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Posto de Saúde do Parque Ferrúcio foi reinaugurado
A Unidade Básica de Saúde que 

atende moradores do Parque Fer-
rúcio e adjacências foi reinaugurada 
na manhã deste domingo (29) após 
a conclusão das obras de reforma 
e ampliação. A unidade foi nomea-
da “Dr. Sebastião de Camargo Mar-
ques”, em homenagem ao médico 
socorrense conhecido por todos 
como Dr. Maneco, falecido em 2006. 

O evento de reinauguração con-
tou com grande presença de cola-
boradores da Prefeitura Municipal, 
além do prefeito André Bozola, vice
-prefeito Edelson Teves e secretário 
de Saúde Josué Ricardo Lopes, os 
quais compuseram a mesa junto à 
enfermeira responsável da unidade, 
Carolina Monteiro, a irmã do home-
nageado, Ivone de Camargo Marques, 
e o presidente da Câmara Municipal 
Lauro Aparecido de Toledo.

Os componentes da mesa fize-
ram uso da palavra e o microfone 
foi aberto aos presentes. Familiares 
e amigos do Dr. Maneco relembra-
ram histórias e agradeceram à ad-
ministração municipal pela homena-
gem, ressaltando a importância da 
reforma para a melhoria dos servi-
ços de saúde.

Em seu discurso, o secretário de 
Saúde Ricardo Lopes apresentou 
em primeira mão a todos – inclu-
sive ao prefeito André Bozola – 
dados do Ministério da Saúde que 
apontam que Socorro atingiu 74% 
de cobertura no atendimento de 
Atenção Básica, foco principal dos 
investimentos municipais.

O evento terminou com o corte 
da faixa e o descerramento da placa 
de reinauguração. A ministra de eu-
caristia da Paróquia Nossa Senho-
ra da Conceição Aparecida, irmã 
Cristina, fez a benção da unidade. 
Os presentes puderam conhecer 
as novas instalações do posto, que 
durante a reforma continuou aten-
dendo normalmente.

Prazo para o Cadastro Ambiental Rural se encerra em 06 de maio

O Ministério do Meio Ambien-
te criou em 06 de maio de 2014 o 
CAR – Cadastro Ambiental Rural 
–, programa de um ano de duração 
para inscrição e regularização am-
biental das propriedades e imóveis 
rurais. Desde então, a Prefeitura da 
Estância de Socorro firmou convê-
nio com a Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente para o cadastra-
mento gratuito.

Até o momento, foram realiza-
dos 236 cadastros de propriedades 
rurais, e a estimativa do Departa-
mento Municipal de Meio Ambiente 
é de que até o final do prazo (06 de 
maio de 2015) esse número será de 

400 propriedades inscritas. 
O CAR é a principal ferramenta 

de regularização ambiental de pro-
priedades rurais para a conservação 
do meio ambiente, combate ao des-
matamento ilegal e monitoramento 
de áreas em restauração. O cadas-
tro deve conter os dados básicos 
das propriedades, como localização, 
perímetro, áreas de vegetação nati-
va, rios, Áreas de Preservação Per-
manente (APP) e de Reserva Legal.

A Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente ressalta que a proprie-
dade ou posse que não for inscri-
ta no CAR poderá sofrer sanções 
como advertências ou multas, além 

de não poder obter nenhuma auto-
rização ambiental ou crédito rural. 
Além disso, somente com o CAR 
será possível aderir ao Programa de 
Regularização Ambiental e usufruir 
dos benefícios, como uso consoli-
dado de APP.

