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Abertas as inscrições para a escolha da
Corte do Carnaval Serra Folia 2018

Divisão de Cultura lança
Biblioteca Itinerante

As piscinas do Conjunto Aquático
Sebastião Carlos de D`Andrea
Colchetti esperam por você!

Divulgada a
programação do
Festival de Verão 2018

IPTU e ISS ATRASADOS

Pagamento a vista 10% de desconto com vencimento em 31/01/2018. Se
não receber o carnê até 25/01, pode obter 2ªvia gratuita pelo site http://
www.serranegra.sp.gov.br/secretaria-fazenda-detalhe/93/como-emitir-2a-via-iptu-servico-gratuito
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Medicamentos podem ser retirados
na Unidade de Saúde da Praça Lions
a partir de segunda-feira (08)
A Secretaria Municipal
de Saúde informa que a partir
de segunda-feira, 08 de janeiro, a assistência farmacêutica
da rede municipal de saúde
passa a contar com a Unidade de Saúde da Praça Lions
para a entrega de medicamentos.
A Unidade de Saúde
da Família Dr. Firmino Cavenaghi também continua com
a farmácia, atendendo as necessidades de entrega de medicação da área Central.
Além do Centro, o
usuário pode retirar os medicamentos nas Unidades de

Saúde do seu bairro. Segundo
a secretária de Saúde, “o ob-

Abertas as inscrições para
a escolha da Corte do
Carnaval Serra Folia 2018

A Prefeitura de Serra Negra por meio da Secretaria de
Turismo e Desenvolvimento Econômico abriu na quarta-feira, 03
de janeiro, as inscrições para a
escolha da corte do Serra Folia
2018.
O (a) interessado (a)
deve comparecer munido (a) de
cópia de RG, CPF e comprovante
de residência, além de duas fotos (uma de rosto e outra de corpo inteiro). É importante ressaltar que a comissão organizadora
optou abrir as inscrições somente para maiores de 18 anos.
Os eleitos como Rei
Momo, Rainha do Carnaval e as
Princesas receberão prêmios,
mas não foram divulgados os

valores pela comissão até o momento.
As inscrições vão até o dia
24 de janeiro e devem ser feitas
no Palácio Primavera Ricardo
Nagib Izar, situado na Praça Sesquicentenário, s/n, (sede da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico), de segunda
a sexta-feira, das 9h às 17h.
No Serra Folia 2017 o Rei
Momo que abriu o Carnaval com
chave de ouro foi José Henrique
de Almeida, a Rainha que embelezou a corte foi Rosimeire do
Carmo e as princesas que alegraram a folia foram Lucineia Efigênia do Carmo, como 1ª princesa
e Milene Souza Favaretto, como
2ª princesa.

jetivo dessas mudanças é que
o paciente tenha acesso mais

facilitado as medicações que
necessita”, disse.

As piscinas do Conjunto Aquático
Sebastião Carlos de D`Andrea
Colchetti esperam por você!
O horário de
funcionamento das
piscinas é das 9h
às 17h, de terça a
domingo e abre especialmente nos feriados prolongados
de verão. O usuário
deve apresentar o
laudo de atestado
médico e pagar uma
taxa diária no valor
de R$10,00 (dez reais).
Para mais informações,
o interessado poderá conta-

tar a Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer, Rua Antônio
Jorge José, s/n, Centro, telefone (19) 3892-8435.
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Divisão de Cultura lança
Biblioteca Itinerante
micro-ônibus personalizado que
abriga um acervo bibliográfico.
A Biblioteca oferece cadastro
de usuários, empréstimos e doações de livros, jogos de tabuleiro e gibis, e visitará diferentes
pontos da cidade, oferecendo
atividades culturais e literatura,
fomentando assim a cultura nos
locais mais afastados do município.
A primeira parada do ônibus
acontece na próxima sexta-feira,
dia 12 de janeiro, no Bairro dos
Leaes, levando, além de suas
atividades costumeiras, o contador de causos Nestor de Souza
Leme, que contará um pouco
da história do bairro e da cidade
para seus moradores.
A Prefeitura Municipal de Serra
Negra por meio da Divisão de
Cultura e da Biblioteca Munici-

pal Prof. Hildebrando Siqueira,
leva aos bairros de Serra Negra
a sua “Biblioteca Itinerante”, um

