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PRESTANDO CONTAS

Investimentos do municí-
pio em Saúde já ultrapas-
sam R$ 1,4 milhão em
2007. Pág. 4

Saiba quais os principais
procedimentos para dar
início a obras ou aquisi-
ção de loteamentos regu-
lares. Pág. 6

Cursos para geração de
emprego e renda foram
tema de palestra do pro-
grama Renda Cidadã.
Pág. 5

SAÚDE

LOTEAMENTOS

PROMOÇÃO SOCIAL

Festividades de Agosto irão marcar
os 178 anos do município

O mês de agosto se inicia com
grandes festividades para o mu-
nicípio. Em comemoração aos
178 anos de Socorro, que serão
completados no próximo dia 9, e
ao Dia da Padroeira Nossa Se-
nhora do Perpétuo Socorro, 15 de
agosto, a cidade passará por
doze dias de festividades, abran-
gendo a programação religiosa e
civil. A grande novidade deste ano
está na transferência das festivi-
dades do centro da cidade para
o Centro de Exposições João
Orlandi Pagliusi, o que permitirá
a realização de uma festa grandi-
osa, com espaços amplos e apro-
priados para comportar exposi-
ção de barracas, praça de alimen-
tação, parque de diversões, dois
palcos para shows, e ainda, atra-
ções de rodeio, boate itinerante,
tenda para baile country e expo-
sição de produtos do comércio
socorrense, tudo com acesso gra-
tuito, inclusive aos shows. Entre os

destaques da programação artís-
tica estão Mayck e Lyan, Fernanda
Garcia, Zé Henrique e Gabriel,
César & Paulinho, Otávio Augusto
e Gabriel, Inimigos da HP e Ed-
son & Hudson, este último encer-
rando as festividades, seguido
por grande show pirotécnico.

Para a realização das festivi-
dades, a Prefeitura contratou uma
empresa especializada em orga-
nização de eventos, de acordo
com o processo licitatório nº 66/
2007, modalidade concorrência.
Além disso, a organização da fes-
ta conta com a atuação da Co-
missão do 16º Socorro Rodeo
Festival Country - 2007 e com a
Comissão da Festa da Padroei-
ra e Aniversário da Cidade.

Ao inovar a festa, a Administra-
ção Municipal visou não somente
presentear a população com dias
inesquecíveis de comemoração,
como também garantir a tranqüi-
lidade dos moradores da região

central da cidade, que reivindica-
ram a mudança de local por cons-
tatarem que as ruas e praças cen-

trais não mais comportavam uma
festa com dimensões cada vez
maiores.

Barraca das bonecas: tradição com mais de meio século presente
nas Festividades de Agosto

Leia a reportagem completa nas páginas 2 e 3.

Oficinas, atividades de
lazer e prestação de ser-
viços marcam a realiza-
ção do Sábado Mania.
Pág. 5

CIDADANIAOBRAS

Unidade de Saúde do Parque Ferrúcio
está em fase de finalização

Em breve a população
do Parque Ferrúcio pode-
rá contar com a Unidade
de Saúde que está sendo
construída para atender a
população do bairro.

A Unidade Básica de
Saúde está em fase de
finalização, aguardando
apenas a pintura interna
das salas e fachada. A
Unidade já possui parte
hidráulica e elétrica insta-
lados; pisos e azulejos as-
sentados, assim como
balcões, luminárias e
alambrados de fechamen-
to externo, que também
estão colocados.

Já a obra da EMEF
Prof. Eduardo Rodrigues
de Carvalho, no Jardim
Santa Cruz, continua em
andamento e em breve,
uma nova etapa será con-
cluída, com a cobertura do
pátio, que já está com os

pilares que receberão a estrutura
para essa cobertura.

A rede de esgoto já foi concluí-
da, e em seguida, serão coloca-
das as peças, os pisos e azule-
jos, que estão sendo construídos
com adaptações para portadores
de deficiências, tanto o feminino
como o banheiro masculino. Gran-
de parte das instalações elétricas
também está pronta.

Das salas de aula que foram le-
vantadas e cobertas, três já con-
tam com os pisos de cerâmica co-
locados e com massa corrida nas
paredes, fase que antecede a pin-
tura. A finalização será com a co-
locação das luminárias, interrup-
tores e vidros, depois a pintura.

Além das salas de aula que es-
tão em fase de finalização, a es-
cola possui outra sala de aula, la-
boratório e o espaço destinado às
salas administrativas.

A unidade abrigará os estudan-
tes do bairro, que serão transferi-
dos para a nova sede da escola.

