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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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Prefeitura Municipal retoma obras do 
Posto de Saúde Alto das Palmeiras

Centro Esportivo Discão 
será reformado

Vândalos picham placa do 
Ambulatório de Especialidades da 

Praça Lions e Pista de Skate

Prefeito inaugurará a nova 
unidade do CRAS nessa sexta-feira

Confira os melhores momentos do Festival de Inverno 2015 
que teve o seu encerramento no domingo (04)
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tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
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toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
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de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 
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aos foliões.
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passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
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frisou o Chefe do Execu-
tivo.
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nos dias 23,24 e 25  e outra 
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Março, ambos das 18h30 às 
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Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
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Prefeitura Municipal retoma obras do 
Posto de Saúde Alto das Palmeiras

A Prefeitura Municipal realizou novo processo de licitação para 
a contratação de empresa que fará a reforma do Posto de Saúde da 
Família Alto das Palmeiras, localizado na esquina entre as ruas nossa 
Senhora das Brotas e Reynaldo Polidoro, situadas no bairro das Pal-
meiras.

 A empresa contratada em junho de 2014, empreiteira SENOPAV 
– Construções e Comércio Ltda., abandonou a obra, inviabilizando o 
término da reforma.

O processo licitatório foi homologado em 23 de julho, cujo inves-
timento será de 269.887,41, recursos oriundos do Governo Federal do 
Programa Requalifica UBS do Ministério da Saúde. A obra dará início 
nos próximos dias e serão 120      dias do prazo da assinatura para 
a execução. A empresa vencedora desse  processo e responsável pela 
obra é a Bernardi & Souza Construção e Comércio Ltda.

A execução da obra garante a reforma do acabamento interno e 
externo como a troca de pisos, azulejos, esquadrias, sanitários, divi-
sórias, pintura interna e externa, bem como será refeita toda a parte 
elétrica, além de infraestrutura para o atendimento a acessibilidade. 

“Que seja uma obra para garantir melhora das atividades coti-
dianas da saúde, aos funcionários, médicos e população”, ressaltou o 
prefeito.

Vigilância em Saúde Ambiental 
dá continuidade ao projeto 

‘‘Próximo Verão sem Dengue’’
Dando continuidade ao projeto «Próximo Verão 

sem Dengue», a Prefeitura Municipal por meio da 
equipe Municipal da Vigilância em Saúde Ambien-
tal  e agentes comunitários de saúde estão desen-
volvendo ações permanentes em todo o município. 
Nessa etapa estão finalizando a visita casa a casa 
nos bairros Nova Serra Negra e Jardim Serra Negra, 
orientando os moradores, distribuindo material in-
formativo e também visitando prédios residenciais 
e comerciais, estabelecimentos comerciais e a toda 
hotelaria. A primeira Etapa teve início na segunda 
quinzena do mês de junho , com as visitas nas es-
colas municipais, estaduais e particulares, além de 
mapeamento de imóveis de veraneio encontrados 
fechados e/ou vazios.  Colabore você também!!!!

Telefone para denúncias
 (anônimas)

 f. (19) 3842-2005  ramal 28
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lores de R$900,00 para 
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R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
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Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
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que somos uma cidade 
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meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
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O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
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Prefeito reivindica melhorias 
nas estradas  do município

O Prefeito Municipal juntamente com o vice-prefeito e o se-
cretário de Obras estiveram reunidos na última terça-feira (04) 
em audiência agendada pelo deputado Edmir Chedid (DEM), 
no gabinete do secretário de Estado de Logística e Transportes, 
Duarte Nogueira, para apresentar reivindicações de projetos 
não concluídos das estradas do município.

O prefeito solicitou que a secretaria de Transportes tivesse um 
olhar particular para a Rodovia SP 360 Serra Negra-Amparo, altura 
do km144, onde uma rotatória deveria ter sido construída, próxima 
a Represa Dr. Jovino Silveira, em frente ao Posto da Barragem, dada 
a sua importância em virtude de grande fluxo de veículos na rodovia 
que interliga as Estâncias, bem como os bairros das Posses e Barra-
gem, além dos veículos realizarem a conversão de forma inadequada. 
Segundo o Prefeito, o pedido da rotatória havia sido solicitado ao ex-
-secretário da pasta Estadual, Clodoaldo Pelissioni, em dezembro de 
2014.

