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PRESTANDO CONTAS

TURISMO E DESENVOLVIMENTO

Prefeitura amplia frota oficial com
aquisição de veículos novos

A Prefeitura Municipal adquiriu
nove veículos zero quilômetro que
passam, a partir desta semana,
a integrar a frota oficial. A  aqui-
sição, que totaliza o  valor  de
R$422.894,00 reúne sete carros,
uma moto e um caminhão de lixo.
Somados aos já existentes, a fro-
ta municipal passa a ser compos-
ta por 81 veículos entre carros, ca-
minhões, motos, ambulâncias, ôni-
bus, microônibus e caminhonetas.
A  frota também conta com 15
maquinários para abertura e ma-

nutenção de estradas e atendi-
mento à limpeza pública, sendo
seis tratores, três retroesca-
vadeiras, duas motoniveladoras,
uma carregadeira, uma esteira e
dois rolos compactadores.

As novas aquisições irão con-
templar a Guarda Civil Municipal,
que receberá um fiat Palio ELX
Flex quatro portas e uma moto
modelo YBR 125ED para contri-
buir com as ações de trânsito; já o
departamento  de Saúde contará
com mais uma perua Kombi para

transporte de pacientes. Dois veí-
culos tipo caminhonete e um fiat
uno quatro portas serão destina-
dos ao uso administrativo e outros
dois veículos fiat uno quatro portas
irão atender os departamentos de
Promoção Social e Fiscalização.

A população passará a contar
também com mais um caminhão
de lixo para o serviço de coleta. O
caminhão modelo VW 17180
Worker, motor diesel 6 cilindros,
potência 173 cv, possui um coletor
com compactador CCL, com 15 m³

de capacidade e trava automática.
As atuais aquisições comple-

mentam as ações de renovação
frota municipal, após o recente
leilão promovido pela Prefeitura,
que permitiu à mesma se desfa-
zer dos veículos mais antigos e
que já não apresentavam condi-
ções regulares de uso e manu-
tenção.  Agora, a frota municipal
volta a apresentar um bom de-
sempenho, garantindo a presta-
ção de serviços de qualidade à
população socorrense.

Produtos orgânicos da
Microbacia do Ribeirão
do Meio são destaque em
evento da Cati. Pág. 4

Unidades dos PSFs pro-
movem atividades diver-
sas com moradores dos
bairros. Pág. 2

AGRICULTURA

SAÚDE DA FAMÍLIA

Projeto Recriança home-
nageia dentistas voluntá-
rios do programa Adotei
um Sorriso. Pág. 4
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O projeto “Redescobrindo o Circuito das
Águas Paulista” foi lançado na quarta-

feira, 28, em Serra Negra

Lançado projeto turístico Redescobrindo
o Circuito das Águas Paulista

Desenvolvimento turístico,
melhoria da qualidade de vida da
população, progresso para a re-
gião. Transformando estas metas
em ações concretas, o Sebrae-
SP apresentou nesta semana o
mais audacioso projeto para
alavancar a economia de toda a
região.

O evento “Café da Manhã com
a Governança do Projeto
Redescobrindo o Circuito das
Águas Paulista” reuniu autorida-
des políticas, representantes de
entidades e empresários de diver-
sos setores.

 Entendendo o turismo como

um negócio coletivo, o projeto
prioriza a inclusão social, o cres-
cimento econômico e a preserva-
ção natural e ambiental.

O projeto traz ações específi-
cas de desenvolvimento integra-
do da cadeia turística regional,
com tópicos direcionados à estru-
tura de recepção ao turismo;
formatação de produtos turísticos
culturais e naturais; capacitação
técnica e gerencial; plano de
marketing e eventos; sensibiliza-
ção e envolvimento da comunida-
de e gestão e qualidade da ativi-
dade turística, com aplicação pre-
vista até 2009. Página 3
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CONSELHOS  MUNICIPAIS

EXPEDIENTE

SAÚDE PSFs

PSF Vila Palmira encerra
campeonato de câmbio

Promovido ao longo dos
meses de outubro e novem-
bro, o 1º Campeonato de
Câmbio organizado pelo
PSF Vila Palmira terminou na
manhã de terça-feira, 27,
com uma animada partida.

