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Projeto Guri incentiva cri-
anças e jovens ao gosto
pela música. Pág. 4

Departamento de Educação comemora Dia

do Professor e do Funcionário Público
O departamento de Educação

realizou, na noite de quarta-feira,
10, uma cerimônia em comemo-
ração ao Dia do Professor, cele-
brado no dia 15 de outubro e ante-
cipando, o Dia de Funcionário Pú-
blico, comemorado no dia 28. A
cerimônia ocorreu no auditório do
Centro Administrativo Municipal.

O evento contou com a partici-
pação do grupo Morena da Fron-
teira de Viola Caipira, que tocou
o Hino Nacional e outras canções,
e do quinteto de flautas doce, com-
posto pelos alunos da EMEF Co-
ronel Olímpio Gonçalves dos Reis.

A diretora municipal de Educa-
ção abriu a homenagem falando
sobre o papel do educador no de-
senvolvimento de todas as profis-
sões e citou Paulo Freire em seu

discurso. “Educação não transfor-
ma o mundo, educação muda as
pessoas e quem transforma o
mundo são as pessoas. Nós so-
mos capazes de transformar o
mundo”, completou a diretora.

O prefeito municipal também
prestou sua homenagem ressal-
tando em discurso o compromis-
so do servidor público em estar
sempre disponível para atender a
comunidade com competência e
responsabilidade. Aos professo-
res, o prefeito disse que a missão
do educador é formar pessoas e
solidificar caráter. “É uma tarefa
árdua, porém gratificante (...) Em
Socorro estamos trabalhando
para uma educação de qualidade
e que prepara as crianças, ado-
lescentes, jovens e adultos para

um futuro promissor”, completou.
A cerimônia terminou com a

apresentação do grupo Morena
da Fronteira, que tocou a música
Cuitelinho, com arranjo desenvol-

vido especialmente para o grupo
socorrense, pelo maestro João
Paulo Amaral, da Orquestra Filar-
mônica de Viola Caipira de Cam-
pinas.

O Grupo Morena da Fronteira de Viola Caipira em noite de homenagem

Dentistas comemoram Dia Nacional da

Saúde Bucal com ciclo de palestras

Conselho Municipal do
Idoso atua na promoção
da saúde e bem-estar da
terceira idade. Pág. 2

MELHOR IDADE

Para comemorar o Dia do Den-
tista e o mês da saúde bucal, as
atenções dos profissionais da
área odontológica municipal es-
tão voltadas para as ações pre-

ventivas.
Os dentistas da rede municipal

estarão promovendo, no mês de
outubro, um ciclo de palestras em
escolas municipais, com o objeti-

vo de orientar as crianças sobre
a importância de manter os den-
tes e a boca saudáveis.

As palestras acontecem nos
bairros do Oratório, Morais, Lavras
de Cima e Lavras de Baixo. Ao tér-
mino, as crianças recebem esco-
va, creme e fio dental como forma
de incentivo à higiene bucal.

As ações educacionais fazem
parte da ampliação do atendimen-
to básico oferecido pela rede mu-
nicipal de saúde, realizado atual-
mente no Centro Odontológico
Municipal e na UBS do Jardim
Araújo.

A rede municipal conta ainda
com o atendimento especializado
dos profissionais do Centro de
Especialidades Odontológicas
(CEO), instalado na sede do Con-
sórcio Intermunicipal de Saúde do
Circuito das Águas (Conisca). No
CEO, o paciente recebe tratamen-
to especializado, que comple-
menta os primeiros atendimentos
feitos no município, como cirurgi-
as orais, atendimento a pacientes
portadores de necessidades es-
peciais, tratamento de gengiva
(periodontia) e prótese total, en-
tre outros. Página 3
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LEITURA

Biblioteca registra mais de mil visitas

entre os meses de agosto e setembro

A biblioteca municipal
Profa. Esther de Camargo
Toledo Teixeira obteve, nos
meses de agosto e setem-
bro, a visitação de 1057 pes-
soas, entre crianças, jovens
e adultos. Para consultas da

população, a biblio-
teca mantém um
acervo com roman-
ces, livros infanto-
juvenis, didáticos,
de línguas, auto-aju-
da, voltados a áre-
as de conhecimen-
to específicas e li-
vros em braille,
além de jornais e
revistas.