Por isso, é importante que os 
proprietários rurais se adequem 
à regularização. Mais informações 
podem ser obtidas pelo site www.
ambiente.sp.gov.br ou pelo telefo-
ne do Departamento Municipal de 
Meio Ambiente, 3855-9677. 
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Decretos
DECRETO Nº 3449/2015

“Nomeia Comissão para fiscalização e acompanhamento dos trabalhos do evento “Luzes de 
Natal Socorro”   

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

 
Art. 1º - Ficam designados os membros abaixo relacionados, para comporem a Comissão de 

fiscalização e acompanhamento dos trabalhos do evento “Luzes de Natal Socorro”:

Presidente: 
- Acácio José Zavanella – Diretor do Depto de Turismo

Membros:
- Edelson Cabral Teves  - Vice-Prefeito
- Marcelo Mantovani Fratini – Secretário de Gestão
- Selma Maria Appezzatto – Chefe do Serviço de Gabinete
- Vitório Zucon – Presidente do COMTUR
- Charles Gonçalves – Representante do Núcleo de Aventura
- Rodrigo da Costa Raio – Representante do Núcleo de hospedagem
- Marcos Donizetti de Toledo – Representante da ACE

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 31 de março de 2015.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura. 
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

ERRATA
Edição do Jornal Oficial de Socorro nº 344, de 20 de março de 2015. 
Onde se lê,  Lei nº3839/2015, leia-se  Lei nº 3889/2015.

Socorro, 31 de março de 2015.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

ERRATA
Edição do Jornal Oficial de Socorro nº 344, de 20 de março de 2015.
Publicação da Lei 3888/2015 –Autoriza o Popder Executivo instituir programa “Médico na Creche”.
Onde se lê, Autógrafo nº 28/14 (Projeto de lei nº29/2014), leia-se Autógrafo nº 18/15 (projeto de Lei nº 05/2015

Socorro, 31 de março de 2015.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

Licitação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal, em cumprimento 
ao disposto no inciso VI, do Art. 43 da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais 
alterações posteriores, e art. 9º, letra “a”, inc. XXVI do Decreto Municipal nº 2914/2011, 
HOMOLOGO o resultado do PROCESSO Nº 028/2015/PMES – PREGÃO PRESENCIAL 
COM RESERVA DE COTA PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL Nº 009/2015, cujo objeto é a Aquisição de 
combustíveis líquidos para abastecimento da frota de veículos e máquinas da municipalidade, 
para o segundo trimestre de 2015 ou até o esgotamento das quantias, com entregas 
parceladas, conforme descrições e quantitativos constantes no anexo II – Termo de 
Referência do edital, para a empresa abaixo relacionada, conforme Ata de Julgamento e 
adjudicação de 30/03/2015 disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade 
(www.socorro.sp.gov.br), a saber:AUTO POSTO MORENA DA FRONTEIRA LTDA., pelo 
valor global de R$ 310.683,63 (trezentos e dez mil, seiscentos e oitenta e três reais e 
sessenta e três centavos). Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela 
Pregoeira, HOMOLOGANDO o presente processo de Pregão Presencial. 

Socorro, 31 de março de 2015.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

CMI
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE SOCORRO

CONVOCAÇÃO Nº 01/2015

Por intermédio de seu Presidente CONVOCA os conselheiros e eventuais 
interessados para a Sessão Extraordinária de Eleição da Mesa Diretora e do Secretário 
Executivo a ser realizada no dia 14/04/2015, às 16 horas na Sala dos Conselhos, localizada 
à Avenida José Maria de Faria, n° 71, Socorro, Estado de São Paulo.

Athalício T. de Toledo
Presidente

CMDCA

RESOLUÇÃO Nº 001/2015
Designa a Comissão Organizadora da Eleição para membros do Conselho Tutelar do ano de 

2015 no Município de Socorro/SP.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de 
Socorro/SP, no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade de dar cumprimento 
ao disposto no inciso XI, artigo 8º, da Lei Municipal n° 2.863/99; Resolve:

Art. 1º Designar os seguintes membros para a formação da Comissão Organizadora da eleição para 
membros do Conselho Tutelar do ano de 2015 no Município de Socorro/SP:

