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PRESTANDO CONTAS

Festividades de Agosto irão marcar
os 178 anos do município
O mês de agosto se inicia com
grandes festividades para o município. Em comemoração aos
178 anos de Socorro, que serão
completados no próximo dia 9, e
ao Dia da Padroeira Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 15 de
agosto, a cidade passará por
doze dias de festividades, abrangendo a programação religiosa e
civil. A grande novidade deste ano
está na transferência das festividades do centro da cidade para
o Centro de Exposições João
Orlandi Pagliusi, o que permitirá
a realização de uma festa grandiosa, com espaços amplos e apropriados para comportar exposição de barracas, praça de alimentação, 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 acesso gratuito, inclusive aos shows. Entre os

destaques da programação artística estão Mayck e Lyan, Fernanda
Garcia, Zé Henrique e Gabriel,
César & Paulinho, Otávio Augusto
e Gabriel, Inimigos da HP e Edson & Hudson, este último encerrando as festividades, seguido
por grande show pirotécnico.
Para a realização das festividades, a Prefeitura contratou uma
empresa especializada em organização de eventos, de acordo
com o processo licitatório nº 66/
2007, modalidade concorrência.
Além disso, a organização da festa conta com a atuação da Comissão do 16º Socorro Rodeo
Festival Country - 2007 e com a
Comissão da Festa da Padroeira e Aniversário da Cidade.
Ao inovar a festa, a Administração Municipal visou não somente
presentear a população com dias
inesquecíveis de comemoração,
como também garantir a tranqüilidade dos moradores da região

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

central da cidade, que reivindica- trais não mais comportavam uma
ram a mudança de local por cons- festa com dimensões cada vez
tatarem que as ruas e praças cen- maiores.

Leia a reportagem completa nas páginas 2 e 3.
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Unidade de Saúde do Parque Ferrúcio
está em fase de finalização

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

Em breve a população
do Parque Ferrúcio poderá 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 instalados; pisos e azulejos assentados, assim como
balcões, luminárias e
alambrados de fechamento 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 concluída, com a cobertura do
pátio, que já está com os

pilares que receberão a estrutura
para essa cobertura.
A rede de esgoto já foi concluída, e em seguida, serão colocadas as peças, os pisos e azulejos, que estão sendo construídos
com adaptações para portadores
de deficiências, tanto o feminino
como o banheiro masculino. Grande parte das instalações elétricas
também está pronta.
Das salas de aula que foram levantadas e cobertas, três já contam com os pisos de cerâmica colocados e com massa corrida nas
paredes, fase que antecede a pintura. A finalização será com a colocação das luminárias, interruptores e vidros, depois a pintura.
Além das salas de aula que estão em fase de finalização, a escola possui outra sala de aula, laboratório e o espaço destinado às
salas administrativas.
A unidade abrigará os estudantes do bairro, que serão transferidos para a nova sede da escola.

Oficinas, atividades de
lazer e prestação de serviços marcam a realização do Sábado Mania.
Pág. 5
SAÚDE

Investimentos do município em Saúde já ultrapassam R$ 1,4 milhão em
2007. Pág. 4
PROMOÇÃO SOCIAL

Cursos para geração de
emprego e renda foram
tema de palestra do programa Renda Cidadã.
Pág. 5
LOTEAMENTOS

Saiba quais os principais
procedimentos para dar
início a obras ou aquisição de loteamentos regulares. Pág. 6
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FESTIVIDADES DE AGOSTO

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 inicia com grandes festividades para o município. Em
comemoração aos 178 anos
de Socorro, que serão completados no próximo dia 9, e
ao Dia da Padroeira Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro, 15 de agosto, a cidade
passará por doze dias de
festividades, abrangendo a
programação religiosa e civil.
A grande novidade deste
ano está na transferência
das festividades do centro da
cidade para o Centro de Exposições João Orlandi
Pagliusi, o que permitirá a
realização de uma festa
grandiosa, com espaços
amplos e apropriados para
comportar exposição de barracas, praça de alimentação, 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 acesso gratuito. Ao inovar a festa, a Administração Municipal visou não somente presentear a população com
dias inesquecíveis de comemoração, 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