O Prefeito também solicitou a concretização do recape num pe-
queno trecho de aproximadamente 300metros, que sai da SP 360 
Serra Negra-Amparo, altura do km 122 e liga a estrada Sebastião de 
Godoy de Bueno, conhecida como Estrada dos Macaquinhos. Apro-
veitou o ensejo e solicitou a proteção de guardrail, barreira de prote-
ção que estabelece os limites da pista, na mesma rodovia, altura do km 
134, para evitar os veículos que saem do bairro e atravessam contra-
mão um pequeno trecho, na tentativa de sair do outro lado da pista.

Para o secretário Estadual, Duarte Nogueira, “dentre as atividades 
previstas está o edital de licitação das obras e dos serviços de melhoria 
do tráfego de veículos e pedestres na SP-008, que será publicado em 

setembro deste ano”. Explicou ainda que, “as prioridades do Gover-
nador Geraldo Alckmin foram as Rodovias Estaduais, mas que já está 
trabalhando num pré-programa para apresentar ao governador sobre 
as vicinais (estradas municipais), para assim, incluir no convênio do 
cronograma de obras do Estado de São Paulo e atender com empenho 
as solicitações dos prefeitos e parlamentares”, salientou o secretário 
da pasta.

De acordo com o prefeito municipal, “o nosso papel é solicitar, rei-
vindicar até que possamos ser atendidos, uma vez ser sabido e notável 
que, quando há asfalto e luz, o quê não acontece em 20 anos passa a 
acontecer em um”, destacou o Chefe do Executivo na reunião.

 O Prefeito de Serra Negra lamenta o vandalismo da pichação 
ocorrida na semana passada à placa do Ambulatório de Especialida-
des Praça Lions, localizado na Praça Lions Internacional,s/n, centro, 
ao lado do conhecido antigo Postão e das Pistas de Skate e BMX, loca-
lizadas na Praça Sesquicentenário. 

O Ambulatório de Especialidades foi reinaugurado em maio 
deste ano, cuja reforma e ampliação do espaço passou a ter 248m² 
de construção visando atender as necessidades dos usuários. Com a 
ampliação são oferecidas mais de 1mil consultas e exames por mês na 
unidade. Dentre as especialidades estão: atendimento de ortopedia, 
dermatologia, cardiologia, gastroenterologia, otorrinolaringologia, 
infectologia, nutricionista, pequenas cirurgias e ultrassom.

Já as Pistas de Skate e BMX foram reinauguradas em outubro de 
2014, atendendo as reivindicações dos esportistas da prática de es-
portes radicais e hoje a pista recebe a visita de profissionais das cate-
gorias e concentra encontros e campeonatos.  

 O chefe do executivo tem trabalhado arduamente e sem medir 
esforços juntamente com os secretários responsáveis para manter a 
cidade em perfeita ordem, limpa, organizada e lamenta esses acon-
tecimentos.   

Os atos de vandalismo são atitudes imperdoáveis de quem não tem 
educação e respeito pelo patrimônio que é de todos. Crime contra o 
patrimônio público prevê punição severa.

Quem notar pessoas praticando vandalismo deve denunciar à Po-
lícia Militar 190 ou a Guarda Municipal 153, para que esses elementos 

Vândalos picham placa do Ambulatório de 
Especialidades da Praça Lions e Pista de Skate

sejam detidos e punidos como manda a Lei.
Segundo o Prefeito Municipal, “é triste pensar que enquanto luta-

mos para atender à saúde e proporcionar lazer à população, nos de-
paramos com esses atos de vandalismo”, disse o Chefe do Executivo.
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que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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AVISOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS, 
CONTRATOS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA DA 

ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2015
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂN-

CIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA –  WILLY MARCOLINO DOS ANJOS.
OBJETO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

ESCOLAR.
VALOR KM – 2,05
DATA – 29/07/2015

DESPACHO DO PREFEITO - (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
e REVOGAÇÃO) - PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2015. OBJETO: 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. Nos 
termos do Art. 43, Inc. VI da Lei Federal n° 8.666/93, combinado com 
o Art. 7º, Inc. V da Lei Municipal 3.612/2013 e, consoante parecer jurí-
dico de folhas 121 dos autos, julgo pela HOMOLOGAÇÃO do pregão 

em tela, PARA O ITEM 01, ao licitante: WILLY MARCOLINO DOS 
ANJOS. PREÇO POR KM/RODADO: R$ 2,05. Pela REVOGAÇÃO 
do item 02. Serra Negra, 17 de Julho de 2015. Dr. ANTONIO LUIGI 
ÍTALO FRANCHI. Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N.º: 005/2015. 
OBJETO: Contratação de empresa para reforma do Centro Espor-
tivo “Dr. Mario Pereira dos Santos”, neste município. DATA: 28/
AGOSTO/2015 – 13h30min. *VISITA TÉCNICA: A visita técnica é 
OBRIGATÓRIA. Agendamento por telefone (19) 3892-9600 (SM. 
Obras). CADASTRO: Para participar, os interessados deverão ser 
cadastrados nesta Prefeitura ou providenciarem o cadastro até o 3º 
dia anterior à data do recebimento das propostas (Art. 22 §2o da Lei 
8.666/93). Edital completo deverá ser retirado gratuitamente no bal-
cão 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 virgem, pendrive, etc.). Informações: 
(19)3892-9600. Serra Negra, 04 de Agosto de 2.015. DARWIN DA 
CRUZ GONÇALVES. Secretário Municipal de Governo.

Centro Esportivo Discão será reformado

O Prefeito Municipal conquistou recurso federal oriundo do Mi-
nistério do Esporte para a implantação e modernização de infraestru-
tura esportiva. Os valores irão viabilizar melhoras na infraestrutura 
da reforma do Centro Esportivo Dr. Mario Perieira dos Santos -  po-
pularmente conhecido como Discão.

O investimento é de  R$ 390mil com recursos do Ministério 
do Esporte  e com recursos próprios da Prefeitura Municipal  de 
R$15.600,00 . 

A secretaria de obras ficará responsável pela reforma que irá repa-
rar a quadra poliesportiva; efetuar a impermeabilização e tratamento 
da laje de cobertura; reforma dos vestiários; reforma dos sanitários 
masculino e feminino, além da reforma de dois alojamentos e um de-
pósito de material.  

 Para o Prefeito Municipal, pensando no desenvolvimento e lazer 

dos esportistas, “é com contentamento que daremos início a reforma 
e a modernização do Centro Esportivo Discão, visando dar melhores 
condições as práticas esportivas aos atletas do nosso município, bem 
como poder receber campeonatos e outras atrações com segurança e 
bem-estar”, disse. 

 Assim, a Prefeitura Municipal dará andamento a abertura do pro-
cesso licitatório prevista para o dia 28 de agosto e iniciar os trabalhos.

 Inscrições para o Projeto Vôlei já estão abertas
 As inscrições para o segundo semestre estão abertas para crian-

ças com idade a partir de 9(nove) anos. Os treinos e inscrições são 
realizados no DISCÃO (Centro Esportivo Dr. Mario Pereira dos San-
tos) as quartas-feiras a partir das 14h30min. e aos sábados às 9h. Para 
maiores informações contatar a secretaria Municipal de Esportes no 
fone(19) 3892-8435.
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O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREI-
TOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN-

TE DE SERRA NEGRA SP CMDCA
COMISSÃO DE SELEÇÃO DO PROCES-
SO ELEITORAL PARA COMPOSIÇÃO 
DO CONSELHO TUTELAR GESTÃO 

2016/2019
EDITAL 01/2015 CMDCA

Em cumprimento ao Edital 01/2015 CMD-
CA Serra Negra SP – Artigo 7º Das Etapas do 
Processo de Seleção, Parágrafos 7.3.1, 7.3.2 e 
7.3.3 torna-se público a relação dos candidatos 
aprovados e reprovados para o processo final 
eleitoral, bem como, o gabarito da respectiva 
prova ocorrida em 31/07/2015 e a relação dos 
candidatos desistentes.

