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Pelo segundo ano
consecutivo, o
desembargador doutor
Antônio Carlos Malheiros dá
a honra de trazer para o 50º
Encontro de Conselheiros e
Ex-Conselheiros da região
Metropolitana e macro região
de Campinas, realizado em
Socorro, sua importante
contribuição: o
conhecimento e a incrível
experiência sobre “O Direito
de Crianças e Adolescentes
a Convivência Familiar e
Comunitária”, adquiridos por
meio de sua história de vida,
profissão e de amor.

Durante sua palestra, o
Desembargador relatou ao
público exemplos das
dificuldades e limitações
que ele próprio encontra
para desempenhar com
excelência o compromisso
que tem com os trabalhos
desenvolvidos para o
exercício do direito da
criança, do adolescente, do
convívio familiar e
comunitário. Acentuou a
ausência do Estado na oferta
e execução dos serviços
básicos nos locais onde
mais existem esses

problemas, exemplificando
com o relato de um caso
específico de uma
comunidade assistida pelo
chefe do tráfico da
respectiva área.

Diante do público que lotou
o Auditório do Centro
Administrativo Municipal e
que contou com a
participação da Prefeita
Municipal e da
excelentíssima juíza de
direito da 2ª Vara da

Comarca de Socorro,
doutora Érika Silveira de
Moraes Brandão, doutor
Malheiros apresentou seu
diagnóstico: a necessidade
extrema da atuação do
Estado e da aproximação e
acompanhamento do Poder
Judiciário e a perseverança
dos que dedicam seus
esforços em prol da criança,
do adolescente, da família e
da comunidade.

representantes de 35
municípios presentes no
evento assistiram à palestra
do conselheiro em direitos
humanos e conferencista
dos conselheiros tutelares
Reinaldo Balbino Pereira.

Pereira, que também é
conselheiro tutelar, tirou as
dúvidas sobre as ações
diretamente ligadas ao
cargo e a importância do
Conselho Tutelar
estabelecer o Sistema de

Garantia de Direito (SGD) de
operar em Rede com os
Departamentos de
Educação, Saúde,
Segurança, Esporte e
Cultura, por exemplo. Na
palestra “O Sistema de
Garantia de Direitos, seus
atores e os eixos
norteadores” Reinaldo
defendeu que esse sistema
operacional é o passaporte
para resultados mais
eficazes no atendimento e
estabelecimento do direito
da criança e do
adolescente.

O palestrante ainda
abordou sobre o Projeto de
Lei aprovado no Senado no
último dia 4 que agora
também aguarda sanção da
Presidente Dilma. O texto
prevê o quê Socorro por meio
de Resolução do COMAD,
Conselho Municipal
Antidrogas, já vem atribuindo,
os direitos trabalhistas do
Conselheiro Tutelar.

Antes do encerramento do
evento, foram sorteados
brindes aos participantes
50º Encontro de
Conselheiros e Ex-
conselheiros.

     50º Encontro de conselheiros tutelares inspira o setor

No período da tarde os
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PORTARIA Nº 5994/2012

PORTARIA Nº 5995/2012

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder afastamento remunerado para disputa de cargo eletivo (Vereador) ao servidor
municipal Jailson Garcia Miguel – RG 3.891.859-MG, a partir de 06 de Julho de 2012 até 07 de
Outubro de 2012, nos termos da Lei nº 9.504/97 e Lei Complementar nº 64/90.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 06 de Julho de 2012.
Publique-se.

                          Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal
Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.

Dr. Alexandre Paiva Marques - Diretor do Departamento dos Negócios Jurídicos -
Respondendo

PORTARIA Nº 5996/2012

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art. 1º - Enquadrar os Professores de Educação Básica I - PEB I, abaixo relacionados, nos
termos do Artigo 34, alínea “c” da Lei Complementar nº 56/2001, alterada pelas Leis Complementares
99/2005 e 111/2006 considerando a evolução funcional pela via acadêmica:

C) Curso de pós-graduação em área de Educação, com duração mínima de 360 (trezentas
e sessenta) horas:
                                                   Nível IV - referência 03
- Ana Paula Nieri da Silva Oliveira - CTPS 77285 - Série 00181ª-SP, a partir de 18 de Abril de
2012.
- Dirce Aparecida Botacim - CTPS 77554 - Série 00310ª-SP, a partir de 18 de Abril de 2012.
- Miqueline de Arruda Silvino Palitó - CTPS 65561- Série 00277ª-SP, a partir de 24 de Maio de
2012.
                                                   Nível IV – referência 04
- Adriana Pinto da Silva Cardoso - CTPS 89012 - Série 00141ª-SP, a partir de 19 de Junho de
2012.
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 Julho de 2012.
Publique-se.