A final foi entre os times
Águia e Alegria, com vitória
para o time Alegria, por 2
sets a 0. No término da par-
tida, todos os participantes
do campeonato receber me-
dalhas e troféus, que deixou

todos emocionados.
O câmbio é uma adapta-

ção do voleibol, onde cada
time deve tocar três vezes
na bola e em seguida, jogá-
la para o campo adversário.

A competição foi promo-
vida pela equipe de agentes
comunitários do Programa
de Saúde da Família (PSF)
da Vila Palmira, no campo
do União Atlético Clube, que
cedeu o local para a compe-
tição. Além de ceder o cam-

po, a parceria com o clube
contou com a participação
do professor de educação
física, Marcelo Gollo, o Xuxa,
que orientou os participantes
e atuou como árbitro nas
partidas.

A atividade envolveu sete
times, com seis integrantes
cada, que foram escolhidos
pelos próprios participantes,
inclusive o nome dos times.
A competição ocorreu às
quintas-feiras, desde o dia 9
de outubro, sempre com
duas partidas por semana.
Os times que disputaram a
final foram selecionados de
acordo com a pontuação
obtida ao longo do campeo-
nato: três pontos para o time
vitorioso e um ponto para o
time perdedor.

O campeonato de câm-
bio fez parte das atividades
promovidas pelo PSF para
os moradores do bairro,
como forma de promover a
saúde e a convivência entre
os vizinhos.

A Equipe Alegria, vencedora do campeonato de Câmbio do
PSF da Vila Palmira

PSF Santa Cruz realiza
eventos para a comunidade

A equipe de agentes co-
munitários do Programa de
Saúde da Família (PSF I) do
Jardim Santa Cruz organi-
zou atividades educativas
para a população. Hoje (sex-
ta-feira, 30), as crianças da
EMEF Prof. Eduardo de Car-
valho Rodrigues acompa-
nham a peça de teatro
“Piolhão e Sarna” e amanhã
(sábado, 1º) será uma pa-
lestra sobre Aids, aberta
para toda a comunidade.

A peça será realizada em
dois horários, às 9h30 e às
14h30, no salão comunitário
do bairro. O objetivo é trans-
mitir de maneira lúdica como
as crianças podem se pre-
venir contra essas doenças.
No término do evento, cada
criança receberá como brin-
de um pentinho fino.

Já a palestra que será re-

alizada amanhã (sábado, 1º)
celebra o Dia Mundial da Luta
Contra a Aids. A palestra

também ocorrerá em dois
horários: às 9h e às 16h, e
serão ministradas pelos

agentes comunitários do
bairro.

O grupo de agentes do
PSF participou de diversas
oficinas de capacitação so-
bre Doenças Sexualmente
Transmissíveis (DSTs/Aids)
e gravidez precoce, ministra-
das pelas duas psicólogas
da rede municipal que coor-
denam a equipe do progra-
ma DST/ Aids na rede muni-
cipal de saúde. A equipe é
formada ainda por uma en-
fermeira e uma assistente
social.

Durante a palestra, os
agentes irão falar sobre o
que é a Aids, como ocorre
a contaminação, o que a do-
ença pode causar e como
as pessoas devem se pre-
venir.  Além das explicações,
os participantes receberão
folhetos educativos.

A fita vermelha é um símbolo da
solidariedade pelas pessoas

infectadas com o VIH e por aquelas
que têm de viver com SIDA.

Conselho de
Desenvolvimento
Econômico: apoio
para os investimentos

Para apoiar o desenvolvi-
mento de atividades econô-
micas no município, Socor-
ro conta com dois aliados: o
Conselho Municipal de De-
senvolvimento Econômico e
a Lei nº 3141, que autoriza a
concessão de incentivos ao
desenvolvimento dessas ati-
vidades.

O objetivo é contribuir
para a instalação de empre-
sas ou grupos de empresas
que gerem divisas para o
município, além de empregar
preferencialmente mão de
obra local.

