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EDUCAÇÃO

PAE EM SERRA NEGRA

Curso Pré Vestibular
gratuito

Clovis Fedel, Presidente da ACIA, e Daniela Cria, do SEBRAE

Re p r e s e n t a n t e s
da
EDUCON – Tecnologia em Educação Continuada e Instituto
Borges da Silveira, estiveram no
ultimo dia 11 no Gabinete do
Prefeito, para tratar dos últimos
assuntos referentes ao Curso

Pré Vestibular. Na oportunidade o Prefeito definiu que a aula
inaugural fará parte dos festejos da Semana do Município. As
aulas terão inicio em 18 de setembro, e irão se estender até
o dia 22 de dezembro.

Inscrições até o dia 25 de agosto na Secretaria da Educação: 3892-6408, localizada no Mercado Cultural, Praça XV
de Novembro s/n.º, das 8 h às 18 h.
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Reuniram-se na Prefeitura
na sexta-feira, 11 de agosto, o
Prefeito, assessores, o SEBRAESP, representado pela analista
Daniela Regina Cria, a direção da
ACIA, Clovis Fedel e Euclides
Tomazi e o diretor da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas)
Fernando Ricci.
Estes parceiros se reuniram
para a assinatura da Ata de Compromisso que trará o PAE Posto
de Atendimento ao Empreendedor para Serra Negra, posto este
que deverá ser inaugurado até o
final de setembro nas dependências da ACIA.
O PAE é uma iniciativa inovadora do SEBRAE que traz para
perto do empreendedor toda a
gama de serviços oferecidos pela

instituição de forma sistemática,
de maneira acessível o que irá
trazer benefícios enormes à comunidade econômica serrana.
Serão ministrados cursos, será
disponibilizada toda a rede
SEBRAE via internet e, através
de funcionários treinados e capacitados, oferecer um bom
atendimento.
No final de outubro, será trazido a Serra Negra o Projeto
Sebrae na Rua que tem o intuito
de concentrar várias atividades
e iniciativas do SEBRAE, da Prefeitura e das Associações locais,
para divulgar os recursos disponíveis de capacitação, consultoria
e apresentar palestras específicas de interesse dos empresários.

Campanha de vacinação
contra a raiva
A Prefeitura de Serra Negra, através da Secretaria da Agricultura, irá realizar entre os dias 19 e 20 de agosto, das 9 h às 16 h, a
campanha de vacinação anti-rábica em alguns bairros da cidade. No
sábado dia 19, os locais de vacinação são:
·Praça John F. Kennedy;
·Bairro São Luiz – Bar do Porfírio e Campo do São Luiz;
·Escola do Campo do Sete – EMEI Prof. Durval P. Chagas;
·em frente ao Despachante Guirelli, que irá atender animais da
Av. João Gerosa, Rua 14 de Julho e Rua dos Expedicionários;
·Bairro das Posses – próximo Supermercado Giraldi e Lago
Gurupiá;
·Fonte Brunhara na Av. João Gerosa;
No domingo dia 20, a campanha se estende para os seguintes
pontos:
·Praça Sesquicentenário,
·EMEI Prof. Aracy Patrício, no bairro Refúgio da Serra;
·Posto de Saúde e mini padaria no Alto das Palmeiras;
·Igreja de São Roque nas Três Barras;
·Vendão no Bairro da Serra
·Nova Serra Negra nas proximidades do Centro de Saúde.
Na Casa da Agricultura a vacinação será de 15/08 a 06/09 das
8h às 11h e das 13h às 16h. Informações pelo tel. 3892-2933.
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Reunião da APRECESP acontece em Serra Negra
O evento será no dia 19/08, às 10h30, no hotel Paladium
O Prefeito Municipal, em
contato com a diretoria da
APRECESP, tornou viável a vinda
da entidade para um encontro
dos prefeitos das Estâncias de
todo o Estado de São Paulo.
A vinda dos prefeitos é de
grande importância para destacar Serra Negra, propagando
nossa Estância na mídia em geral.
Os 67 prefeitos das Estâncias se mobilizam para reivindicar
as verbas do Governo do Estado,
garantidas pela Constituição.
O presidente da APRECESP,
Antonio Carlos de Faria, revela
que as Estâncias estão com dificuldades para receber os recursos do Governo Estadual. Esta
verba é garantida pela Constituição para ser utilizado nestes
municípios em obras de
infraestrutura.
Os secretários estaduais
assumiram o compromisso, em
nome do Governo do Estado de

