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Mutirão de lixo

eletrônico incentiva

a população para

ações de reciclagem
Na próxima quinta-feira, 30, cin-

co postos estarão instalados na
cidade para coletar lixo eletrôni-
co, durante o mutirão realizado
pela Secretaria de Estado do
Meio Ambiente, em parceria com
a Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental (Cetesb),
Prefeitura Municipal, Rotary Club
e Grupo Ecológico Água (GEA).

Os locais de coleta serão iden-
tificados com cartaz da campa-
nha. Os produtos poderão ser
descartados nos seguintes ende-
reços: Padaria Vitória (Rua
Estevam Bozola, nº 388); Super-
mercado Sartori (Rua General
Glicério, nº 216); Auto Peças Nane
(Av. Dr. Rebouças, nº 52); Super-
mercado BIG (Avenida XV de
Agosto, nº 930) e unidade I do
Programa de Saúde da Família
(Rua Voluntários da Pátria nº 632,

Jd. Santa Cruz).
Com o slogan “Mutirão do Lixo

Eletrônico – Recicle. Não des-
carte essa idéia!”, a campanha
pretende recolher as sucatas de
aparelhos eletrônicos que não de-
vem ser descartadas em lixo co-
mum, como pilhas, baterias, celu-
lares, computadores, máquinas
fotográficas digitais, aparelhos
de CDs e DVDs, rádios e televi-
sores, entre outros. Esses mate-
riais contêm metais pesados em
sua composição, que contaminam
solo e água podendo provocar
uma série de doenças ao homem.

A ação também visa despertar
a consciência da população para
a reciclagem tanto de materiais
comuns quanto eletrônicos. Após
a coleta, o montante arrecadado
será encaminhado para a Agên-
cia Ambiental da Cetesb.

Socorro sedia etapa

2008 da Copa Nação

Aventura
Entre os dias 24 e 26 de outu-

bro, Socorro irá receber diversos
veículos off-road durante a Copa
Nação Aventura Circuito das
Águas Paulista. A disputa ocorre-
rá no Recinto de Exposições
João Orlandi Pagliusi, reunindo
motos, quadriciclos, gaiolas, ca-
minhonetes e veículos híbridos,
entre outros. O evento, organiza-
do pela empresa Nação Aventu-
ra, conta com apoio da Prefeitura
Municipal de Socorro.

A Copa deve atrair também
personalidades do mundo off-
road, como os pilotos Juca Bala,
que participou do Rally Paris-
Dakar e Moara Sacilotti, com nove
participações no Rally dos Ser-
tões. Outras informações estão
disponíveis no site da organiza-
ção, www.nacaoaventura.com.br.

O evento terá entrada gratuita
para o público acompanhar as
manobras dos pilotos. Haverá es-
tacionamento pago com seguro
para carros e motos.

Programação – A abertura
será na sexta-feira, 24, às 19h,
com apresentação dos pilotos e
largada promocional na rua 13 de
Maio, entre as ruas José Ângelo
Calafiori e Marechal Deodoro.
Haverá apresentações musicais e
carreata pela cidade.

No sábado, 25, às 8h, começa
a largada das baterias (caminho-
netes, carros, motos, quadriciclos,
4x4, 4x2 e veículos híbridos). Ha-
verá ainda apresentação de Bike
Trial e shows com as bandas
Arrival Journey Cover e Escarave-
lho 3.

No mesmo horário, no do-
mingo, 26, ocorrerá a apresen-
tação do grupo Força e Ação.
Em seguida largada das bate-
rias (caminhonetes, carros,
motos, quadriciclos, 4x4, 4x2,
veículos híbridos), premiação,
novamente a apresentação da
equipe Força e Ação e por fim,
sessão de autógrafos da equi-
pe.

Saúde apresenta dados
em audiência pública.
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CAMPANHA

EXPEDIENTE

CULTURA

SAÚDE & PREVENÇÃO

25 de Outubro:
Dia Nacional da Saúde Bucal

Dia do Dentista

CUIDE DE SUA SAÚDE!
VISITE O SEU DENTISTA REGULARMENTE.

Prefeitura Municipal
da Estância de Socorro

ATENDIMENTO AO CIDADÃO

SAÚDE

Integrantes do Projeto

Guri se apresentam no

Centro Cultural
Nesta quinta-feira, 30, as

crianças e jovens participan-
tes do Projeto Guri irão fa-
zer uma apresentação, no
Centro Cultural, a partir das
20h. A entrada é franca.

