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Casa Branca, 26 de janeiro de 2018 EDIÇÃO 34/2018

Prefeitura entrega serviços do Programa Bairros em
Ordem no Distrito de Lagoa Branca neste sábado, dia 27

A Prefeitura de Casa Bran-
ca vai entregar neste sábado,
27 de janeiro, a partir das 10h,
na Praça da República, os ser-
viços de manutenção e limpe-
za do Programa Bairros em
Ordem, realizados no Distrito
de Lagoa Branca. Durante a en-
trega das obras haverá tam-
bém atividade recreativa para
crianças, aferição de pressão
arterial e diabetes.

As equipes da Prefeitura
estão trabalhando no local des-
de o dia 8 de janeiro, realizan-
do troca de lâmpadas, pinturas
de guias e sarjetas, sinalização
de trânsito, Operação Cata-Tre-
co, limpeza de praças, podas de
árvores, além da demolição do
prédio do antigo Centro Comu-
nitário que estava com a laje
comprometida colocando em
risco a quadra esportiva vizi-
nha, uma  antiga solicitação dos
moradores do distrito.

A Operação Tapa-Buraco
foi realizada em todas as ruas
do Distrito e a rua Paraíba foi
completamente recapeada.

O programa Bairros em
Ordem é uma importante ação
do atual Governo Municipal,
criado para atender a deman-
da de serviços e infraestrutura
em toda a área urbana do mu-
nicípio. Implantado no início de
2017, o programa já atendeu 13
bairros em 2017. Esse ano o
Distrito de Lagoa Branca foi o
primeiro a ser contemplado
com o programa. O Distrito de
Venda Branca será o próximo
local a receber as intervenções.

Segundo, a Administração
Municipal, por meio do  Bairros
em Ordem  é possível criar um
diagnóstico de cada local acer-
ca das necessidades específicas
de cada região, proporcionan-
do uma ação mais objetiva, ou-
vindo a população e conhecen-
do os problemas de perto. Muitas pessoas comparecerem ao leilão beneficente

Leilão beneficente em prol da
Santa Casa de Casa Branca

arrecada R$ 82 mil
A Santa Casa de Casa Bran-

ca, em parceria com a Prefeitu-
ra e um grupo de voluntários,
realizou no último domingo, 21
de janeiro, o 1º Leilão de Gado
e Bens em prol da reforma e
modernização do Centro Cirúr-
gico do Hospital. Segundo a Ad-
ministração Municipal de Casa
Branca, apesar do sucesso do
evento e do montante signifi-
cativo arrecadado, R$ 82 mil, o
valor não foi suficiente para a
conclusão da obra, estimada
em R$ 200 mil. Por este motivo
a equipe formada para realiza-
ção do 1º Leilão está preparan-
do outras ações para conseguir
atingir a meta desejada.

A diretora de saúde e in-
terventora da Santa Casa de
Casa Branca informou que um
almoço italiano será realizado
em data a ser marcada. "Fare-
mos um almoço com o macar-
rão doado na portaria do show
de Fiduma e Jeca, no Jabutica-
ba Rodeio Festival, realizado
no mês de outubro do ano pas-
sado, em comemoração ao ani-
versário da cidade. Na oportu-
nidade arrecadamos 5 tonela-
das de alimentos, que foram
doados à Santa Casa e o exce-
dente iremos aproveitar ago-
ra no almoço italiano", contou.

"Pretendemos fazer de
cinco a seis tipos de molhos,
bingos, entre outras atividades
para gerarem recursos. Por
este motivo é importante a po-
pulação e os empresários casa-
branquenses continuarem
abraçando essa causa e reali-
zando novas doações para a ar-

recadação chegar ao valor ne-
cessário para o término dessa
importante obra para todos os
munícipes de Casa Branca", dis-
se a interventora da Santa Casa.

Na oportunidade a direto-
ra de saúde, em nome da Admi-
nistração Municipal, agradeceu

a sociedade de Casa Branca, os
doadores, produtores rurais e
a equipe de funcionários envol-
vidos na organização e realiza-
ção do evento, que não medi-
ram esforços para o sucesso do
1º Leilão de Gado e Bens em
prol da Santa Casa.