São Paulo, que os convênios seriam assinados dentro do prazo
eleitoral e a verba repassada, no
máximo até o final de 2006.
Outros
temas
a
serem abordados na reunião da
APRECESP:
- realização de um trabalho
urgente
na
Assembléia
Legislativa para alterar a lei das
Estâncias. Uma das propostas da
APRECESP é criar uma legislação
que obrigue o governo a depositar num fundo os recursos devidos aos municípios Estâncias, segundo consta na Constituição. Atualmente, os Prefeitos enfrentam grande burocracia na Secretaria da Fazenda.
- Implantação do Plano de
Promoção Conjunta das Estâncias (um dos itens é o I Guia das
Estâncias, que deverá ser elaborado pela Editora Abril e está
em fase de captação de recursos)
- Participação da APRECESP

FERIADO

Festa de São Roque
nas Três Barras
Aconteceu nessa quartafeira, dia 16, no bairro das
Três Barras, a tradicional Festa de São Roque. Como em

todos os anos, a festa esteve
animada durante todo o dia,
com leilões, música ao vivo e
muito “comes-e-bebes”.
Às 17 horas houve a procissão em homenagem a São
Roque, com a participação de
um grande número de pessoas. Em seguida houve uma
missa em louvor ao santo padroeiro da igreja, local onde,
em 1828, a pequena capela
construída nas terras de Lourenço Franco de Oliveira recebeu a concessão de Capela Curada (termo que institui um
paróquia) pelo bispo Dom
Manoel Joaquim Gonçalves de
Andrade, de Mogi Mirim, dando origem a Serra Negra.
Parabéns à população e
aos organizadores pela grandiosa festa.

em feiras de turismo
- Prestação de contas, mudança de Estatuto e outros assuntos.

OBS: os jornalistas poderão
assistir à reunião aberta, a partir
das 10h30, captar imagens e
entrevistar as autoridades.

Grupo da Melhor Idade
de Itatiba visita Serra
Negra

Esteve em visita a Serra Negra o Grupo da Melhor Idade da cidade de Itatiba, composto de 145
pessoas. Depois de visitar os pontos turísticos, as fontes, fazer compras no comércio e caminhar pelas
praças, deslocaram-se para um almoço dançante com o Grupo da Melhor Idade de Serra Negra, no Centro de Convenções “Circuito das
Águas”.

Durante o almoço, com a presença da Primeira Dama do Município e equipe do Fundo Social de
Solidariedade, os grupos tiveram
oportunidade de trocar suas histórias e experiências de vida, num ambiente agradável e descontraí-do.
A Primeira Dama agradeceu a
presença dos visitantes e deixou a
cidade de portas abertas para futuros encontros.
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ATOS OFICIAIS
DECRETO Nº. 3.395