A apresentação será dos
alunos de cavaquinho e vio-
lão. O repertório inclui can-
ções internacionais e suces-
so da MPB, como Você (Tim
Maia), Além do Arco-Íris
(Luiza Possi), Tristeza do
Jeca (Angelino de Oliveira),
Anunciação (Alceu Valença),
A Caravana Passa (Othon
Gomes Rocha Filho), She
(Elvis Costelo), My Heart Will
Go on, tema do filme Titanic
e Speak Softly Love (Nino

Rota).
No início do mês, os alu-

nos do pólo de Socorro par-
ticiparam de uma aula-espe-
táculo, em Jundiaí, com o
grupo A Barca, que há 10
anos pesquisa o folclore bra-
sileiro e trabalha com a in-
terpretação de canções re-
gionais do Brasil.

A apresentação fez parte
do Circuito de Aulas-Espetá-
culo, promovido pelo Proje-
to Guri com o objetivo de
proporcionar a troca de ex-
periências dos alunos do
projeto com grupos musi-
cais profissionais, em apre-
sentações que unem shows
com conceitos didáticos.

Prefeitura aperfeiçoa

sistema de informática

para atendimento à

população

Os departamentos muni-
cipais que realizam o aten-
dimento ao munícipe nos
setores de dívida ativa e tri-
butação alteraram o sistema
de informatização utilizado
para o cadastramento de
dados de pessoas físicas e
jurídicas. Em virtude da
adaptação do sistema, tais
setores permaneceram fe-
chados para atendimento ao
público na terça-feira, 21,
retomando normalmente
suas atividades no dia 22.

Com o novo sistema, a
Prefeitura passará a alimen-
tar um único banco de da-
dos, o que facilitará o con-
trole realizado pela munici-
palidade, ao mesmo tempo
ampliando a qualidade no
atendimento à população.

Durante toda esta sema-

na, diversos funcionários
passaram por treinamento
para adaptação às novas fer-
ramentas do sistema. Com
a mudança, conforme forem
sendo realizados novos
atendimentos, os setores
irão solicitar ao cidadão in-
formações complementa-
res, utilizadas para uniformi-
zação do cadastro.

Entre as facilidades pro-
porcionadas pela mudança,
o sistema passará a gerar
uma nova guia de recolhi-
mento para os casos de con-
tribuintes que negociam o
pagamento de impostos e
taxas em atraso, a qual po-
derá ser paga em qualquer
agência da rede bancária e
não apenas na tesouraria da
Prefeitura, como vinha ocor-
rendo até o momento.

Saúde apresenta dados

em audiência pública
O departamento munici-

pal de Saúde promoverá na
quarta-feira, 5 de novembro,
audiência pública para expor
os resultados obtidos no se-
tor durante o terceiro trimes-
tre de 2008.

A audiência ocorrerá na

Câmara Municipal, às 20h,
aberta para toda a popula-
ção.

Entre os dados a serem
apresentados estão os nú-
meros de consultas, proce-
dimentos, vacinas, atendi-
mentos do Conisca, etc.

Agentes do PSF Vila Palmira

realizam teatro para crianças
Cerca de 260 alunos da

Emei Vila Palmira e vincula-
das da zona rural (Lavras,
Livramento e Moraes)
acompanharam a encena-
ção da peça “O
Piolho”, promovi-
da pelos agen-
tes comunitários
da unidade II do
Programa de
Saúde da Famí-
lia (PSF Vila
Palmira).

A peça foi en-
cenada pelos
próprios agen-
tes, em quatro
apresentações nos meses
de agosto e setembro. Com
abordagem lúdica, os agen-
tes ensinaram às crianças a
importância da higiene pes-
soal e também em se man-
ter limpo o ambiente onde se
vive. Durante a apresenta-
ção, os personagens trans-
mitiram para os pequenos
espectadores o que o piolho
pode causar, os cuidados

para diminuir a propagação
do inseto e um alerta para
que os pais, em casa, este-
jam atentos aos cuidados
com a higiene da cabeça dos

filhos.
A peça foi sobre a histó-

ria dos amigos Picolé e Pe-
teca, que sempre iam para
a escola juntos. Picolé era
uma criança que zelava por
sua saúde e cultivava bons
hábitos de higiene. Na esco-
la, as crianças tiveram uma
aula especial sobre o piolho.
Ao chegar em casa, Peteca
contou sobre o que aprendeu

para sua mãe, que se sur-
preendeu ao encontrar pio-
lhos e lêndeas na cabeça da
filha. A mãe então lavou os
cabelos da menina e pas-

sou um pente
fino, eliminando
assim todos os
piolhos e lênde-
as. Peteca pas-
sou a seguir o
exemplo de seu
amigo Picolé.