A nova Unidade de Saúde do Parque Ferrúcio/
Aparecidinha encontra-se em fase de finalização

Os moradores do Jardim Santa Cruz irão contar
com um novo prédio para a escola do bairro
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FESTIVIDADES DE AGOSTO

Programação religiosa

Segunda-feira, 6 a terça-
feira, 14
19h30 – Novena em prepa-
ração à festa,  na Igreja da
Matriz

Quinta-feira, 9
19h30 – Novena no Centro
de Exposições (Aniversário
da cidade)

Domingo, 12
7h, 9h e 10h30 - Missa na
Matriz
19h30– Novena da Padroeira

Quarta-feira, 15
7h – Missa na Matriz
9h – Missa com a romaria
de Campinas

11h – Missa solene celebra-
da pelo bispo Dom José
Maria Pinheiro, da Diocese
de Bragança Paulista e
concelebrada pelos padres
da Diocese.
17h – Procissão seguida de
missa campal, na Praça da
Matriz

Socorro completa 178 anos
Remodelada, Festividades de Agosto são transferidas para o Centro de Exposições. Entre os destaques estão a inclusão do 16º Rodeo
Festival Country e a realização de diversos shows gratuitos com artistas de renome nacional

O mês de agosto se ini-
cia com grandes festivida-
des para o município. Em
comemoração aos 178 anos
de Socorro, que serão com-
pletados no próximo dia 9, e
ao Dia da Padroeira Nossa
Senhora do Perpétuo Socor-
ro, 15 de agosto, a cidade
passará por doze dias de
festividades, abrangendo a
programação religiosa e ci-
vil.

A grande novidade deste
ano está na transferência
das festividades do centro da
cidade para o Centro de Ex-
posições João Orlandi
Pagliusi, o que permitirá a
realização de uma festa
grandiosa, com espaços
amplos e apropriados para
comportar exposição de bar-
racas, praça de alimenta-
ção, parque de diversões,
dois palcos para shows, e
ainda, atrações de rodeio,
boate itinerante, tenda para
baile country e exposição de
produtos do comércio
socorrense, tudo com aces-
so gratuito. Ao inovar a fes-
ta, a Administração Munici-
pal visou não somente pre-
sentear a população com
dias inesquecíveis de come-
moração, como também
garantir a tranqüilidade dos
moradores da região central
da cidade, que reivindicaram
a mudança de local por
constatarem que as ruas e
praças centrais não mais

comportavam uma festa
com dimensões cada vez
maiores.

Aniversário do Municí-
pio – As comemorações do
dia 9 terão início às 6h da
manhã com a salva de mor-
teiros e alvorada com a

Corporação Musical Santa
Cecília, que percorrerá as
principais ruas da cidade até
a Praça da Matriz. A cerimô-
nia cívica de abertura oficial
das Festividades de Agosto
ocorrerá às 9h, no Centro de
Exposições João Orlandi
Pagliusi. Em seguida, as
escolas da rede municipal
de ensino realizarão um des-
file enaltecendo a Língua Por-
tuguesa, com o tema “Tem-
po e Espaço, das Histórias
de Vida à Leitura do Mundo”
apresentando os autores
Vinícius de Moraes (EMEI
Aparecidinha), Cecília
Meireles (CEMEI), Ruth Ro-
c h a
( E M E I
Central),
Palavra
Cantada
( E M E I
Oduvaldo
Pedroso),
C h i c o
Buarque
( E M E I
V i l a
Palmira),
Z i r a d o
( E M E F
Bairro da
Bela Vis-
ta), Mau-
rício de
Souza (EMEF Profa.
Benedicta Geralda de S. Bar-
bosa), Toquinho (EMEF Prof.
Eduardo R. de Carvalho),
autores e artistas socor-

renses (EMEF Profa.
Esther de C. Toledo
Teixeira) e Monteiro
Lobato (EMEF Cel.
Olímpio G. dos Reis).

Atrações amplia-
das – A mudança das
festividades para o
centro de exposições
permitiu a ampliação
das atrações, com os
espaços adaptados
para a circulação da
população pelos diver-
sos ambientes. Ao
adentrar o recinto, es-
tará montada uma pra-
ça de alimentação
com diversas barra-
cas, reforçadas pelo

funcionamento do restauran-
te, que servirá almoços e fun-
cionará como lanchonete
nos demais períodos.  Um
pouco mais à frente, estará
montado um parque de di-
versões com 22 brinquedos,
que farão a alegria da garo-
tada. O galpão de eventos

comportará a 2ª ExpoSo-
corro, com exposição de
malhas, artigos de vestuário
e acessórios das principais
empresas socorrenses e da
região. Em posição de des-
taque, próximo à entrada do
galpão, estarão a tradicional
barraca de bonecas, com
aproximadamente 40 mode-
los e o bazar do Fundo So-
cial de Solidariedade, com
roupas novas e semi-novas
e o atendimento especial dos
membros do Clube da Me-
lhor Idade. Complementam
o espaço em ambas laterais
do galpão, o palco de atra-
ções regionais e a tenda

para a realização de baile
country todas as noites.