Entenda a reforma e modernização do Centro Cirúrgico
O centro cirúrgico da Santa

Casa de Casa Branca está sendo
reformado desde abril de 2017. O
custo estimado para a reforma é
de R$ 699.085,07. Cerca de 70%
da obra foi concluída e os 30% res-
tantes para conclusão está estima-
do em R$ 200 mil. A administra-
ção municipal foi contemplada
com R$ 550 mil, pelo Governo Fe-
deral, através do Ministério da Saú-
de, para equipar o novo centro ci-
rúrgico, que quando concluído
será um dos mais modernos da re-
gião, atendendo de forma adequa-
da seus usuários.  A nova unidade
irá dispor de equipes de profissio-

nais altamente qualificados para
garantir total segurança dos pa-
cientes.

A funcionalidade do Cen-
tro Cirúrgico será garantida
tanto para cirurgias eletivas de
baixa e média complexidade,
como para os casos de urgên-
cia e emergência através do
apoio dos médicos plantonistas
de cada área e demais equipes
multidisciplinares. A proposta
da direção da unidade é realizar
ao menos 150 cirurgias por mês.
As especialidades ainda estão
sendo definidas pela direção da
Santa Casa.

Distrito recebeu pintura de guias e sarjetas

Equipe realizou poda das árvores

Rua Paraiba foi totalmente recapeada
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Distribuição Gratuita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018

PROCESSO nº 09/2018-Objeto: Registro de Preços para futura
e eventual Contratação de empresa especializada para a pres-
tação de serviços de locação de ambulância UTI, por km roda-
do, com equipe médica, de enfermagem e condutores, desti-
nado ao Departamento Municipal de Saúde.-Entrega de En-
velopes Nº 01 e Nº 02 até às 13:50 horas do dia 06/02/2018.
Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua Altino
Arantes, Setor de Protocolo. -Abertura: A abertura dos enve-
lopes ocorrerá no mesmo dia indicado às 14hs. Local Praça
Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua Altino Arantes,
Setor de Licitações. -Retirada do Edital pelo email:
licitacao@casabranca.sp.gov.br ou na Praça Barão de Mogi
Guaçu, 51 - Esquina com Rua Altino Arantes, Setor de Protoco-
lo.-Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720.

Casa Branca, 24.01.2018

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
TOMADA DE PREÇO Nº 02/2018

PROCESSO nº 8/2018-Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA
ELÉTRICA ESPECIALIZADOS PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DO
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO:
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM TODO O TER-
RITÓRIO DO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA, CONFORME ANE-
XO VI (TERMO DE REFERÊNCIA). Entrega de Envelopes Nº 01
e Nº 02 até às 08:50 horas do dia 19.02.2018. Local Praça Barão
de Mogi Guaçu, nº 51 - Esquina com a Rua Altino Arantes,
centro, nº 56, Setor de Protocolo. -Abertura: A abertura dos
envelopes ocorrerá no mesmo dia indicado às 09hs. Local Pra-
ça Barão de Mogi Guaçu, nº 51 - Esquina com a Rua Altino
Arantes, centro, Setor de Licitações. -Retirada do Edital pelo
email: licitacao@casabranca.sp.gov.br ou na Praça Barão de
Mogi Guaçu, nº 51 - Esquina com a Rua Altino Arantes, centro,
Setor de Licitações. Esclarecimentos Fone (19) 3671-9748.

Casa Branca, 24.01.2018.