Os piolhos
são parasitas
que geralmente
se instalam no
couro cabeludo,

se alimentando do sangue
humano. O primeiro sintoma
é uma intensa coceira, prin-
cipalmente na região da nuca
e atrás das orelhas. A inten-
sa coceira pode ocasionar
feridas que são portas aber-
tas para infecções bacte-
rianas, entre outras, além de
gerar um grande stress que
leva ao baixo rendimento
escolar.

Crianças da EMEI dos Moraes coçam a cabeça e se divertem
aprendendo com os agentes comunitários de saúde
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Unicamp realiza nova campanha para

doação de sangue
Na próxima quarta-feira,

29, a equipe do Hemocentro
da Unicamp estará nova-
mente em Socorro para re-
alizar a campanha de doa-
ção de sangue. A doação
ocorrerá das 9h30 às 12h30,
no Recinto de Exposições
João Orlandi Pagliusi. A
campanha conta com o
apoio da Prefeitura Municipal
de Socorro, do Supermerca-
do Sartori e da Igreja
Adventista do Sétimo Dia.

Podem doar sangue pes-
soas entre 18 e 65 anos, que
pesem no mínimo 50kg e
que estejam em boas con-
dições de saúde, sem gripe
ou febre. No dia da coleta, o
doador não deve estar em
jejum, sendo aconselhável
uma refeição matinal leve.
Também não deve fumar 2
horas antes da coleta ou in-
gerir bebida alcoólica 4 ho-
ras antes da doação. No lo-
cal é necessário apresentar
documento de identidade ori-
ginal ou fotocópia autentica-
da do documento equivalen-
te com foto e filiação.

Ao chegar, a pessoa será
submetida ao teste de
hemoglobina ou micro-
hematócrito (para verificar
se o doador está com ane-
mia), verificação dos sinais
vitais (pressão arterial,
batimento cardíaco e tempe-
ratura) e passará por uma
entrevista. Não havendo pro-
blemas, a pessoa estará
habilitada à doação. Após a
coleta, o sangue é submeti-
do a 9 tipos de exames, ca-
pazes de identificar doenças
como aids, sífilis, doença de
Chagas e hepatites.

A doação não traz qual-
quer risco à saúde, sendo

todo o material utilizado
descartável. Confira as di-
cas abaixo e verifique se
você poderá doar sangue e
assim, ajudar a salvar vidas.

Para DOAR SANGUE é
necessário:

·Estar em boas condições de
saúde;
·Apresentar documento de
identidade original ou fotocó-
pia autenticada ou documen-
to equivalente com foto e
filiação;
·Ter entre 18 e 65 anos;
·Ter peso mínimo de 50 kg;
·Ter descansado no mínimo 6
horas nas últimas 24 horas;
·Não estar gripado;
·Não estar grávida ou ama-
mentando;
·Não ter ingerido bebida al-
coólica nas últimas 6 horas.

NÃO poderá doar:
·Quem fez tatuagem, pier-
cing ou tratamento com
acupuntura nos últimos 12
meses;
·Portadores de vírus da
AIDS, HBV, HCV ou HTLV;
·Pessoas que já viveram si-
tuações sexuais de risco
acrescido;
·Quem possui histórico de
doença hematológica, cardí-
aca, renal, pulmonar, hepá-
tica, ato-imune, diabetes,
hipertireoidismo, hansenía-
se, tuberculose, câncer, san-
gramento anormal, convul-
são após os dois anos de ida-
de ou epilepsia, sífilis, doen-
ça de Chagas ou malária;
·Usuários de drogas;
·Quem utiliza medicamen-
tos contra-indicados para
doação de sangue;
·Anêmicos;
·Mulheres grávidas.
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CAMPANHA

Pavilhão de eventos recebe o

nome de Alfredo Bonetti

HOMENAGENS

Professores da rede

são homenageados
Os professores da rede

municipal de ensino recebe-
ram uma homenagem do
departamento de Educação,
em comemoração ao Dia do
Professor, celebrado no dia
15 de outubro.

Com um carro de som,
funcionários do departamen-
to percorreram todas as es-
colas infantis, de ensino fun-
damental e creches, na ter-
ça-feira, 14, e transmitiram

uma mensagem para os
professores. A homenagem
foi estendida aos professo-
res da Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais
(Apae).

