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Para homens e mulheres com mais de 60 anos que fizeram suas inscrições
antecipadas e as que ainda tiveram a oportunidade de fazê-lo durante a semana,
mesmo após o prazo previsto, a Campanha de Prevenção da Osteoporose se
encerra na sexta-feira, 12 de abril.

Os exames são realizados no Centro de Convivência do Idoso, que se
localiza, à Rua Pedro Bonetti, s/n, Bairro da Abadia, no horário das 8 às 16 horas.
É importante ressaltar que essa campanha está sendo realizada pelo
Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal, em parceria com o Laboratório
Ely Lilly  do Brasil.

No período de 15 a 26 de
abril, realiza-se, em todo
o território brasileiro, a

Campanha Nacional de Vacinação contra
a Influenza, também conhecida por
Gripe, que afeta consideravelmente o
sistema respiratório. Tecnicamente é
conhecida como Influenza A/H1N1,
doença transmitida por um novo tipo de
vírus da mesma família que transmite a
gripe. A Influenza é transmitida de pessoa
para pessoa especialmente através de
tosse ou espirro. Algumas pessoas podem
se infectar entrando em contato com
objetos contaminados. Não há registro
de transmissão do novo subtipo da
influenza A/H1N1 por meio de ingestão
de carne de porco ou produtos derivados.

Os sintomas são semelhantes aos
da gripe comum: febre alta e tosse, mas
em alguns casos também podem
aparecer: dor de cabeça e no corpo,
garganta inflamada, falta de ar, cansaço,
diarréia e vômitos. Como qualquer outra
gripe pode evoluir para sinusite ou ate
para um quadro pulmonar. Os sinais
principais de agravamento são
aparecimento de falta de ar, dores no peito,
tontura, confusão mental, fraqueza,
desidratação, que somente um profissional
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DATA
20/04/2013 (sábado)
20/04/2013 (sábado)
20/04/2013 (sábado)
20/04/2013 (sábado)
20/04/2013 (sábado)
20/04/2013 (sábado)

HORÁRIO
das 08:00 as 17:00h
das 08:00 as 17:00h
das 08:00 as 17:00h
das 08:00 as 17:00h
das 08:00 as 17:00h
das 08:00 as 17:00h

POSTOS DE VACINAÇÃO
CS II – Centro de Saúde
UBS Jardim Araújo/Teixeira
PSF Aparecidinha
PSF Oratório
PSF Vila Palmira
PSF Santa Cruz

Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza teminício na segunda, 15 de abril
Saúde de Socorro atenderá em seis postos

pode identificar. No caso de crianças
pequenas podem ter abatimento de asa do
nariz (dificuldade respiratória) e se recusar
a ingerir líquidos. O tempo de incubação é
de 3 a 7 dias,  tempo para aparecerem os
sintomas depois da infecção. O contágio
de outras pessoas aparece até sete dias
após o início da doença.

Na Campanha Nacional de
Vacinação, a vacina Influenza estará
disponível nos postos de vacinação de
Socorro para adultos - com 60 anos de
idade ou mais; crianças - entre 6 meses e
menores de 2 anos (1 ano 11 meses e 29
dias); gestantes em qualquer período da
gestação; puérperas - mulheres no
período até 45 dias após o parto (deverão
apresentar qualquer documento como
cartão de gestante, documentos do
hospital, certidão de nascimento, etc);
trabalhadores da saúde; e pessoas com
doenças crônicas mediante prescrição
médica.

A Campanha será realizada no
período de 15 a 26 de abril, das 8 às 16
horas, mas, no dia 20 de abril (sábado), a
vacinação será das 8 às 17 horas. Para
maiores informações, entrar em contato
com a unidade de saúde mais próxima de
sua residência. Veja a programação:

Cerca de 600 pessoasparticipam da Campanha dePrevenção da Osteoporose

As tradicionais chuvas dos meses de março, mais uma vez, foramcausadoras de destruições parciais em pontes do município de Socorro.
Algumas delas já foram recuperadas pelo Departamento de Obras,