Um espaço próximo à
arena será destinado às tra-
dicionais barracas, que ofe-
recem os mais diversos ar-
tigos, com preços bastante
atraentes, tornando-se uma
atração à parte na festa.
Para os amantes do rodeio,
será destinado o espaço de
arquibancadas e camarotes.
A arena contará ainda com
um grande palco onde ocor-
rerão os principais shows,
com reprodução por telões
nas laterais do palco e na
praça de alimentação. No
total serão 38 apresenta-
ções artísticas, com desta-
que para os shows de Mayck
e Lyan, Fernanda Garcia, Zé
Henrique e Gabriel, César &
Paulinho, Otávio Augusto e
Gabriel, Inimigos da HP e
Edson & Hudson, este últi-
mo encerrando as Festivida-
des de Agosto, seguido por
grande show pirotécnico.

A estrutura do evento con-
tará ainda com posto médi-
co, sala de apoio para Guar-
da Civil Municipal, Polícia Mi-
litar e Polícia Civil, sinaliza-
ção para saídas de emergên-

cia e amplo
es tac iona -
mento. Um iti-
nerário de
t r a n s p o r t e
coletivo ela-
borado espe-
c i a l m e n t e
para o perío-
do das festi-
vidades fun-
cionará todos
os dias, das
10h às 4h.

Atividades paralelas –
As Festividades de Agosto
contam ainda com outras
atrações, fora do centro de

exposi-
ç õ e s .
No do-
m i n g o ,
12, ocor-
rerá o
tradicio-
nal Pas-
s e i o
Ciclísti-
co, com
i n s c r i -
ções a
p a r t i r
das 9h
no Giná-
sio Muni-
cipal de
E s p o r -

tes e largada programada
para às 10h. O percurso terá
aproximadamente 40 minu-
tos, passando pelo centro da
cidade, com chegada no
centro de exposições. Lá
será feita a premiação para
a bicicleta mais enfeitada, a
mais criativa e a mais anti-
ga; o ciclista mais novo e o
mais idoso; o bloco mais nu-

meroso e o mais animado.
No dia 15, em comemo-

ração à Padroeira Nossa
Senhora do Perpétuo Socor-
ro, ocorrerá a Cavalgada da
Padroeira, com saída do
centro de exposições, pas-
sando pelos bairros Parque
A. F. Barbosa, Saltinho, La-
vras de Baixo, Lavras de
Cima e retorno para Centro
de Exposições.

Programação religiosa –
A programação religiosa,
marcada pela espiritua-
lidade e fé, terá início no dia
6, incluindo missas pela
manhã, novenas no início
da noite, sendo uma
novena no Centro de Expo-
sições, no dia 9, às 19h30.
No dia 15, às 9h, ocorrerá
a missa com a Romaria de
Campinas, e às 11h, a mis-
sa solene celebrada pelo
Bispo Dom José Maria Pi-
nheiro, da Diocese de
Bragança Paulista e con-
celebrada pelos padres da
diocese. No mesmo dia, às
17h, será realizada a
aguardada procissão, se-
guida pela missa campal
na Praça da Matriz.

Passeio Ciclístico

Barracas com os mais variados produtos são
atrações das Festividades de Agosto
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III Socorro Horse Show abre a programação
de rodeio das Festividades de Agosto

As Festividades de Agos-
to deste ano trazem diver-
sas novidades para a popu-
lação e a primeira delas será
a inclusão do 16º Socorro
Rodeo Festival Country. A
população terá acesso gra-
tuito ao evento, inclusive nos
horários de shows.

A programação de rodeio
das Festividades de Agosto
começará no sábado, 4,
com a sexta etapa do 8º Cir-
cuito Regional de Baliza e
Tambor. As provas reunirão
diversos atletas da região no
Centro de Exposições João
Orlandi Pagliusi, a partir das
10 horas.

No domingo, dia 5 de
agosto, haverá o 3º Socorro
Horse Show, com diversas
apresentações e a realiza-
ção da 3ª Queima do Alho.
Durante o Horse Show o pú-
blico poderá conferir as pro-
vas do copo cheio, máquina
quente, cavalos adestrados,
prova do laço, team penning
e working penning. As apre-
sentações começam às
10h, também no Centro de
Exposições.

3ª Queima do Alho - A 3ª
Queima do Alho 2007 pro-
mete ser ainda mais anima-
da que as edições anterio-
res. Este ano estão sendo
aguardadas cerca de duas

mil pessoas para o almoço.
A Queima do Alho envolve
quatro entidades assisten-
ciais: Apae, Lar Dom Bosco,
ONG Acalanto e Lar das Me-
ninas. Os ingressos são li-
mitados e deverão ser ad-
quiridos antecipadamente,
com os represen-
tantes das entida-
des ou membros da
comissão organi-
zadora do evento. O
ingresso é individu-
al e custa R$ 12,00.

O almoço será
servido das 11h às
15h e toda a renda
arrecadada com a
venda dos ingres-
sos será revertida
para as entidades
participantes. O
cardápio será de
comida típica, pre-
parada por comiti-
vas de tropeiros,
que disputarão o
melhor tempero cai-
pira.

Rodeio terá
quatro dias de atrações –
A programação de shows e
montarias começa no dia 9
de agosto, quinta-feira, e a
abertura oficial do 16º Socor-
ro Rodeo Festival Country
será às 21h, com a apresen-

tação dos cavaleiros, rai-
nhas do rodeio e as primei-
ras provas de montarias em
touros. O primeiro show será
com a dupla Mayck e Lyan,
revelação na música serta-
neja, a partir das 23h30.