Na contagem bimestral,
destacaram-se entre os li-
vros mais procurados os ro-
mances internacionais, com
110 consultas, seguido pe-
los romances nacionais,
com 49 consultas. Jornais e

revistas representaram 139
consultas e gibis 70. A litera-
tura infanto-juvenil obteve 37
consultas o os livros didáti-
cos 31 registros.

No setor de atualidades,
a procura por jornais e revis-
tas somaram 139 registros.
Devoluções e renovações
de livros totalizaram 332
movimentos.

A biblioteca municipal
está localizada no Centro
Cultural, na rua XV de No-
vembro, 210 – Centro, com
funcionamento de segunda
à sexta-feira, das 8h30 às
17h. Mais informações pelo
tel. 3895-4829.

Livros em braille compõem o acervo

Cidadãos aguardam cesta básica

Prefeitura intensifica programas

que visam a inclusão social
Na segunda-feira, 17, o

departamento de Promoção
Social realizou a entrega de
165 cestas básicas referen-
tes ao número de famílias
necessitadas cadastradas
no mês de outubro. Esta foi
mais uma das ações volta-
das às pessoas que se en-
contram em situação de
vulnerabilidade social, como
forma de contribuir para a
autonomia e emancipação
destas famílias.

Durante todo o ano, o de-
partamento de Promoção
Social, em conjunto com o
Centro de Referência da As-
sistência Social (Cras) e o
Fundo Social de Solidarieda-
de (FSS) realizam atendi-
mento às famílias carentes
por meio de diversas ações,
como concessão de cestas
básicas, passagens, remé-
dios, fraldas geriátricas, kits
de enxovais para gestantes
e encaminhamentos diver-
sos. Para incentivar a
capacitação profissional e
geração de emprego e ren-
da, foram concedidas isen-
ção de taxas de matrícula
nos cursos profissiona-
lizantes do Cemep/ Senai de
costura industrial, computa-

ção, panificação, artesana-
to, confeitaria, modelagem,
informática, auxiliar adminis-
trativo, eletricista, marcheta-
ria e costurando com arte.

Programas sociais – o
setor também é o responsá-
vel pela execução e acom-
panhamento de diversos pro-
gramas sociais como o Pro-
grama Emergencial de Auxí-
lio ao Desemprego (PEAD),
o Renda Cidadã, o Bolsa
Família, o Ação Jovem, o
Viva Leite, o Benefício de
Prestação Continuada
(BPC-LOAS), a Liberdade
Assistida (LA) e a Prestação
de Serviços à Comunidade

(PSC). Além disso, é feito o
acompanhamento do muti-
rão das famílias que traba-
lham no projeto Desfavela-
mento, que prevê a constru-
ção de 25 moradias pela
CDHU no Jardim Santa
Cruz, incluindo a oferta de
um café da manhã todos os
sábados, para motivar os tra-
balhadores na construção
da casa própria.

Confira os números das
ações de assistência social
da Prefeitura em 2007 (janei-
ro a setembro):
PROGRAMAS SOCIAIS:
- PEAD: 80 contratados
- Renda Cidadã: 110 integrantes
- Ação Jovem: 50 integrantes
- Viva Leite: 808 beneficiados
- Bolsa Família: média de 1100
beneficiados
- BPC-LOAS: 36 encaminha-
mentos
- LA (Liberdade Assistida): mé-
dia de 10 acompanhamentos da
psicóloga/ mês
AUXÍLIOS DIVERSOS:
- Cestas básicas: 1500 entregas
- Kits enxovais para gestantes: 41
- Fraldas geriátricas: 650
- Passagens rodoviárias: 378
- Cursos profissionalizantes: 79
inscrições
- Remédios e exames específi-
cos: 94 pessoas atendidas
- Encaminhamentos diversos: 73

Idosos praticam aula de alongamento na Praça Nove de Julho,
seguido por caminhada. Atividade é desenvolvida pelo

departamento municipal de Esportes e Lazer

Proteção e bem estar

do idoso é prioridade

do Conselho Municipal

O Conselho Municipal do
Idoso foi criado em Socorro
pela Lei nº 3044/ 2004, de
acordo com o previsto no
Estatuto do Idoso.