Com agilidade, pontes rurais são recuperadas

Serviços e Estradas Rurais, outras estão com obras em andamento. Na ponte da
Pedra Bela, ocorreu conserto em sua cabeceira e, no Bairro dos Morais foi trocada a
linha de tubos. Ambas já estão aptas a circulação normal de transeuntes e seus veículos.
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Câmara Municipal
1ª Sessão Extraordinária de 08 de abril de 2013.
Presidência do Vereador: João Pinhoni Neto.
Vereadores presentes: João Henrique Meira Sousa, João Pinhoni Neto, José Carlos Tonelli, Lauro
Aparecido de Toledo, Luis Benedito Alves de Oliveira, Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula,
Pedro Sabio Nunes, Tarcisio Francisco Sartori Junior e Thiago Bittencourt Balderi.
ORDEM DO DIA
Em única discussão e votação
Emenda 1 ao Projeto de Lei nº 25/2013 da vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula:
acrescentando evento no calendário oficial de eventos do município de Socorro. Em discussão: Pedido
de adiamento de discussão proposto pelo vereador Thiago Bittencourt Balderi para que o COMTUR
se manifeste. Em votação o requerimento do vereador foi aprovado por unanimidade;
Projeto de Resolução n.º 04/2013 da Mesa Diretora desta Câmara Municipal: concede licença ao
Vereador João Henrique Meira Sousa e convoca respectivo suplente. Deliberação do Plenário:
aprovado por unanimidade.
Em 1.ª discussão e votação
Projeto de Lei n.º 23/2013 do senhor Prefeito:autoriza o Poder Executivo a conceder suplementação
à subvenção social da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Socorro. Deliberação do Plenário:
aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 25/2013 do senhor Prefeito: cria calendário oficial de eventos do município de
Socorro. Em discussão: adiada em virtude de requerimento anteriormente apresentado com
referência a Emenda 1 ao projeto.

2ª Sessão Extraordinária de 08 de abril de 2013.
Presidência do Vereador: João Pinhoni Neto.Vereadores presentes: João Henrique Meira Sousa, João Pinhoni Neto, José Carlos Tonelli, LauroAparecido de Toledo, Luis Benedito Alves de Oliveira, Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula,Pedro Sabio Nunes, Tarcisio Francisco Sartori Junior e Thiago Bittencourt Balderi.
ORDEM DO DIA
Em 2ª discussão e votaçãoProjeto de Lei n.º 23/2013 do senhor Prefeito: autoriza o Poder Executivo a conceder suplementaçãoà subvenção social da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Socorro. Deliberação do Plenário:
aprovado por unanimidade.

CONVOCAÇÃO DE SESSÃO ORDINÁRIA
Data: 15 de abril de 2013 – segunda-feiraHorário: 20h
ORDEM DO DIA
Em 2ª discussão e votaçãoProjeto de Lei n.º 17/2013 Vereador José Carlos Tonelli: denomina a Estrada Municipal do bairro dosNogueiras como Estrada Luiz Corozolla.Projeto de Lei n.º 18/2013 do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior: altera art. 87 da LeiComplementar n.º 197/2012 (estipula jornada de trabalho de 6 horas diárias e 30 semanais aosservidores públicos lotados junto a Secretaria de Saúde do Município de Socorro).Em 1ª discussão e votaçãoProjeto de Lei nº 14/2013 do vereador Lauro Aparecido de Toledo: dá denominação a via pública deRua Vereador Rodolpho Fruchi, conforme específica;Projeto de Lei nº 16/2013 do vereador Luís Benedito Alves de Oliveira: dispõe sobre auxílio transportepara estudantes;Projeto de Lei n.º 21/2013 do Vereador João Pinhoni Neto: dispõe sobre a inclusão na grade curricularsuplementar das instituições de ensino públicas e particulares, vinculadas à Secretaria Municipalde Educação, de conteúdo relativo à qualidade de vida;Projeto de Lei n.º 22/2013 do Vereador Pedro Sabio Nunes: denomina logradouros públicos como Rua
Vitória Fávero Beneduzzi e Rua Armando Palmiro Beneduzzi.