Passeio Ciclístico

comportavam uma festa
com dimensões cada vez
maiores.
Aniversário do Município – As comemorações do
dia 9 terão início às 6h da
manhã com a salva de morteiros e alvorada com a

Corporação Musical Santa
Cecília, que percorrerá as
principais ruas da cidade até
a Praça da Matriz. A cerimônia 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 desfile enaltecendo a Língua Portuguesa, com o tema “Tempo e Espaço, das Histórias
de Vida à Leitura do Mundo”
apresentando os autores
Vinícius de Moraes (EMEI
Aparecidinha),
Cecília
Meireles (CEMEI), Ruth Roc h a
(EMEI
Central),
Palavra
Cantada
(EMEI
Oduvaldo
Pedroso),
Chico
Buarque
(EMEI
V i l a
Palmira),
Zirado
(EMEF
Bairro da
Bela Vista), Maurício de
Souza (EMEF Profa.
Benedicta Geralda de S. Barbosa), Toquinho (EMEF Prof.
Eduardo R. de Carvalho),
autores e artistas socorrenses (EMEF Profa.
Esther de C. Toledo
Teixeira) e Monteiro
Lobato (EMEF Cel.
Olímpio G. dos Reis).
Atrações ampliadas – A mudança das
festividades para o
centro de exposições
permitiu a ampliação
das atrações, com os
espaços adaptados
para a circulação da
população pelos diversos ambientes. Ao
adentrar o recinto, estará montada uma praça de alimentação
com diversas barracas, reforçadas pelo
funcionamento do restaurante, que servirá almoços e funcionará como lanchonete
nos demais períodos. Um
pouco mais à frente, estará
montado um parque de diversões com 22 brinquedos,
que farão a alegria da garotada. O galpão de eventos

comportará a 2ª ExpoSocorro, com exposição de
malhas, artigos de vestuário
e acessórios das principais
empresas socorrenses e da
região. Em posição de destaque, próximo à entrada do
galpão, estarão a tradicional
barraca de bonecas, com
aproximadamente 40 modelos e o bazar do Fundo Social de Solidariedade, com
roupas novas e semi-novas
e o atendimento especial dos
membros do Clube da Melhor Idade. Complementam
o espaço em ambas laterais
do galpão, o palco de atrações regionais e a tenda

para a realização de baile
country todas as noites.
Um espaço próximo à
arena será destinado às tradicionais barracas, que oferecem os mais diversos artigos, 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 ocorrerão os principais shows,
com reprodução por telões
nas laterais do palco e na
praça de alimentação. No
total serão 38 apresentações artísticas, com destaque 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 último encerrando as Festividades de Agosto, seguido por
grande show pirotécnico.
A estrutura do evento contará ainda com posto médico, sala de apoio para Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil, sinalização para saídas de emergên-

cia e amplo
estacionamento. Um itinerário de
transporte
coletivo elaborado especialmente
para o período das festividades funcionará todos
os dias, das
10h às 4h.

Barracas com os mais variados produtos são
atrações das Festividades de Agosto

Atividades paralelas –
As Festividades de Agosto
contam ainda com outras
atrações, fora do centro de
exposições.
No domingo,
12, ocorrerá o
tradicional Pass e i o
Ciclístico, com
inscrições a
partir
das 9h
no Ginásio Municipal de
Esportes e largada programada
para às 10h. O percurso terá
aproximadamente 40 minutos, 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 antiga; o ciclista mais novo e o
mais idoso; o bloco mais nu-