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal
Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.

Dr. Alexandre Paiva Marques - Diretor do Departamento dos Negócios Jurídicos -
Respondendo

PORTARIA Nº 5997/2012

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art. 1º - Enquadrar o Professor Adjunto I, Eliana Aparecida Mazolini Perez - CTPS 39398 -
Série 00530ª-SP, no Nível IV – referência 2 nos termos do Artigo 34 da Lei Complementar nº 56/
2001, alterada pelas Leis Complementares 99/2005 e 111/2006, abaixo transcrita, considerando a
evolução funcional pela via acadêmica, a partir de 24 de Maio de 2012. (C) Curso de pós-
graduação em área de Educação, com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta)
horas.

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 Julho de 2012.

Publique-se.
Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.
Dr. Alexandre Paiva Marques - Diretor do Departamento dos Negócios Jurídicos -

Respondendo

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art. 1º - Enquadrar os Professores de Educação Básica I – PEB I da rede municipal de ensino
em virtude da concessão de evolução funcional pela via não acadêmica, conforme previsto na
Seção IV artigo 35 § 9 da Lei Complementar nº 56/2001, alterada pelas Leis Complementares nº 99/
2005 e 111/2006 e artigo 9º do Decreto nº 2385/04, a partir de 01 de Junho de 2012:
                                                       Nível IV - referência 04
- Marines Aparecida Magon - CTPS 00369 - Série 042ª-SP.
                                                      Nível V - referência 04
- Ana Maria Zanesco de Oliveira - CTPS 85028 - Série 00575ª-SP.
- Maria Dalva Stracci Ferreira Leme - CTPS 13729 - Série 00094ª-SP.
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 Julho de 2012.
Publique-se.

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal
Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.

Dr. Alexandre Paiva Marques - Diretor do Departamento dos Negócios Jurídicos -
Respondendo

PORTARIA Nº 5998/2012

PORTARIA Nº 5999/2012

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar por necessidade dos serviços a funcionária Eliana Vieira Vasconcellos -
CTPS 039078 - Série 530ª-SP, ocupante do emprego em comissão de Chefe da Divisão de
Contabilidade para responder pelo Diretor do Departamento de Contabilidade - Benedito
Gilmar Pinto, durante suas férias regulamentares no período de 11 a 30 de Junho de 2012,
fazendo jus a diferença dos respectivos vencimentos, 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, 12 de Julho de 2012.
Publique-se.

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal
Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.

Dr. Alexandre Paiva Marques - Diretor do Departamento dos Negócios Jurídicos -
Respondendo

PORTARIA Nº 6000/2012

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art. 1º - Admitir em virtude de aprovação em concurso público Edital nº 01/2010 no emprego
permanente de Professor de Desenvolvimento Infantil - Nível II - referência 1,  Luana
Jakeline Miquelini - CTPS  95112 - Série 00322ª-SP, a partir de 06 de Junho de 2012.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

 Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 12 de Julho de 2012.
Publique-se.

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal
Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.

Dr. Alexandre Paiva Marques - Diretor do Departamento dos Negócios Jurídicos -
Respondendo

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
                                                                     RESOLVE:
Art. 1º - Dispensar, do Serviço Público Municipal, Giuliana Bruno de Godoi Moreira - CTPS
72520 - Série 00345ª-SP, ocupante do emprego em comissão de Chefe da Divisão de Assuntos
Jurídicos, a partir de 12 de Julho de 2012.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

 Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 12 de Julho de 2012.
Publique-se.

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal
Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.

Dr. Alexandre Paiva Marques - Diretor do Departamento dos Negócios Jurídicos -
Respondendo

O Departamento de Tributação, Arrecadação e Fiscalização da Prefeitura Municipal de Socorro,
torna público aos comerciantes residentes neste Município e que estejam interessados em
expor seus produtos durante a Festa da Padroeira que acontecerá entre os dias 13 a 19 de
agosto próximo, para que entrem em contato com o Departamento até esta data, 13 de julho
de 2012, para se cadastrarem.