O texto foi acompanhado
da música “O Pincel e o Cri-
ador”, de Sérgio Reis, e emo-
cionou todos. Pela passagem
da data, cada professor re-
cebeu uma lembrança, ofe-
recida pelo departamento.

Uma homenagem, em
vida, a um socorrense que
se destacou pelos feitos em
benefício do município, o
pavilhão de eventos situado
nas dependências do Cen-
tro de Exposições João
Orlandi Pagliusi recebeu o
nome de Alfredo Bonetti.

A cerimônia ocorreu na
tarde de domingo, 12, duran-
te o tradicional almoço da
Sociedade Ítalo-Brasileira

Socorrense, que celebrou os
104 anos do clube e que há
nove é presidido pelo home-
nageado.

Durante a homenagem, o
prefeito municipal destacou
que esta foi a primeira vez
que um prédio municipal
socorrense recebeu o nome
de um cidadão vivo e que
este deve ser um novo co-
meço, onde outras pessoas
também devem ser home-

nageadas em vida. Repre-
sentando a família, Luciano
Bonetti fez um agradeci-
mento e disse que se senti-
am muito honrados em po-
der participar dessa home-
nagem a seu pai, Sr. Alfredo
Bonetti.

No término dos discur-
sos, os participantes foram
convidados a acompanhar o
descerramento da placa, do
lado de fora do pavilhão.
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Publicação dos atos oficiais do Poder Executivo

PORTARIA Nº 4761/ 2008
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA,  PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art. 1º - Designar Sheila Oliveira Silverio, ocupante do emprego permanente de Escriturário, CTPS
87900 - Série 00231ª SP,  para responder pelo Chefe da Supervisão das Unidades Básicas de
Saúde, durante o período de férias regulamentares de 13/10/2008 a 27/10/2008, concedida a Alice
Conti, fazendo jus à diferença de salário entre as respectivas referências, de acordo com o Artigo
25 da Lei Complementar nº 58/2001.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 10 de outubro de 2008.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4762/ 2008
“Revoga a Portaria nº 4751 de 29 de setembro de 2008”.
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art.1º - Fica revogada a Portaria nº 4751 de 29 de setembro de 2008, que autorizou o uso do Centro
de Eventos do Recinto de Exposições “João Orlandi Pagliusi” para a realização de Feira de Marketing
da Faculdade XV de Agosto.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 10 de outubro de 2008.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4763/ 2008
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art. 1º - Admitir José Luiz Zanesco - C.P. 91752 - Série 00345-SP, para ocupar o emprego em
comissão de Assessor Técnico de Gabinete, ref. 26, a partir de 06 de Outubro de 2008.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 15 de outubro de 2008.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4764/ 2008
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art. 1º - Nomear Lauren Salgueiro Bonfa, C.P. 48282 -  Série 00322ª-SP, para ocupar o emprego
permanente de Procurador Jurídico, referência 30, a partir de 14 de outubro de 2008, em virtude de
aprovação em Concurso Público (Edital nº 01/2005).

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 15 de outubro de 2008.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4765/ 2008
“Designa servidores para prestarem serviços  junto à Casa da Agricultura de Socorro, para
execução do Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas.”
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
Art.1°- Designar os servidores abaixo descritos, para, sem prejuízo de seus direitos e vantagens,
prestarem  serviços junto à Casa da Agricultura de Socorro, para a execução do “Programa Estadual
de Microbacias Hidrográficas”.
Nome dos Servidores RG Cargo  Profissão
Marcela Toledo 27.690.281-6 Chefe de Div. do Engenheiro

Horto Municipal Agrônomo
José Luiz Zanesco 40.857.593-1 Assessor Técnico Médico

de Gabinete Veterinário

Art. 2°- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 15 de  outubro de 2008.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4766/ 2008
“Designa servidores para prestarem serviços  junto à Casa da Agricultura”

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e nos termos do § 4º do artigo 92 da Lei Orgânica
do Município,
RESOLVE:

Art. 1º-  Ficam designados junto à Casa da Agricultura os servidores abaixo descritos, sem prejuízo
de seus direitos e vantagens, para a execução das atividades previstas no convênio SEIAA,
celebrado com a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento para integração dos serviços
de assistência técnica, extensão rural e orientação dos agronegócios:

Nome dos Servidores RG Cargo Profissão
Marcela Toledo 27.690.281-6 Chefe de Div. do Engenheiro

