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No ano do centenário do município,
Salto de Pirapora tornou-se um
verdadeiro canteiro de obras
Este ano, quando Salto de
Pirapora vai completar cem
anos de fundação, dia 24 de
junho, a administração municipal, com muita transparência, vem se empenhando em
dar andamento a uma série de
obras importantes para o município.
Entre essas obras, destacam-se a recuperação do antigo e abandonado centro comunitário, duas padarias comunitárias, construção de uma escola, ampliação e reforma do
recinto de festas, abertura e
prolongamentos de importantes ruas e pavimentação asfáltica em bairros da cidade, entre outras melhorias.
Páginas 4 e 5

Centro
Comunitário
Depois de vinte e cinco
anos de completo abandono, o
centro comunitário, localizado
no Jardim Avenida, na região
do bairro Campo Largo, cuja
construção começou no início
da década de 1970, está sendo
recuperado e, em breve, estará concluído graças ao empenho do governo municipal atual.
O centro comunitário,
quando for entregue à população do Campo Largo, deverá
ser contemplado ainda com o
projeto “Padaria Comunitária”. O investimento nessa
obra é de R$ 228 mil.

O centro comunitário do Campo Largo, antes abandonado por mais de 25 anos. Agora, em obras de recuperação em estágio avançado

Obras no recinto de festas
prosseguem a todo vapor

Local onde antes eram colocadas barracas improvisadas cobertas por lonas, agora vai contar com boxes modernos, de alvenaria

As obras de ampliação e
reforma do Recinto de Festas
Antonio Carlos Farrapo compreendem a construção de
dois galpões que juntos terão
1.760 metros quadrados de

área construída, tendo no interior de cada um deles 36 boxes com dimensões de 3,3 por
4,5 metros, local que será a
praça de alimentação e o galpão de agronegócios.

Dentre todas as melhorias
que estão sendo realizadas,
outro ponto que merece destaque é o setor de bares que também está passando por reformas, justamente para facilitar

e trazer mais comodidade aos
seus usuários.
As obras seguem em ritmo acelerado e sua conclusão está prevista para junho
próximo.

1.036.143,06
325.852,43
0,00
1.361.995,49
633.272,01
0,00
1.995.267,50
101.144,42
0,00
183,02
1.893.940,06

2.702.135,48
29,39%
20,60%
8,79%
66,35%
1.248.288,00
2.702.135,48
29,39%
20,60%
8,79%
66,35%
1.248.288,00

768.481,71
41.059,19
809.540,90
1.345,48
0,00
0,00
808.195,42
768.481,71
41.059,19
809.540,90
1.345,48
0,00
0,00
808.195,42

1.036.143,06
325.852,43
0,00
1.361.995,49
633.272,01
0,00
1.995.267,50
101.144,42
0,00
183,02
1.893.940,06

12.361 - Ensino Fundamental
Depesas c/ Recursos não Vinculados
Depesas c/ Recursos do FUNDEF
12.366 - Educação de Jovens e Adultos (Ensino Fundamental)
( = ) Subtotal da Despesa do Ensino Fundamental
( + ) Valor Retido ao Fundef
( - ) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEF
( = ) Total da Despesa do Ensino Fundamental
( - ) Auxílios / Suvenções / Contribuições
( - ) Recursos provenientes de Operações de Crédito
9.194.426,63
( - ) Rendimentos de Aplicações Financeiras
0,00 ( = ) APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL
104.146,48
417.046,65 TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS NO ENSINO
4.412,67 APLICAÇÃO NO ENSINO
0,00
Aplicação no Ensino Fundamental
525.605,80
Aplicação na Educação Infantil / Especial
Aplicação nos Profissionais do Magistério - FUNDEF
9.720.032,43 REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5º,LEI 9.394/96
9.720.032,43

DESPESAS DO ENSINO
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( = ) Total da Despesa da Educação Infantil / Especial
( - ) Auxílios / Suvenções / Contribuições
( - ) Recursos provenientes de Operações de Crédito
( - ) Rendimentos de Aplicações Financeiras
( = ) APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL

Valores expressos em R$
Acumulado
Trimestre

EXERCÍCIO: 2006

Acumulado
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PERÍODO: 1º TRIMESTRE