meroso e o mais animado.
No dia 15, em comemoração à Padroeira Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro, ocorrerá a Cavalgada da
Padroeira, com saída do
centro de exposições, passando pelos bairros Parque
A. F. Barbosa, Saltinho, Lavras de Baixo, Lavras de
Cima e retorno para Centro
de Exposições.
Programação religiosa –
A programação religiosa,
marcada pela espiritualidade e fé, terá início no dia
6, incluindo missas pela
manhã, novenas no início
da noite, sendo uma
novena no Centro de Exposições, no dia 9, às 19h30.
No dia 15, às 9h, ocorrerá
a missa com a Romaria de
Campinas, e às 11h, a missa solene celebrada pelo
Bispo Dom José Maria Pinheiro, da Diocese de
Bragança Paulista e concelebrada pelos padres da
diocese. No mesmo dia, às
17h, será realizada a
aguardada procissão, seguida pela missa campal
na Praça da Matriz.

Programação religiosa
Segunda-feira, 6 a terçafeira, 14
19h30 – Novena em preparação 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

11h – Missa solene celebrada pelo bispo Dom José
Maria Pinheiro, da Diocese
de Bragança Paulista e
concelebrada pelos padres
Quarta-feira, 15
da Diocese.
7h – Missa na Matriz
17h – Procissão seguida de
9h – Missa com a romaria missa campal, na Praça da
de Campinas
Matriz
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III Socorro Horse Show abre a programação
de rodeio das Festividades de Agosto
As Festividades de Agosto deste ano trazem diversas novidades para a população e a primeira delas será
a inclusão do 16º Socorro
Rodeo Festival Country. A
população terá acesso gratuito 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 Circuito 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 realização da 3ª Queima do Alho.
Durante o Horse Show o público poderá conferir as provas do copo cheio, máquina
quente, cavalos adestrados,
prova do laço, team penning
e working penning. As apresentações começam às
10h, também no Centro de
Exposições.
3ª Queima do Alho - A 3ª
Queima do Alho 2007 promete ser ainda mais animada que as edições anteriores. Este ano estão sendo
aguardadas cerca de duas

mil pessoas para o almoço.
A Queima do Alho envolve
quatro entidades assistenciais: Apae, Lar Dom Bosco,
ONG Acalanto e Lar das Meninas. Os ingressos são limitados e deverão ser adquiridos antecipadamente,
com os representantes das entidades ou membros da
comissão organizadora do evento. O
ingresso é individual e custa R$ 12,00.
O almoço será
servido das 11h às
15h e toda a renda
arrecadada com a
venda dos ingressos será revertida
para as entidades
participantes. O
cardápio será de
comida típica, preparada por comitivas de tropeiros,
que disputarão o
melhor tempero caipira.
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 Socorro Rodeo Festival Country
será às 21h, com a apresen-

tação dos cavaleiros, rainhas do rodeio e as primeiras provas de montarias em
touros. O primeiro show será
com a dupla Mayck e Lyan,
revelação na música sertaneja, a partir das 23h30.
Na sexta-feira, 10, as

montarias em touros começam às 20h e às 21h serão
realizadas as eliminatórias
do Team Penning. Em seguida, um show com cavalos 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 touros e a final do Team
Penning, às 21h20.
As montarias recomeçam às 22h20 e
às 23h haverá o
show com Zé
Henrique e Gabriel.
O encerramento do
rodeio será no domingo, 12, e as atividades começam
a partir das 15h,
com a eliminatória
da montaria em carneiro, para as crianças. A semifinal das
montarias em touros será às 20h e a
final a partir das
22h20. Neste intervalo será realizada
a final da montaria
em carneiros. Após
as premiações e a
cerimônia de encerramento
do evento, o show será comandado pela dupla César
e Paulinho. Além da programação 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 camarote custará R$ 800,00, com
direito a duas vagas no estacionamento VIP e deverão
ser adquiridos antecipadamente, pelo telefone 3855
2808.
Segurança reforçada –
Durante a realização das
Festividades de Agosto, o
local da festa será monitorado 24 horas por
câmeras de segurança contratada pela empresa vencedora do processo de licitação. Haverá também a
ação conjunta da Guarda
Civil Municipal, Polícia Militar 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 bebidas. No local haverá ainda um posto médico e uma
brigada do Corpo de Bombeiros.