Horto Municipal Agrônomo
José Luiz Zanesco 40.857.593-1 Assessor Técnico Médico

de Gabinete Veterinário

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 15 de outubro de 2008

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4767/ 2008
JORGE FRUCHI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, EM
EXERCÍCIO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art. 1º - Designar, por necessidade dos serviços, Edna Aparecida Miranda, Escriturário, CTPS
77442 - Série 310ª-SP, para responder pelo Diretor do Departamento de Promoção Social, durante o
período de férias regulamentares de 20/10/2008 a 03/11/2008, concedida a Sonia Aparecida Mantovani
de Faria, fazendo jus à diferença de salário entre as respectivas referências, de acordo com o
Artigo 25 da Lei Complementar nº 58/2001.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 17 de outubro de 2008.

JORGE FRUCHI
Prefeito Municipal – em exercício

PORTARIA Nº 4768/ 2008

JORGE FRUCHI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, EM
EXERCÍCIO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art. 1º - Designar, por necessidade dos serviços, Diderot Camargo Netto, Escriturário, ocupante da
função gratificada de Chefe de Cadastro, Pesquisas de Preços e Expediente de Licitação, C.P.
78807 - Série 00296-SP, para responder pelo William dos Santos Guilherme, durante suas férias
regulamentares, no período de 20/10/2008 a 03/11/2008, fazendo jus à diferença entre as respec-
tivas referências, de acordo com o Artigo 25 da Lei Complementar nº 58/2001.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 17 de outubro de 2008.

JORGE FRUCHI
Prefeito Municipal – em exercício

PORTARIA Nº 4769/ 2008
JORGE FRUCHI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, EM
EXERCÍCIO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art. 1º - Suspender, a partir de 22 de Outubro de 2008, os efeitos da Portaria nº 4169/ 2006, que
designou Vicente Aparecido Pinto - C. P. 21722 - Série 123-SP, para ocupar o emprego permanente
de Trabalhador Braçal.

Art. 2º - Nomear o mesmo, a partir de 22 de Outubro de 2008, para ocupar o emprego permanente de
Operador de Máquinas Pesadas, referência 21, em virtude de aprovação em concurso público Edital
nº 01/ 2007.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de outubro de 2008.

JORGE FRUCHI
Prefeito Municipal – em exercício

PORTARIA Nº 4774/ 2008
JORGE FRUCHI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, EM
EXERCÍCIO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art. 1º - Designar PEDRO SABIO NUNES, C.P. nº 13781 Série 094ª SP, servente, para ocupar a
função gratificada de Chefe da Supervisão de Representação do INSS, a partir do dia 6 de outubro
de 2008.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 de outubro de 2008.

JORGE FRUCHI
Prefeito Municipal – em exercício

CERTIFICADO DE REGISTRO DE ENTIDADE
Entidade Mantenedora: Projeto Recriança
Endereço: Praça Rachid José Maluf, 63 – Socorro – SP
CNPJ: 46.444.063/0001-38
Nº de Registro: 07
Data de validade: Outubro de 2008 a outubro de 2009
Certifico que a Entidade supra está registrada no CMDCA – Socorro, nos termos de aprovação deste
Conselho.

Socorro, 22 de outubro de 2008.

Isabel Cristina Genghini Sônia Regina Russo Teves
Presidente do C.M.D.C.A. 1ª Secretária
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Publicação dos atos oficiais do Poder Executivo

DECRETO Nº 2705/ 2008

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando o contido no Processo de Tombamento nº 001/08 e da deliberação do Conselho de
Defesa do Patrimônio Arquitetônico Cultural e Natural de Socorro - CONDEPACNAS, com votação
unânime dos conselheiros, face o tombamento dos imóveis abaixo descritos;
Considerando o § 4º do artigo 8º da Lei Municipal nº 2747 de 05 de junho de 1996;
DECRETA:

Art. 1º - Ficam homologados os tombamentos dos imóveis geminados situados nas Ruas José
Ângelo Calafiori nº 18 e Rua Treze de maio nº 25, centro, conhecidos como “Casarão Calafiori”, na
zona histórica Central de Socorro, como bem cultural de interesse histórico-arquitetônico.

Art. 2º - Fica o Conselho de Defesa do Patrimônio Arquitetônico Cultural e Natural de Socorro –
CONDEPACNAS – autorizado a inscrever no Livro de Tombo o competente  bem em referência, para
os devidos e legais efeitos.