Gilberto Jesus de Toledo Junior Representante Governamental
Maria Giselle Alonso Gonçalez Representante Governamental
Magali Aparecida Cecília Representante Governamental
Isabel Cristina Cardoso Representante Sociedade Civil
Maria da Graça Machado Silveira Representante Sociedade Civil
Ana Luíza Russo Representante Sociedade Civil

Art. 2º Fica designado o Senhor Gilberto Jesus de Toledo Junior como Presidente da Comissão 
Organizadora.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Socorro, 19 de março de 2015

Evandro de Almeida Júnior
Presidente do CMDCA

Câmara Municipal

CONVOCAÇÃO DE SESSÃO ORDINÁRIA

Data: 06 de abril de 2015 – segunda-feira. 
Horário: 20h

COMUNICADO TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES
A Câmara Municipal da Estância de Socorro informa que a próxima Sessão Ordinária se realizará 
no dia 06 de abril, segunda feira, à partir das 20h, com transmissão ao vivo pela Rádio Nossa Se-
nhora do Socorro 1570 Khz e pela internet nos sites www.radiosocorro.com.br e www.camara-
socorro.sp.gov.br.  

Lauro Aparecido de Toledo – Presidente

CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA 
A Câmara Municipal da Estância de Socorro convida a população socorrense para participar 

de Audiência Pública no dia 13 de abril, segunda-feira, às 19h, na Sala de Sessões da Câmara 
Municipal, à Rua XV de Novembro n.º 18 para tratar sobre o Projeto de Lei Complementar n.º 
13 de 10-11-2014 que propõe a alteração do art. 75 da Lei Complementar n.º 120 de 22-10-2007, 
que “dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo, zoneamento e empreendimentos 
urbanísticos no Município de Estância de Socorro e outras providências”, visando que os requisitos 
propostos pelo artigo 75 da referida Lei sejam devidos para qualquer tipo de loteamento, a fim 
de não haver interpretação no sentido de que os loteamentos residenciais possam ter suas áreas 
verdes e permeáveis reduzidas.

RESUMO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA

Processo Nº 039/2015/PMES – Dispensa Nº 005/2015 – Chamada 
Pública Nº 002/2015. Objeto: Chamada Pública para a aquisição parcelada, 
em entregas semanais, de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, 
Empreendedor Familiar Rural, Associações ou Cooperativas da Agricultura 
Familiar para atender aos alunos matriculados na Rede Pública de Ensino, 
em conformidade com o Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE 
e Programa Suplementar da Alimentação Escolar do Município de Socorro, 
durante o exercício de 2015. Os grupos Formais e/ou Informais deverão apresentar 
os envelopes com a documentação para habilitação e Projeto de Venda, os quais deverão 
ser protocolados até as 9h e 30min do dia 29/04/2015. Período de Disponibilização do 
Edital: 06/04/2015 até 28/04/2015. Socorro, 31 de março de 2015.

O Edital completo será disponibilizado no site www.socorro.sp.gov.br, no link de 
licitações e maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações do 
Município de Socorro, pessoalmente, à Avenida José Maria de Faria, nº 71, centro, Socorro, 
São Paulo, ou pelo telefone (19) 3855-9655, no horário comercial, exceto aos sábados, 
domingos, feriados e pontos facultativos.

As datas acima referem-se aos dias úteis e em que haja expediente na Prefeitura 
do Município de Socorro, quer seja, excluindo-se os sábados, domingos, feriados e pontos 
facultativos, bem como no horário das 8h 30min às 17h.