Resolução n.º 02/2013
“Concede licença ao vereador João Henrique Meira Sousa e convoca respectivo suplente”JOÃO PINHONI NETO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADODE SÃO PAULO,Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:Art. 1º - Fica concedida licença ao vereador João Henrique Meira Sousa, desta CâmaraMunicipal, eleito pelo PV nos termos do artigo 14, III, da Lei Orgânica do Município, pelo período de70 (setenta) dias, a contar de 15 de maio de 2013.Art. 2º - Fica convocado o respectivo suplente, para assumir o cargo de vereador destaCâmara, observado o disposto no artigo 18 e § 1.º, da Lei Orgânica do Município.Artigo 3.º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.Câmara Municipal da Estância de Socorro, 09 de abril de 2013.

João Pinhoni Neto– Presidente

COMUNICADO DE OUVIDORIA
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, informa que a

servidora Daniela Mendes Bonetti, atende a população na Ouvidoria da Câmara Municipal, 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). Maiores informações pelo telefone
3895-1559.

COMUNICADO TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, informa que as SessãoOrdinária, que se realizará em 15 de abril, a partir das 20h, será transmitida ao vivo pela Rádio NossaSenhora do Socorro 1570 Khz e via internet pelos sites www.radiosocorro.com.br e

www.camarasocorro.sp.gov.br.  João Pinhoni Neto– Presidente.

Licitação
Socorro, 11 de abril de 2013.

A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro comunica a todos os interessados que seencontra aberto na Divisão de Licitações o seguinte processo:
Processo Nº 050/2013/PMES – Tomada de Preços Nº 002/2013. Objeto: Contratação deEmpresa especializada para a prestação de serviços de obras de engenharia para a execução de obras deAmpliação da UBS do Jardim Araujo, nos termos da Portaria nº 1.170 de 5 de junho de 2012, proposta nº3552102034085/10366 do Ministério da Saúde, com fornecimento de materiais. Tipo: Menor PreçoGlobal. Encerramento para a entrega dos envelopes Nº 01 – Habilitação e Nº 02 – Proposta até as 9he 30min do dia 03/05/2013, e reunião de Licitação às 9h e 40min. Período de Disponibilização doEdital: 15/04/2013 a 29/04/2013. Cadastramento até: 30/04/2013. Visita Técnica: 15/04/2013 até 30/04/2013, no horário das 8h e 30min até às 10h e 30min e das 13h até às 17h, exceto aos sábados,domingos, feriados e pontos facultativos, que devem ser agendadas com o Departamento dePlanejamento e Urbanismo, pelos fones: (19) 3855-9622/3855-9602/3855-9652 ou via e-mailplanejamento@socorro.sp.gov.br, com o Engº Felipe Nunes Tasca e Engº Victor Amadeu de Carvalho.Taxa de Edital: R$ 15,00. Socorro, 11 de abril de 2013.
Obs: No ato de pagamento da taxa, serão fornecidas: cópia do edital, memorial descritivo,cronogramas, planilhas orçamentárias, minuta de contrato e cd-room com cópias das plantas necessárias.
O Edital completo e maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitaçõesda Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, pessoalmente, à Avenida José Maria de Faria, 71,centro, Socorro, São Paulo, ou pelo telefone (19) 3855-9610, no horário comercial, exceto aos sábados,domingos, feriados e pontos facultativos, com Alexandra, Jéssica ou Mykner. A municipalidadedisponibilizará resumo dos documentos e informações essenciais no site www.socorro.sp.gov.br, nolink de licitações.
O Edital deverá ser retirado pessoalmente e após o recolhimento da taxa.
As datas acima referem-se aos dias úteis e em que haja expediente na Prefeitura Municipalda Estância de Socorro, quer seja, excluindo-se os sábados, domingos, feriados e pontos facultativos,bem como no horário das 8h 30min às 17h.Alexandra Aparecida de Mello – Chefe da Divisão de Licitações.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal, em cumprimento ao dispostono 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 Nº042/2013/PMES – PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2013, cujo objeto é a Aquisição de mobiliário paraimplantação das salas de agendamento da saúde, sala de atendimento ao cidadão, instalação do novoCRAS (através da verba IGD), móveis para o conselho tutelar e galpão de agronegócios, em conformidadecom as especificações constantes no anexo II – Termo de referencia do edital, para as empresas abaixorelacionadas, conforme Ata de Julgamento da Pregoeira, de 05/04/2013, disponibilizada na íntegra nosítio eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), a saber:

ART BASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E PEÇAS PARA ESCRITÓRIO LTDA, para o lote 01 pelo valortotal de R$ 2.374,00 (Dois Mil Trezentos e Setenta e Quatro Reais).ART BASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E PEÇAS PARA ESCRITÓRIO LTDA, para o lote 02 pelo valortotal de R$ 8.240,00 (Oito Mil Duzentos e Quarenta Reais).ART BASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E PEÇAS PARA ESCRITÓRIO LTDA, para o lote 03 pelo valortotal de R$ 2.970,00 (Dois Mil Novecentos e Setenta Reais).ROGER EDUARDO DOS SANTOS – ME, para o lote 04 pelo valor total de R$ 13.500,00 (Treze Mil e QuinhentosReais).
Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela Pregoeira, HOMOLOGANDO opresente processo de Pregão Presencial. Socorro, 12 de abril de 2013.André Eduardo Bozola de Souza PintoPrefeito Municipal

Maila Aparecida Jacinto - Pregoeira

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal, em cumprimento ao dispostono 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 Nº043/2013/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013, cujo objeto é a Registro de preços para a aquisiçãode lubrificantes, aditivos e fluidos para a manutenção da frota de veículos e maquinas da municipalidade,durante o período de 12 meses, conforme especificações constantes no anexo II do edital, para asempresas abaixo relacionadas, conforme Ata de Julgamento da Pregoeira, de 08/04/2013,disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), a saber:

FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA, para o item 01 pelo valor total de R$ 2.980,00(Dois Mil Novecentos e Oitenta Reais).ELION COMERCIAL LTDA, para o item 02 pelo valor total de R$ 1.798,00 (Um Mil Setecentos e Noventae Oito Reais).FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA, para o item 03 pelo valor total de R$ 1.200,00 (UmMil e Duzentos Reais).ELION COMERCIAL LTDA, para o item 04 pelo valor total de R$ 3.297,80 (Três Mil Duzentos e Noventa eSete Reais e Oitenta Centavos).PEFIL COMERCIAL LTDA, para o item 05 pelo valor total de R$ 1.707,00 (Um Mil Setecentos e Sete Reais).CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA, para o item 06 pelo valor total de R$ 571,20 (Quinhentose Setenta e Um Reais e Vinte Centavos).CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA, para o item 07 pelo valor total de R$ 528,00 (Quinhentose Vinte e Oito Reais).NA ATIVA COMERCIAL LTDA, para o item 08 pelo valor total de R$ 2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos Reais).NA ATIVA COMERCIAL LTDA, para o item 09 pelo valor total de R$ 23.400,00 (Vinte e Três Mil eQuatrocentos Reais).CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA, para o item 10 pelo valor de R$ 23.000,00 (Vinte e Três MilReais).ELION COMERCIAL LTDA, para o item 11 pelo valor de R$ 18.975,00 (Dezoito Mil Novecentos e Setentae Cinco Reais).ELION COMERCIAL LTDA, para o item 12 pelo valor total de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais).FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA, para o item 13 pelo valor total de R$ 1.840,00 (UmMil Oitocentos e Quarenta Reais).ELION COMERCIAL LTDA, para o item 14 pelo valor total de R$ 5.500,00 (Cinco Mil e Quinhentos Reais).ELION COMERCIAL LTDA, para o item 15 pelo valor total de R$ 5.600,00 (Cinco Mil e Seiscentos Reais).FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA, para o item 16 pelo valor total de R$ 2.530,00(Dois Mil Quinhentos e Trinta Reais).PEFIL COMERCIAL LTDA, para o item 17 pelo valor total de R$ 4.275,00 (Quatro Mil Duzentos e Setentae Cinco Reais).CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA, para o item 18 pelo valor total de R$ 2.200,00 (Dois Mile Duzentos Reais).FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA, para o item 19 pelo valor total de R$ 1.440,00 (UmMil Quatrocentos e Quarenta Reais).FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA, para o item 20 pelo valor total de R$ 1.960,00 (UmMil Novecentos e Sessenta Reais).FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA, para o item 21 pelo valor total de R$ 960,00(Novecentos e Sessenta Reais).PEFIL COMERCIAL LTDA, para o item 21 pelo valor total de R$ 2.200,00 (Dois Mil e Duzentos Reais).PEFIL COMERCIAL LTDA, para o item 23 pelo valor total de R$ 2.300,00 (Dois Mil e Trezentos Reais).ELION COMERCIAL LTDA, para o item 24 pelo valor total de R$ 1.728,00 (Um Mil Setecentos e Vinte eOito Reais).PEFIL COMERCIAL LTDA, para o item 25 pelo valor total de R$ 744,00 (Setecentos e Quarenta e QuatroReais).NA ATIVA COMERCIAL LTDA, para o item 27 pelo valor total de R$ 1.260,00 (Um Mil Duzentos e SessentaReais).
Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela Pregoeira, HOMOLOGANDO opresente processo de Pregão Presencial. Socorro, 12 de abril de 2013.André Eduardo Bozola de Souza PintoPrefeito MunicipalSilvia  Carla Rodrigues de Morais - Pregoeira
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2013
Registro de preços para Aquisição de Materiais de Construção e afins para uso nas pequenas
manutenções, reparos e pequenas obras, pelo período de 12 meses conforme especificações