Art. 3º - Faz parte integrante do presente Decreto o Processo de Tombamento nº 001/2008.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de
21 de agosto de 2008, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 21 de agosto de 2008.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

Dra. Darleni Domingues Gigli
Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

Registrado, Publicado  e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.
Dra. Enicéia Aparecida de Oliveira Rodrigues

Chefe da Supervisão da Secretaria de Gabinete

RESUMO DA RECEITA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2008

CODIGO DESCRICAO VALOR - R$
2-6 IMPOSTO S/PROPR.PREDI  155.327,52
3-9 IMPOSTO S/PROPR.TERRITORIAL UR    23.127,91
4-2 IRRF-S/RENDIMENTO DO TRABALHO    10.679,14
5-5 IRRF-S/OUTROS RENDIMENTOS      4.469,11
6-8 IMPOSTO S/TR BENS M.IMOVEIS INTER V    28.496,99
7-1 IMP. S/SERV. QUALQUER NATUREZA  120.889,59
8-4 TX FISCALIZACAO VIG.SANITARIA      2.561,59
9-7 TAXA DE L.FUN.EST.COM.IND.PRES    28.262,40
10-7 TAXA PUBLICIDADE COMERCIAL      2.970,98
11-0 TAXA FUNC ESTAB HORARIO ESPECIAL      3.039,87
12-3 TAXA DE LIC. EXECUÇÃO DE OBRAS      6.928,57
15-2 TAXA LIC.COM EVENTUAL AMBULANTE         350,41
18-1 TAXA DE CEMITERIO      2.349,64
19-4 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA    27.081,13
20-4 TAXA CONS VIAS LOGRAD PUBLICOS    26.918,53
21-7 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS      6.673,17
22-0 CONTRIB P/CUSTEIO DE ILUM PUBLICA    25.333,55
23-3 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANO      1.251,70
25-9 REMUN DEP BANCARIO - FUNDEB      2.536,12
26-2 REMUN DEP BANCARIO - SAUDE      1.126,80
27-5 REMUN DEP BANCARIOS - MDE      2.962,22
28-8 REMUN DEP BANC  AÇÕES SERV PUBL SAUDE      3.090,60
29-1 REM DEP BANC - CIDE         511,97
30-4 REM DEP BANC - FNAS         247,57
31-4 REM DEP BANC  OUTROS RECURSOS    21.288,57
32-7 REM OUTROS DEP REC NÃO VINC    38.932,84
34-3 COTA -PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS  863.646,91
35-6 COTA PARTE IMP.TER.RURAL -ITR      1.905,04
36-9 COTA PARTE FUNDO ESP. PETROLEO - FEP    16.372,10
37-2 CONVENIO PAB    42.673,75
39-8 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA    16.200,00
40-8 EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DE DOENÇAS      3.015,25
41-1 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO    10.458,00
43-7 PAGTO MED.HIPER DIABETE ASMA  E RENITE      5.707,03
44-0 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO    63.643,78
45-3 TRANSF. FNDE - PDDE      4.454,70
46-6 TRANSF FNDE - PNAE    45.267,20
47-9 TRANSF FNDE - PNATE      5.883,70
48-2 OUTRAS TRANSF. FNDE      1.865,60
49-5 TRANSF. FIN. ICMS DESON LC-87/96      4.863,66
51-8 COTA PTE IMP.S/CIRC MERC.-ICMS  607.842,50
52-1 CTA-PTE IMP.S/PROP VEIC.AUT- IPVA  122.086,03