Paulo Reinaldo de faria – Presidente da Comissão de Licitações

http://www.radiosocorro.com.br
http://www.socorro.sp.gov.br
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EXTRATO DE ADITAMENTOS:

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: JAGUARY 
INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. OBJETO: 
Aditamento a Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de 
obras de engenharia visando a implantação de guias e sarjetas no Caminho Turístico da 
Pedra da Bela Vista, envolvendo a Pavimentação Asfáltica de 7.004,00 m² em CBUQ – 
concreto betuminoso usinado a quente. 59,10m de rede de águas pluviais, 16 um de boca 
de leão simples e 20,00m de guias e sarjetas, a ser financiada pela Secretaria de Turismo, 
conforme número de Convênio nº 063/2013, Processo DADE nº 260/2013 e PT nº 
23.695.5002.4102.0000., com fornecimento de materiais. ASSINATURA: 03/11/2014. 
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. PROCESSO Nº 063/2014/PMES – TOMADA DE 
PREÇOS Nº 007/2014.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: JAGUARY 
INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. OBJETO: 
Aditamento a Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de 
obras de engenharia visando a implantação de guias e sarjetas no Caminho Turístico 
da Pedra da Bela Vista, envolvendo a Pavimentação Asfáltica de 7.004,00 m² em CBUQ 
– concreto betuminoso usinado a quente. 59,10m de rede de águas pluviais, 16 um de 
boca de leão simples e 20,00m de guias e sarjetas, a ser financiada pela Secretaria de 
Turismo, conforme número de Convênio nº 063/2013, Processo DADE nº 260/2013 
e PT nº 23.695.5002.4102.0000., com fornecimento de materiais. ASSINATURA: 
24/03/2015. Valor: R$  75.826,06 - PROCESSO Nº 063/2014/PMES – TOMADA 
DE PREÇOS Nº 007/2014.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: JAGUARY 
INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. OBJETO: 
Aditamento a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de 
obras de engenharia visando a implantação de galerias de Águas Pluviais, guias e sarjetas, 
calçadas e pavimentação em ruas dos Bairros dos Cubas, com fornecimento de material, 
no Município de Socorro a ser financiadas com recursos do Ministério das Cidades/
Programa Planejamento Urbano, conforme cópia do contrato de Repasse nº 781699/2012/
Ministério das Cidades/Caixa-Processo nº 1002734-44/2012. ASSINATURA: 
06/03/2015. VALOR: R$ 22.051,78. PROCESSO Nº 032/2014/PMES – TOMADA 
DE PREÇOS Nº 002/2014.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: AUTO POSTO 
MORENA DA FRONTEIRA LTDA. OBJETO: Aditamento ao contrato para 
Aquisição de Combustíveis líquidos para abastecimento da frota de veículos e máquinas 
da municipalidade, para o Primeiro Trimestre de 2015 ou até o esgotamento das quantias, 
com entregas parceladas, conforme descrições e quantitativos constantes no anexo II – 
Termo de Referência do Edital. ASSINATURA: 23/03/2015. VALOR: R$ 27.041,48. 
PROCESSO Nº 180/2014/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2014.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: IZAIR STAFOCHER 
(MEI). OBJETO: Aditamento de Quilometragem ao Contrato de Concessão de 
Exploração para a Prestação de Serviços de Transporte de Escolares, com dois 
Operadores por Veículo (Sendo Um Condutor e Um Monitor), durante o Ano Letivo 
de 2015. ASSINATURA: 23/03/2015. VALOR: R$ 8.973,90. PROCESSO Nº 
068/2012/PMES – Concorrência Nº 002/2012.

EXTRATO DE CONTRATOS:

