Informativo
MUNICIPAL

Publicação da Prefeitura de Nova Serrana • 13 de julho de 2018 • Edição nº 21 • Ano 1

Ainda dá tempo de agendar
exames no Sesc Saúde Mulher.
Unidade móvel de Saúde ficará em Nova Serrana até 2 de agosto.
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Ainda dá tempo de agendar
exames no Sesc Saúde Mulher.
O projeto Sesc Saúde Mulher está em Nova Serrana.
Exames preventivos e mamografia ainda podem ser
agendados. Os agendamentos estão sendo realizados
exclusivamente na UBS Rita de Cássia, Rua Prof. Rosangela Duarte, 2226 no bairro Adalberto Amaral até o dia
30 de julho. Para agendar mamografia para mulheres
entre 50 e 59 anos é preciso levar cópia do Cartão SUS,
Identidade, CPF e comprovante de endereço. Fora dessa
faixa etária é preciso também do encaminhamento
médico. Para o agendamento de exames preventivos
não é necessário apresentar documento. A unidade
móvel atenderá em Nova Serrana até o dia 2 de agosto.

Reposição de dias letivos.
A Secretaria Municipal de Educação de Nova Serrana
informa que, em razão dos dias letivos não cumpridos
por causa da greve dos caminhoneiros, ocorrida entre
final de maio e início de junho de 2018, haverá a reposição das horas/aulas não cumpridas nesse período nas
unidades da rede municipal. A reposição acontecerá nos
dias 16, 17, 18 e 19 de julho de 2018 e obedece ao Ofício
Circular da Secretaria de Estado de Educação e a Resolução SEE 2.197/12.

Conselho Municipal de Esportes
fará sua primeira reunião de 2018.
A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo de
Nova Serrana convida para a 1ª reunião do Conselho
Municipal de Esportes de 2018, que acontecerá na
quinta-feira, dia 26 de julho, às 19h. A reunião será na
Câmara de Vereadores e é aberta para todos os esportistas e representantes das modalidades esportivas praticadas em Nova Serrana.
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Veiculação digital via Internet.

Acostamento e calçadão ligando
Planalto e Antônio Venâncio
estão com obras adiantadas.
As obras de construção da via de acostamento e do
calçadão ligando os bairros Planalto e Antônio Venâncio estão com as obras adiantadas. A via vai oferecer
mais segurança a pedestres e motoristas que utilizam
diariamente oi trecho, diminuindo o número de acidentes ocorridos no local.

Comunicado Transporte
Urbano (Transnova).
A partir do dia 10 de julho a linha de ônibus da Transnova
Centro/Barretos (Via Arena do Calçado), no horário de
13h20 entrará na comunidade de Barretinhos. No Buritis, o
ônibus atenderá até a bifurcação. Mais informações pelo
telefone 3226 1919.

Comunidade de Gamas recebeu
a Caravana Peti em Ação.
A comunidade de Gamas recebeu o projeto Caravana Peti
em Ação no último sábado (7). O evento aconteceu na
escola Leonor Cândida Faria e ofereceu serviços de saúde
como orientações odontológicas e aferição de pressão,
além de pintura de unhas, pintura facial, maquiagem,
oficina de empoderamento feminino e orientações sobre o
programa Celular Seguro e Cadastro Único. As crianças se
divertiram com brinquedos, atividades lúdicas e distribuição de pipoca e algodão doce.
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Prefeitura entrega novas
salas e banheiros na escola
Maria do Carmo.
A prefeitura entregou três novas salas e dois novos
banheiros adaptados na escola municipal Diretora
Maria do Carmo Fonseca. A inauguração aconteceu no
último sábado e contou com a presença do prefeito
Euzebio Lago e da secretária de Educação, Neusa
Gomes. A escola atendia alguns alunos em duas salas
improvisadas, que causavam muitos transtornos devido
ao pouco isolamento acústico. O local improvisado
também comprometia e espaço para recreação dos
alunos.

Rua de Lazer encerra Semana
de Prevenção às Drogas.
O Conselho Municipal de Políticas Antidrogas (Comad)
de Nova Serrana, promoveu a Semana de Prevenção
às Drogas, que aconteceu de 28 de junho a 6 de julho.
As atividades contaram com o apoio das secretarias de
Saúde e Educação, Casa da Sopa e a Faculdade de
Nova Serrana - Fans. A Semana teve início com uma
etapa da Maratona da Prevenção e seguiu com a apresentação da peça teatral Túnel das Drogas para alunos
de diversas escolas. E para encerrar as atividades, foi
realizada uma Rua de Lazer na sede da Associação
Conceição Pinto do Amaral (Casa da Sopa).

Faça Faculdade com desconto.
A FANS – Faculdade de Nova Serrana – está oferecendo desconto de 35% em seus cursos para funcionários públicos municipais e seus dependentes. Agende
seu vestibular e estude em uma instituição renomada
com 100% de aulas presenciais. A Fans oferece graduação em Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia e Psicologia. Mais informações pelo telefone 3226-8200.
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Bairro Adalberto Amaral
recebe Saúde no Seu bairro.
O bairro Adalberto Amaral recebeu no sábado passado o
projeto “Saúde no seu Bairro”, que ofereceu para população consultas médicas, testes rápidos, exames, vacinas
e orientações de saúde. Mais de 100 pessoas receberam
atendimento. O “Saúde no seu Bairro” já percorreu os
bairros Planalto, Santa Sara, São Geraldo e Adalberto
Amaral e atendeu mais de 900 pessoas. A próxima
edição do projeto acontece no bairro Cidade Nova no dia
4 de agosto.

Projeto Poupa Social faz último
encontro de 2018.
No último sábado (07), aconteceu no CRAS Geralda Ferreira
o último encontro do projeto Poupa Social, que teve início
em abril deste ano. Os encontros do projeto aconteceram
semanalmente, totalizando quatro reuniões. Durante o
projeto foram abordados temas como educação financeira,
educação do consumidor, consumo e consumismo, segurança alimentar, orçamento doméstico e um minicurso de aproveitamento de alimentos.

O encontro das águas
Luiz Carlos Rodrigues Amaral

Sou como o rio de água doce que chega ao mar
Meu doce se mistura ao sal da terra, nossa terra
Tornamo-nos um só
Esta terra é adocicada pela minha origem
E, como o mar, tem o sal, que dá o sabor a todo o
sustento que esta terra me provém.
Sobrevivo por Nova Serrana,
Vivo em Nova Serrana, Moro nessa terra,
Namoro essa terra.
Estamos juntos, apaixonados, como um casal:
Um traz para o outro, até que os dois sejam vitais
entre si.
E, de repente, já não existe mais um, não existe
mais outro.
Os dois se somam; Tornam-se o mesmo.
Agridoce. E como o rio que chega ao mar,
Não sou mais parte de Nova Serrana:
Sou Nova Serrana.
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