O Município de Salto de Pirapora vive a expectativa de
ter concretizado em breve um sonho de muitos anos, que é a
criação de uma vara distrital na cidade.
Objeto de uma luta incessante de mais de quinze anos,
agora tornou-se realidade a criação desse importante órgão
do Judiciário em nosso Município graças ao empenho da atual administração.
Dispõe a lei que criou a vara distrital de Salto de Pirapora,
que cabe ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo decidir sobre a prioridade da instalação e início das
atividades judiciais no novo serviço criado.
Assim, com essa alternativa, a administração municipal
já tem agendada uma audiência com o presidente do Tribunal
de Justiça, desembargador Celso Luiz Limongi, para o próximo dia 9 de maio para informá-lo que o Município tem disponibilidade de local para o funcionamento do Fórum e também poderá colocar à disposição da Justiça as demais infraestruturas necessárias aos serviços, tais como equipamentos,
pessoal, etc.
Para o Município os benefícios de se contar com uma vara
distrital são infindáveis, devido também a sua densidade populacional. Atualmente com cerca de 42 mil habitantes, estima-se que o Município tenha cerca de 13 mil processos em
tramitação no Fórum de Sorocaba, entre execuções fiscais da
Prefeitura e processos movidos pela comunidade.

MUNICÍPIO: SALTO DE PIRAPORA

Já é lei a criação do Fórum
de Salto de Pirapora
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Salto de Pirapora !

Dia 30, grande decisão do Veteranos
Acontece dia 30, no Estádio Municipal Jair Alves dos
Santos, a grande finalíssima
do Campeonato Municipal
de Futebol “Veteranos 35”. A
partida decisiva será entre as
equipes do Botafogo FC e da
Girocar Autopeças.
O Botafogo eliminou, domingo passado na semifinal
,em uma partida tranqüila, o
Paraná Clube por 7 a 0. Os
botafoguenses após essa surpreendente goleada vêm com
tudo para cima da Girocar em
busca desse importante título.
A Girocar derrotou o Grêmio Recreativo Veteranos

X
O Botafogo, à esquerda, terminou a primeira fase na liderança e enfrenta o forte time da Girocar Autopeças

por 3 a 1, numa partida muito equilibrada no primeiro
tempo. Já na etapa final, depois da falha do goleiro do
Grêmio, que “bateu roupa”

na seqüência de uma cobrança de falta, que resultou no
segundo gol girocarense. O
terceiro gol, que deu números finais à partida, surgiu de

um chute de quase do meio
campo, que pegou o goleiro
do Grêmio de surpresa novamente.
Com esse resultado a

equipe do Girocar Autopeças
vai empolgada para cima do
time da baixada paulistana, o
que promete ser uma grande
decisão do campeonato.

Almadina é o campeão do Intermunicipal

Os “baianos” de Boituva, do Almadina, souberam segurar e vencer a forte equipe sorocabana do Avenida

O time do Avenida, que fez pose de campeão ao longo
do certame, teve que se conformar com o vice

Torcedores e jogadores do Almadina fizeram muita festa
após seu time desbancar o Avenida

A boa atuação do trio de arbitragem, formado pelos
assistentes Bigorna e Lagarto e o árbitro Sidnilton

Com direito a mais uma
impecável apresentação da
Banda Marcial Afonso Verguerio (Banmav), a Divisão
Municipal de Esportes
(DME) procedeu o encerramento do Torneio Intermunicipal de Futebol de Salto de
Pirapora, dia 23.
O campeão foi o Almadina FC, de Boituva, depois de
vencer a AA Avenida, de Sorocaba por 2 a 1. A partida,
que foi cheia de lances eletrizantes, só foi definida na
etapa complementar, após o
Almadina fazer o seu segundo gol.
O Avenida que veio no esquema 4-4-2 teve muita dificuldade para enfrentar o Almadina, que jogou no 3-5-2.
Os “baianos” de Boituva
congestionaram o meio campo e saiam rápido nos contra
ataques. A equipe do Avenida, que esperava sair de Salto de Pirapora com o título
máximo da competição teve
que se contentar com o vicecampeonato.
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Concluída a primeira etapa da
pavimentação do Jardim Teixeira
A Prefeitura Municipal
de Salto de Pirapora já concluiu a pavimentação asfáltica da rua principal do Jardim Teixeira dos Santos.
Esse serviço faz parte de um
empenho da administração
municipal com vistas a recuperação das vias públicas
da cidade e, ainda, atender a
antiga reivindicação dos
moradores daquele bairro
que ficou muitos anos no esquecimento de outras administrações.
Depois da implantação
de guias e sarjetas e da devida preparação para receber
o pavimento asfáltico, os