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: SIME PRAG DO 
BRASIL LTDA ME. OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para a Prestação 
de Serviços visando à Pulverização, através de Nebulizadores para Combate a Dengue, 
nos locais determinados pela Secretaria Municipal de Saúde, em Caráter Emergencial, 
pelo período de até 90 dias. VALOR: R$ 105.000,00. ASSINATURA: 25/03/2015. 
VIGÊNCIA: 90 dias. PROCESSO Nº 032/2015/PMES – DISPENSA Nº 004/2015.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: MARINALDA DE 
SOUZA 35348536873. OBJETO: Contratação de empresa ou profissional autônomo 
operador de som e iluminação para operação e gestão do Auditório Municipal, conforme 
especificações constantes no Anexo II – Projeto Básico do Edital. VALOR: R$ 24.000,00. 
ASSINATURA: 10/03/2015. VIGÊNCIA: 12 Meses. PROCESSO Nº 010/2014/
PMES – CONVITE Nº 004/2015.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: HAKA RACE CORRIDA 
DE AVENTURA LTDA. OBJETO: Contratação de Empresa especializada para realização 
de evento denominado “Corrida de Aventura”, conforme condições e especificações 
descritas no Anexo II – Projeto Básico e demais Anexos do Edital. VALOR: R$ 15.000,00. 
ASSINATURA: 06/03/2015. VIGÊNCIA: Término do Evento. PROCESSO Nº 
018/2014/PMES – CONVITE 006/2015.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: SUSTEN CENTRISTA 
SOLUÇÕES AMBIENTAIS. OBJETO: Contratação de Empresa especializada para a 
execução de serviços em obras no aterro sanitário municipal, conforme Projeto Básico 
da Implantação das bases da 6a e 7ª Camadas de lixo do Aterro Sanitário e do Sistema de 
Drenagem de chorume e gases (SEGUNDA ETAPA), com fornecimento de Materiais e 
Mao de obra especializada de forma a permitir a continuidade dos serviços de operação 
adequada do Aterro Sanitário, conforme solicitação do Departamento de Meio Ambiente 
nos termos do contrato nº 300/2013, firmado entre o Município de Socorro x FEHIDRO 
– Fundo Estadual de Recursos Hídricos, especificações contidas no Anexo III do edital 
– Projeto Básico e Memorial Descritivo. VALOR: R$ 112.854,50. ASSINATURA: 
15/01/2015. VIGÊNCIA: 180 dias. PROCESSO Nº 169/2014/PMES – TOMADA 
DE PREÇOS Nº 016/2014.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: SHARK MÁQUINAS 
PARA CONSTRUÇÃO LTDA. OBJETO: Aquisição de uma máquina tipo trator 
esteira, usado, ano de fabricação/modelo mínimo 2010, Convênio firmado entre o 
município de Socorro x Contrato BB/FECOB nº 110/2014, conforme especificações 
constantes no anexo II – Termo de Referência do edital. VALOR: R$ 340.000,00. 
ASSINATURA: 13/03/2015. VIGÊNCIA: Prazo de garantia. PROCESSO Nº 
015/2015/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: ANA PRISCILA DO 
PRADO MACHADO –ME. OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática 
para Telecentro, referente ao Convênio PTNº 0259.999-39/2008 – implantação de CATIS/
TELECENTRO – Jardim Santa Cruz. VALOR: R$ R$ 28.370,00. ASSINATURA: 
25/03/2015. VIGÊNCIA: Prazo de garantia. PROCESSO Nº 025/2015/PMES – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: RAFAEL JACON 
BOMBINI – EPP. OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática para Telecentro, 
referente ao Convênio PTNº 0259.999-39/2008 – implantação de CATIS/TELECENTRO 
– Jardim Santa Cruz. VALOR: R$  1.895,88. ASSINATURA: 25/03/2015. VIGÊNCIA: 
Prazo de garantia. PROCESSO Nº 025/2015/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 
006/2015.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: VIP7IT COMÉRCIO 
E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA – ME. OBJETO: Aquisição de 
equipamentos de informática para Telecentro, referente ao Convênio PTNº 0259.999-
39/2008 – implantação de CATIS/TELECENTRO – Jardim Santa Cruz. VALOR: R$ 
250,00. ASSINATURA: 25/03/2015. VIGÊNCIA: Prazo de garantia. PROCESSO 
Nº 025/2015/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: JAGUARY 
INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. OBJETO: 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia 
visando a Construção de Quadra Poliesportiva Coberta no Bairro Aparecidinha, 
neste município, com fornecimento de materiais, referente ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação–FNDE, no âmbito do PAC, conforme especificações 
contidas no Anexo III do edital – Projeto Básico e Memorial Descritivo. VALOR: R$ R$ 
493.570,59. ASSINATURA: 26/03/2015. VIGÊNCIA: 09 meses. PROCESSO Nº 
013/2015/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: TRUCKVAN 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.. OBJETO: Aquisição de um veículo tipo furgão 
adaptado em base móvel de monitoramento, zero km, para uso da Guarda Civil Municipal, 
contemplando veículo, equipamentos, treinamento, fornecimento de serviço de adaptação 
e transformação, conforme especificações descritas no Anexo II – Termo de Referência. 
VALOR: R$ 191.000,00. ASSINATURA: 31/03/2015. VIGÊNCIA: até o término 
de garantia. PROCESSO Nº 026/2015/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 
007/2015.