DE

4

DE AGOSTO DE

2006

(Autoriza reforço de dotação do orçamento vigente)
PAULO ROBERTO DELLA GUARDIA SCACHETTI,
PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE
SERRA NEGRA, usando de suas atribuições legais, e com base na
Lei Municipal nº 2.926 de 23 de dezembro de 2005,
DECRETA:
ARTIGO 1º. Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$
53.210,00 (cinqüenta e três mil e duzentos e dez reais), para reforço
das dotações orçamentárias, a saber:
21 339032 041220002 2 002 – Material de distribuição
gratuita R$ 2.500,00
21 339039 041220002 2 002 – Outros serv. terceiros –
Pessoa Jurídica R$ 5.850,00
51 339030 123610009 2 010 – Material de consumo
R$ 3.760,00
71 339039 041220017 2 012 – Outros serv. terceiros –
Pessoa Jurídica R$ 7.000,00
71 469091 288430005 0 002 – Sentenças Judiciais
R$ 15.000,00
81 339030 041220004 2 013 – Material de consumo
R$ 190,00
81 339036 041220004 2 013 – Outros serv. terceiros –
Pessoa Física R$ 1.000,00
101 339030 154520006 2 025 – Material de Consumo
R$ 4.170,00
101 339030 267820006 2 026 – Material de consumo
R$ 7.940,00
111 339039 041220016 2 016 – Outros serv. terceiros –
Pessoa Jurídica R$ 800,00
131 339039 236950010 2 020 – Outros serv. terceiros –
Pessoa Jurídica R$ 5.000,00
Total R$ 53.210,00
ARTIGO 2º. As despesas decorrentes com a execução
deste Decreto, correrão por conta da anulação das dotações
orçamentárias abaixo:
41 319011 082440003 2 004 – Vencimentos e vantagens
fixas - pessoal civil R$ 43.210,00
41 319013 082440003 2 004 – Obrigações Patronais R$
10.000,00
Total R$ 53.210,00
ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação.
ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS CONTRATOS E
LICITAÇÕES
RESCISÃO DE CONTRATO
Despacho do Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Serra
Negra de 11/08/06
Rescindindo amigavelmente o contrato do Pregão Presencial nº
005/06 com a empresa Vanessa Ap. Dei Santi Ermiliato cujo objeto
era o fornecimento parcelado de diversos materiais de escritório e
escolares.
TERMO DE CESSÃO DE USO
Despacho do Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Serra
Negra de 17/08/06
Cedendo por tempo indeterminado um aparelho de Ultra-Sonografia
ao Hospital Santa Rosa de Lima para atender a população carente
do nosso município.
ADJUDICAÇÃO
Despacho do Pregoeiro da Prefeitura Municipal da Estância
Hidromineral de Serra Negra de 15/08/06
Adjudicando o objeto do Pregão Presencial nº 008/2006, a
empresa Associação Pro Saúde pelo critério de menor preço.
Despacho do Pregoeiro da Prefeitura Municipal da Estância
Hidromineral de Serra Negra de 15/08/06
Adjudicando o objeto do Pregão Presencial nº 009/2006, ao Sr.
Laércio Aparecido Pachioni pelo critério de menor preço.
HOMOLOGAÇÃO
Despacho do Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Serra
Negra de 18/08/06
Homologando o procedimento licitatório referente ao Pregão
Presencial nº 008/2006 do tipo menor preço, cujo objeto é a
prestação de serviços médicos junto ao Pronto Socorro Municipal,
autorizando a lavratura do respectivo contrato.
Despacho do Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Serra
Negra de 18/08/06
Homologando o procedimento licitatório referente ao Pregão
Presencial nº 009/2006 do tipo menor preço, cujo objeto é a
prestação de serviços de transporte de alunos da zona rural
para escolas centrais e de bairros relativo a Linha 3,
autorizando a lavratura do respectivo contrato.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 4
de agosto de 2006.
PAULO ROBERTO DELLA GUARDIA SCACHETTI
- Prefeito Municipal Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica
nesta mesma data.
RODRIGO COVIELLO PADULA
- Secretário -

INTERNET GRATUITA PARA TODOS!
MERCADO CULTURAL
de 2ª a 6ª, das 09:00 às 18:00h
sábados, das 09:00 às 12:00h
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ATOS OFICIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
A Vigilância Sanitaria comunica aos Srs. Responsáveis pelos
Estabelecimentos abaixo relacionados que compareça a este setor
para retirar sua Renovação de Licença de Funcionamento das 08:00
Hs às 11:00 hs e das 13:00 Hs. às 17:00 hs,referente ao ANO de
2.006, sito a rua Elizeu Franco de Godoy nº 51 centro Tel: 38422005, no período de 30 (Trinta) dias a partir da data de sua
publicação.