Órgão permanente e
deliberativo, o Conselho é
composto por igual número
de representantes dos ór-
gãos e entidades públicas e
de organizações represen-
tativas da sociedade civil li-
gadas à área, vinculado ao
Departamento de Promoção
Social.

A criação do conselho
municipal está ligada às di-
versas políticas públicas de
proteção e atenção à pessoa
idosa, cujo objetivo é o de
promover o bem estar soci-
al, de saúde e proporcionar
condições para uma vida
saudável e estável.

Compete ao Conselho
zelar pelo cumprimento dos
direitos do idoso previstos no
Estatuto do Idoso; formular,
coordenar, supervisionar e
avaliar a Política Municipal do
Idoso (PMI); promover a par-
ticipação do idoso, atra-
vés das organizações e en-
tidades que o representam,
colaborando na formulação,
aplicação e avaliação das
políticas, planos, projetos e
programas a serem desen-
volvidos e que lhe digam res-
peito; fazer proposições,
objetivando aperfeiçoar a le-
gislação municipal referente
à política de atendimento ao
idoso; receber, apreciar e
manifestar-se sobre as de-
núncias e queixas formula-
das; autorizar o funciona-
mento de entidades governa-
mentais e não-governamen-
tais de assistência ao idoso,
através do recebimento de
inscrição de seus progra-

mas, nos termos do artigo 48
do Estatuto do Idoso.

O Conselho é formado
por oito membros titulares e
seus respectivos suplentes.
Os representantes do poder
executivo são dos departa-
mentos de Promoção Soci-
al, Jurídico, Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer e Saú-
de. De organizações repre-
sentativas da sociedade ci-
vil ligada à área estão
representantes do Lar São
Vicente de Paulo, Clube da
Melhor Idade, Pastoral da
Saúde, Asilo José Franco
Craveiro e Apampesp (Asso-
ciação dos Professores Apo-
sentados do Magistério Pú-
blico do Estado de São Pau-
lo). O mandato dos mem-
bros é de dois anos, permi-
tida a recondução por igual
período.

De acordo com dados do
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), a
população acima de 60 anos
está aumentando e a expec-
tativa de vida também, ou
seja, hoje o brasileiro vive,
em média, 71 anos. Ainda de
acordo com o IBGE, são
aproximadamente 17 mi-
lhões de idosos no Brasil
(cerca de 9,6% da popula-
ção) e em 2050 a estimativa
é que uma em cada três
pessoas terá 60 anos.

Visando promover ações
de integração do idoso,  a
Prefeitura  realiza, por exem-
plo, atividades esportivas
voltadas à saúde e motiva-
ção da 3ª idade. A cidade
conta também com  a cola-
boração do comércio e rede
hoteleira local para a adap-
tação da estrutura física dos
estabelecimentos, que faci-
lite a locomoção do idoso.
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SAÚDE BUCAL

Saúde bucal: hábitos saudáveis

devem ser adquiridos na infância para

prevenir problemas

Dentes saudáveis signifi-
cam muito mais que um sor-
riso bonito. Está comprova-
do que a higiene incorreta e
a falta de cuidados com os
dentes pode causar ou pio-
rar problemas do coração,
infecções respiratórias e até
osteoporose. Isto porque a
boca está diretamente liga-
da a  todo nosso corpo. Os
problemas dentários e de
gengiva afetam a saúde do
corpo em geral e ainda pre-
judicam a fala e a masti-
gação. Por isso, os hábitos
preventivos devem ser de-
senvolvidos desde a infân-
cia.

A higiene dental sempre
foi, é e será a melhor forma
de preservar a saúde dos
dentes e da gengiva. Esta
limpeza bucal deve sempre
ser executada por uma du-
pla eficaz e bem popular, que
é: a escova de dente e o fio
dental.