Paulo Reinaldo de Faria – Presidente da Comissão Municipal de Licitações.

ERRATA

PROCESSO Nº 014/2015/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 
DE PREÇO Nº 003/2015 – Publicação do dia 27/03/2015
Onde-se lê:
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CIRURGICA IMIGRANTES EIRELI ME, para o item abaixo  relacionado:
Item 01, pelo valor total de R$ 490,00 (Quatrocentos e noventa Reais)
Leia-se:
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CIRURGICA IMIGRANTES EIRELI ME, para o item abaixo  relacionado:
Item 01, pelo valor total de R$ 539,00 (Quinhentos e Trinta e Nove Reais)

Jardim Araújo recebeu a primeira 
Rua de Lazer de 2015

Sob a coordenação da Diretoria 
Municipal de Esportes e Lazer e da 
Secretaria Municipal de Cidadania, 
no sábado, 28 de março, aconteceu 
uma  Rua de Lazer no Jardim Araú-
jo, localizada na Rua Major Natinho, 
entre as 13 e 17 horas.

Para receber as crianças do bair-
ro, os organizadores trouxeram 
brinquedos e brincadeiras para toda 
a família, incluindo a distribuição de 
pipoca, algodão doce e sorvetes aos 
presentes.

O evento reuniu grande número 

de crianças e agradou pela diversida-
de de atividades, com destaque para 
os brinquedos infláveis e as oficinas 
de pipa, balangandã, pulseira de bar-
bante e modelagem em argila, jogos 
de tabuleiro, jogos tradicionais, pin-
tura facial, ping pong, pebolim.

A Rua de Lazer também ofere-
ceu jogos de mesa, futebol de rua, 
pintura facial e jogos tradicionais. 
Segundo a Diretoria Municipal de 
Esportes, o evento deverá aconte-
cer em outros bairros da cidade no 
decorrer de 2015.
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Caminhada contra a dengue uniu pessoas 
de todas as idades

A manhã de sábado (28) foi 
marcada pela “Passeata da Família 
e Escola contra a Dengue”, evento 
organizado pelas Secretarias Muni-
cipais de Saúde e Educação da Pre-
feitura de Socorro. Alunos e familia-
res de todas as idades, e também os 
agentes de saúde, foram comunica-
dos e convocados a participar, e o 
resultado pôde ser observado nas 
ruas – dezenas de pessoas de várias 
gerações caminhando lado a lado. 

O objetivo da passeata foi re-
forçar a conscientização da popula-
ção sobre os perigos da dengue e 
da procriação do mosquito Aedes, 
além de unir esforços no combate 
à doença. Os participantes se reuni-
ram na Praça da Matriz e seguiram 
até o Centro de Lazer do Trabalha-
dor, passando pelas ruas José Maria 
de Azevedo e Souza, Treze de Maio, 
Capitão Sobrinho e Bernardino de 
Campos. 

Antes da saída, a Secretária de 

Educação Célia Rocha e o Secretário 
de Saúde Ricardo Lopes ressaltaram 
a importância do máximo empenho 
de todos no combate à dengue. Alu-
nos da E.M. “Professor Oduvaldo 
Pedroso” apresentaram uma drama-
tização relacionada ao tema.