serviços na rua Juvenal
Leme dos Santos estão concluídos. Assim, os moradores e usuários dessa via do
bairro já podem, finalmente, contar com essa melhora
significativa para o trânsito
local.
Os moradores do bairro
reclamavam há tempos do
abandono, do excesso de poeira e, em dias chuvosos, do
barro que se formava na referida rua.
Nos dias atuais, graças ao
empenho desta administração a população local não
passa mais por essas dificuldades.
Os serviços de pavimentação asfáltica na rua Juvenal Leme dos Santos estão concluídos

Seguem as obras de modernização
do sistema viário de Salto de Pirapora
A Prefeitura Municipal de
Salto de Pirapora, por intermédio dos setores de Obras e Planejamento, está realizando
obras viárias de interligação da
região central a bairros da cidade. O serviço compreende a
abertura do prolongamento das
ruas Avelino Benedetti Rosa e
Antonio Rodrigues Simões.
A rua Avelino Benedetti
Rosa terá sua extensão aumentada em mais de 430 metros e
se interligará com a Vila Nhá
Cota, enquanto que a Antonio
Rodrigues Simões se estenderá em quase 300 metros até o
Jardim Primavera, além de um
prolongamento com a rua Manoel Moreira Farrapo, transformando-se em importantes
acessos viários.
As transformações viárias e
no trânsito visam criar novas
opções de tráfego aos condu-

As novas ruas que interligarão o trânsito do centro da cidade a importantes bairros urbanos

tores de veículos. Com a abertura dessas vias, o governo
municipal estima que novos
bairros serão criados, uma vez
que grandes glebas de terra,
que hoje não são ocupadas,
certamente se tornarão viáveis
ao ramo imobiliário.
A desapropriação das áre-

as onde as vias estão sendo
abertas já foram providenciadas pela Prefeitura. Com essas
mudanças, a administração
visa principalmente o desenvolvimento de Salto de Pirapora, pois a intenção é também
de atrair futuros investimentos
empresariais.

As novas ruas, ou seja, os
prolongamentos, terão 14 metros de largura cada e calçadas
de 2,5 metros de largura.
A população como um
todo, principalmente das regiões agora beneficiadas, reivindicavam tais providências há
muitos anos.

Outro ponto importante a
ser destacado é que a Prefeitura está tomando todo cuidado
para preservar o último forno
de cal ainda existente na cidade, conhecido como “forno do
Lauro”, localizado nas imediações da rua Avelino Benedetti da Rosa.

Imprensa Oficial

28 de abril de 2006

Salto de Pirapora #

Município investe forte em saúde
A Prefeitura Municipal de
Salto de Pirapora disponibilizou para a Santa Casa um novo
espaço para os atendimentos de
ortopedia e fisioterapia do
Município. Após uma fase de
transição na direção da entidade, a Santa Casa rescindiu contratos com ortopedistas que
não vinham atendendo a contento a população.
Com a fisioterapia, a antiga administração cedeu gratuitamente os equipamentos para
uma determinada fisioterapeuta que os instalou em clínica
particular e não vinha também
atendendo com a devida atenção nem os pacientes da Santa
Casa e tampouco os do SUS.
Após todos esses fatos, a
atual administração ingressou
em juízo para recuperar aqueles equipamentos de fisioterapia. O intento da entidade resultou em êxito, em fevereiro
último.