Dicas para uma boa higiene bucal
- Escove os dentes após cada refeição, de forma que toda
a superfície do dente fique limpa. Também escove suave-
mente a gengiva.
- Evite a ingestão de balas, chocolates e alimentos com
açúcar entre as refeições.
- Utilize uma escova macia e adequada ao tamanho da boca.
Em geral, ela deve ser trocada a cada 2 ou 3 meses de uso.
- Use fio dental diariamente para remover a placa bacteriana
e os resíduos alimentares que se depositam entre os den-
tes e a gengiva.
- Visite o dentista a cada seis meses para fazer limpeza e
exame completo dos dentes.

Crianças assistem vídeo sobre higiene bucal em gincana
promovida pelo PSF do Jardim Santa Cruz

Ações educativas marcam comemoração

do Dia Nacional da Saúde Bucal
Assumir o compromisso

de qualificação da atenção
básica de forma articulada.
Essa é a proposta da Pre-
feitura Municipal, de acordo
com as Diretrizes da Políti-
ca Nacional de Saúde Bucal.
As diretrizes prevêem que o
conceito ampliado de saúde,
definido no artigo 196 da
Constituição da República,
deve nortear a mudança pro-
gressiva dos serviços, evo-
luindo para um modelo de
atenção integral à saúde,
onde haja a incorporação
progressiva de ações de pro-
moção e de proteção.

No sentido de propagar
ações educativas, de pre-
venção e conscientização, a
Prefeitura Municipal, por

meio dos profissionais do
Centro Odontológico Munici-
pal realiza, além dos atendi-
mentos de rotina, campa-
nhas nas escolas e nas uni-
dades de saúde.

No mês de
outubro, em co-
memoração ao
Dia Nacional da
Saúde Bucal e
ao Dia do Den-
tista, (25 de ou-
tubro), será re-
alizado um ci-
clo de palestras
educativas nas
escolas muni-
cipais. Nas pa-
lestras, os den-
tistas irão orien-
tar as crianças sobre alimen-
tação adequada e a forma
correta de fazer a higiene bu-
cal. Ao término, as crianças
irão receber um kit contendo
escova, creme e fio dental.

O calendário de palestras
tem início hoje (sexta-feira,
19), no bairro dos Morais. As

atividades continuam na se-
gunda-feira, 22, no bairro do
Oratório; na quarta-feira, 24,
nas Lavras de Cima e na
quarta-feira, 31, nas Lavras
de Baixo, ambos às 8h. Este
ano já foram realizadas pa-
lestras nos bairros do Vis-
conde, Nogueiras e Santa
Cruz, e recebidos grupos
dos bairros da zona rural,
como Agudo, Rubins e
Camilos na própria sede do
Centro Odontológico Munici-
pal. Outras atividades como
exibição de vídeos e teatro
de fantoches são desenvol-
vidas, além do controle de
flúor, com bochechos perió-
dicos, uma vez ao mês, nas
escolas da rede municipal de
ensino, tudo sob a orientação

dos dentistas.
O Centro Odontológico

Municipal foi responsável em
2006 por 51.747 atendimen-
tos nas diversas áreas de
cobertura. O serviço regis-

trou o atendi-
mento de 3.774
pessoas na pri-
meira consulta,
3.797 restaura-
ções da amal-
gama; 3.101
aplicações de
selante por
dente e mais
de 970 atendi-
mentos de ur-
gência/ emer-
gência. Do iní-
cio de 2007 até

setembro, os profissionais
realizaram 22.596 atendi-
mentos, entre todos os pro-
cedimentos oferecidos no
local. O destaque ficou para
as restaurações fotopolime-
rizáveis, que ficam na cor do
dente e substituem o amál-
gama,  que chegaram a

1.749 nos nove primeiros
meses do ano e somaram
2.083 em 2006. Os serviços
de atenção básica também
compreendem atendimentos
de limpeza, aplicação de re-
sina e de flúor, entre outros.

