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Estrada vicinal que liga Socorro a Monte Alegre do Sul receberá 10km de asfaltamento

A cerimônia de lançamen-
to do Programa Pró
Vicinais - 1ª Etapa

ocorreu no Palácio dos
Bandeirantes, em São

Paulo, e reuniu autorida-
des de 199 municípios.

No detalhe, o governador
José Serra assina a
documentação do

programa.

Programa Pró-Vicinais trará asfalto para a

estrada que liga Socorro a Monte Alegre do Sul
O Prefeito Municipal de

Socorro participou do lança-
mento oficial do Programa
Pró-Vicinais, com o gover-
nador José Serra, no Palá-
cio dos Bandeirantes, na
segunda-feira, 25, acompa-
nhado pelo Vice-Prefeito e
pelo presidente da Câmara
de Vereadores de Socorro,
Wilhams Pereira de Moraes.
O governador assinou a au-
torização para a implanta-
ção da primeira fase do Pro-
grama, que beneficiará a
estrada vicinal que liga So-
corro a Monte Alegre do Sul.

A cerimônia também con-
tou com a presença dos de-
putados Barros Munhoz e
Arnaldo Jardim, que apóiam
a região em diversos progra-
mas de melhorias, sempre
em busca de recursos junto
aos governos estadual e fe-
deral. O asfaltamento da
vicinal representa um com-
promisso da atual adminis-
tração, que não medirá es-
forços para ver mais essa
obra concluída.

O Programa Pró-Vicinais,
criado pela Secretaria Esta-
dual dos Transportes, será
implantado em 199 municí-
pios, com o objetivo de per-
mitir o escoamento da pro-
dução das cidades paulistas
e contribuindo desta forma,
para o desenvolvimento eco-
nômico dessas regiões.
“Não se trata de um progra-
ma de tapar buraco, mas
sim de refazer essas estra-
das e torná-las novas”, afir-
mou Serra.

Na primeira fase de im-
plantação do Programa de-
verão ser restauradas mais
de dois mil quilômetros de
estradas vicinais, com inves-
timento que ultrapassa R$
450 milhões.

De acordo com o anunci-
ado pelo governador Serra,
a meta é recuperar em um
ano, 30% dos 12 mil quilô-
metros de vicinais existentes
no Estado. A estimativa é
que o governo aplique R$ 1,2
bilhão, entre recursos orça-
mentários e financiamentos
externos. A previsão é que
toda a malha de vicinais do
Estado seja recuperada nos
próximos três anos.

As estradas que integram
a primeira fase do Programa
foram escolhidas com base
no maior tráfego de supri-
mento e escoamento de pro-
dução e vias em situação
que requer uma imediata in-
tervenção. No total serão
beneficiadas oito milhões de
pessoas. A melhoria dessas
vias também facilitará o
transporte de moradores de
áreas rurais e garantirá
acessibilidade aos serviços
públicos, como hospitais,
postos de saúde e escolas.

“Transporte no interior de
São Paulo, começando pe-
las vicinais, é uma priorida-
de”, explica o governador
paulista. “São estradas da
produção, do desenvolvi-
mento, do emprego e do
conforto das famílias que
podem se deslocar com
mais segurança”, acrescen-
ta Serra, que idealizou o Pro-
grama de Construção de
vicinais implantado pelo en-
tão governador Franco
Montoro no início da década
de 80.

“A rede de estradas que
existe em São Paulo veio
daquele período. Queremos
fazer algo semelhante com
a recuperação das atuais
vias”, completa Serra, à épo-
ca secretário do Planeja-
mento de Montoro.

Tem início o Festival de Inverno 2007
Durante todo o mês de julho, a

cidade de Socorro será palco de
diversas apresentações artísticas
e culturais promovidas pela Pre-
feitura, no esperado Festival de
Inverno 2007.

As apresentações acontece-

rão de sexta-feira a domingo, no
Centro Cultural ou na Praça da
Matriz e envolverão corais, or-
questras de viola caipira, apre-
sentações de dança e a partici-
pação dos alunos das escolas
municipais.

A abertura será na sexta-feira,
6, às 20h30, no Centro Cultural,
com o grupo Chora Choro e gru-
po Carinhoso. O final de semana
terá ainda o Encontro de Corais,
apresentação de academia e ofi-
cina cultural Hilda Hilst.

CULTURA E LAZER

Conisca completa 3
anos. Pág. 4

SAÚDE

Confira a programação completa do Festival de Inverno 2007 nas páginas internas.
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SAÚDE

Consórcio de Saúde completa

3 anos de funcionamento
Atendimento de especialidades médicas e odontológicas consolidam um serviço público de qualidade para a população socorrense

O Consórcio Intermu-
nicipal de Saúde do Circuito
das Águas (Conisca), forma-
do pelas cidades de Socor-
ro, Lindóia, Águas de Lindóia,
Monte Alegre do Sul e Serra
Negra, completa no próximo
dia 2 de julho, três anos de
funcionamento. Pioneiro no
modelo de gestão e um dos
poucos consórcios de saú-
de existentes no Estado de
São Paulo, o Conisca se
consolidou, com o passar
dos anos, como uma opção
de sucesso para a amplia-
ção do atendimento nas es-
pecialidades médicas e
odontológicas voltadas à
população usuária do Siste-
ma Único de Saúde (SUS).
Atualmente, o consórcio,
com sede no município de
Lindóia, é considerado uma
referência para os adminis-
tradores públicos munici-
pais, sendo visitado por au-
toridades de todo o Estado
que buscam implantá-lo em
outras regiões.