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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Saúde atinge R$ 1,4 milhão em
investimentos
A área da saúde é uma
das prioridades da atual administração, que se propõe
a investir no setor por meio
de aquisição de equipamentos, contratações,
melhorias das estruturas físicas e da prestação de
serviços à população. Na
audiência pública realizada
na segunda-feira, 30, na
Câmara Municipal, os cidadãos tiveram a oportunidade de constatar as principais ações do setor.
No segundo trimestre do
ano de 2007, a Prefeitura
Municipal investiu o equivalente a 20,69% do orçamento, 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 repasse foi de 22%.
Todos os investimentos
geram retorno para a população, nas consultas, exames complementares e/ou
distribuição de medicamentos. Nos atendimentos realizados no trimestre destacaram-se as consultas de clínica geral, com 12.320 atendimentos, seguidas das
2.165 consultas pediátricas.
A cardiologia foi responsável
por 1.265 das 21.624 consultas realizadas neste período.
A rede municipal de saúde também oferece atendimento nas áreas de fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.

Juntos os três atendimentos
somaram 3.176 sessões
disponibilizadas para a população. Esses atendimentos
são extensivos aos pacientes
do Serviço de Atendimento
Psicossocial (SAPS), que recebem acompanhamento de
uma equipe multidisciplinar, na
própria unidade do SAPS. A
saúde municipal conta ainda
com a atuação de médicos,
enfermeiros e agentes comunitários de três unidades do
Programa de Saúde da Família (PSF) nos bairros Santa
Cruz, Aparecidinha e Vila
Palmira.
O período compreendeu
diversas campanhas de cobertura vacinal e, por isso, as
unidades de saúde municipais registraram 2.221 doses
da vacina Sabin e outras
3.624 doses da vacina contra gripe para idosos. Além
das campanhas, as unidades são responsáveis pelo
calendário de rotina das vacinas, como hepatite B (503
doses) e tetravalente (319),
entre outras. O segundo trimestre somou mais de nove
mil doses de vacinas diversas.
A Prefeitura Municipal
também cumpre sua função de distribuir medicamentos 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 medicamentos distribuídos para a
população.

Centro de Saúde II Professor Felício Vita Júnior

Controle Epidemiológico – No segundo trimestre
do ano, a Vigilância Epidemiológica continuou atuando
contra o mosquito da dengue. A equipe monitora 102
pontos estratégicos e ao longo 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 estaduais e municipais visitaram 400 propriedades rurais para pesquisar a presença do morcego transmissor da raiva e seu controle.

Centro Odontológico e
Exames Laboratoriais – Já
no Centro Odontológico Municipal as consultas de atendimento inicial somaram
1.202 procedimentos no se-

No primeiro
semestre de
2007, o Centro
Odontológico
Municipal
efetuou 15.471
procedimentos.
gundo trimestre. Houve 430
extrações, 197 aplicações
de flúor e 215 atendimentos de urgência/ emergência. O setor registrou
15.471procedimentos di-

versos no primeiro semestre do ano.
O Laboratório Municipal
registrou no segundo semestre, 6.921 exames,
totalizando quase 13 mil procedimentos nos seis primeiros meses do ano. Entre os
exames realizados no município estão ácido úrico,
colesterol, glicemia, triglicérides, uréia, contagem de
plaquetas, imunologia, teste
de gravidez, diagnóstico e
controle do bacilo causador
da tuberculose e da hanseníase, entre outros. Além
dos exames coletados e realizados pelo Laboratório
Municipal, 864 amostras foram encaminhadas nos últimos meses para laboratórios de Bragança Paulista,
São Paulo e Campinas.

