuita. 

O evento é uma idea-

lização de Rose Marie Mou-
tran e as apresentações serão 
de canto, violão, acordeon, 
teclado, congada, contação 
de história, piano, violino, 
poesia, teatro, dança, cava-
quinho e pandeiro. O Sarau 
é um evento cultural e tem o 
significado de finalidade lite-
rária, reunião festiva, noturna, 
para ouvir música, conversar 
e dançar.

3º Sarau Lítero-
Musical acontece 
dia 12 de agosto 

Comunicado
A Secretaria Municipal de Saúde informa que, a par-

tir do dia 1º de agosto os curativos realizados aos 
SÁBADOS na Unidade Básica de Saúde do Centro, 
localizado na Praça Lions Internacional, sn, serão 

atendidos no Hospital Santa Rosa de Lima.

Comunicado
 A Prefeitura Municipal de Serra Negra torna público e 
para conhecimento dos interessados que encontra-se 
em finalização o processo licitatório para contratação 
de empresa para a realização de Concurso Público. 
Ainda não dispomos do Edital e nem dos cargos que 
estarão disponíveis para este certame. Informações 
atualizadas e oficiais serão disponibilizadas nos meios 
de comunicação da Prefeitura de Serra Negra, como: 
Site Oficial, Facebook, Twitter e Diário Oficial.

Convite
A Prefeitura Municipal de Serra Negra através do 

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, 
convida os produtores rurais que trabalham com 

Agricultura Familiar para participar da reunião que 
acontecerá dia 25 de julho, às 18h30, no Palácio Pri-
mavera “Deputado Ricardo Nagib Izar”, localizado 

na Praça Sesquicentenário, sn, Centro. 
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Endereço
das

Farmácias

Farmácias de Plantão - Julho 2017 

Data 
 

Dia da semana Farmácia 

1 Sábado São Luiz 
2 Domingo São Jose 
3 Segunda-feira Danilo 
4 Terça-feira Serrana 
5 Quarta-feira Naturalis 
6 Quinta-feira Popular 
7 Sexta-feira Central 
8 Sábado Vip 
9 Domingo Rubi 
10 Segunda-feira São Luiz 
11 Terça-feira São Jose 
12 Quarta-feira Danilo 
13 Quinta-feira Serrana 
14 Sexta-feira Naturalis 
15 Sábado Popular 
16 Domingo Central 
17 Segunda-feira Vip 
18 Terça-feira Rubi 
19 Quarta-feira São Luiz 
20 Quinta-feira São Jose 
21 Sexta-feira Danilo 
22 Sábado Serrana 
23 Domingo Naturalis 
24 Segunda-feira Popular 
25 Terça-feira Central 
26 Quarta-feira Vip 
27 Quinta-feira Rubi 
28 Sexta-feira São Luiz 
29 Sábado São Jose 
30 Domingo Danilo 
31 Segunda-feira Serrana 



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRASexta-feira, 21 de julho de 2017 - Ano VIII - n.º 548 10