Na sexta-feira, 10, as

montarias em touros come-
çam às 20h e às 21h serão
realizadas as eliminatórias
do Team Penning. Em se-
guida, um show com cava-
los adestrados animará o
público. As atrações da noi-

te serão a dupla sertaneja
Marcos e Lukas e o axé de
Fernanda Garcia.

As atividades de sábado,
11, começam às 14h, com
novas eliminatórias do Team
Penning. A partir das 20h
haverá as montarias em tou-

ros e a final do Team
Penning, às 21h20.
As montarias reco-
meçam às 22h20 e
às 23h haverá o
show com Zé
Henrique e Gabriel.
O encerramento do
rodeio será no do-
mingo, 12, e as ati-
vidades começam
a partir das 15h,
com a eliminatória
da montaria em car-
neiro, para as crian-
ças. A semifinal das
montarias em tou-
ros será às 20h e a
final a partir das
22h20. Neste inter-
valo será realizada
a final da montaria
em carneiros. Após
as premiações e a

cerimônia de encerramento
do evento, o show será co-
mandado pela dupla César
e Paulinho. Além da progra-
mação de shows haverá no
centro de exposições uma
tenda eletrônica, a partir das

22h, e baile country com a
banda Fruto da Imaginação.

A comissão organizadora
do evento disponibilizará 100
camarotes com capacidade
para 10 pessoas cada, que
serão vendidos para todos
os dias de festa. O camaro-
te custará R$ 800,00, com
direito a duas vagas no es-
tacionamento VIP e deverão
ser adquiridos antecipada-
mente, pelo telefone 3855
2808.

Segurança reforçada –
Durante a realização das
Festividades de Agosto, o
local da festa será moni-
torado 24 horas por
câmeras de segurança con-
tratada pela empresa ven-
cedora do processo de lici-
tação. Haverá também a
ação conjunta da Guarda
Civil Municipal, Polícia Mili-
tar e Polícia Civil, além de
80 seguranças particulares
por noite. Na entrada do
complexo, seis catracas
irão controlar o número de
pessoas. Todos passarão
pela revista pessoal da
equipe de seguranças. Será
proibida a entrada com be-
bidas. No local haverá ain-
da um posto médico e uma
brigada do Corpo de Bom-
beiros.

Programação de shows das Festividades de Agosto 2007
Local: Centro de Exposições João Orlandi Pagliusi

Quinta-feira,  9
6h – Alvorada com a Corporação Municipal
Santa Cecília e Salva de Morteiros
12h – Tupi e Toniel
14h – Raiz Sertaneja
15h – Papo de Samba
16h – Expresso Country
21h – Mayck e Lyan

Sexta-feira, 10
12h – Léo Serrano
13h30 – Apresentação do Projeto Guri
14h – Grupo Popular
16h – Grupo Sertanejo Zun
22h30 – Marcos  e Lukas
23h30 – Fernanda Garcia

Sábado, 11
10h – Trio Estrela de Ouro

11h – Ney Marques
12h – Ensaio Geral
14h – Edmur Godoy & Ricardo Luanda
15h – Trio Flor Amorosa
16h – Grupo Instrumental Lua Nova
23h30 – Zé Henrique e Gabriel

Domingo, 12
10h – Ademir cantor
12h – Banda Jahree
14h – Grupo Improviso
16h – Banda Black Way
23h30 – César e Paulinho

Segunda-feira, 13
12h – Robson Cunha
14h – Ted Silva e Tapuã
16h – Duplo Sentido
20h – Corporação Musical Santa Cecília

22h30 – Otávio Augusto e Gabriel

Terça-feira, 14
12h - Felipe e Zampaio
14h - Rafa e Robson
16h – Monte Carlo e Caroline
20h – Banda Rockstrada
23h – Inimigos da HP

Quarta-feira, 15
6h – Alvorada com a Corporação Municipal Santa Cecília e
Salva de Morteiros
10h – Grupo Chora Choro
12h – Inspiração do Samba
14h – Mario Niero
15h30 – Congada de São Benedito e Divino Espírito Santo
16h30 – Grupo Morena da Fronteira de Viola Caipira
20h – Esquema Federal
22h30 – Edson & Hudson

Todos os dias haverá tenda eletrônica e baile country com a banda Fruto da Imaginação
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No primeiro
semestre de

2007, o Centro
Odontológico

Municipal
efetuou 15.471
procedimentos.

Saúde atinge R$ 1,4 milhão em
investimentos

A área da saúde é uma
das prioridades da atual ad-
ministração, que se propõe
a investir no setor por meio
de aquisição de equipa-
mentos, contratações,
melhorias das estruturas fí-
sicas e da prestação de
serviços à população. Na
audiência pública realizada
na segunda-feira, 30, na
Câmara Municipal, os cida-
dãos tiveram a oportunida-
de de constatar as princi-
pais ações do setor.