Consórcio de Saúde realiza mais de 14 mil
consultas médicas em 2007
O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Circuito
das Águas (Conisca), atualmente presidido pelo prefeito de Socorro, proporciona à
população socorrense atendimento complementar em
consultas de especialidades
e na realização de exames.
Foram registradas 1.136
consultas ortopédicas,
1.190 consultas ginecológicas e 1.071 consultas em
pediatria, todas com atendimento na unidade do Centro de Saúde de Socorro.
Pelo Conisca, a população
tem acesso também às consultas de cardiologia, dermatologia, otorrinolaringo-

logia, grastroenterologia,
neurologia, e urologia, além
de clínica geral e
cirúrgica, sendo as
quatro primeiras
especialidades
também oferecidas em Socorro,
sem que o socorrense precise se
descolar para a
sede do Consórcio, em Lindóia. Só
nos primeiros seis
meses do ano, essas especialidades somaram 14.060 consultas.
Além das consultas, no
Conisca é possível fazer diversos exames, como exa-

mes de endoscopia digestiva, que somou 37 procedi-

Sede do Conisca, em Lindóia

mentos e o ecocardiograma,
com 217 exames no segundo trimestre. Integram a lista o teste ergométrico,
audiometria, biópsia, cistos-

copia
sem
biópsia,
ecocardiograma, eletroencefalograma,
endoscopia digestiva, endoscopia
nasal, ultrassonografia, uretrocistografia, postectomia e raio-x,
que somados aos
exames laboratoriais registraram
mais de 18.300
procedimentos.
Foram 87 audiometrias, 95 biópsias e 573
ultrassonografias. Pelo Consórcio, o município registrou
ainda a realização de 65 pequenas cirurgias e mais de

8.500 exames laboratoriais.
O Conisca também possui atendimento odontológico, no Centro de Especialidades
Odontológicas
(CEO), responsável por
3.122 procedimentos, nos
meses de abril, maio e junho. Foram 504 atendimentos em periodontia, 295 radiografias periapicais e 356
procedimentos em endodontia.
Os profissionais do CEO
realizam também cirurgias
orais, endodontia, atendimento a pacientes especiais, prótese, consultas de
urgência e procedimentos
preventivos.
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Palestrante dá dicas de geração Conselho de Alimentação
Escolar garante merenda
de emprego e renda para
de qualidade
participantes do Renda Cidadã
A reunião mensal das integrantes do programa social Renda Cidadã, ofereceu
às participantes diversas dicas para geração de emprego 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 Municipal de Ensino Profissionalizante – Cemep/ Senai, que
falou sobre os cursos regulares existentes na escola.
Entre as oportunidades, foram salientados os cursos
de Panificação Artesanal e
Costurando com Arte, ambos realizados em parceria
com o Fundo Social de Solidariedade, como também
os cursos de Confeitaria,
Auxiliar Administrativo, Eletricista Instalador, Informática,
Marchetaria, Desenho de
Moda e os cursos de Costura, que se dividem em quatro temas: costura em malha e tecido plano, costura
industrial, modelagem e o
costurando com arte, onde
são ministradas técnicas de
patchwork. Além disso, foram lembrados a realização
de cursos esporádicos,
como os de origami e de

Integrantes do Programa Renda Cidadã estiveram reunidas
no Centro Cultural

bordado hardanger, que despertaram a atenção das participantes.
A palestrante levou algumas peças produzidas pelas alunas do Cemep/ Senai,
de patchwork, marchetaria,
costura industrial e bordado
hardanger, que ilustraram as
técnicas ministradas na escola. As participantes puderam tirar suas dúvidas sobre
os cursos, como duração,
valores e os horários disponíveis.
Na oportunidade, a diretora 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 aumentar o orçamento familiar.
“Não é aprender a fazer um
pão para ganhar um dinheirinho. É ter uma profissão
para ter uma renda de verdade”, reforçou a diretora.
Como incentivo à participação nos encontros
mensais, todas as presentes receberam como brinde utensílios de cozinha.
No término do encontro, o
grupo comemorou os aniversários do mês e participou de lanche.