De acordo com a Lei nº
3141, o Poder Executivo fica
autorizado a conceder isen-
ção de taxas de licencia-
mento para localização, fun-
cionamento em horários
comerical e também extra-
ordinários, execução de
obras civis necessárias à
implantação da empresa,
ISSQN e IPTU, contados a
partir do início das atividades
da empresa no município e
averbação da construção.

Os incentivos são volta-
dos para empresas ou gru-
po de empresas com fatu-
ramento anual comprovado
acima de R$ 2.400.000,00
por 10 anos e por cinco anos
para as empresas cujo fa-
turamento comprovado seja
acima de R$ 1.200.000,00.

Toda a documentação do
pedido de abertura de uma
nova empresa é analisada,
por ordem de chegada, pelo
Conselho, composto por três
membros nomeados pelo
chefe do poder executivo.

Na análise são levadas
em consideração o equilíbrio
econômico-financeiro do
empreendimento; geração
de empregos, acima de 20
funcionários devidamente

registrados no ministério do
trabalho e previdência soci-
al; faturamento comprovado;
origem da matéria prima e
insumos que serão consu-
midos na produção e o im-
pacto que a atividade poderá
causar ao meio ambiente.

As novas empresas de-
vem apresentar os projetos
referentes à construção do
prédio onde serão instalada
a empresa devidamente as-
sinado por profissional habi-
litado na área tecnológica,
iniciar as atividades econô-
micas no prazo máximo de
12 meses, contados da data
de aprovação dos respecti-
vos projetos de construção,
salvo os casos em que fique
constatada a impossibilida-
de do início de suas ativida-
des; admitir, preferencial-
mente, trabalhadores resi-
dentes no município e com-
provar a inexistência de qual-
quer forma de poluição
ambiental em seu processo
produtivo, entre outros itens.

O executivo poderá revo-
gar os benefícios outorgados
em caso de paralisação das
atividades da empresa por
mais de três meses durante
o mesmo exercício fiscal; ín-
dices de capacidade ociosa
de produção superiores a
70% por mais de seis me-
ses após o primeiro ano de
funciomanebt e descumpri-
mento das condições esta-
belecidas para a concessão.

As medidas visam incen-
tivar a atividade econômica,
porém preservando os inte-
resses do município e das
empresas. Com a instalação
de empresas, o município
obtém aumento nos repas-
ses de tributos dos governos
estadual e federal, como o
ICMS, FPM e IPI.

Foto: Estela Zanesco Moreira/ Prefeitura

Vencomatic do Brasil, empresa especializada na produção, monta-
gem e comercialização de equipamentos para avicultura. A fábrica

obteve parecer favorável do Conselho para sua instalação
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Autoridades e empresários da região reúnem-se
no lançamento do projeto Redescobrindo o
Circuito das Águas Paulista

Desenvolvimento turísti-
co, melhoria da qualidade de
vida da população, progres-
so para a região. Transfor-
mando estas metas em
ações concretas, o Sebrae-
SP apresentou na manhã da
quarta-feira, 28, em Serra
Negra, o mais audacioso pro-
jeto para alavancar a econo-
mia de toda a região. O even-
to “Café da Manhã com a
Governança do Projeto
Redescobrindo o Circuito
das Águas Paulista” reuniu
autoridades políticas entre
prefeitos e vereadores, re-
presentantes de entidades e
empresários de diversos
setores.

O encontro foi aberto pelo
diretor administrativo e fi-
nanceiro do Sebrae-SP,
José Milton Dallari Soares,
que ressaltou a importância
da parceria do Sebrae com
o poder público, assim
como a participação da so-
ciedade, na preocupação de
bem atender o turista. Em
seguida, o presidproente da
Câmara de Águas de Lin-
dóia, Carlos Henrique da
Costa, em nome de todos os
vereadores presentes, valo-
rizou as ações de planeja-
mento do turismo da região
na obtenção de resultados
concretos. Encerrando os
discursos da mesa de aber-
tura, o prefeito de Serra Ne-
gra e presidente do Consór-
cio Intermunicipal para o De-
senvolvimento do Pólo Turís-
tico do Circuito das Águas
Paulista, Paulo Roberto
Della Guardia Scachetti,

abordou a criação do con-
sórcio de turismo em 2005,
que reuniu oito cidades em
torno de um grande projeto
para o desenvolvimento da
economia regional. Neste
sentido, o Sebrae foi o pri-
meiro parceiro a ser chama-
do, por sua competência e
organização, com a finalida-
de de contribuir com um pla-
no arrojado, que inclui índi-
ces ousados de recepção e
permanência do turista na
região.