CODIGO DESCRICAO VALOR - R$
53-4 COTA PARTE DO I.P.I. EXPORTAÇÃO      6.226,38
54-7 COTA PARTE COMP FIN REC MINER-CFEM         869,29
55-0 COMP FINANC LEI 7990 28/12/89           39,79
58-9 TRANSF DE RECURSOS FUNDEB  562.777,35
59-2 TRANSF CONV ASSIST SOCIAL -PAC         790,00
60-2 PDD CENTRO DE REABILITAÇÃO-APAE      2.250,00
61-5 PROGRAMA BOLSA FAMILIA      2.242,30
64-4 TRANSF.TRANSP.ESCOLAR  121.499,42
67-3 SEADS PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL      3.615,00
72-5 MULTA E JUROS DE MORA E TAXAS      2.556,69
73-8 MULTA E JUROS DE MORA IPTU    18.190,21
74-1 MULTA E JUROS DE MORA ISSQN      4.489,04
75-4 MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA OUTROS    19.397,74
76-7 MULTA E JUROS DE MORA D.A. IPTU      1.279,91
77-0 MULTA E JUROS DE MORA D.A.ISSQN      6.170,19
80-6 MULTAS PREVISTAS LEG . DE TRANSITO    11.962,00
81-9 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO         156,67
82-2 DIVIDA ATIVA DE IPTU    62.051,07
83-5 DIVIDA ATIVA DI ISSQN    11.373,02
84-8 DIVIDA ATIVA DAS TAXAS      2.091,16
85-1 REC. DIVIDA ATIVA OUTRAS REC - PRINCIPAL         744,35
86-4 REC. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA      3.065,52
87-7 OUTRAS RECEITAS      8.832,28
98- ( - ) DEDUÇÃO REC FOR FUNDEB-FPM -158.307,27
99- ( -) DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEF- ITR        -253,93
100- ( -) DED.TRANSF FIN ICMS DESON LC-87/96        -891,50
101- ( - ) DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB-ICMS  -111.417,50
102- ( - )DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB-IPVA   -16.274,02
103- ( - ) DEDUÇÃO REC FORM FUNDEB -IPI     -1.141,28
106- PRÓ LAR -  DESFAVELAMENTO    19.654,34
108- TRANS.REC.ATENÇÃO HOSP.AMB.SUS  143.187,97
109- FAEC-FUND.ACOES.ESTRAT.COMPENS      7.450,70
116- TRANSF PROG AT INTEGRAL A FAMILIA      6.300,00
118- CONV RECAPEAMENTO ASFALTICO  150.000,00
119- RECAP DIVERSAS RUAS DA CIDADE  180.000,00
121- DESENV ESPORTE EDUCACIONAL      2.368,00
122- TRANSF CONV EST PROG EDUCAÇAO    39.177,61

TOTAL............................................................................................................................ 3.475.816,24

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal
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DIA DAS CRIANÇAS

Brincadeiras e piquenique animam Dia

das Crianças na rede municipal
Bolo, sorvete, algodão-

doce, pipoca e cachorro-
quente fizeram parte do lan-
che especial oferecido para
as crianças da rede munici-
pal de ensino, que comple-
mentaram as diversas ativi-
dades realizadas pelas es-
colas para comemorar o Dia
das Crianças.

Ao longo de duas sema-
nas, cada escola selecionou
as atividades para alegrar a
criançada, entre brincadei-
ras, sessões de cinema e
teatro.

Na creche Jardim Santa
Cruz, as atividades foram
realizadas entre os dias 6 e
10 de outubro, com recrea-
ção no Ginásio de Esportes,
cinema na creche, atividade
no campo da Associação
Atlética Socorrense e pas-
seio no Cristo. Já na creche
Jardim Carvalho, as crian-
ças participaram de um dia
de brincadeiras no Centro de
Lazer do Trabalhador e de
gincana na creche, além de
ganharem bichinhos feitos
com bexiga.

As crianças da Emei
Central participaram de um
passeio de trenzinho pela
cidade, fizeram a festa do
pijama na escola, foram à
sorveteria e participaram de
uma comemoração no Cen-
tro de Exposições, na sex-
ta-feira, 10, com cama elás-
tica, piscina de bolinhas e
brincadeiras variadas.

No Cemei as atividades
envolveram pintura de rosto,
exibição de filme, gincana,
oficinas, festa do pijama e
desfile de fantasias. A anima-
ção também tomou conta
das crianças da Emei Prof.
Oduvaldo Pedroso, que se
divertiram nos brinquedos
infláveis e com a pintura de
rosto.

As crianças da Emei
Aparecidinha aproveitaram a
semana da criança com di-
versos passeios. As ativida-
des ocorreram no Centro de
Lazer do Trabalhador, no
Horto Municipal, na sorvete-
ria e passeio de trenzinho,
além das atrações na esco-
la, como sessão de cinema,
brinquedos infláveis, pintura
de rosto e um desfile de fan-
tasias.

As turmas de alunos da
Emef Prof. Eduardo Rodri-
gues de Carvalho acompa-
nharam a apresentação da
peça “Aladdin e a Lâmpada
Maravilhosa”, além de gin-
cana na escola, sessão de
cinema apresentação musi-
cal dos alunos, tarde do pi-
jama, discoteca na Associa-
ção Atlética Socorrense e pi-
quenique no Horto Municipal,
que encerrou na sexta-feira,
17, a comemoração da es-
cola.