                                                      Reginaldo E. Mosini
          Diretor do Depto. de Tributação, Arrecadação e Fiscalização

            Aos Comerciantes de Socorro

Entre os dias 23 e 27 de julho, as
mulheres acima de 60 anos ou na
menopausa, serão beneficiadas
com a prestação de um serviço de
saúde importante para esse grupo,
o exame de ultrassonometria óssea
de calcâneo, popularmente
conhecida como densitometria
óssea. Este exame é fundamental
no combate a Osteoporose que
pode ter sua evolução retardada por
medidas preventivas.

Os exames acontecerão no
Centro de Saúde Central, em dois
períodos: pela manhã, das 8 às 12
horas e à tarde, das 13 às 17 horas.
Conforme acordo entre a
Coordenação da Saúde do Idoso e
os técnicos da Lilly Laboratório,
serão realizados cerca de 500
exames de Densitometria Óssea.

Com esta ação preventiva
realizada com o apoio da Prefeitura
de Socorro e do Departamento
Municipal de Saúde, espera-se
combater esta doença que atinge os
ossos e é comum ao
envelhecimento. A osteoporose
caracteriza-se pela substancial

 Saúde da mulher beneficiada com a
 Semana de Combate a Osteoporose

diminuição da quantidade de massa
óssea desenvolvendo ossos ocos,
finos, de extrema sensibilidade e
mais sujeitos a fraturas. Essa
doença progride lentamente e
raramente apresenta sintomas
antes que ocorra uma fratura
espontânea, isto é, uma fratura que
não está relacionada a um trauma
ou queda. Além disto, é mais comum
em mulheres do que em homens.

Lembre-se, prevenção é o melhor
remédio!
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CONVOCAÇÃO DE SESSÃO ORDINÁRIA
Data: 16 de julho de 2012 – segunda-feira
Horário: 20h
Pauta da Ordem do Dia: Projeto de Lei n.º 34/2012 da senhora Prefeita: que altera o artigo
9º da Lei nº 3385/2010, que dispõe sobre o Conselho Municipal do Idoso;
Projeto de Lei n.º 35/2012da senhora Prefeita: que altera a letra “e” do inciso I do Art. 2º da Lei
nº 3644/2012, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Assistência Social;
Projeto de Lei n.º 41/2012 da senhora Prefeita:altera o ítem 9 – Estratégias (entulho de
construção civil e pneus), constante do plano municipal de gerenciamento integrado de resíduos
sólidos da Prefeitura – Lei Municipal n.º 3.433/2010;
Projeto de Lei n.º 42/2012da senhora Prefeita: que autoriza o Poder Executivo a conceder
subvenção social à Corporação Musical Santa Cecília;
Projeto de Lei n.º 43/2012 da senhora Prefeita: institui o Fundo Municipal dos Direitos da
Pessoa Idosa do município de Socorro, conforme especifica;
Projeto de Lei n.º 44/2012 da senhora Prefeita:autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio
com a Associação RECICLANIP, objetivando desenvolver ações conjuntas e integradas, visando
proteger o meio ambiente através da destinação ambientalmente adequada dos pneumáticos
inservíveis;
Projeto de Lei n.º 45/2012do Vereador João Pinhoni Neto:dispõe sobre a inclusão do ‘Dia
Municipal de Combate e Conscientização do Câncer de Próstata’, no calendário oficial de eventos
do município de Socorro.

CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Data: 16 de julho de 2012 – segunda-feira
Horário:ao término da sessão anterior
Pauta da Ordem do Dia:projetos de lei n.ºs 34, 35, 41, 42, 43, 44 e 45/2012 caso aprovados na
sessão anterior.

