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     Na manhã de 1º 
de agosto aconteceu 
a primeira colheita de 
hortaliças da Horta 
Municipal de Serra 
Negra, desde sua 
reativação no início 
deste ano.
     Com o portão 
de acesso localizado 
na Estrada Munici-
pal João Bigarella, 
ao lado da Escola 
Estadual Professora 
Franca Franchi, Bair-
ro da Serra, a Horta 
Municipal está sob 
responsabilidade da 
Secretaria Munici-
pal de Agricultura e 
Desenvolvimento 
Rural. Inicialmente 
está abastecendo a 
Secretaria Munici-
pal de Educação e 
Cultura, que fornece 

alimento às escolas 
municipais e estuais 
de Serra Negra.
     São 4.800 m² 
de área, dos quais 
1.800² estão em uso.
     Na segunda-feira, 
a colheita foi exe-
cutada pelos servi-
dores José Joaquim 
Moreira de Lima 
e Antônio Rubens 
Domingues. O en-
carregado da Coz-
inha Piloto Sérgio 
Polidoro, o auxiliar 
Pedro Lima e o mo-
torista Luiz Venturin 
foram receber, en-
sacar os alimentos e 
levá-los diretamente 
às escolas do mu-
nicípio. A Secretária 
de Agricultura e De-
senvolvimento Rural 
Berenice Del Buono 

acompanhou todo 
o procedimento.
     Ao todo foram: 
320 pés de alfa-
ce, 70 maços de 
couve manteiga, 
duas caixas de ra-
banete, 40 maços 
de sals inha,  40 
maços de coen-
tro, 40 maços de 
hortelã e 30 ma-

ços de rúcula. Tanto 
a alface, quanto a 
rúcula tiveram suas 
mudas oriundas do 
viveiro que a munici-
palidade mantém no 
Parque Represa Dr. 
Jovino Silveira. 
     Mais mudas serão 
plantadas a partir de 
8 de agosto: milho, 
feijão, cenoura e 
chuchu. Ainda no 
segundo semestre 
de 2022 serão cul-
tivados beterraba, 
berinjela, vagem, ce-
bolinha, camomila, 
abobrinha, manjer-
icão e alecrim. Tam-
bém há um projeto 
para criação de uma 
estufa em que serão 
produzidas mudas a 
partir de 2023. 

Horta Municipal teve 
sua primeira colheita

     Foram iniciadas 
nesta terça-feira, 2, 
as obras de refor-
ma e revitalização 
da Praça Lourenço 
Franco de Oliveira 
(Praça da Igreja 
Matriz Nossa Sen-
hora do Rosário). 
Os serviços estão 
sendo executados 
pela empresa A.M. 
Ferreira Engenharia 
e Construtora.
     As primeiras in-
tervenções estão 
sendo feitas em 
frente à escadaria 
da igreja. Na Praça 
Lourenço Franco de 

Oliveira serão inves-
tidos R$ 597.905,99 
para reformas de 
canteiros e bancos, 
drenagem, piso em 
geral (parte frontal 
e entorno da igreja), 
pergolados, ilumi-
nação e paisagismo.

     No mesmo con-
trato com a empre-
sa também estão 
contempladas as 
praças John Ken-
nedy e João Zelan-
te. O investimento 
total será de R$ 
684.823,40.

Iniciadas obras de reforma 
da praça da Igreja Matriz
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AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N. 119/2022. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO. DATA: 
15/08/2022 -  09H00M. PREGÃO PRESENCIAL N. 
120/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS E 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORROS EM PVC. 
DATA: 15/08/2022 - 15H00M. O Edital em inteiro teor 
estará à disposição dos interessados, a partir do dia 
03/08/2022, no site do Município, através do portal www.
serranegra.sp.gov.br, pelo e-mail licitacao@serranegra.
sp.gov.br ou 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 08h00m às 17h00m, devendo o interessado 
trazer sua mídia específica para cópia (cd/dvd, pendrive, 
etc). Informações: (19) 3892-9600. Serra Negra, 02 de 
agosto de 2022. Dr. ELMIR KALIL ABI CHEDID. Prefeito 
Municipal.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 269/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2022. A 
Prefeitura Municipal de Serra Negra torna público, para 
conhecimento dos interessados, que foi procedida a 
retificação do objeto do edital do Pregão Presencial Nº 
118/2022 - No objeto, por motivo de erro de digitação. 
Onde se lê: AQUISIÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO VAN E 01 
VEÍCULO TIPO VAN ADAPTADA PARA CADEIRANTE PARA 
SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 
Leia-se: AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO VAN E 01 
VEÍCULO TIPO VAN ADAPTADA PARA CADEIRANTE PARA 
SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 
Serra Negra, 02 de Agosto de 2022. Dr. ELMIR KALIL ABI 
CHEDID. Prefeito Municipal.