Relação dos Candidatos
Candidato(a) Nota de 

Po n t u a -
ção

Condição

Alan Ap. Alves - RG. 28.305.838-9 4,75
Reprova-
do

Damiana  de A. Guaratti – 
RG.29.725.997-0 5,5 Aprovada

Débora Ap. Macioni – RG.47.337.815-
2 6,5 Aprovada

Elizabeth A. K. Nascimento – 
RG.8.155.223-3 7,0 Aprovada

Joice Invencione – RG.40.320.618-2 5,75 Aprovada

José G. L. R. Foster – RG.54.135.669-0 7,5 Aprovado

José Maria Valentino – RG. 13.126.157-
5 7,75 Aprovado

Juçara Perez – RG.17.244.886-4 7,75 Aprovada

Leila W. A. Paro – RG.28.201.203-5 5,75 Aprovada

Lucas Cabreira Vieira – 
RG.42.869.052-X 7,75 Aprovado

Maria V. G. de Oliveira – 
RG.17.810.878-9 7,25 Aprovada

Najara B. P. Mainente – 
RG.40.788.454-3 7,0 Aprovada

Rosangela Ap. G. Oliveira - 
RG.27.131.225-7 5,0 Aprovada

Silvana Ap. B. de Lima – 
RG.17.288.897-9 7,0 Aprovada

Ticiane M. Ramalho – RG.32.269.150-
3 6,0 Aprovada

Valéria B. Olivieri – RG.9.708.915-1 3,25
Reprova-
da

Zenaide M. Piffer – RG. 6.697.433-1 8,0 Aprovada

GABARITO DA PROVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C B E C D E B C E A

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B A B C D A C C A E

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A C A B D D B E B D

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

E D C B E C E B D C

Relação dos candidatos que não compare-
ceram na realização da prova e considerados 
desistentes do processo eleitoral.

Nome RG

Eluiza Rabelo Fioritti 28.305.948-5

José Carlos Venceslau da Silva 19.396.666-9

Maria Fernanda Canhassi 26.179.087-0

Rosangela Aparecida Silva 55.193.900-X

Vanilsa Lucena da Silva 33.294.025-1

Informamos, ainda, que os candidatos su-
pracitados tem o prazo de 10/08/2015 à 
12/08/2015 (no período das 9h:00 às 17h:00) 
para entrarem com o pedido de recurso por 
escrito e com justificativas, da nota da prova e 
de sua condição de continuidade ao processo 
eleitoral, junto à Comissão Eleitoral, na sede 
da Secretaria Municipal de Assistência e De-
senvolvimento Social.

Comissão Eleitoral - Conselho Tutelar
CMDCA –Serra Negra SP

05 de Agosto de 2015
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O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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Prefeito inaugurará a nova unidade 
do CRAS – Centro de Referência de 

Assistência Social
A Prefeitura Municipal de Serra Negra irá inaugurar na sexta-

-feira, dia 07 de agosto, às 17h, as novas dependências do Centro de 
Referência de Assistência Social – CRAS. A inauguração contará com 
atividades recreativas e culturais para todas as idades.

 O novo CRAS fica na Rua Santo Antonio, s/n, nas proximidades 
da escola municipal Maestro Fioravante Lugli, no bairro das Palmei-
ras; dispõe de ambientes acolhedores e amplos, banheiros adaptados 
para acessibilidade, além de salas multiuso e área externa de lazer, po-
dendo atender os usuários e seus familiares. 