COMUNICADO DE OUVIDORIA
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, informa que a Ouvidoria
da Câmara Municipal atende a população das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, para o
recebimento de sugestões, reclamações, denúncias ou elogios (Regimento Interno da Câmara,
Capítulo VI, Título III) Luciano Kyochi Taniguchi – Presidente

COMUNICADO TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, informa que a próxima

SessãoOrdinária se realizará no dia 16 de julho, segunda-feira, a partir das 20h, e serão
transmitidas ao vivo via internet pelos sites www.radiosocorro.com.br e

www.camarasocorro.sp.gov.br
Luciano Kyochi Taniguchi – Presidente

Publicação dos atos oficiais do Poder Legislativo

         CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

Publicação dos atos oficiais do Poder Executivo

Acreditando que educação em saúde é
uma eficaz ferramenta na prevenção de
enfermidades e de complicações na vida
das pessoas portadoras de doenças
crônicas, o Departamento Municipal de
Saúde promoveu um ciclo de palestras
dirigido às pessoas que convivem com o
diabetes, encerradas no último dia 18.

As palestras foram divididas em três
módulos sendo cada qual,
respectivamente, ministrado pelos
membros do Ambulatório de Controle de
Diabetes, o médico endocrinologista
Eduardo, a enfermeira Eduarda  e a
nutricionista.

O intuito das palestras realizadas no
Centro Municipal de Saúde foi o de
ampliar o conhecimento dos pacientes
sobre temas pertinentes ao diabetes
como: o surgimento da doença, seu
tratamento e suas complicações;
hipoglicemia, sintomas e prevenção;

insulinoterapia no domicílio;
monitoramento da glicemia; atividade
física; cuidados com os pés e
alimentação do diabético.

Segundo os palestrantes, o evento
produziu resultado bastante satisfatório,
considerando o número de pacientes
presentes e o interesse demonstrado
pelos participantes.

Em parceria com o Departamento de
Assistência e Desenvolvimento Social e
apoio da Prefeitura Municipal, no final dos
três dias de palestras, os participantes
receberam de brinde produtos diabéticos.

A equipe do Ambulatório avisa que no
próximo 16 de julho, novo ciclo de
palestras será ministrado e os
interessados devem ligar para o telefone
(19) 3855-9303 e agendar sua
participação com a enfermeira Eduarda ou
com a nutricionista Heloína.

      Ambulatório Municipal de Controle de
    Diabetes promove palestra para pacientes

Na terça-feira, dia 12, a equipe de
tratamento de feridas do Centro Municipal
de Saúde, foi surpreendida pela visita de
três representantes da empresa
dinamarquesa Coloplast que fornece ao
município materiais específicos utilizados
em curativos especiais.

Acompanhados por um intérprete, os
dinamarqueses vieram ao Brasil com o
objetivo de visitar 3 cidades que usam o
material fabricado por eles e que
alcançaram excelentes resultados no
tratamento das feridas de portadores de
úlceras diabéticas e venosas.

Por indicação dos representantes e
especialistas da Coloplast no Brasil que
acompanham os procedimentos
realizados nos municípios onde o produto
é distribuído, o trabalho realizado no
Centro de Saúde de Socorro pela
enfermeira Eduarda e equipe foi um dos
escolhidos para ser visitado.

Uma vez na cidade, os dinamarqueses
apreciaram os resultados alcançados pela
enfermeira que há cerca de cinco anos
trabalha com curativos especiais e a três
com os produtos da empresa

dinamarquesa. Os dinamarqueses
tomaram conhecimento dos casos em que
a equipe socorrense conseguiu controlar
infecções e recuperar o tecido de membros
de pacientes portadores de úlceras
diabéticas e venosas, evitando inclusive, a
amputação de membros e internações.

A enfermeira dedica o sucesso no
tratamento de feridas a diversos fatores.
Começa pelo apoio e a confiança dos
médicos e, neste sentido, a equipe
agradece ao médico vascular doutor
Rafael. Além do curativo, é necessário, por
exemplo, o bom controle da patologia em
questão, alimentação, hidratação do
paciente, antibioticoterapia, se
necessário, repouso, consultas médicas
periódicas, comprometimento do paciente
com o tratamento e o tempo de
cicatrização que é individualizado. Os
casos mais graves pedem ainda
acompanhamento rigoroso e curativo
periódico, explica Eduarda.

Além de Socorro, os representantes da
Coloplast apreciaram os procedimentos
realizados nas cidades de Bragança
Paulista e Porto Alegre.