Após a abertura, apre-
sentou-se o primeiro pales-
trante do encontro, o con-
sultor do Sebrae-SP José
Bento Desiê, coordenador
do grupo de gestores que
irão gerir o projeto. Com o

tema “A importância do tu-
rismo para o território do
Circuito das Águas”, Desiê
abordou desde a importân-
cia do empreendedorismo
e do comportamento pró-
ativo no empresariado lo-
cal, passando pela valoriza-
ção da cultura, dos recur-
sos naturais, dos produtos
e demais  peculiaridades
da região, chegando à
melhoria da qualidade de
vida que estas ações irão
proporcionar para a popu-
lação local.

A segunda parte do even-
to foi destinada à apresen-
tação do projeto “Redesco-
brindo o Circuito das Águas
Paulista: onde estamos e
para onde vamos”, realiza-

da pelo gerente do Sebra-
SP Vlamir Sartori.

Entendendo o turismo
como um negócio coletivo,
o projeto prioriza a inclusão
social, o crescimento eco-
nômico e a preservação na-
tural e ambiental. A partir do
estudo de território dos oito
municípios que compõem o
consórcio turístico, o Sebrae
propôs um projeto utilizando
a metodologia GEOR – Ges-
tão Estratégica Orientada
para Resultados.

O projeto traz ações es-
pecíficas de desenvolvimen-
to integrado da cadeia turís-
tica regional, com tópicos
direcionados à estrutura de
recepção ao turismo; forma-
tação de produtos turísticos

culturais e naturais; capaci-
tação técnica e gerencial;
plano de marketing e even-
tos; sensibilização e envol-
vimento da comunidade e
gestão e qualidade da ativi-
dade turística, com aplica-
ção prevista até 2009.

O término do evento foi
marcado pela apresentação
“Sinfonia Empresarial”, da
Orquestra Filarmônica Naci-
onal.

Idealizada e coordenada
por Walter Lorenção, um dos
mais conceituados maes-
tros da atualidade no Brasil,
a apresentação uniu músi-
cas com reflexões sobre os
mais variados temas pre-
sentes no dia-a-dia das em-
presas.

Consórcio de turismo reelege diretoria para
o próximo ano

O Consórcio Intermunici-
pal para o Desenvolvimento
do Pólo Turístico do Circuito
das Águas Paulista - forma-
do pelas cidades de Águas
de Lindóia, Amparo, Jaguari-
úna, Lindóia, Monte Alegre do
Sul, Pedreira, Serra Negra e
Socorro reelegeu a atual di-
retoria para dar continuida-
de à administração de 2008.
Para a eleição, estiveram
reunidos na tarde da segun-
da-feira, 26, no gabinete do
prefeito de Jaguariúna, pre-
feitos municipais, secretári-
os de turismo e demais as-
sessores.

Ao ser reeleita, a diretoria
permanece composta pelo
presidente Paulo Roberto
Della Guardia Scachetti, pre-
feito de Serra Negra; vice -
presidente Tarcísio Cleto
Chiavegato, prefeito de
Jaguariúna; tesoureiro
Vanderlei José Brolesi, pre-
feito de Monte Alegre do Sul;
secretário executivo o chefe
da Divisão Municipal de Tu-
rismo de Socorro e relações
institucionais Álvaro Castro
Ferro, secretário de Turismo
de Jaguariúna.

Entre os demais assun-
tos de destaque da reunião,

foi confirmada a participação
das cidades na ação de di-

vulgação de final de ano no
Sistema Brasileiro de Tele-
visão (SBT- regiões de Cam-
pinas e Baixada Santista),
além de reforçado o convite
de participação na quarta-
feira, 28, do café da manhã
promovido pelo Sebrae-SP
com o tema “Governança do
Projeto Redescobrindo o Cir-
cuito das Águas Paulista”. O
secretário executivo Carlos
Tavares ressaltou a impor-
tância do consórcio na parti-
cipação de feiras, que
totalizaram 13 eventos du-
rante o ano de 2007, geran-
do diversos retornos que tra-

rão a curto prazo o aumento
na oferta de emprego e ge-
ração de renda para toda a
região do Circuito das
Águas.