 Esta é mais uma importante obra na cidade para promover o bene-
fício à população e promover cidadania. Para o Prefeito Municipal, “a 
nossa gestão política tem avançado nas discussões socioassistenciais 
e vêm gradativamente atendendo a demanda exigida pela sociedade, 
procurando capacitar e gerar bem estar a essa carente população”, sa-
lientou o chefe do executivo.

O CRAS oferece espaço para integração de ações socioeducati-
vas, culturais, práticas esportivas e de lazer, formação e qualificação 
para o mercado de trabalho com diversos cursos, programa de trans-
ferência de renda, serviços socioassistenciais, políticas de prevenção 
violência e inclusão digital com aulas de informática.

O que é o Cras?
 
O Cras é uma unidade pública estatal localizada em áreas com 

maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada ao atendi-

mento socioassistencial de famílias. O CRAS é o principal equipamen-
to de desenvolvimento dos serviços socioassistenciais da proteção bá-
sica. Constitui espaço de concretização dos direitos socioassistenciais 
nos territórios, materializando a política de assistência social.

O trabalho é socioeducativo e é desenvolvido semanalmente e 
conta atualmente com aproximadamente 65 pessoas inscritas de di-
versas faixas etárias, envolvendo crianças, adolescentes e adultos, mas 
ao todo são quase 3 mil pessoas referenciadas.

Os interessados devem ir pessoalmente ao novo endereço citado 
acima e deixar o nome e telefone para efetivar a inscrição ou ainda 
reservar a sua vaga ou mais informações pelo fone (19)3892-5296.

Bazar Beneficente acontece 
nesse final de semana

 

O Fundo Social de Solidariedade de Serra 
Negra realizará Bazar Beneficente, nos dias 
08 e 09 de Agosto, das 8h às 18h, no saguão 
da sede do Paço Municipal, na Praça John 
Kennedy,s/n, Centro.

Dentre os artigos para venda, o público vai 
encontrar roupas masculinas e femininas, ca-
checol e gorros, sapatos femininos, roupa in-
fantil e acessórios. Os itens são resultado de 
doações recebidas pelo Fundo Social ao lon-
go do ano, bem como da Campanha de Aga-
salho 2015. O valor arrecadado com a venda 
dos produtos será utilizado para ações sociais 
e compra de materiais para cursos promovidos 
gratuitamente pelo Fundo.
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O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa

Sexta-feira, 7 de agosto de 2015 - Ani VIII - nº 448 7
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O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa

Sexta-feira, 27 de março de 2015 - Ani VIII - nº 428 30
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa

Sexta-feira, 6 de março de 2015 - Ani VIII - nº 425 8

A Prefeitura Municipal de Serra negra por 
meio da Guarda Civil Municipal (GCM) propor-
cionou um curso de tiros para os membros da 
Guarda. O curso de Armamento de Tiro Teórico 
e Prático teve a supervisão do Subtenente Edson 
Batista e a companhia do TG (Tiro de Guerra) de 
Amparo. 

  As atividades tiveram o início na segunda-
-feira (02) para dez Guardas Municipais, com o 
objetivo de habilitar e conduzir três tipos de ar-
mamento, Pistola 380, Revólver 38 e Espingarda 
Calibre 12. 

 “Pode ter certeza que foi um momento muito 
especial para os atiradores”, ressaltou o Subte-
nente.

 O prefeito de Serra Negra frisou a importân-
cia do treinamento, “atirar é uma das atividades 
na função de um policial e para isso é preciso do 
exercício prático e teórico para sua capacitação”.

 O curso visa melhorar o atendimento à popu-
lação, capacitando estes profissionais para que 
os mesmos possam enfrentar as situações mais 
difíceis, garantindo desta forma mais segurança 
a todos os cidadãos.

