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  A Prefeitura de São Carlos informa que em função do feriado nacional, nesta sexta-feira, dia
12 de outubro, em que se comemora o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e
também o Dia das Crianças, os serviços essenciais como segurança do patrimônio público e
velório funcionarão normalmente.

   

  As Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Prado, Cidade Aracy e do Santa Felícia
atenderão normalmente com plantão 24 horas. Em casos emergenciais, a população também
pode acionar diretamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), pelo número
192.

   

  As Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e as Unidades de Saúde da Família (USF’s) não
funcionarão nesta sexta-feira (12), voltando a atender normalmente na segunda-feira (15).

   

  O Mercado Municipal “Antonio Massei” estará fechado na quinta-feira (12). No sábado (13)
abre normalmente das 7h às 13h.

   

  O SAAE São Carlos informa que a administração e as unidades de atendimento ao usuário
não funcionarão na sexta-feira (12), retornando suas atividades na segunda-feira (15)
normalmente. Nesse período os usuários poderão utilizar o serviço de atendimento por meio do
0800-111064.
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  O Conselho Tutelar e a Guarda Municipal poderão ser acionados por meio do 0800-771-0043.
Já a Defesa Civil atenderá a população pelo telefone 199.

   

  O Parque Ecológico Municipal estará aberto à visitação publica normalmente na quinta-feira
(12), no sábado (13) e no domingo (14), sempre das 8h às 16h30.

   

  A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento informa que em virtude do feriado, dia
de Nossa Senhora Aparecida, os produtores rurais não realizarão a feira do kartódromo nesta
sexta-feira (12).

   

  (11/10/2018)
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