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2018

PROCESSO nº 06/2018-Objeto: Estabelecer a colaboração en-

tre Prefeitura do Município de Casa Branca, por meio do De-

partamento de Promoção e Assistência Social, Organização da

Sociedade Civil sediadas em Casa Branca, selecionadas para o

desenvolvimento do SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECI-

AL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO

INSTITUCIONAL para crianças e adolescentes de 0 (zero) a 17

(dezessete) anos e 11 (onze) meses.-O credenciamento deverá

ser realizado de segunda a sexta feira das 08:30h às 16:00 h,

até às 08:50 horas do dia 26/02/2018 na Praça Barão de Mogi

Guaçu, 51 - Esquina com Rua Altino Arantes, Setor de Protoco-

lo. A análise dos documentos ocorrerá às 09 hs do dia 26/02/

2018 na Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua

Altino Arantes, Setor de Licitações.-Retirada do Edital pelo

email: licitacao@casabranca.sp.gov.br ou na Praça Barão de

Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua Altino Arantes, Setor de

Protocolo.-Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720.

Casa Branca, 24/01/2018

Marco César de Paiva Aga

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018

PROCESSO nº 07/2018. Objeto: Contratação de empresa para

fornecimento de computadores para o Departamento Muni-

cipal de Promoção Social para serem utilizados pelos entre-

vistadores do Bolsa Família.-Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº

02 até às 08:50 horas do dia 06/02/2018. Local Praça Barão de

Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua Altino Arantes, Setor de

Protocolo. -Abertura: A abertura dos envelopes ocorrerá no

mesmo dia indicado às 09hs. Local Praça Barão de Mogi Gua-

çu, 51 - Esquina com Rua Altino Arantes, Setor de Licitações. -

Retirada do Edital pelo email: licitacao@casabranca.sp.gov.br

ou na Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua Alti-

no Arantes, Setor de Protocolo. Esclarecimentos Fone (19) 3671-

9720.

Casa Branca, 24.01.2018

Marco César de Paiva Aga

Prefeito Municipal
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DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/ OU AULAS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2017

ANO LETIVO/2018

ATENÇÃO

O candidato classificado será convocado para a Atri-
buição devendo comparecer no local, dia e horário deter-
minados pelo Departamento de Educação, estando de pos-
se dos documentos elencados no item 13.9 deste Edital.

...

13.9. Ficam advertidos os candidatos de que, a contratação para
o Emprego Público só lhes será deferida no caso de exibirem:

a) RG (cópia simples) e/ou Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) com foto (cópia simples)

b) CPF (cópia simples).

c) Título de Eleitor (cópia simples) e Declaração de Quitação
Eleitoral (www.tse.jus.br).

d) Carteira de Reservista ou Dispensa de Incorporação, se
homem (cópia simples).

e) Carteira Profissional - CTPS (foto e dados pessoais) (cópia
simples).

f) Cartão com o número do PIS/PASEP (cópia simples).

g) Documento de habilitação para exercício do Emprego de
professor: Certificado de Conclusão de curso acompanhada
do Histórico Escolar e/ou Diploma e Respectivo Registro no
órgão da categoria, se o caso (cópia simples).

i) Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia simples).

j) Certidão de Nascimento dos filhos dependentes (se meno-
res de 5 anos, apresentar também a Carteirinha de Vacina-
ção) (cópia simples).

k) Comprovante de Residência (cópia simples).

l) 01 Foto 3x4 recente.

m) Certidão de Antecedentes Criminais (www.dpf.gov.br).
Válida por 60 (sessenta) dias.

n) Declaração de não ter instaurado contra si qualquer pro-
cesso administrativo para apuração de falta grave de desídia,
insubordinação ou indisciplina, no qual, comprovado o fato,
não tenha sido possível aplicar a pena em razão da extinção
do contrato.

Casa Branca, 25 de janeiro de 2018.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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• Vendedor interno (25 a 45 com experiência na área comer-
cial unissex)  1 vaga

• Balconista de Padaria (com experiência unissex idade 20 a
35 anos com disponibilidade de horário) 1 vaga

• Supervisor de Padaria (com experiência em atendimento
e liderança, unissex com formação em gestão de equipe) 1
vaga

• Vendedora de cosméticos  (c/ experiência acima de 1 ano
- de 18 a 35) 1 vaga

• Açougueiros (Supermercado Dois Irmãos - c/ Fabiano) 1
vaga

• Sorveteiro Ambulante (Gellu's e Cuca Fresca) Diversas
vagas

• Técnico ou Auxiliar de Enfermagem -  Vagas para home
care, atendimento domiciliar início imediato. (Necessário ter
experiência com traqueotomia e Gastrostomia, e possuir CO-
REN ATIVO. Enviar currículo p: saudecompanyrh@gmail.com)
1 vaga