GCM participa de curso 
de Armamento de Tiro

Março Dia da semana Farmácia
1 Domingo São Luiz
2 Segunda feira São Jose
3 Terça-feira Danilo
4 Quarta-feira Serrana
5 Quinta-feira Naturallis
6 Sexta-feira Popular
7 Sábado Central
8 Domingo Serra Negra
9 Segunda feira Vip
10 Terça-feira São Luiz
11 Quarta-feira São Jose
12 Quinta-feira Danilo
13 Sexta-feira Serrana
14 Sábado Naturallis
15 Domingo Popular
16 Segunda feira Central
17 Terça-feira Serra Negra
18 Quarta-feira Vip
19 Quinta-feira São Luiz
20 Sexta-feira São Jose
21 Sábado Danilo
22 Domingo Serrana
23 Segunda feira Naturallis
24 Terça-feira Popular
25 Quarta-feira Central
26 Quinta-feira Serra Negra
27 Sexta-feira Vip
28 Sábado São Luiz
29 Domingo São Jose
30 Segunda feira Danilo
31 Terça-feira Serrana
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Serviços
Farmácias de Plantão

Confira abaixo a tabela mensal das Farmácias de Plantão. 
Vale lembrar que este Plantão é válido após às 19h, em horário comercial

todas estarão em funcionamento normal.
http://www.serranegra.sp.gov.br/farmacias-plantao/

Março 
 

 Dia da semana Farmácia 
1 Domingo São Luiz 
2 Segunda feira São Jose 
3 Terça-feira Danilo 
4 Quarta-feira Serrana 
5 Quinta-feira Naturallis 
6 Sexta-feira Popular 
7 Sábado Central 
8 Domingo Serra Negra 
9 Segunda feira Vip 
10 Terça-feira São Luiz 
11 Quarta-feira São Jose 
12 Quinta-feira Danilo 
13 Sexta-feira Serrana 
14 Sábado Naturallis 
15 Domingo Popular 
16 Segunda feira Central 
17 Terça-feira Serra Negra 
18 Quarta-feira Vip 
19 Quinta-feira São Luiz 
20 Sexta-feira São Jose 
21 Sábado Danilo 
22 Domingo Serrana 
23 Segunda feira Naturallis 
24 Terça-feira Popular 
25 Quarta-feira Central 
26 Quinta-feira Serra Negra 
27 Sexta-feira Vip 
28 Sábado São Luiz 
29 Domingo São Jose 
30 Segunda feira Danilo 
31 Terça-feira Serrana 
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Serviços
Farmácias de Plantão

Confira abaixo a tabela mensal das Farmácias de Plantão. 
Vale lembrar que este Plantão é válido após às 19h, em horário comercial

todas estarão em funcionamento normal.
http://www.serranegra.sp.gov.br/farmacias-plantao/

Março 
 

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

A Prefeitura Municipal por meio da Secretaria da Educação e Cul-
tura promoveu na última terça-feira (17), no auditório do Centro de 
Convenções Circuito das Águas Paulista, a Palestra com o tema: Fa-
tores de Risco Relacionados à uso de Álcool e Drogas, ministrada pelo 

Coordenador do Grupo Amor Exigente, Fábio Magalhães da Silva.O 
público alvo foi professores, funcionários e pais das escolas Munici-
pais.  

Coordenador do Grupo Amor Exigente 
fala sobre Fatores de Risco Relacionados 

ao uso de Álcool e Drogas
Farmácias de Plantão

Confira abaixo a tabela mensal das farmácias de plantão.
Vale lembrar que este plantão é válido após às 19h, 

em horário comercial todas estarão funcionando normalmente:
http://www.serranegra.sp.gov.br/farmacias-plantao/

confira abaixo a tabela mensal DO MÊS VIGENTE 
 

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

O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa

Sexta-feira, 7 de agosto de 2015 - Ani VIII - nº 448 8

 Confira os melhores momentos do 
Festival de Inverno 2015 que teve o seu 

encerramento no domingo (04)
No encerramento do Festival de Inverno 2015, o cantor e 

violeiro Mazinho Quevedo fez a doação de uma viola ao Pre-
feito Municipal com o objetivo de levantar fundos ao Hospital 
Santa Rosa de Lima. Quanto mais você doa, mais você abençoa!

A saber: Em breve será divulgado como participar do pro-
cesso de arrecadação de fundos organizado pela Prefeitura Mu-
nicipal.