descritas no anexo II – Termo de Referência do edital.
PROCESSO Nº 029/2013/PMES

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2013

Maila Aparecida Jacinto - Pregoeira

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2013
Registro de preços para Aquisição de Tubos de Concreto para manutenção e reparos nas

estradas rurais, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do edital.
PROCESSO Nº 038/2013/PMES

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2013

Silvia Carla Rodrigues de Morais - Pregoeira

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2013
Registro de preços para aquisição de peças de reposição para diversas máquinas utilizadas pelo
Departamento de Estradas Rurais e também no Aterro Sanitário Municipal, pelo período de 12
meses conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do edital.

PROCESSO Nº 034/2013/PMES
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2013

Silvia Carla Rodrigues de Morais - Pregoeira
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal, em cumprimento ao dispostono 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 Nº041/2013/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, cujo objeto é a Aquisição de equipamentos deinformática para a implantação de Agendamento, Central de Atendimento, Secretaria da Habitação,novo CRAS (através da verba IGD), galpão de agronegócios e também para substituição dos equipamentoslocados que serão devolvidos a contratada, conforme especificações descritas no anexo II – Termo deReferência do edital, para as empresas abaixo relacionadas, conforme Ata de Julgamento da Pregoeira,de 09/04/2013, disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade(www.socorro.sp.gov.br), a saber:
MKF INFO COMERCIO SERVIÇOS E TREINAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME para o item 01 pelo valorunitário de R$ 376,00 (Trezentos e Setenta e Seis Reais).CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - EPP, para o item 03 pelo valor unitário de R$ 33,00 (Trinta e Três Reais).ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO - ME, para o item 04 pelo valor unitário de R$ 884,00 (Oitocentose Oitenta e Quatro Reais).DANNY BENATTO FERREIRA DA SILVA – ME, para o item 05 pelo valor unitário de R$ 3.650,00 (Três MilSeiscentos e Cinquenta Reais).GUIMARÃES E MARQUES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA – EPP, para o item 06 pelo valor unitáriode R$ 2.270,00 (Dois Mil Duzentos e Setenta Reais).ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO – ME, para o item 07 pelo valor unitário de R$ 1.700,00 (Um Mil eSetecentos Reais).MICROSTART COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA – EPP, para o item 08 pelo valorunitário de R$ 1.582,00 (Um Mil Quinhentos e Oitenta e Dois Reais).CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA – EPP, para o item 09 pelo valor unitário de R$ 858,00 (Oitocentos eCinquenta e Oito Reais).CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA – EPP, para o item 10 pelo valor unitário de R$ 289,00 (Duzentos eOitenta e Nove Reais).