• Manicures (com experiência - Salão Equilibrium - Falar c/
Mauro) 1 vaga

• Depiladora (com experiência - Salão Equilibrium - Falar c/
Mauro) 1 vaga

• Programa CIEE de Pessoas com Deficiências (Área Admi-
nistrativa - Ensino Médio: cursando ou completo - trabalhar
em Santa Cruz das Palmeiras e região -  enviar currículo com
Assunto:  PCD email:pecampinas@ciee.org.br) Diversas va-
gas

• Auxiliar de cozinha (com experiência) 1 vaga

• Auxiliar Administrativo (com experiência) 1 vaga

• Auxiliar geral (com noção de empilhadeira, condução pró-
pria, de 25 a 50 anos ) 1 vaga

• Marceneiros (com experiência com experiência em MDF)
2 vagas

• Pizzaiolo (ter noção de pizza)

• Controlador de acesso (com experiência de 1 ano ter ad-
ministração e informática unissex acima de 28 carro ou moto
própria deixar o currículo no PAT com foto atual)

• Programador de CNC (com experiência) 1 vaga

• Operador de CNC (com experiência) 1 vaga

• Operador de Telemarketing (unissex acima de 26 anos 2°
grau completo com experiência, levar curriculo no Hospital
São Francisco, falar com Talita ou Luana) 1 vaga

25/01/2018
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Prefeitura realiza Audiência
Pública para prestação de

contas da Saúde

População acompanhou a apresentação das realizações na área da Saúde

A Prefeitura de Casa Branca, por meio da Diretoria de Saú-
de, realizou na tarde da última quarta-feira, 24 de janeiro, na
sede da Câmara Municipal de Vereadores, mais uma audiência
pública para prestação de contas à população das ações reali-
zadas no último quadrimestre de 2017 na área da Saúde.

A diretora de Saúde destacou o atendimento e os serviços
prestados à população nas unidades de saúde do município, além
de programas como capacitação de funcionários e agentes co-

munitários de saúde, reforma do centro cirúrgico da Santa Casa,
transporte de pacientes, campanhas educativas e preventivas,
entre outras inúmeras ações realizadas pelo departamento.

Na oportunidade a diretora falou também sobre a refor-
ma do centro cirúrgico da Santa Casa destacando a solidarie-
dade da sociedade e de empresários que contribuíram com o
1º  Leilão de Gados e Bens em prol das obras do Centro Cirúr-
gico, que arrecadou  R$ 82 mil.

A Prefeitura de Casa Branca, por meio do Departamento
de Saúde, está realizando a vacinação contra a febre amarela.
A vacinação está sendo efetuada no Centro de Saúde Munici-
pal, de segunda a sexta, das 7h às 17h. Em Lagoa Branca o
atendimento é realizado todas as quintas-feiras, das 13 às 17h,
e em Venda Branca de segunda a sexta das 7h às 17h.

A seguir confira quem deve receber a vacina:

Prefeitura de Casa
Branca está

realizando vacinação
contra febre amarela

Equipes do Departamento de Obras e
Serviços Municipais realizaram na quinta-
feira (25), os serviços de desassoreamento
do córrego da Av. José Basilone Jr para me-
lhorar a vazão do canal, diminuindo o risco
de enchentes, eliminando matos e águas es-
tagnadas para controle do mau cheiro e
proliferação de insetos transmissores de
doenças. Trata-se de uma ação de sanea-
mento e preservação ambiental.

A Prefeitura informa ainda que a pró-
xima etapa do serviço irá contemplar o cór-
rego da Av. Ganymedes José e do Bairro Se-
nhor Menino. Equipe da Prefeitura trabalhando na limpeza do córrego

Prefeitura realiza manutenção
no córrego da Av. José Basilone Jr