Nova unidade de fisioterapia e ortopedia da Santa Casa

Como o hospital não possuia espaço devido para atender a demanda dos serviços de
fisioterapia e ortopedia, a direção da Santa Casa solicitou
à Prefeitura que disponibilizasse um local apropriado para o
atendimento dos pacientes de
Salto de Pirapora nessa importante área de saúde.
Com o novo espaço, foram
contratados novas equipes para

ortopedia e fisioterapia para
dinamizar o atendimento e, assim, acabar com a filas que
existiam nesses setores, sem
gerar custo algum aos pacientes.
A Santa Casa de Salto de
Pirapora convida toda a população para que conheça as novas instalações que ficam à
avenida Carlos Chagas, nº 210.
A entidade informa ainda

Dr. Marcelo Augusto atendendo durante o mutirão de otorrino

que, onde antes ficava a ortopedia agora instalou a farmácia, com recursos da sua própria irmandade. Assim, também esse setor deverá agilizar
os serviços, não correndo mais
o risco de vencimento de validade dos remédios.
Mutirão de otorrino - Tam-

bém caminhando no empenho
da administração municipal de

ampliar o atendimento à população saltopiraporense, a Diretoria Municipal de Saúde realizou no último dia 21 de abril
um mutirão na especialidade
de otorrinolaringologia.
Ao todo, foram atendidos
127 pacientes, adultos e crianças, com o objetivo de diminuir
as filas nessa área e, ainda, encaminhar aqueles que necessitarem para cirurgia.

Iniciada pavimentação do Campo Largo
A Prefeitura Municipal
de Salto de Pirapora está
preparando a rua Emiliano
Juvino de Almeida para receber pavimentação asfáltica. A rua, que se localiza no
bairro do Campo Largo, terá
aproximadamente 800 metros quadrados de pavimentação.
Esse serviço faz parte de
um empenho da administração municipal com vistas a
recuperação das vias públicas da cidade e, ainda, atender a antiga reivindicação

dos moradores daquela área
da cidade.
O governo municipal já
concluiu também a pavimentação de 5.700 metros
quadrados no Jardim Matarazzo, além da primeira etapa no Jardim Teixeira, ao
asfaltar a rua principal daquele bairro, a Juvenal Leme
dos Santos.
Agora está sendo contemplado o Campo Largo,
com o trabalho concentrado
na rua Emiliano Juvino de
Almeida.

VISITE O
NOSSO SITE
www.saltodepirapora.sp.gov.br
E-Mail: pmsp_imprensa@hotmail.com

Preparação da rua Emiliano Juvino de Almeida para receber a pavimentação asfáltica

$ Salto de Pirapora
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Prefeitura realizou audiência
pública da LDO e Plano Diretor

A Prefeitura de Salto de Pi- encontram-se em fase de esturapora realizou duas importan- dos, podendo ser alterados se
tes audiências públicas recen- necessário.
No encontro foi levado ao
temente. No último dia 19 de
abril, aconteceu a audiência conhecimento público, que o
pública sobre a Lei de Diretri- objetivo é dar oportunidade à
zes Orçamentárias (LDO), população de participar dos rupara o ano de 2007. A audiên- mos da aplicação das verbas do
cia cumpriu o disposto do art. orçamento do nosso municí48 da Lei de Responsabilida- pio. Agora, o Projeto de Lei da
LDO será encaminhado ao
de Fiscal (LRF).
Durante a audiência foi ex- Poder Legislativo para aprovaposto que os programas discu- ção até o dia 28 de abril.
Plano Diretor
tidos junto com o prefeito, vereadores, diretores e população
O governo municipal de
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DIVISÃO MUNICIPAL DE CULTURA

2ª PROPESP
PROVA PEDESTRE DE SALTO DE PIRAPORA

1º DE MAIO DE 2006
8 QUILÔMETROS
A Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora

COMUNICA
À população saltopiraporense, especialmente ao comércio de nossa cidade que, devido a prova pedestre a ser
realizada no feriado do Dia do Trabalho, as seguintes
ruas serão interditadas ao trânsito de veículos:
Largada: Praça do Calçadão, seguindo sentido à EE Dr.
Afonso Vergueiro, passando pelo Jardim Ana Guilherme, avenida Pedro Pires de Mello até o Jardim São Carlos, retornando pela mesma via passando pelas ruas Carlos Chagas, Manoel Moreira Farrapo, Praça da Fonte,
rua Silvino Dias Batista até a chegada ao Calçadão.

HORÁRIO: 9h30 às 11h30

Salto de Pirapora já deu início
também à elaboração do Plano Diretor de nossa cidade.
Para tanto, a Prefeitura realizou ontem, a segunda audiência pública relacionada ao plano.
A audiência aconteceu na
Câmara Municipal e nela participaram diversas lideranças de
associações de moradores de
bairros, representantes do comércio e empresas locais, além
de outras entidades representativas de Salto de Pirapora.