Concurso de Pipas integra
programação do Sábado Mania

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

posições
João Orlandi
Pagliusi, das
10h às 17h.
Na programação acontece
o tradicional
Campeonato
de Pipas.
As crianças 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 criativa, 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; brincadeiras variadas e shows
ao longo do dia. Além das
atividades de esporte e
lazer, a população poderá
cortar os cabelos gratuitamente e receber orientações nutricionais. Para as
crianças haverá ainda pintura facial e escultura em
bexigas.
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Todas as crianças da
rede municipal de ensino
de Socorro possuem um
complemento de peso na
hora de estudar: a merenda. Para garantir refeições
nutritivas e de qualidade, o
município recebe repasses
do governo federal.
A existência do Conselho Municipal de Alimentação Escolar é fundamental
para a execução eficaz do
Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae),
proposto pelo Ministério da
Educação. O Conselho
participa de todas as fases
do programa, fiscalizando,
acompanhando e assessorando as entidades executoras na utilização dos
recursos.
O papel do Conselho é
de extrema importância para
a qualidade da
educação. Por
m e i o
d e l e ,
toda a
sociedade assume sua
parcela
de responsabilidade.
A composição é feita
por sete membros: dois representantes dos pais de
alunos, dois professores,
um representante da sociedade 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 mandato 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 repassados pela União, o
Conselho de Alimentação
Escolar zela pela qualidade da merenda, prestando
sempre atenção às boas
práticas sanitárias e de higiene. Entre suas atribuições estão ainda: acompanhar a elaboração dos cardápios, opinando sobre
sua adequação à realidade
local; zelando para que sejam observadas as boas

práticas higiênicas e sanitárias; receber a analisar a
prestação de contas da
entidade executora e
encaminhá-la ao FNDE.
Pnae – O Programa
Nacional de Alimentação
Escolar (Pnae), mais conhecido como merenda
escolar, foi criado em 1954
e é desenvolvido pelo MEC,
por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE/ MEC).
Seu principal objetivo é
atender às necessidades
nutricionais dos alunos durante sua permanência em
sala de aula, contribuindo
para o crescimento e desenvolvimento dos estudantes, a melhoria da
aprendizagem e do rendimento
escolar e a
formação de
hábitos alimentares
saud á veis.
O recurso
t e m
caráter suplementar e é repassado diretamente aos estados e municípios, com
base no censo escolar realizado pelo MEC, em 10
parcelas, para os 200 dias
letivos do ano.
São atendidos pelo programa todos os alunos da
educação infantil e ensino
fundamental. O Pnae preconiza que o cardápio de
alimentação escolar seja
elaborado por nutricionista
habilitado, que assumirá a
responsabilidade técnica
do programa, com acompanhamento do Conselho
de Alimentação Escolar. O
cardápio deve suprir, no
mínimo, 15% das necessidades nutricionais diárias
dos alunos.
A cada ano deve ser feita uma prestação de contas, com data limite até 28
de fevereiro do ano seguinte ao atendimento, por
meio de demonstrativos e
com parecer conclusivo do
Conselho de Alimentação
Escolar.
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CRESCIMENTO URBANO