Ampliando a atenção
básica – Para oferecer tra-
tamentos gratuitos de maior
complexidade, a Prefeitura
Municipal conta com Centro
de Especialidades Odonto-

Novos equipamentos foram adquiridos
para o Centro Odontológico. No detalhe a
autoclave, para esterilização eficiente de

instrumentos e materiais

lógicas (CEO), instalado no
Consórcio Intermunicipal de
Saúde do Circuito das Águas
(Conisca), em Lindóia. O
CEO oferece serviço espe-
cializado para periodontia
(tratamento de gengiva), ca-
nal, prótese total, cirurgias
orais menores e atendimen-
to a pacientes portadores de
necessidades especiais.

Outra ação de ampliação
da atenção básica esteve na
realização da campanha de

prevenção ao câncer bucal,
que ocorreu nos meses de
abril e maio. Na campanha
foram realizados 1129 atendi-
mentos, dos quais 203 foram
encaminhados para  exames
mais detalhados. Deste nú-
mero de pacientes, não hou-
ve registro de câncer bucal
no município. Na ação, os
profissionais também realiza-
ram ajustes de próteses e ori-
entaram os presentes sobre
sua correta higenização.

Para uma boa
saúde dentária, é
importante, além
dos cuidados de
higiene, uma ali-

mentação que ajude
a formação

dentária, proteja os
dentes de cáries e
mantenha a gengiva

saudável.
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CULTURA

Projeto Guri incentiva a cultura

através da música
Desenvolver as habilida-

des e potencialidades de cri-
anças e adolescentes utili-
zando a música. Essa é a
proposta do Projeto Guri, ins-
talado em Socorro pela Pre-
feitura Municipal, com apoio
da Secretaria de Estado da
Cultura. O programa é vol-
tado para crianças e jovens
de oito a 18 anos e que têm
a oportunidade de aprender
a tocar violão e cavaquinho.

As aulas são oferecidas
gratuitamente e o Estado for-
nece os instrumentos para
todos os inscritos. Já os es-
tudantes aparecem com a
boa-vontade e o desejo de
serem grandes talentos. São
duas aulas por semana,
com uma hora de duração e
além das aulas, o grupo
avançado participa ainda de
mais uma hora de ensaio.

No início ainda tímido, o
projeto foi ganhando espaço
e hoje, um ano depois de
sua implantação completa-
dos em agosto, já conta com
67 alunos, divididos entre as
turmas de iniciantes, inter-
mediários e avançados.

As turmas são organiza-
das de acordo com a evolu-
ção dos estudantes. A cada
30 dias, os instrutores pre-
param um relatório sobre
cada aluno e orienta qual
deve mudar de fase. Atual-
mente, o Projeto Guri é re-
presentado pelos alunos da
turma avançada, que se
apresentam em eventos
como no Festival de Inverno
e nas Festividades de Agos-
to.

Atualmente o repertório
do grupo é composto por 22
músicas variadas, como “O
Trenzinho Caipira”, de Heitor
Villa Lobos; “Love me Ten-
der”, de Elvis Presley e “Eu
Só Quero Um Xodó”, de
Dominguinhos e Gilberto Gil.
Os grupos de violão e
cavaquinho estão agora en-
saiando duas novas can-
ções para as apresentações
de fim de ano, “Bate o Sino”
e “Noite Feliz”.

O repertório do Pólo So-
corro do Projeto Guri tem
ganhado destaque e das 22
músicas selecionadas, 20
foram adaptadas pelos pró-
prios instrutores e hoje são
adotadas em outros pólos no
Estado.

Participação ativa – A
empolgação dos estudantes

é grande durante a aula, in-
dependente da idade ou do
instrumento, principalmente
quando novas partituras são
apresentadas ao grupo. A
troca de experiência com o
instrutor é outra característi-
ca que pode ser observada
durante as aulas e que ani-

ma ainda mais os alunos.
Eles fazem perguntas o tem-
po todo e mostram o pro-
gresso obtido nos ensaios
em casa.