No segundo trimestre do
ano de 2007, a Prefeitura
Municipal investiu o equiva-
lente a 20,69% do orçamen-
to, entre os meses de abril,
maio e junho, ou seja, foram
repassados R$1.483.842,36.
A lei obriga que a Prefeitura
destine no mínimo, 15% do
orçamento para a Saúde e
nos seis primeiros meses do
ano, o percentual de repas-
se foi de 22%.

Todos os investimentos
geram retorno para a popu-
lação, nas consultas, exa-
mes complementares e/ou
distribuição de medicamen-
tos. Nos atendimentos reali-
zados no trimestre destaca-
ram-se as consultas de clí-
nica geral, com 12.320 aten-
dimentos, seguidas das
2.165 consultas pediátricas.
A cardiologia foi responsável
por 1.265 das 21.624 consul-
tas realizadas neste período.

A rede municipal de saú-
de também oferece atendi-
mento nas áreas de fisiote-
rapia, psicologia, fonoaudio-
logia  e terapia ocupacional.

Juntos os três atendimentos
somaram 3.176 sessões
disponibilizadas para a popu-
lação. Esses atendimentos
são extensivos aos pacientes
do Serviço de Atendimento
Psicossocial (SAPS), que re-
cebem acompanhamento de
uma equipe multidisciplinar, na
própria unidade do SAPS. A
saúde municipal conta ainda
com a atuação de médicos,
enfermeiros e agentes comu-
nitários de três unidades do
Programa de Saúde da Famí-
lia (PSF) nos bairros Santa
Cruz, Aparecidinha e Vila
Palmira.

O período compreendeu
diversas campanhas de co-
bertura vacinal e, por isso, as
unidades de saúde munici-
pais registraram 2.221 doses
da vacina Sabin e outras
3.624 doses da vacina con-
tra gripe para idosos. Além
das campanhas, as unida-
des são responsáveis pelo
calendário de rotina das va-
cinas, como hepatite B (503
doses) e tetravalente (319),
entre outras. O segundo tri-
mestre somou mais de nove
mil doses de vacinas diver-
sas.

A Prefeitura Municipal
também cumpre sua fun-
ção de distribuir medica-
mentos para a população.
Nos meses de abril, maio
e junho foram mais de um
milhão de comprimidos e
quase 15 mil frascos de
medicamentos. O serviço
somou 1.026.451 medica-
mentos distribuídos para a
população.

Controle Epidemiológi-
co – No segundo trimestre
do ano, a Vigilância Epide-
miológica continuou atuando
contra o mosquito da den-
gue. A equipe monitora 102
pontos estratégicos e ao lon-
go desse período, realizou
256 bloqueios e controles de
criadouros do mosquito
transmissor da dengue.

Além das atuações de
combate à dengue, o setor
de zoonoses da Vigilância
trabalhou em parceria com
a Secretaria de Agricultura
do Estado para controlar a
raiva animal. As equipes es-
taduais e municipais visita-
ram 400 propriedades ru-
rais para pesquisar a pre-
sença do morcego trans-
missor da raiva e seu con-
trole.

Centro Odontológico e
Exames Laboratoriais – Já
no Centro Odontológico Mu-
nicipal as consultas de aten-
dimento inicial somaram
1.202 procedimentos no se-

gundo trimestre. Houve 430
extrações, 197 aplicações
de flúor e 215 atendimen-
tos de urgência/ emergên-
cia. O setor registrou
15.471procedimentos di-

versos no primeiro semes-
tre do ano.

O Laboratório Municipal
registrou no segundo se-
mestre, 6.921 exames,
totalizando quase 13 mil pro-
cedimentos nos seis primei-
ros meses do ano. Entre os
exames realizados no muni-
cípio estão ácido úrico,
colesterol, glicemia, triglicé-
rides, uréia, contagem de
plaquetas, imunologia, teste
de gravidez, diagnóstico e
controle do bacilo causador
da tuberculose e da hanse-
níase, entre outros. Além
dos exames coletados e re-
alizados pelo Laboratório
Municipal, 864 amostras fo-
ram encaminhadas nos últi-
mos meses para laboratóri-
os de Bragança Paulista,
São Paulo e Campinas.

Centro de Saúde II Professor Felício Vita Júnior

Consórcio de Saúde realiza mais de 14 mil
consultas médicas em 2007

O Consórcio Intermuni-
cipal de Saúde do Circuito
das Águas (Conisca), atual-
mente presidido pelo prefei-
to de Socorro, proporciona à
população socorrense aten-
dimento complementar em
consultas de especialidades
e na realização de exames.
Foram registradas 1.136
consultas ortopédicas,
1.190 consultas ginecológi-
cas e 1.071 consultas em
pediatria, todas com atendi-
mento na unidade do Cen-
tro de Saúde de Socorro.
Pelo Conisca, a população
tem acesso também às con-
sultas de cardiologia, der-
matologia, otorrinolaringo-

logia, grastroenterologia,
neurologia, e urologia, além
de clínica geral e
cirúrgica, sendo as
quatro primeiras
espec ia l idades
também ofereci-
das em Socorro,
sem que o socor-
rense precise se
descolar para a
sede do Consór-
cio, em Lindóia. Só
nos primeiros seis
meses do ano, es-
sas especialidades soma-
ram 14.060 consultas.