O consórcio do Circuito
das Águas Paulista foi cria-
do em 2005 com a finalida-
de de desenvolver serviços
e atividades de interesse
dos consorciados visando o
desenvolvimento turístico da
região como organização de
eventos, divulgação, plane-
jamento, coordenação e su-
pervisão de ações efetivas
relacionadas às finalidades
do pólo turístico.

Prefeito Paulo Roberto Della
Guardia Scachetti (E), de Serra
Negra e prefeito Tarcísio Cleto
Chiavegato (D), de Jaguariúna:

ambos foram reeleitos, respecti-
vamente, presidente e vice-

presidente do Consórcio para a
gestão de 2008

O  lançamento do projeto
“Redescobrindo o Circuito das
Águas Paulista” atraiu
empresários e autoridades
de toda a região.

No detalhe acima, a
apresentação da Orquestra
Filarmônica  Nacional,
no encerramento do evento.
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Produtos orgânicos de Socorro são
destaque nos eventos de comemoração
aos 40 anos  da Cati

A Coordenadoria de As-
sistência Técnica Integrada
– Cati celebrou os 40 anos
de sua criação promovendo
feiras, ciclo de palestras
com lançamentos de proje-
tos, encontros sobre temas
variados e também a ceri-
mônia de posse dos presi-
dentes dos conselhos regi-
onais de desenvolvimento
agrícola.

A cerimônia, realizada no
auditório da Cati, em Cam-
pinas, na terça-feira, 27, foi
presidida pelo secretário de
Agricultura e Abastecimen-
to João Sampaio e contou
com a participação do dire-
tor do departamento de De-
senvolvimento Econômico
de Socorro, do chefe da di-
visão de Agricultura e da
engenheira agrônoma da
Prefeitura, além de produto-
res rurais.

Durante a solenidade, o
presidente do Conselho Mu-
nicipal de Desenvolvimento
Agrícola de Socorro, Alfred
Hebert, tomou posse como
presidente do Conselho Re-
gional de Desenvolvimento
Agrícola da região de
Bragança Paulista, o qual
Socorro faz parte. A regional
bragantina possui 17 muni-
cípios essencialmente agrí-
colas e um representante na
esfera regional poderá con-
tribuir para a obtenção de
convênios, busca por recur-
sos e investimento nesse
setor na região.

Paralelo ao evento, foi pro-
movida a Feira de Produtos
da Agricultura Familiar, cujo
objetivo foi mostrar a produ-
ção obtida com a implanta-
ção do Programa Estadual
de Microbacias Hidrográfi-
cas. O município foi repre-

sentado na feira pelos pro-
dutores orgânicos da
Microbacia do Ribeirão do
Meio.

Lançamentos – Como
parte das comemorações
pelos 40 anos da Cati, o se-
cretário João Sampaio lan-
çou novos projetos que po-
derão ser aplicados em So-
corro, como o projeto Leite
Cati – desenvolvendo São
Paulo, que consiste em
ações em prol da produção
leiteira em propriedades do
Estado. Inicialmente está
prevista a implantação do
projeto em 400 proprieda-
des.

Outro projeto que ganhou
destaque foi o Poupança Flo-
restal, cujo objetivo é imple-
mentar um sistema de pro-
dução florestal sustentável,
gerando novas alternativas

de renda às propriedades
rurais e contribuindo com a
preservação do meio ambi-
ente.

A Cati também lançou o
Projeto Trigo com Qualida-
de, que visa o aumento da
produção e oferta de semen-

tes comerciais, reduzindo o
custo. O objetivo é reduzir a
importação de sementes de
trigo, fortalecer a cadeia pro-
dutiva e a transferência de
tecnologia e financiamento
da pesquisa de novos culti-
vares.