     No próximo dia 4 de agosto, 
o município de Jaguariúna será 
palco do Fórum de Líderes do Cir-
cuito das Águas Paulista, encon-
tro com o objetivo de apresentar 
uma agenda de ações estraté-
gicas para a região ao entender 
o cenário atual, reconhecer os 
desafios e oportunidades para 
auxiliar no desenvolvimento 
econômico, social e ambiental 
dos nove municípios. O evento 
acontece no Teatro Dona Ze-
naide, a partir das 18h e foram 
convidados empresários, em-
preendedores, prefeitos, vice-
prefeitos, presidentes das câma-
ras de vereadores, autoridades e 
lideranças regionais.
     O Fórum de Líderes do Circuito 
das Águas Paulista faz parte do 
Programa Líder do Sebrae, que 
já foi aplicado em 68 regiões em 
todo o Brasil e reúne, aproxima-
damente, 3,3 mil líderes compro-
metidos com o desenvolvimento 
de suas regiões.
      Entre os objetivos do programa 
estão reunir líderes qualificados, 
promover uma gestão pública 
inovadora, inclusão social por 
meio do empreendedorismo e 
um ambiente favorável para os 
negócios, criando uma rede de 
desenvolvimento protagonista, 
capacitada e representativa. De-
sta forma, o projeto reúne lider-
anças do poder público, de enti-
dades privadas e terceiro setor.
     “Estamos em um momento 
de retomada econômica e o 
programa Líder se faz necessário 
ainda mais nestes cenários, pois 
tem como foco a cooperação 
entre os municípios visando 
um bem comum. Temos, ainda, 
uma rede de parceiros pen-
sando e atuando em busca das 
oportunidades e preparando 
os municípios para encarar os 
desafios sempre em prol do de-
senvolvimento econômico, social 
e ambiental da região”, comenta 
o gerente regional do Sebrae-SP, 
Nilcio Freitas.

Inédito do Estado de SP
     Composto pelos municípios 
de Águas de Lindóia, Amparo, 

Holambra, Jaguariúna, Lindóia, 
Monte Alegre do Sul, Pedreira, 
Serra Negra e Socorro, o Circuito 
das Águas Paulista é a primeira 
região do Estado de São Paulo a 
participar do programa Líder.  Os 
trabalhos prévios tiveram início 
em 2019 e agora entram em sua 
terceira fase, de implantação, 
além de trazer amplo conheci-
mento para seus eixos e resulta-
dos iniciais.
      Inicialmente o grupo de líderes 
foi formado pelo Sebrae com 
cinco pessoas de cada cidade, 
que representavam diferentes 
segmentos, incluindo a gestão 
pública, o terceiro setor e o setor 
privado. As reuniões ocorriam 
a cada 40/50 dias, por um dia e 
meio, integralmente, visando cri-
ar um grupo coeso e conectado, 
conhecer a região, programas de 
outras regiões e refletir sobre o 
futuro para todas as cidades do 
Circuito das Águas Paulista.
      Deste Fórum sairá uma agenda 
de desenvolvimento com ações 
estratégicas prioritárias a serem 
realizadas no território por seus 
agentes locais, a partir de uma 
projeção futura comum pactuada 
em um processo de construção 
coletiva, entre outros resultados 
e trabalhos que serão apresenta-
dos durante o evento.

Sobre o Programa Líder
      O Programa Líder é uma estra-
tégia de mobilização, qualificação 
e integração de lideranças que 
estimula o alinhamento local 
e permite a convergência das 
políticas de fomento municipais, 
estaduais e federais, sejam públi-
cas ou privadas, com ênfase na 
criação do ambiente favorável 
para promover os negócios e 
o desenvolvimento econômico 
sustentável regional.
       O Fórum de Líderes do Cir-
cuito das Águas Paulista envolve 
o Sebrae em suas esferas nacio-
nal, estadual e regional e depois 
será disponibilizado para ampla 
divulgação do programa Líder e 
da agenda de ações para o de-
senvolvimento responsável do 
Circuito das Águas Paulista.

AVISOS DO SETOR DE 
COMPRAS,CONTRATOS E LICITAÇÕES 

DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

Fórum reúne 
principais lideranças 
do Circuito das Águas



S PS P Quarta-feira, 3 de agosto de 2022 - Ano VIII - n.º 823DIÁRIO OFICIAL DE SERRA NEGRA 3

Farmácias de Plantão - Agosto 2022 
Data 
 

Dia da semana Farmácia 

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