Procedimento de curativos especiais, realizados no
 Centro de Saúde, traz fornecedor da Dinamarca
                            para Socorro
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Neste ano em que os Poderes
Governamentais de todo o mundo
estão ligados às questões
ambientais por meio da Rio +20, a
Prefeitura de Socorro celebra um
termo de Cooperação Técnica com
o GEA – Grupo Ecológico Água – que
torna possível o desenvolvimento de
duas importantes ações ambientais
a A3P – Agenda Ambiental da
Administração Pública e a Agenda
21 Local.

Na ação A3P, os objetivos são: a
formação continuada dos
funcionários municipais e o
envolvimento destes em uma
agenda ambiental dirigida a cada
setor operacional da Prefeitura.
Assim, cada Departamento
estabelece ação e meta a ser
realizada dentro desta Agenda
Ambiental voltada para a
Administração Pública.

Na ação Agenda 21 local, as
questões ambientais estão dirigidas ao
município e contam com o
envolvimento de cidadãos, instituições
e organismos da comunidade para
alcançar suas metas.

Conforme a Agenda 21 brasileira, as
duas ações anteriores passam a
caminhar juntas no momento em que
os funcionários municipais
capacitados pela A3P assumem a
condição de agentes regionais
habilitados em promover o
desenvolvimento local sustentável, por
meio da disseminação dos princípios
e estratégias da Agenda 21 local.

A Agenda 21 brasileira é um
programa que visa implementar a
gestão socioambiental sustentável
das atividades administrativas e
operacionais de governo,
compatibilizando a preservação do
meio ambiente, a justiça social e o
crescimento econômico como

Contratados pelo GEA no primeiro
semestre deste ano, os
profissionais da TRÍADA Projetos se
reuniram com representantes de
todos os Departamentos da
Prefeitura Municipal, para a
execução dos trabalhos da A3P,
com duração prevista para um ano.

Neste primeiro encontro, foram
realizadas atividades com
dinâmicas individuais e de grupo
que incluiu um contagiante
aquecimento de integração entre os
participantes. Foi apresentado um
vídeo sobre a A3P, identificando as
prioridades a serem estabelecidas
para aplicação dos eixos temáticos
da Agenda Ambiental Administrativa.
Ao encerramento, foi constituída a
Comissão Gestora da A3P.

Iniciar o desenvolvimento destes
projetos só foi possível pela ativa
participação dos representantes
municipais e dos ambientalistas no
Comitê da Bacia Hidrográfica Mogi-
Guaçú, que aprovou o financiamento
dos mesmos com recursos do
FEHIDRO – Fundo Estadual de
Recursos Hídricos de São Paulo.

A partir de agosto, as atividades
serão desenvolvidas com as
diversas comunidades do município
de Socorro, para a construção da
Agenda 21 Local. Para conhecer
mais sobre este assunto acesse:
h t t p : / / w w w . m m a . g o v . b r /
responsabilidade-socioambiental/
a3p e http://www.mma.gov.br/
responsabilidade-socioambiental/
agenda-21

Três palavras definem a
necessidade de conhecimento e
equipamentos que levem soluções
e estímulos para a vida de 60
milhões de brasileiros e 200 milhões
de pessoas no mundo, são elas:
acessibilidade, reabilitação e
inclusão. Referência nacional e
grande atuação nesta área, Socorro
não podia deixar de participar da IV
Feira Nacional de Reabilitação,
Inclusão e Acessibilidade do Rio de
Janeiro, a Reacess.

Realizada entre os dias 29 de junho
e 01 de julho, a Reacess tem por
objetivo injetar esses princípios na
rotina destes milhões de pessoas
com deficiência, idosas, obesas e
portadoras de mobilidade reduzida.

Organizada pelo Grupo Cipa Fiera
Milano e promoção da Miksom Rio,
a REACESS permitiu ao diretor do

Departamento de Turismo de
Socorro e a equipe presente no
evento, saber que o município tem
sido um divisor de águas na história
de vida de algumas famílias.

       Reacess uma experiência marcante para Socorro

Segundo o Diretor, esteve no
estande da cidade uma família que
contou que suas vidas tomaram
novo rumo depois de visitarem o
município. Em Socorro,

descobriram a possibilidade de
trazer à normalidade, ou ao mais
próximo possível dela, os
momentos de lazer com a filha
paraplégica. Conhecer a cidade os
fez vivenciar a possibilidade de
participar de atividades comunitárias
e sociais além de despertá-los para
as possíveis adaptações
domésticas.