Representantes das comunidades deram sugestões

Balanço Orçamentário do Regime Próprio de Previdência Social
Exercício de 2005
Unidade Gestora : Salto de Pirapora Fundação Pública da Previdência dos Funcionários Públicos Municipais
RECEITA
Previsão
2.637.000,00
1.142.000,00
1.495.000,00
0,00
2.637.000,00

Receitas Correntes
Receitas de Contribuições
Receita Patrimonial
Outras Receitas Correntes
Soma

Movimentações Financeiras
0,00
Repasses Previdenciários Recebidos pelo RPPS
Contribuições Patronais
Contribuições Patronais do Exercício
Contribuições Patronais de Exercícios Anteriores
Subtotal
2.637.000,00
DÉFICIT TOTAL
360.000,00
TOTAL
2.997.000,00

Execução
2.735.317,83
1.035.144,18
1.699.882,73
290,92
2.735.317,83

Diferença
- 98.317,83
106.855,82
- 204.882,73
- 290,92
- 98.317,83
- 2.210.703,73

2.210.703,73
2.210.703,73
1.938.289,75
272.413,98
4.946.021,56
4.946.021,56

- 2.309.021,56
360.000,00
- 1.949.021,56

Fixação
2.997.000,00
2.982.000,00
120.000,00
2.862.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00

Execução
2.254.785,47
2.252.085,47
117.824,11
2.134.261,36
2.700,00
2.700,00
0,00
0,00

Diferença
742.214,53
729.914,53
2.175,89
727.738,64
2.300,00
2.300,00
10.000,00
10.000,00

2.997.000,00

2.254.785,47
2.691.236,09
4.946.021,56

742.214,53
- 2.691.236,09
- 1.949.021,56

DESPESA
Créditos Orçamentários e Suplementares
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
Investimentos
Reserva de Contingência
Reserva de Contingência

Subtotal
Superávit Total
Total
Jorge Alberto Carlos
Presidente

2.997.000,00
Homero João Moreira de Oliveira
Diretor de Finanças
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Salto de Pirapora %

Com apoio da Prefeitura, Gota encerrou projeto
Poesia sobre o Rio Pirapora com chaves de ouro
Com o apoio total da Prefeitura Municipal de Salto de
Pirapora, o Grupo Organizado Trabalhando Pró-Ambiente de Salto de Pirapora (Gota)
realizou, dia 18 de abril, uma
solenidade de encerramento
do projeto “Poesia”, tendo
como tema o rio Pirapora. A
solenidade aconteceu na Câmara Municipal, que também
colaborou com o Gota ao ceder espaço para o evento.
O projeto recebeu 25 poesias de alunos das escolas das
redes estadual e municipal de
ensino, além de particulares.

Dirigentes do Gota durante a solenidade

Público e participantes presentes ao evento

O concurso foi dividido
em três níveis escolares, sen-

do que os vencedores receberam troféus, medalhas, certi-

ficados e uma camiseta personalizada cada um. Todos os

participantes receberam medalhas e certificados.

Balanço Patrimonial do Regime Próprio de Previdência Social
Exercício de 2005
Unidade Gestora: SALTO DE PIRAPORA FUNDAÇÃO PÚBLICA DA PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
ATIVO
ATIVO FINANCEIRO
DISPONÍVEL
Bancos Conta Movimento
INVESTIMENTOS DOS REGIMES
PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA
Títulos de responsabilidade do Tesouro
Pré-fixado
Fundos de Investimentos
Poupança
Outros Fundos de Investimentos em Renda Fixa
ATIVO PERMANENTE
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO
Dívida Ativa
Outros Títulos e Valores
IMOBILIZADO
Bens Móveis
DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E
EXAUSTÔES (REDUTORA)

PASSIVO
PASSIVO FINANCEIRO
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
OBRIGAÇÕES A PAGAR
Fornecedores

- 4.712,82

1.399.251,62
4.661.740,14
114,30
5.967.041,28

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
EXECUÇÃO DA DESPESA
Valores em Liquidação

7.072,61

7.133,31

12.023.434,52
PASSIVO PERMANENTE

1.943.000,85
4.317,63
20.198,91
- 2.361,40

Ativo Real (Financeiro + Permanente)