SEGURANÇA

Setores da área de
segurança reuniram-se
com o Prefeito Municipal

ADRIANA CUNHA TORTELLI BITENCOURT.
NILTON CÉSAR LEMES BITTENCOURT.
ÉRIKA MARIA FERREIRA MASSULA MENDES.
FÁBIO PEREIRA MENDES.
BAR E LANCHONETE FIORINI LTDA. – ME.
FLÁVIA DIAS SARAGIOTTO.
PEGORARI FISIOTERAPIA LTDA.
ANTONIO CARLOS PAGLIUCA – ME.
JOAO PIETRAFEZA SALZANI – ME.
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SERRA NEGRA.
HENRIQUE CALEFI GUIDUGLI – ME.
FONTE VERÓNICA DE SERRA NEGRA Ltda.
CONGREGAÇÃO FRASCISCANAS F.S. DA DIVINA PROVIDENCIA

SOLIDARIEDADE

Curso de Panificação
O curso de panificação
promovido pelo Fundo Social
de Solidariedade certificou
participantes do Alto das Palmeiras, na última semana.
Conforme já noticiado anteriormente, o Fundo está ministrando as aulas nos bairros,
facilitando o acesso às pessoas que se interessam em aumentar a renda familiar através da produção de pães.

Dias 24 e 25 de agosto,
os moradores do Bairro São
Luiz poderão participar do curso no Salão Paroquial e dias
31 de agosto e 1° de setembro, as aulas serão oferecidas
na Escola Estadual Nair de
Almeida, nas Três Barras. A
aula inicia às 18 h e vai até às
22 h. A inscrição é 1 quilo de
farinha de trigo.
Participem!

Dr. Sidney, Ten. PM Lima e Sgt. PM Delangélica, durante reunião
No dia 17 de agosto, o Prefeito Municipal esteve reunido
com o Dr. Sidney Poloni, Delegado de Polícia, Tenente PM
Roberto Lima, Sargento PM
Delangélica, Secretário de Governo e Secretário de Turismo
e também Presidente do Conselho de Segurança de Serra
Negra.
Na ocasião, foram abordados todos os temas relacionados à segurança, as formas de
prevenção e investimentos relativos à área.
O Prefeito Municipal explanou sobre sua preocupação na
área de segurança informando
que já foi protocolado projeto
para monitoramento nas áreas
de maior índice de ocorrências
e que, até o final do ano, a verba de, aproximadamente,
R$ 100 mil será liberada.
Houve, também, uma explicação do Dr. Sidney de que
os índices de ocorrências

diminuiram nos últimos meses, resultado de uma ronda
ostensiva aplicada pela Polícia
que disponibiliza as viaturas
durante 24 horas po dia em
todo centro, bairros e área rural. Explicou ainda que o contingente dos policiais deveria
ser aumentado, face ao crescimento da população residente e visitantes que se deslocam para Serra Negra.
A Polícia Militar também
se utiliza de aumento no efetivo quando das festividades
que atraem maior público, necessitando, assim, de mais
policiais militares e viaturas,
ação utilizada como padrão
em todas as cidades do Estado.
A reunião mostrou forte
interesse das autoridades para
a manutenção, investimentos
e a ação necessária à prevenção e contenção dos índices de
criminalidade.

visite o site oficial da Prefeitura:
Participantes do Curso de Panificação recebem Certificado

www.serranegra.sp.gov.br

6

Sexta-Feira, 18 de agosto de 2006

TURISMO

COMTUR
apresenta propostas

SAÚDE

Câncer bucal
Informativo da Secretaria da Saúde
Desde 2001, as pessoas acima de 60 anos recebem assistência odontológica direcionada, através de informações, prevenção e
tratamento, no Sistema de Atenção Básica do Município com horários agendados em períodos específicos; paralelamente a essas

Em reunião especial realizada
no Centro de Convenções de Serra
Negra na noite de 17 de agosto, o
COMTUR – Conselho Municipal de
Turismo, apresentou ao Prefeito
Municipal e Secretários um Plano de
Ação composto de diversas propostas visando o incremento do turismo em nossa cidade.
O chefe do executivo assistiu
a apresentação das propostas, elogiou o trabalho voluntário dos membros do COMTUR, muitas vezes abdicando do convívio da família para
se dedicar à comunidade, e se comprometeu, tão logo receba a versão
escrita do relatório, a se posicionar
em 15 dias sobre o que pode ser
contemplado pela ação da Prefeitura no curto, médio e longo prazo.
As propostas, oriundas de comissões temáticas especialmente
criadas e contando não só com a
colaboração dos membros do conselho mas também com pessoas de
destaque na sociedade, se caracterizam pela eleição de objetivos, determinação de ações para atingi-los
e não visam a atuação no setor
exclusivamente com a Prefeitura