Além das consultas, no
Conisca é possível fazer di-
versos exames, como exa-

mes de endoscopia digesti-
va, que somou 37 procedi-

mentos e o ecocardiograma,
com 217 exames no segun-
do trimestre. Integram a lis-
ta o teste ergométrico,
audiometria, biópsia, cistos-

copia sem biópsia,
ecocardiograma, eletroen-

c e f a l o g r a m a ,
endoscopia diges-
tiva, endoscopia
nasal, ultrasso-
nografia, uretro-
cistografia, pos-
tectomia e raio-x,
que somados aos
exames labora-
toriais registraram
mais de 18.300
procedimentos.
Foram 87 audio-

metrias, 95 biópsias e 573
ultrassonografias. Pelo Con-
sórcio, o município registrou
ainda a realização de 65 pe-
quenas cirurgias e mais de

8.500 exames laboratoriais.
O Conisca também pos-

sui atendimento odontológi-
co, no Centro de Especiali-
dades Odontológicas
(CEO), responsável por
3.122 procedimentos, nos
meses de abril, maio e ju-
nho. Foram 504 atendimen-
tos em periodontia, 295 ra-
diografias periapicais e 356
procedimentos em endo-
dontia.

Os profissionais do CEO
realizam também cirurgias
orais, endodontia, atendi-
mento a pacientes especi-
ais, prótese, consultas de
urgência e procedimentos
preventivos.

Sede do Conisca, em Lindóia
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CONSELHOS  MUNICIPAIS

EXPEDIENTE

PROMOÇÃO SOCIAL

Conselho de Alimentação
Escolar garante merenda
de qualidade

Todas as crianças da
rede municipal de ensino
de Socorro possuem um
complemento de peso na
hora de estudar: a meren-
da. Para garantir refeições
nutritivas e de qualidade, o
município recebe repasses
do governo federal.

A existência do Conse-
lho Municipal de Alimenta-
ção Escolar é fundamental
para a execução eficaz do
Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar (Pnae),
proposto pelo Ministério da
Educação. O Conselho
participa de todas as fases
do programa, fiscalizando,
acompanhando e asses-
sorando as entidades exe-
cutoras na utilização dos
recursos.

O papel do Conselho é
de extre-
ma im-
portân-
cia para
a quali-
dade da
e d u c a -
ção. Por
m e i o
d e l e ,
toda a
socieda-
de assu-
me sua
parcela
de res-
ponsabilidade.

A composição é feita
por sete membros: dois re-
presentantes dos pais de
alunos, dois professores,
um representante da soci-
edade civil, um do Poder
Executivo e outro do Poder
Legislativo. O período do
mandato dos conselheiros
é de dois anos, renováveis
por outros dois. O manda-
to dos atuais membros é
válido até agosto de 2008
e as reuniões do grupo
acontecem sempre uma a
cada bimestre.

Além de acompanhar a
utilização dos recursos re-
passados pela União, o
Conselho de Alimentação
Escolar zela pela qualida-
de da merenda, prestando
sempre atenção às boas
práticas sanitárias e de hi-
giene. Entre suas atribui-
ções estão ainda: acompa-
nhar a elaboração dos car-
dápios, opinando sobre
sua adequação à realidade
local; zelando para que se-
jam observadas as boas

práticas higiênicas e sani-
tárias; receber a analisar a
prestação de contas da
entidade executora e
encaminhá-la ao FNDE.

Pnae – O Programa
Nacional de Alimentação
Escolar (Pnae), mais co-
nhecido como merenda
escolar, foi criado em 1954
e é desenvolvido pelo MEC,
por meio do Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da
Educação (FNDE/ MEC).
Seu principal objetivo é
atender às necessidades
nutricionais dos alunos du-
rante sua permanência em
sala de aula, contribuindo
para o crescimento e de-
senvolvimento dos estu-
dantes, a melhoria da
aprendizagem e do rendi-

mento
esco -
lar e a
forma-
ção de
h á b i -
tos ali-
m e n -
t a r e s
s a u -
d á -
v e i s .
O re-
cu rso
t e m
c a r á -

ter suplementar e é repas-
sado diretamente aos es-
tados e municípios, com
base no censo escolar re-
alizado pelo MEC, em 10
parcelas, para os 200 dias
letivos do ano.

São atendidos pelo pro-
grama todos os alunos da
educação infantil e ensino
fundamental. O Pnae pre-
coniza que o cardápio de
alimentação escolar seja
elaborado por nutricionista
habilitado, que assumirá a
responsabilidade técnica
do programa, com acom-
panhamento do Conselho
de Alimentação Escolar. O
cardápio deve suprir, no
mínimo, 15% das necessi-
dades nutricionais diárias
dos alunos.