A importância de Socorro
participar de eventos como a
Reacess e o Salão São Paulo de
Turismo, realizado entre os dias 20
e 22 de julho, evento no qual o diretor
municipal de Turismo foi convidado
a ministrar uma palestra sobre o
caso de sucesso “Turismo para
Todos”, é a confirmação de que
Socorro também reabilita o homem
a vivenciar o “caminho de sua
própria natureza”, a sociabilização.

   De olho na Rio +20, Prefeitura de
   Socorro e GEA, juntos, aderem à
              Agenda 21 e à A3P Apesar do reconhecimento do

Governo do Estado, uma grande
conquista da população socorrense
chamada Conservatório Musical de
Socorro, vive um impasse para o
ano de 2013, declarou Gabriel Perre
presidente do Instituto Cultura & Arte
(ICA), em entrevista com a Prefeita
Municipal na tarde da quarta-feira, 4
de julho.

No encontro, representantes do
ICA e do Conselho Municipal de
Cultura (COMUC) trataram sobre os
recursos para manutenção do Ponto
de Cultura “Conservatório Musical
de Socorro”, no ano de 2013 visto
que em dezembro deste ano termina
o convênio em vigor com o Estado
que, por 3 anos, investiu no Projeto.
Além disso, as eleições para
Prefeito neste ano, por enquanto
deixa uma lacuna sobre o
comprometimento do sucessor da
Prefeita em relação ao segmento
cultural.

Beatriz Minozzi Fischer, secretária
executiva da instituição, explicou à
Prefeita que  os editais do Governo
Estadual saíram muito tarde e,
considerando o prazo para

         ICA busca recursos para o
Conservatório Musical durante 2013

viabilização dos recursos, eles só
poderão subsidiar trabalhos do ano
de 2014.

Gerenciador deste Ponto de
Cultura locado no município, o  ICA
com respaldo do COMUC,
representado por Márcia, pediu o
apoio da Prefeita para que em 2013
não seja necessário haver cortes de
pessoal ou diminuição na grade de
aulas que hoje atende 198 alunos e
disponibiliza 15 cursos.

Depois de entregar um audiovisual
da apresentação dos alunos do
Conservatório e agradecer o apoio
prestado pelos Poderes Executivo
e Legislativo à subsistência do
empreendimento, Gabriel Perre
apresentou um ofício à Prefeita com
a solicitação de complemento de
recurso para a manutenção do
Projeto para o próximo ano.

Por sua vez, a Prefeita garantiu
que fará o quê estiver ao seu
alcance para manter intacta a
atuação do Conservatório Musical
de Socorro que reconhecidamente
é um instrumento de transformação
e formação social e cultural da
cidade.

Dia 23 abrem as inscrições para
os cursos ministrados pelo CEMEP/
SENAI.

Haverá turmas diurnas e noturnas
para os cursos de: Eletricista
Instalador; Costura Industrial;
Patchwork para iniciantes e
Marchetaria, sendo necessário
apresentar cópia do CPF, RG e

comprovante escolar para os
cursos de eletricista e costura.

Durante as tardes também haverá
aulas de Macramê e a continuidade
do curso de Patchwork.

As inscrições podem ser feitas
das 14 às 18 horas na sede do
CEMEP/SENAI, à Rua Marechal
Deodoro, no centro.

Senhores pais, o Departamento
Municipal de Esporte promoverá
atividades de Recreação, durante o
período das férias, para crianças a
partir de 7 anos de idade.

                       Recreação gratuita nas férias

CEMEP/SENAI abre inscrição para cursos

Recreação ocorre às terças e
quintas-feiras, até dia 31 de julho.

Durante a temporada,haverá
brincadeiras, jogos e atividades
físicas diversas no Ginásio de
Esportes “Nego Bonetti”. As

elementos para democratizar o
direito à qualidade de vida.

atividades acontecerão em dois
horários, pela manhã, das 9 às 10
horas e na tarde, das 16 às 17
horas.

Outras informações pelo fone (19)
3895-5165.Inteiramente gratuita, a