1.965.155,99
13.988.590,51

Passivo Real (Financeiro + Permanente)
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMÔNIO
DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO
RESULTADO DO EXERCÍCIO

ATIVO COMPENSADO
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

60,70

5.634.000,00

PASSIVO COMPENSADO
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

TOTAL DO ATIVO

19.622.590,51

TOTAL DO PASSIVO

Jorge Alberto Carlos
Presidente

Homero João Moreira de Oliveira
Diretor de Finanças

2.637.000,00
2.997.000,00

7.133,31

11.329.119,54
2.652.337,66

13.981.457,20

2.637.000,00
2.997.000,00

5.634.000,00
19.622.590,51
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Nova escola do América será uma das maiores da cidade

Terreno no Jardim América, antes abandonado, agora abrigará uma nova escola municipal

A administração municipal continua empenhada na
área de educação, haja vista
o grande investimento que
está sendo feito com a construção de uma escola de ensino fundamental (1ª a 4ª séries) no Jardim América. Essa
unidade escolar, que será uma
das mais modernas de toda a
região, contará com oito salas de aula, biblioteca, sala de
leitura, salão de eventos, refeitório, entre outras dependências.
A escola vai atender a demanda por vagas no próprio
bairro e das adjacências, além
de solucionar o problema local que obrigava os estudantes daquela região da cidade
a se deslocarem para outros
estabelecimentos de ensino
mais distantes.
O local onde está sendo
construída a escola por mui-

tos anos ficou abandonado
pelas administrações anteriores, sendo motivo de constantes reclamações dos moradores daquelas proximidades.
No entanto, a atual administração preocupada além de
tudo em melhorar a qualidade de vida da população saltopiraporense, em nem um
momento deixou de empenhar-se para que tal conquista àquele bairro fosse alcançada.
O resultado está aí, uma
obra de grande porte com visão para o futuro, pois além
de solucionar o problema de
um terreno que ficou abandonado por muitos anos, sem
dúvida alguma, agora, com a
construção dessa escola irá
também promover maior inclusão social e dignidade aos
pais e crianças daquela localidade.

Padarias Comunitárias estão em fase de conclusão
As duas padarias comunitárias que a Prefeitura está
construindo estão quase concluídas. Principalmente, a do
Jardim Ana Guilherme. A
outra está localizada no Jardim Teixeira.
As padarias comunitárias
fazem parte de um projeto da
Diretoria Municipal de Assistência Social, que busca
geração de renda às famílias
desses bairros.
O Jardim Teixeira, que
durante as administrações
anteriores ficou praticamente esquecido, está tendo neste governo municipal o privilégio de receber uma obra
de tamanha importância para
seus moradores. A padaria
comunitária que está sendo
implantada no bairro tem a
finalidade de auxiliar na geração de renda das famílias
envolvidas nesse projeto, que

As padarias comunitárias do Jardim Ana Guilherme (esq.) e do Jardim Teixeira estarão atendendo a população em breve

resultará numa melhor qualidade de vida à sua comunidade.
A administração atual que
já realizou diversas melhorias para o referido bairro espera que com mais essa obra
a população local conquiste
mais dignidade social.
Outro bairro que também
está sendo contemplado com
a implantação da padaria co-

munitária é o Jardim Ana
Guilherme. Nesse bairro, por
exemplo, a Prefeitura também vem dedicando atenção
especial.
Os objetivos da padaria
no Ana Guilherme são os
mesmos daqueles destinados
ao Teixeira, como geração de
renda às famílias mais necessitadas e na busca de instituir mais dignidade aos seus

moradores.
A administração municipal espera que as padarias
possam dar às comunidades
carentes de cada bairro a
oportunidade delas aprenderem a fazer os produtos próprios de panificadoras, não
só para o consumo familiar
mas ainda na obtenção de
renda extra com a venda da
produção excedente.

Oficina de Teatro
Estão abertas as inscrições para a Oficina de Teatro da Divisão Municipal de
Cultura. Podem se inscrever
munícipes de ambos os sexos, a partir de 10 anos. Maiores informações à rua Pedro Aleixo dos Santos, nº 36,
Centro, ou pelo telefone
3292-1301, ramal 228.