Na Emef Profa. Esther de
Camargo Toledo Teixeira, os
alunos começaram a sema-
na no Prisma Dance do Clu-

be XV, na segunda-feira, 13.
A celebração do Dia das Cri-
anças envolveu ainda
gincana na escola, ativida-
des no Centro de Lazer do
Trabalhador e piquenique no
Cristo. O encerramento da
festa ocorreu na segunda-
feira, 20, com sessão de ci-
nema no auditório do Centro
Administrativo, com direito a
pipoca e refrigerante.

Neste mesmo período a
data foi comemorada entre
os alunos da Emef Profa.
Benedicta Geralda de Souza
Barbosa, com passeio de
trenzinho, gincana, sessão
de cinema e brinquedos
infláveis instalados na esco-
la. Para a turminha da Emef
Cel. Olímpio Gonçalves dos
Reis, a semana da criança
foi comemorada com dance-
teria no clube Associação
Atlético Clube, teatro “Aladdin
e a Lâmpada Maravilhosa” e
sessão de cinema.

Na Emei Vila Palmira as
atividades envolveram histó-
ria com fantoche, caça ao
tesouro, oficina de artes e
atividades físicas no campo
do União Atlético Clube, en-
tre outras. As escolas da
zona rural vinculadas tam-
bém desenvolveram diver-
sas atividades, desde brin-
quedos infláveis e passeios
no Horto até oficina com ar-
gila, baile de máscaras, ati-
vidades com dobradura e
arte com sucata.

Recriança elabora programação

diversificada

PSF do Oratório promove

comemorações

As crianças do Projeto
Recriança celebraram a se-
mana da criança com diver-
sas atividades, que envolve-
ram passeio de tren-
zinho pela cidade, vi-
sita à Lanchonete do
Joel e um dia no Par-
que Kango Jango,
com tirolesa, banho
de piscina e lanche.

A programação in-
cluiu ainda a exibição
do filme Kung Fu
Panda, com distribuição de
pipoca e diversas brincadei-
ras, como dança da maçã,
dança da cadeira, corrida da
maçã na colher e cabo de
guerra, entre outras.

Um Concurso de Fanta-
sias incentivou a criatividade

das crianças que confecci-
onaram suas próprias fanta-
sias, a partir de materiais di-
versos como papéis, plásti-

cos, tintas e cola. As produ-
ções foram exibidas em um
desfile, que premiou os con-
correntes em diversas cate-
gorias. Divididos em grupos
de quatro integrantes, a ga-
rotada pôde soltar a ima-
ginação e produzir fantasias

para todos os membros do
grupo. A premiação abrangeu
as categorias melhor desfi-
le, fantasia mais original,

mais criativa e mais
elaborada.

As atividades fo-
ram desenvolvidas
com o apoio de co-
merciantes e empre-
sários da cidade, in-
cluindo a doação de
um voluntário que  ofe-
receu saquinhos com

doces para a turminha.
O Projeto Recriança está

ligado ao departamento de
Promoção Social e atende,
atualmente, 60 crianças e
adolescentes, de sete a 14
anos, no período que não
estão na escola.

As crianças da Emei
Cândido Alves de Godoi, no
bairro do Oratório, tiveram
parte das atividades de co-
memoração do Dia das Cri-
anças promovida pela equi-
pe das agentes comunitári-
as do posto do Programa de
Saúde da Família, em par-

ceira com as professoras.
A data foi comemorada na

tarde de quarta-feira, 8, com
pintura de rosto e diversas
brincadeiras, como corrida
do ovo na colher, do saco,
do prendedor e do bambolê.
Após as atividades, os alu-
nos receberam o lanche da
merenda e em seguida, um
saquinho surpresa, conten-
do balas, pirulitos e mini-
brinquedos.

Na quinta-feira, 9, a equi-
pe do PSF realizou  ativida-
des na E.E. Josephina Gal-
vão de França Andreucci,
também com brincadeiras e
distribuição de saquinhos
surpresa. Todos os brindes
foram adquiridos com o
apoio dos comerciantes do
bairro.

Flashes Semana da Criança

Creche Jardim Carvalho

Acima, EMEF
Profa. Benedicta

Geralda S.
Barbosa; ao lado
crianças da EMEI
Central;abaixo,
creche Jardim

Carvalho.

Acima, estudantes
da EMEI Vila

Palmira; abaixo
atividade da creche

do Jardim Santa
Cruz.

A garotada se divertiu no CEMEI