mas buscando o apoio dos agentes econômicos, tendo como
exemplo a proposta de calendário anual para 2007, que prevê um
trabalho conjunto em busca de
parceiros patrocinadores na iniciativa privada.
A proposta para o natal deste ano, pelo tom inovador e original envolvendo a educação para
o meio-ambiente e a reciclagem
do lixo e pela proximidade da data,
receberá análise mais rápida por
parte do Poder Executivo para que
se logre implantar a idéia.
O COMTUR foi criado por lei
encaminhada pelo executivo em
Dezembro de 2005, teve seus
membros nomeados no início deste ano conjuntamente com a eleição de seus membros diretores, e
em poucos meses de árduo trabalho e discussões acaloradas logrou elaborar propostas que visam, objetivamente, o progresso
econômico de nossa terra de forma harmônica. Poder Executivo,
Sociedade e Iniciativa Privada,
unidos em busca de novos caminhos.

CURSOS DE BOAS PRÁTICAS EM
ALIMENTAÇÃO
A Escola Profissionalizante “José Franco de Godoy” abrou
inscrições para os cursos de Boas Práticas em Alimentação, que
serão ministrados das 18:00 às 22:00 h, de 28/08 a 01/09/
2006.
Os interessados poderão se inscrever na sede da Escola,
que fica à Praça Lions Internacional, s/n°, até o dia 24/08/2006,
quinta feira.
Informações: 3842-2496 / 3842-2467.
epjosefdegodoy@terra.com.br

ações, desde o mesmo ano o Sistema se preocupou em promover
mutirões através de campanhas
vinculadas à vacinação da gripe
(proposta pelo Ministério da Saúde), visto que o público alvo principal é da mesma faixa etária. Em
2006, já conseguimos proporcionar a esses pacientes também os
tratamentos especializados (em
seqüência ao término do tratamento dado na Atenção Básica),

através do CEO – CONISCA, onde
se pode, assim, dar conclusão a
cada tratamento. Esta preocupação se deu após diagnóstico alarmante da campanha de câncer
bucal de 2001, quando 9 alterações (tumor maligno) foram
diagnosticadas e 2 pacientes chegaram a óbito.
Com as ações
monitoradas em
2004, o numero de
a l t e r a ç õ e s
diagnosticadas caíram para 2 e nenhum óbito foi registrado. Após o
termino da campanha do câncer bucal de 2006, nenhum caso de alteração foi diagnosticado, e somente 216 pacientes foram retriados com necessidade de tratamento clínico continuado na Atenção Básica e no
Centro de Especialidade (CEO). A
Secretaria da Saúde entende que
a preocupação não pode ser somente em diagnósticos de lesões,
mas sim, em promover saúde bucal, e muitas vezes devolver dignidade para os pacientes da terceira idade.

CAMPÓLIO 2006

Campanha de Vacinação contra
Poliomielite
No dia 26 de agosto, sábado, a Secretaria da Saúde estará
promovendo a vacinação contra a poliomielite das crianças até
5 anos incompletos nos seguintes locais:
Escola Municipal Tabarana de Baixo - 8:00 às 12:00 h
Bairro dos Leais (Posto de Saúde) – 08:00 às 17:00 h
P.S.F. São Luiz – 08:00 às 17:00 h
Escola Especial – 13:00 às 17:00 h
C.C.I. Palmeiras – 08:00 às 17:00 h
Posto de Saúde Nova Serra Negra – 08:00 às 17:00 h
C.C.I. Refúgio da Serra – 08:00 às 17:00 h
C.C.I. Posses – 08:00 às 17:00 h
P.S.F. Bairro Palmeiras – 08:00 às 17:00 h
P.S.F. Três Barras – 08:00 às 17:00 h
P.S.F. Bairro da Serra – 08:00 às 17:00 h
Centro de Saúde – 08:00 às 17:00 h
NÃO DEIXE DE VACINAR SEU FILHO!