Prefeitura Municipal trabalha na
regularização de loteamentos e obras
Procedimentos visam
garantir o crescimento
urbano ordenado, com
qualidade de vida à população e preservação
ao meio ambiente
A Prefeitura Municipal, por
meio do Departamento Municipal de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, trabalha 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 irregulares. Ao construir ou reformar
um imóvel, o proprietário
deve seguir um série de procedimentos, começando
pelo projeto, que será autorizado ou não pelos engenheiros municipais. Ao liberar o projeto apresentado, o
proprietário obtém o alvará
de execução da obra.
Os funcionários do Departamento 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 azulejos ou pisos ficam isentos
de tais procedimentos.
Para as construções antigas, situadas principalmente na zona histórica central,
qualquer intervenção deve
ter um parecer também do
Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Arquitetônico, Cultural e Natural de
Socorro (Condepacnas).
Ocupações irregulares
em áreas de proteção ambiental, ligações clandestinas
de esgoto ou abertura de
loteamentos sem autorização estão entre as ações que
podem ser inibidas pela fiscalização municipal e de
acordo com parecer do Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente (Condema).
O departamento de Fiscalização não é só responsável pelas construções no

Jardim Santa Rosa é um dos loteamentos regularizados do município

município. Entre suas atribuições estão também a fiscalização de posturas, ou
seja, exigência de limpeza
de lotes sujos, construção
de muro e calçada, autorização para utilização de vias e
logradouros públicos, fisca-

lização do comércio ambulante e de estabelecimentos
comerciais, industriais e
prestadores de serviços. Na
parte de fiscalização tributária, o departamento agrega
ainda o lançamento de tributos, como taxas de localiza-

ção, licença e funcionamento, propaganda e publicidade e horário extraordinário e
lançamento e vistoria em
documentos para recolhimento do Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

Como fazer para iniciar Os passos para a regularização
de um loteamento
uma obra
O primeiro passo é procurar um engenheiro ou arquiteto responsável pela
elaboração do projeto e
obra. A planta deve ser encaminhada para a Vigilância Sanitária para ser aprovada.
Depois de analisada, se
obter a aprovação da Vigilância, cabe ao engenheiro fazer a matrícula no
INSS, assim como o recolhimento da Anotação de
Responsabilidade Técnica
– conhecida pela sigla ART.
A ART é obtida junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
(CREA). O próximo passo
é protocolar o projeto para
As regras
também são
válidas para a
construção de
edifícios ou
casas
comerciais.
Ao lado, uma
fábrica não
poluente
instalada na
Rua Mazolini

ser analisado pela Prefeitura. Os funcionários da Fiscalização vão até o local da
obra para atestar a veracidade das informações prestadas, 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 informações sobre pagamentos e
alvarás. Cabe também ao
departamento de Fiscalização fazer o acompanhamento da obra e averiguar
a construção quando o proprietário faz o pedido de habite-se.

Parque Ferrúcio, um dos mais novos loteamentos do município

Grandes propriedades
não podem ser divididas em
pequenos lotes, sem autorização. Por isso, os fiscais
e engenheiros alertam a população para não comprar
lotes de origem duvidosa, já
que a burocracia para regularização é grande e, às vezes, 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 propriedades mistas.
A partir daí, o proprietário
deve solicitar ao Grupo de
Análise de Projetos Habitacionais (Graprohab) a autorização para o início da divisão dos lotes. O Graprohab
é um órgão que integra outros órgãos como o DPRN,
Sabesp e Cetesb, que também emitem pareceres para
a construção do loteamento.
A união dos órgãos ocorreu
para facilitar a emissão dos
laudos e conseqüente liberação do loteamento ao proprietário, em menor espaço
de tempo.

De acordo com a determinação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), o tamanho do módulo rural mínimo
é de 30.000 metros quadrados, por isso, quando o
loteamento possui áreas
menores que essa é necessário seguir os procedimentos 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 Diretor. O Plano visa, entre outros objetivos, promover e
assegurar a concentração
equilibrada de atividades e de
pessoas no território do município, mediante o seu
ordenamento. O texto apresenta, por zona de uso, o tamanho mínimo permitido de
lotes, os recuos que serão
necessários, assim como a
largura de ruas e demais diretrizes que deverão ser seguidas para a aprovação de
desmembramentos e novos
loteamentos.