GUIMARÃES E MARQUES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA – EPP, para o item 11 pelo valor unitáriode R$ 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais).CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA – EPP, para o item 12 pelo valor unitário de R$ 191,00 (Cento e Noventae Um Reais).CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA – EPP, para o item 13 pelo valor unitário de R$ 429,00 (Quatrocentos eVinte e Nove Reais).CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA – EPP, para o item 14 pelo valor unitário de R$ 530,00 (Quinhentos eTrinta Reais).ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO – ME, para o item 15 pelo valor unitário de R$ 135,00 (Cento e Trintae Cinco Reais).Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela Pregoeira, HOMOLOGANDO opresente processo de Pregão Presencial. Socorro, 12 de abril de 2013.André Eduardo Bozola de Souza PintoPrefeito Municipal
Silvia Carla Rodrigues de Morais - Pregoeira
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A parceria do Estado de São Paulo, através da Secretaria do Esporte, Lazer e
Juventude com da FPEFit (Federação Paulista de Esportes e Fitness) e do Município de
Socorro, juntamente com o Departamento de Esportes e Lazer, trazem a Virada de
Lazer, dois dias de atividades recreativas para toda a população da cidade.

Nos dias 26 e 27 de abril (sexta e sábado), a partir das 8 horas da manhã, no
Centro de Exposições João Orlandi Pagliusi, a Virada do Lazer terá atividades que
incluem mesas de xadrez, damas, cartas, festival de pipas, atividades com peteca,
pebolim, tênis de mesa, dentre outras que podem ser desfrutadas por várias faixas
etárias durante todo dia e noite. Com o apoio da Prefeitura local, haverá segurança,
ambulância de prontidão para atendimentos médicos e monitores para
acompanhamento integral da população, e também profissionais formados e em
formação de educação física, para auxílio nas atividades radicais, como a parede de
escalada.

No sábado, 13 de abril, acontece a
terceira etapa do Circuito Socorrense de
Poker de 2013, com a presença de joga-
dores de Socorro e Região. Or-ganizado
pela Associação Socorrense de Poker
Texas Hold’em, com apoio do Depar-
tamento de Esportes e Lazer da Prefeitura
de Socorro, o Circuito Socorrense de Poker

Virada do Lazer acontece nos dias
26 e 27 de abril

Socorrense de Poker realiza sua
terceira etapa neste sábado

acontece no Recinto de Exposições João
Orlandi Pagliusi, a partir das 14 horas e
faz parte de um total de dez etapas a ser
disputadas pelos competidores. Ao final
das dez etapas, define-se o vencedor que
receberá, como prêmio principal, uma
motocicleta 0 km.

Na quarta-feira, 3 de abril, em
Lindóia, aconteceu a reunião mensal da
Câmara de Esportes do Circuito das Águas
Paulistas, com participação dos diretores
e secretários de esportes das cidades que
compõem o Circuito das Águas Paulista.
O Diretor do Departamento de Esportes
de Socorro, Airton Domingues de Souza,
e do Coordenador de Esportes, Paulo Ce-
sar Teixeira, participaram da reunião. Na
pauta, debateu-se as alterações no calen-

Diretores e secretários de esportes daregião reúnem-se em Lindóia
dário dos Joguinhos da Juventude, com
participação da Inspetoria de Esportes da
região, definiu-se a data do V Jogos da In-
tegração da Melhor Idade do Circuito das
Águas Paulistas, que acontecerá em So-
corro, no dia 10 de agosto, agendou-se a
continuidade do evento Maratona das Á-
guas e anunciou-se a inclusão, já na próxi-
ma reunião, no dia 8 de maio, em Jagua-
riúna, da participação de Holambra nas
reuniões da Câmara de Esportes.

Em continuidade ao desenvol-
vimento do Projeto “O ser no mundo”, o
corpo docente da EM Professor Eduardo
Rodrigues de Carvalho promoveu mais um
evento, reunindo alunos, familiares e
comunidade na noite do dia 02 de abril,
dia este que se comemora o “Dia Inter-
nacional do Livro Infantil”.