De acordo com os instru-
tores, o empenho dos alunos
é grande e a maioria já ad-
quiriu instrumento próprio,
como é o caso da aluna
Drieli de Oliveira Azevedo, de
10 anos, e há quase um ano

participa do Guri. Com cava-
quinho todo decorado, a es-
tudante não perde uma
aula e já participa dos ensai-
os do grupo avançado. “Eu
queria aulas de violão e não
tinha mais vaga. Me falaram
do cavaquinho, eu nem sa-
bia o que era, mas me inte-

ressei e estou até hoje”, dis-
se a aluna, que apresentou
o cavaquinho para a colega
de escola, Cássia, de nove
anos e que também partici-
pa da turma avançada. Por
sua vez, Cássia arrebatou o
irmão mais velho, José
Henrique que ia buscar a
irmã nas aulas acabou con-
quistado pelo cavaquinho.
José Henrique integra o gru-

po há cerca de três meses.
Mas o início não foi fácil,

de acordo com os próprios
estudantes. Grande parte
dos alunos não sabiam nada
sobre os instrumentos, no-
tas musicais ou partituras.
“No começo deu uma desa-
nimada, porque era só exer-

cício e não tinha música,
mas depois melhorou e ago-
ra gosto mais das aulas”,
disse a aluna de violão Flá-
via Bertoletti Silvério, de 11
anos, que não esconde a
preferência pelas apresenta-
ções. Ela foi uma dos 20 alu-
nos que estão no Guri des-
de o início do projeto.

Entre os alunos do curso
intermediário de violão está

o estudante Jonas Gabriel
Forner, de 16 anos, que sai
duas vezes por semana do
bairro do Agudo para partici-
par das aulas. Jonas, que
possui o desejo de seguir a
vida religiosa, desde os seis
anos via o pai tocar violão e
sempre teve o gosto pela
música. “Eu já sabia um pou-
co de violão, que aprendi no
sítio. Soube por um amigo
dessas aulas e decidi parti-
cipar. Até brinco que vou le-
var o violão do meu tio para
o seminário”, disse.

Para o estudante Marco
Antonio de Moraes Junior,
de 11 anos, essa foi a opor-
tunidade de aprender a to-
car violão, que já gostava
desde pequeno. “Com dois
anos eu ganhei um cava-
quinho que eu batia o dia
inteiro. Depois meu tio-avô
me deu o violão dele aí mi-
nha mãe resolveu me colo-
car nas aulas do Guri”, con-
tou Marco Antonio, que tem
ambições de seguir a car-
reira musical.

Benefícios da música -
Estudos comprovam que a
música provoca diversas re-
ações no corpo humano.
Melhora na sociabilização,
ajuda a aumentar a concen-
tração, contribui para mu-
danças no comportamento.
Há relatos da antiguidade e
estudos científicos recentes
que reforçam a idéia de que
a música pode ajudar na cura
de diversas enfermidades e
colaborar na recuperação
de pacientes cirúrgicos.

De acordo com os instru-
tores do Projeto Guri, a evo-
lução no comportamento
dos alunos é significativa e
que alguns pais relatam so-
bre a mudança dos filhos
após começar a participar
das aulas. “Temos alunos
que, no começo, mal olha-
vam para o lado e hoje parti-
cipam ativamente das au-
las”, salienta o instrutor de
violão.

O Projeto Guri surgiu em
1995, criado pela Secretaria
de Cultura do Estado de São
Paulo, como forma de levar
a música em área cultural-
mente carente, com o obje-
tivo de fortalecer a constru-
ção da cidadania de crianças
e jovens. Hoje são mais de
300 pólos implantados no
Estado, que atendem cerca
de 50 mil crianças e jovens.

Drieli de Oliveira Azevedo, 10 anos, já participa
das aulas de cavaquinho nível avançado

Jonas Gabriel Forner, 16 anos, residente no bairro
do Agudo, faz duas aulas de violão por semana

Estudantes de 8 a 18 anos participam do Projeto Guri - Pólo Socorro. Aulas gratuitas de violão e
cavaquinho são ministradas no Centro Cultural, com  inscrições abertas durante todo o ano