Atingindo uma população
de aproximadamente 90 mil
habitantes, em uma área de
cerca de 870 Km², o Conis-
ca oferece atendimento mé-
dico nas especialidades de
cardiologia, clínica cirúrgica,
dermatologia, endocrino-
logia, gastroenterologia, neu-
rologia, ortopedia, otorri-
nolaringologia, urologia,
acupuntura, fisioterapia e
psicologia. Já os serviços de
diagnóstico compreendem
audiometria; cirurgias ele-
tivas nas áreas de clínica ge-
ral, otorrino e urlogia; cistos-
copia; ecocardiograma; ele-
trocardiograma; eletroen-
cefalograma; endoscopia
disgestiva; endoscopia na-
sal; impedânciometria; pe-
quenas cirurgias; raio-x; res-
sonância magnética; teste
ergométrico; tomografia;
ultra-sonografia e urografia

excretora. Em 2006, os ser-
viços de diagnóstico foram
ampliados com a contra-
tação de biópsias em geral
e de próstata, densitometria,
doppler de carótidas, pos-
tectomia e vasectomia. O
Centro de Especialidades
Odontológicas (CEO) ofere-
ceu o atendimento em
endodontia, periodontia,
prótese dentária, atendi-
mento a pacientes especi-
ais e, também em 2006, a
especialidade de cirurgia
oral menor.

Para a população socor-
rense, o leque de opções re-
presentou a realização de
6.080 consultas médicas em
2005 e outras 6.165 em
2006. No balanço dos exa-
mes, foram contabilizados
10.539 atendimentos em
2005 e outros 27.189 em
2006. Além disso, a realiza-
ção de consultas por médi-
cos do Conisca em unidades
de saúde de Socorro propor-
cionaram maior conforto à

população, garantindo um
atendimento gratuito e de
qualidade.

Novos investimentos e
tecnologia - Ao direcionar
suas ações para suprir as
principais necessidades dos
setores de saúde dos muni-
cípios consorciados, a dire-
ção do Conisca realizou du-
rante o último ano diversas
atividades como mutirões
para exames de endosco-
pia, ecocardiograma e teste
ergométrico. Também hou-
ve contratação de pessoal,
expansão dos serviços de
especialidades e a implanta-
ção do sistema de agenda-
mento de consultas on-line
pelos municípios. Esta tec-
nologia promoveu maior agi-
lidade no atendimento, com
a conseqüente redução no
tempo de espera.

Para a sede do consórcio
foram adquiridos microcom-
putadores, máquinas de la-
var, secar, móveis e utensí-

lios diversos. O prédio pas-
sou por uma reforma com
a troca de telhado, pintura
interna, externa e adequa-
ção de salas, para propor-
cionar maior conforto e
humanização no atendi-
mento.

Crescimento e novas
perspectivas - O compro-
metimento da atual gestão
pelo aperfeiçoamento do sis-
tema administrativo e o ca-
ráter de transparência po-
dem ser comprovados pela
população quando da reali-
zação de audiências públi-
cas nos municípios. Nesta
ocasião, são apresentados
aos vereadores, demais au-
toridades e ao público em
geral, todos os investimen-
tos realizados na área da
saúde, contabilizados os
gastos por município.

A elaboração dos relató-
rios possui uma metodologia
para o cálculo do custo por
habitante e por procedimento

no Conisca. Para isso, os
gastos mensais de cada ci-
dade são divididos por sua
população e pelo número de
procedimentos realizados
para cada município. Tam-
bém são levadas em consi-
deração as chamadas quo-
tas fixas (número de proce-
dimentos previstos para
cada especialidade, p o r
cidade) e quotas variáveis
(número de procedimentos
que ultrapassam o limite pre-
visto).

Em 2006, a Prefeitura
Municipal de Socorro reali-
zou um investimento de R$
287.702,24, o que represen-
tou uma média de custo por
procedimento de R$ 8,62 e
por habitante de R$ 0,75.
Estão incluídos neste cálcu-
lo os atendimentos odon-
tológicos, que somaram no
último ano 3.329 procedi-
mentos, entre as especiali-
dades periodontia (1464),
endodontia (1158), cirurgia
oral (392), pacientes espe-
ciais (226) e prótese (89).

Para 2007, está prevista
a instalação do Centro Oftal-
mológico do Conisca em
Socorro, para o qual estão
sendo ampliadas as instala-
ções da Unidade Básica de
Saúde (UBS) do Jardim Ara-
újo/ Teixeira, como também
a instalação de uma unida-
de do Centro de Atenção
Psicossocial (CAPSad),
destinada ao tratamento
ambulatorial de pessoas que
façam uso de álcool, tabaco
ou outras drogas.

Desta forma, o Consórcio
Intermunicipal de Saúde do
Circuito das Águas contribui
para o acesso, melhoria e
eficiência na utilização dos
recursos disponíveis na área
da saúde pública, com a
prestação de serviços de
qualidade para a população
socorrense.

1. Centro cirúrgico, 2. Sala de ergometria, 3. Raio-x, 4. Consultório odontológico: investimentos em conjunto
das prefeituras garantem atendimento público de qualidade à população
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