O objetivo deste evento visou
proporcionar momentos agradáveis a toda
a família e principalmente motivar a lei-
tura pelo prazer de ler, tendo a família
como mediador entre a criança e o livro.
“Aproximar as crianças dos livros, desde
o início das etapas de escolaridade,
enquanto avançam no processo de
alfabetização, pode fazer toda a diferença”,
comenta a Professora Coordenadora Ju-
rema Corsi Silva. A leitura permite às crian-
ças ampliar o repertório cultural, au-
mentar a familiaridade com a língua,
desenvolver o comportamento de leitor e
iniciar o processo formal da alfabe-
tização.

“Foi gratificante ver que os pais
se interessam pela escola, expressando
suas opiniões e o quanto se envolveram
nesta atividade, folheando os livros e
lendo para os filhos”, considera a Diretora
Viviane Cristina Casagrande Ribeiro.
Aproximadamente 100 crianças com seus
respectivos responsáveis, participaram
do evento nomeado como “Noite da
Leitura”, momento este que as crianças
puderam ouvir histórias contadas pelas
professoras com trajes a caráter de contos

Escola Professor Eduardo Rodrigues
de Carvalho promove Noite da

Leitura

TRÂNSITOMudança nos sentidos/Rua Gregorina deFaria Alexandroni
Em três trechos da referida rua, ocorreram mudanças na circulação de

veículos. O primeiro, de seu início, próximo a Madeireira Mato Grosso até a Rua
Farmacêutico José Picarelli sentido único/centro -bairro.  O segundo, entre as
ruas Farmacêutico José Picarelli e a Rua Nossa Senhora de Fátima, dois sentidos.
E o terceiro, à partir da Rua Nossa Senhora de Fátima até o entroncamento da Av.
Brasil, sentido bairro (Santa Cruz), com mão única.

No último dia 30 de Março, o Mu-
seu Municipal iniciou as gravações do do-
cumentário “A Batalha dos Francos - O Con-
flito Esquecido”. Com apoio da Divisão de
Cultura e Departamento de Comunicação
Social, o projeto concorre ao prêmio “Me-
mórias Brasileiras” do IBRAM (Instituto
Brasileiro de Museus). O documentário
aborda a contribuição dos socorrenses no
esforço de guerra e o espírito de sacrifício

Museu Municipal inicia as gravaçõesde documentário sobre a Revoluçãode 32
de  quatro voluntários do Batalhão 23 de
Maio mortos no trecho Lindóia-Socorro,
em Agosto de 1932. O primeiro dia de
gravações contou com os depoimentos de
Lourdes Picarelli (Voluntária na Casa do
Soldado), Irma Rovesta (Voluntária na
Casa do Soldado) e Antônio de Pádua
Báfero (Professor Universitário da
UNICAMP e autor do livro “Carta ao
Soldado 237”).

de fada: Branca de Neve, Bruxinha, Fada e
Chapeuzinho Vermelho.

Para finalizar as crianças presti-
giaram um teatro ressaltando a impor-
tância da leitura, com a personagem
clown Viviana, realizado pela Professora
Ana Lúcia Maciel chamada carinhosa-
mente pelas crianças de “Palhacinha”, e
em seguida receberam como lembrança,
livros da coleção Itaú. A diretora agradece
e parabeniza, mais uma vez os profes-
sores, funcionários e a comunidade do
Jardim Santa Cruz pela disposição e
envolvimento nas atividades realizadas
pela escola.

O Dia Internacional do Livro In-
fantil é comemorado em homenagem ao
escritor dinamarquês Hans Christian
Andersen, exatamente na data de seu
nascimento, 02 de abril, em virtude das
várias histórias criadas por ele, dentre
as mais conhecidas estão “O Patinho
Feio”, “O Soldadinho de Chumbo”, “A pe-
quena Sereia” e “As roupas novas do
Imperador”.

Segundo Jussara de Barros, gra-
duada em pedagogia da Equipe Brasil
Escola, a data é comemorada mun-
dialmente em mais de sessenta países,
como forma de incentivar e despertar nas
crianças o gosto pela leitura. “As histórias
reportam valores morais e éticos, que
levam o sujeito a repensar suas atitudes
do cotidiano, numa reflexão que pode
modificar sua ação, tornando-a melhor
enquanto pessoas”, acrescenta.