A cada ano deve ser fei-
ta uma prestação de con-
tas, com data limite até 28
de fevereiro do ano seguin-
te ao atendimento, por
meio de demonstrativos e
com parecer conclusivo do
Conselho de Alimentação
Escolar.

Concurso de Pipas integra
programação do Sábado Mania

Neste sábado, dia 4, a
população poderá se diver-
tir e participar de dezenas de
atividades gratuitas durante
o Sábado Mania, que será
realizado no Centro de Ex-

p o s i ç õ e s
João Orlandi
Pagliusi, das
10h às 17h.
Na programa-
ção acontece
o tradicional
Campeonato
de Pipas.

As crian-
ças poderão

fabricas suas pipas durante
a oficina que será realizada
no evento. Serão premiadas
a maior pipa, a menor e a
mais original; a mais criati-
va, a mais bonita e a mais

engenhosa; a pipa com a
melhor mensagem, a de
melhor homenagem e a pipa
que atingir a maior distância.

Entre as atividades estão
ainda oficinas de bijuteria
ecológica e de viseira; brin-
cadeiras variadas e shows
ao longo do dia. Além das
atividades de esporte e
lazer, a população poderá
cortar os cabelos gratuita-
mente e receber orienta-
ções nutricionais. Para as
crianças haverá ainda pin-
tura facial e escultura em
bexigas.

Palestrante dá dicas de geração
de emprego e renda para
participantes do Renda Cidadã

A reunião mensal das in-
tegrantes do programa soci-
al Renda Cidadã, ofereceu
às participantes diversas di-
cas para geração de empre-
go e renda. O encontro foi
realizado no Centro Cultural,
na tarde de quinta-feira, 26.
A palestrante do mês foi a
atual diretora do Centro Muni-
cipal de Ensino Profissionali-
zante – Cemep/ Senai, que
falou sobre os cursos regu-
lares existentes na escola.
Entre as oportunidades, fo-
ram salientados os cursos
de Panificação Artesanal e
Costurando com Arte, am-
bos realizados em parceria
com o Fundo Social de Soli-
dariedade, como também
os cursos de Confeitaria,
Auxiliar Administrativo, Eletri-
cista Instalador, Informática,
Marchetaria, Desenho de
Moda e os cursos de Costu-
ra, que se dividem em qua-
tro temas: costura em ma-
lha e tecido plano, costura
industrial, modelagem e o
costurando com arte, onde
são ministradas técnicas de
patchwork. Além disso, fo-
ram lembrados a realização
de cursos esporádicos,
como os de origami e de

bordado hardanger, que des-
pertaram a atenção das par-
ticipantes.

A palestrante levou algu-
mas peças produzidas pe-
las alunas do Cemep/ Senai,
de patchwork, marchetaria,
costura industrial e bordado
hardanger, que ilustraram as
técnicas ministradas na es-
cola. As participantes pude-
ram tirar suas dúvidas sobre
os cursos, como duração,
valores e os horários dispo-
níveis.

Na oportunidade, a direto-
ra da escola falou sobre a
importância dos cursos
profissionalizantes, que ofe-

recem uma capacitação e,
por meio da mão de obra
qualificada, oportunidades
de obter renda para aumen-
tar o orçamento familiar.
“Não é aprender a fazer um
pão para ganhar um dinhei-
rinho. É ter uma profissão
para ter uma renda de ver-
dade”, reforçou a diretora.

Como incentivo à parti-
cipação nos encontros
mensais, todas as presen-
tes receberam como brin-
de utensílios de cozinha.
No término do encontro, o
grupo comemorou os ani-
versários do mês e partici-
pou de lanche.

Integrantes do Programa Renda Cidadã estiveram reunidas
no Centro Cultural



6                                                                                 Socorro, terça-feira, 31 de julho de 2007Jornal Oficial de Socorro
PRESTANDO CONTAS

CRESCIMENTO URBANO

Prefeitura Municipal trabalha na
regularização de loteamentos e obras
Procedimentos visam
garantir o crescimento
urbano ordenado, com
qualidade de vida à po-
pulação e preservação
ao meio ambiente

Jardim Santa Rosa é um dos loteamentos regularizados do município

A Prefeitura Municipal, por
meio do Departamento Mu-
nicipal de Tributação, Arre-
cadação e Fiscalização, tra-
balha para proporcionar o
crescimento ordenado e
consciente do município de
Socorro, no que diz respeito
aos investimentos em novas
construções.

Para isso, uma equipe de
fiscais e engenheiros são
responsáveis por fiscalizar,
autorizar ou impedir obras
ou procedimentos irregula-
res. Ao construir ou reformar
um imóvel, o proprietário
deve seguir um série de pro-
cedimentos, começando
pelo projeto, que será auto-
rizado ou não pelos enge-
nheiros municipais. Ao libe-
rar o projeto apresentado, o
proprietário obtém o alvará
de execução da obra.