Sinal analógico de
TV será desligado
dia 17 de janeiro
Para ter acesso ao sinal e aos benefícios da TV
digital, os telespectadores
de Campinas, Jundiaí, Sorocaba e outros 82 municípios
do entorno precisam adaptar seu aparelho de televisão antes do dia 17 janeiro.
No dia 17 de janeiro, o
sinal analógico de televisão
será desligado nas regiões
de Campinas, Jundiaí e Sorocaba. A programação dos
canais abertos será transmitida apenas pelo sinal digital, com imagem e som de
cinema.
Para continuar assistindo à programação, todas
as residências da região precisam ter uma antena digital
e um aparelho de televisão
preparado para receber o sinal digital.
O Prefeito de Serra
Negra, vem se empenhando
para que mais canais pos-

sam ser acessados gratuitamente na cidade de Serra
Negra, “estamos trabalhando arduamente nas solicitações aos responsáveis para
que a nossa população não
fique desconectada da TV
e que sejam liberados mais
canais gratuitos”, ressaltou
o Chefe do Executivo.
Quem está à frente
deste trabalho de manutenção das torres de retransmissão de TV´s, é o José
Antonio Bigarelli, mais conhecido como Paçoca, que
informa já estar liberada a
transmissão da GLOBO pelo
canal digital a ser acessado
no 12.1, a RECORD antigo
canal 7 e agora digital pode
ser acessado pelo 6.1, o
acesso da REDE VIDA pelo
3.1, da REDE TV pelo 49.1,
da CULTURA pelo 10.1, SBT
pelo 30.1 e a BAND digital
no 4.1.

No Bairro dos Leaes a Biblioteca
Itinerante estará estacionada na

Associação dos Moradores do
Bairro (Igreja São Luís), onde o
cadastro de usuários e empréstimos de livros podem ser feitos
após apresentar cópia do RG e
CPF no dia agendado para a visita, das 9h às 15h. Menores de 14
anos devem estar acompanhados de um responsável.
Confira o calendário da Biblioteca Itinerante:
13 de janeiro- Bairro da Serra;
19 de janeiro- Três Barras;
20 de janeiro- Bairro das Tabaranas;
26 de janeiro- Bairro das Posses;
27 de janeiro- Bairro da Ramalhada;
02 de fevereiro- Bairro dos Francos;
03 de fevereiro- Bairro das Vertentes.

Inscrições continuam
abertas para o EJA
A Prefeitura
Municipal
de
Serra Negra
por meio da
Secretaria de
Educação e
Cultura oferece o Ensino
de Jovens e
Adultos (EJA)
para o Ensino
Fundamental a partir de 16
anos, cujo objetivo é para
quem quer aprender a ler e
a escrever.
As aulas terão início
no mês de Fevereiro de
2018 e são ministradas na
Escola Municipal Profissionalizante “José Franco de
Godoy”, no período noturno das 19h às 22h e são divididas em dois termos, o
1º termo (1º, 2º e 3º ano do
ensino fundamental) e o 2º
termo (4º e 5º ano do ensino fundamental).
A escola Municipal
Profissionalizante oferece

as condições necessárias
para que os alunos possam
alcançar o objetivo de ler e
escrever com professores
qualificados e preparados
para esse ensino, proporciona lanche, material escolar e transporte escolar
gratuitos para os alunos
que vão da sua residência
à escola.
Os interessados devem procurar a escola para
realizar a matrícula munidos de CPF e RG, das 13h
às 22h. Está localizada na
Praça Lions nº 80, ou ligue
(19) 3842 2467 ou 2496
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Divulgada a
programação do
Festival de Verão 2018
A Prefeitura Municipal
de Serra Negra por meio da
Secretaria de Turismo e Desenvolvimento
Econômico
divulga a programação do
Festival de Verão 2018, que
irá acontecer no período de

05 a 21 de janeiro.
Os shows acontecerão
na Praça Prefeito João Zelante, Praça Recanto Talismã,
Praça de Alimentação e Praça
Convívio Serrano. A entrega é
gratuita.

Não fique no escuro! Saiba como proceder em
caso de lâmpadas queimadas no perímetro urbano e
rural do município.
ATENÇÃO! Problemas relacionados à iluminação pública no perímetro urbano e rural de Serra Negra poderão ser comunicados a empresa prestadora
de serviço Renascer Construções Elétricas Eireli Ltda
pelo telefone: 0800-7780109 (ligação gratuita), de segunda à quinta-feira das 8h às 12h e as sextas-feiras
é das 13h às 17h ou por e-mail: logitapira@rce-engenharia.com
AVISOS DO SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS
E LICITAÇÕES DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 001/2018.
OBJETO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. DATA: 18/01/2018
– 10H00M. PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2018. OBJETO: FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS. DATA: 18/01/2018 – 15H00M. PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2018. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM. DATA:
19/01/2018 – 14H00M. Edital completo deverá ser retirado gratuitamente 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, 05 de Janeiro de 2018. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

COMUNICADO
O SERPREV SOLICITA A TODOS OS SEUS APOSENTADOS
E PENSIONISTAS PARA COMPARECEREM PESSOALMENTE NA
SEDE DO SERPREV, À PRAÇA LOURENÇO FRANCO DE OLIVEIRA, 119, CENTRO, ATÉ O DIA 28/03/2018, MUNIDOS DE DOCUMENTOS PESSOAIS E CÓPIA DE COMPROVANTE DE RESIDENCIA PARA COMPROVAÇÃO DE VIDA, CONFORME EXIGENCIA DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, SOB PENA
DE QUEM NÃO O FIZER SOFRER SUSPENSÃO DE PAGAMENTO
DE BENEFÍCIOS.
Carlos Domingos Canhassi
Presidente do Serprev