PROMOÇÃO SOCIAL

Última palestra do Renda
Cidadã em 2007 aborda a
importância da atividade física

As integrantes do progra-
ma Renda Cidadã, realiza-
do em parceria com o gover-
no estadual, participaram da
última reunião do ano de
2007. No encontro, que ocor-
reu na tarde de terça-feira,
27, foi realizada uma pales-
tra que abordou a importân-
cia da atividade física.

O tema foi abordado pela
professora de educação fí-
sica e diretora do departa-
mento de Esportes, no Cen-
tro Cultural. A professora
salientou os principais bene-
fícios que o exercício regu-

lar pode trazer para a saú-
de, e forneceu dicas de como
a dona de casa pode apro-
veitar os afazeres da casa
como atividade.

De acordo com a profes-
sora, apenas 30 minutos de
atividade são suficientes
para contribuir para a boa
circulação sanguínea, desde
que praticados em seqüên-
cia e com regularidade. Atu-
almente o sedentarismo é a
causa de 70% das doenças,
como hipertensão, diabetes
e problemas cardíacos, en-
tre outros. “O exercício aju-

da em muita coisa. Melhora
a circulação, as pessoas fi-
cam mais dispostas, regula
a pressão, contribui para um
sono melhor, e muitas ou-
tras coisas”, ressaltou.

As participantes do pro-
grama aproveitaram a opor-
tunidade para tirar dúvidas
sobre quem pode e quem
não pode fazer atividade fí-
sica, qual atividade é reco-
mendada para as que pos-
suem problemas de saúde,
como a osteoporose, tipo de
calçado ideal e o melhor ho-
rário para fazer atividade fí-
sica.

A palestrante entregou às
participantes uma relação
com alongamentos que to-
das podem realizar em casa
para ajudar a circulação, e
motivou a participação dos
os familiares nas atividades
físicas.

Em dezembro, as inte-
grantes do Renda Cidadã
participarão de uma confra-
ternização que marcará o
encerramento das atividades
do ano, em uma pizzaria. As
reuniões do programa serão
retomadas em fevereiro.

Crianças homenageiam
dentistas do Programa
Adotei um Sorriso

As crianças que partici-
pam do Projeto Recriança,
desenvolvido pela Prefeitura
Municipal por meio do depar-
tamento de Promoção Soci-
al, farão no próximo dia 5 de
dezembro uma homenagem
aos dentistas voluntários do
programa “Adotei um Sorri-
so”, da Fundação Abrinq. A
data coincide com o Dia In-
ternacional do Voluntário
para o Desenvolvimento
Econômico e Social, criado
pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU).

A cerimônia de homena-
gem ocorrerá no Centro Cul-
tural, a partir das 19h30 e
contará com a presença de
autoridades, dentistas volun-
tários, crianças atendidas e
seus familiares. Estão pro-
gramadas uma apresenta-
ção de coral e teatro pelas
crianças, que logo após fa-
rão a entrega de diplomas da
Fundação Abrinq e pequenas
lembranças aos dentistas.

Atualmente, 43 dentistas
voluntários ‘adotam’ 51 crian-
ças do Recriança. O acom-
panhamento dentário é rea-
lizado até a criança ou jovem

completar 18 anos.
O Projeto Recriança, jun-

tamente com as ações do
Fundo Social de Solidarieda-
de, dos programas coorde-
nados pelo Centro de Refe-
rência de Assistência Social
(Cras), dos serviços presta-
dos pelo departamento de
Promoção Social e dos cur-
sos de capacitação e gera-
ção de emprego e renda mi-
nistrados no Cemep/ Senai,
formam a rede de proteção
social básica de Socorro.

O Recriança é um proje-
to assistencial que atende
crianças e adolescentes de
07 a 14 anos, provindos de
famílias carentes do municí-
pio.

No período contrário ao
escolar, as crianças, além
de receber refeições, de-
senvolvem uma série de ati-
vidades complementares à
escolar, que vão desde ho-
rários destinados à realiza-
ção de tarefas escolares e
de aulas de reforço didático
à prática esportiva, realiza-
ção de passeios e atividades
específicas em datas come-
morativas.

Os produtos orgânicos produzidos na Microbacia do Ribeirão do
Meio foram destaque no evento da Cati, em Campinas