Os funcionários do De-
partamento têm também

autorização para embargar
construções ou reformas
que não possuem placa de
identificação do engenheiro
responsável, projeto ou
alvará autorizando a obra, ou
que ainda desrespeitem as
metragens apresentadas na
Prefeitura. Apenas pequenos
ajustes, como troca de azu-
lejos ou pisos ficam isentos
de tais procedimentos.

Para as construções an-
tigas, situadas principalmen-
te na zona histórica central,
qualquer intervenção deve
ter um parecer também do
Conselho Municipal de De-
fesa do Patrimônio Arquitetô-
nico, Cultural e Natural de
Socorro (Condepacnas).

Ocupações irregulares
em áreas de proteção am-
biental, ligações clandestinas
de esgoto ou abertura de
loteamentos sem autoriza-
ção estão entre as ações que
podem ser inibidas pela fis-
calização municipal e de
acordo com parecer do Con-
selho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente (Condema).

O departamento de Fis-
calização não é só respon-
sável pelas construções no

município. Entre suas atri-
buições estão também a fis-
calização de posturas, ou
seja, exigência de limpeza
de lotes sujos, construção
de muro e calçada, autoriza-
ção para utilização de vias e
logradouros públicos, fisca-

lização do comércio ambu-
lante e de estabelecimentos
comerciais, industriais e
prestadores de serviços. Na
parte de fiscalização tributá-
ria, o departamento agrega
ainda o lançamento de tribu-
tos, como taxas de localiza-

ção, licença e funcionamen-
to, propaganda e publicida-
de e horário extraordinário e
lançamento e vistoria em
documentos para recolhi-
mento do Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natu-
reza (ISSQN).

Como fazer para iniciar
uma obra

Os passos para a regularização
de um loteamento

O primeiro passo é pro-
curar um engenheiro ou ar-
quiteto responsável pela
elaboração do projeto e
obra. A planta deve ser en-
caminhada para a Vigilân-
cia Sanitária para ser apro-
vada.

Depois de analisada, se
obter a aprovação da Vigi-
lância, cabe ao engenhei-
ro fazer a matrícula no
INSS, assim como o reco-
lhimento da Anotação de
Responsabilidade Técnica
– conhecida pela sigla ART.
A ART é obtida junto ao
Conselho Regional de En-
genharia e Arquitetura
(CREA). O próximo passo
é protocolar o projeto para

ser analisado pela Prefeitu-
ra. Os funcionários da Fis-
calização vão até o local da
obra para atestar a veracida-
de das informações presta-
das, como a localidade e as
dimensões do terreno.

Após a aprovação da
obra recebe o alvará de
construção e o número do
endereço. Nessa fase, o
proprietário é notificado e
recebe todas as informa-
ções sobre pagamentos e
alvarás. Cabe também ao
departamento de Fiscaliza-
ção fazer o acompanha-
mento da obra e averiguar
a construção quando o pro-
prietário faz o pedido de ha-
bite-se.

As regras
também são

válidas para a
construção de

edifícios ou
casas

comerciais.
Ao lado, uma

fábrica não
poluente

instalada na
Rua Mazolini

Grandes propriedades
não podem ser divididas em
pequenos lotes, sem auto-
rização. Por isso, os fiscais
e engenheiros alertam a po-
pulação para não comprar
lotes de origem duvidosa, já
que a burocracia para regu-
larização é grande e, às ve-
zes, pode não dar certo.

Procedimentos - O
loteamento começa quando
o proprietário da área entra
com o pedido das diretrizes
de criação do loteamento na
Prefeitura. As diretrizes são
classificações da região, se
a área é destinada ao co-

mércio, residências ou pro-
priedades mistas.

A partir daí, o proprietário
deve solicitar ao Grupo de
Análise de Projetos Habitaci-
onais (Graprohab) a autori-
zação para o início da divi-
são dos lotes. O Graprohab
é um órgão que integra ou-
tros órgãos como o DPRN,
Sabesp e Cetesb, que tam-
bém emitem pareceres para
a construção do loteamento.
A união dos órgãos ocorreu
para facilitar a emissão dos
laudos e conseqüente libe-
ração do loteamento ao pro-
prietário, em menor espaço
de tempo.

De acordo com a deter-
minação do Instituto Nacio-
nal de Colonização e Refor-
ma Agrária (Incra), o tama-
nho do módulo rural mínimo
é de 30.000 metros quadra-
dos, por isso, quando o
loteamento possui áreas
menores que essa é neces-
sário seguir os procedimen-
tos citados.

Todas as regras fazem
parte também da nova Lei
de Uso e Ocupação do Solo,
que segue as orientações e
diretrizes do novo Plano Di-
retor. O Plano visa, entre ou-
tros objetivos, promover e
assegurar a concentração
equilibrada de atividades e de
pessoas no território do mu-
nicípio, mediante o seu
ordenamento. O texto apre-
senta, por zona de uso, o ta-
manho mínimo permitido de
lotes, os recuos que serão
necessários, assim como a
largura de ruas e demais di-
retrizes que deverão ser se-
guidas para a aprovação de
desmembramentos e novos
loteamentos.

Parque Ferrúcio, um dos mais novos loteamentos do município