No mesmo horário, porém em 
locais distintos, pais e alunos das Es-
colas do Campo também organiza-
ram atividades sobre a dengue, com 
o mesmo objetivo da conscientiza-
ção e prevenção da doença. As es-
colas e creches elaboraram faixas e 
cartazes com orientações, os quais 
foram afixados no comércio central.

As Secretarias de Saúde e Edu-
cação agradecem a todos pelo em-
penho e participação na passeata, e 
mais uma vez deixam o alerta para 
que os munícipes continuem to-
mando medidas preventivas e que 
em caso de suspeita não se realize a 
automedicação, e sim que se procu-
re a unidade de saúde mais próxima. 

O Busca Ativa é um programa 
da Secretaria Municipal de Cida-
dania que, junto ao Departamento 
de Desenvolvimento Rural, visita 
mensalmente bairros da zona rural 
levando às famílias a oferta de servi-
ços municipais, estaduais e federais 
relacionados à Assistência Social, 
além de acompanhar de perto as 
ações com as famílias assistidas.

As visitas do programa acon-
tecem em parceria com a Igreja 
Matriz e a Igreja Nossa Senhora 
da Conceição Aparecida, para que 
cheguem aos bairros através dos 
ministros de eucaristia, represen-
tantes das comunidades. No mês 
de março, a visita foi ao bairro do 
Livramento.

Os serviços levados às famílias por 
meio do cadastramento são: Renda 
Cidadã, Projovem, Viva Leite, Progra-
ma Ação Jovem e Bolsa Família. 

O programa Renda Cidadã é de 
transferência de renda, oferecido 
pelo Governo do Estado de São 
Paulo, e tem como objetivo atender 
famílias em situação de vulnerabi-
lidade, com renda mensal total de 
até meio salário mínimo, além de 
aplicar ações complementares que 
são acompanhadas pela orientadora 
social Debora Lima.

O Projovem é um serviço do Go-
verno Federal que busca fortalecer 
o vínculo da convivência familiar e 
comunitária por meio de atividades 
sociais. Os encontros acontecem 
três vezes na semana, das 13h30 às 
16h30, com supervisão da orienta-

dora social Jéssica Cardoso.
Já o Ação Jovem é um programa 

de transferência de renda estadual 
que tem por objetivo promover a 
inclusão social de jovens a partir 
de 15 anos que vivem em áreas de 
vulnerabilidade. O programa tam-
bém visa estimular a conclusão da 
escolaridade básica. Os grupos se 
encontram uma vez por semana. 
Em ambos os programas também 
são oferecidos aos jovens kits de 
lanches e passeios. 

Por fim, o Bolsa Família e o Viva 
Leite. O primeiro é do Governo 
Federal e transfere renda a famílias 
em situação de pobreza e extrema 
pobreza, buscando possibilitar o 
acesso dos beneficiários a direito 
básicos. O programa exige algumas 
contrapartidas, como as crianças 
estarem matriculadas e frequenta-
rem a escola.

Já o Viva Leite consiste na entre-
ga do produto destinado a crianças 
de 06 meses a 07 anos de idade. 
Podem se cadastrar até duas crian-
ças por família, recebendo por mês 
até 15 litros cada uma. A entrega 
acontece às segundas (zona rural), 
quartas e sextas-feiras, na Estação 
Socorro.

O cadastro também pode ser 
feito presencialmente no Centro 
de Referência de Assistência Social 
– CRAS, localizado à Rua Barão de 
Ibitinga, 593. A próxima visita do 
Busca Ativa será ao Camanducaia 
do Meio, dia 06 de abril. Mais infor-
mações pelo telefone 3895-5503. 

Busca Ativa leva serviços da Assistência 
Social a bairros da zona rural

RETRETA DA ALELUIA
Uma opção de lazer para Sábado de Aleluia em Socorro. Na Praça da 
Matriz estará acontecendo uma Retreta com a Corporação Musical 

Santa Cecília, à partir das 21 horas.


