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OBRAS E GERAÇÃO DE RENDA
FORAM DESTAQUES DO ANO

A Praça da Fonte tornou-se um
dos cartões postais da cidade
Este ano a administração
municipal realizou uma série de obras importantes
para o município. Em 2007,
o governo municipal concluiu importantes obras para
atender os anseios da população e melhorar a qualidade de vida do saltopiraporense. Também merece destaque os avanços na área
social. A administração deu
ênfase no trabalho voltado à
geração de renda e inclusão
social.
Além disso, o governo
municipal ampliou os investimentos em saúde, em educação e nas áreas de cultura
e esportes. A administração
também investiu em segu-

rança pública, com a criação
da Guarda Municipal, além
de medidas diversas visando
a melhoria dos serviços públicos.
A administração municipal teve importante papel na
instação do Foro Distrital de
Salto de Pirapora, que aconteceu recentemente. O funcionalismo público municipal
recebeu melhores condições
de trabalho, com equipamentos novos, além de cursos
para reciclagem profissional.
Entre as obras, destacaram-se a construção do Centro de Referência da Assistência Social (Cras), no Campo
Largo; duas padarias comunitárias, no Jardim Teixeira e

no Jardim Ana Guilherme;
duas escolas municipais, a do
Jardim América, a nova escola especial, no Centro, e a revitalização da Praça da Fonte.
O governo municipal continuou seu plano de investimentos na pavimentação de
ruas nos bairros e entregou à
população as novas ruas na
área central da cidade. A Prefeitura iniciou ainda as obras
da nova avenida que está sendo implantada entre o Campo Largo e o distrito industrial. Outra obra importante
iniciada este ano é a da nova
sede administrativa do Paço
Municipal, também no Campo Largo.

A Administração Municipal
deseja a todos
um feliz Natal e
próspero ano-novo!
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LEI Nº 1226/2007

De 12 de dezembro de 2007.

“Dispõe sobre alterações na Lei Orçamentária Anual de 2008, Lei nº
1220/07, de 08 de novembro de 2007 e, dá outras providências.”
JOEL DAVID HADDAD, Prefeito do Município de Salto de Pirapora, usando de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica alterado o Anexo 2 – Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas, nos órgão / unidades,
07.01 – Diretoria de Educação e 07.03 – Merenda Escolar, na forma estabelecida nesta Lei.
I – Em 07.01 – Outras despesas correntes, do valor de R$ 2.019.000,00 para R$ 1.899.000,00, Material de Consumo,
na importância de R$ 592.000,00 para R$ 472.000,00, estabelecendo, no total da unidade da quantia de R$ 5.840.000,00
para R$ 5.720.000,00.
II – Em 07.03 – material de consumo, do valor de R$ 689.000,00 para R$ 809.000,00, consignado, no total da unidade,
de R$ 7000.000,00 para R$ 820.000,00.
Artigo 2º - O Anexo 6 – Programa de Trabalho, Anexo 7 – Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por
Projetos, Atividades e Operações Especiais e Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e
Programas, que acompanhar a presente Lei, devidamente modificados, substituem na íntegra, os documentos respectivos, que foram juntados na Lei nº 1220/07, de 08 de dezembro de 2007.
Artigo 3º - Ficam alteradas, a Subfunção 306 – Alimentação e Nutrição, no importe de R$ 700.000,00 para R$ 820.000,00,
e a Subfunção 365 – Ensino Infantil, na importância de R$ 2.980.000,00 para R$ 2.860.000,00.
Artigo 4º - Os demais dispositivos da Lei nº 1220/07, de 08 de novembro de 2007, aqui não modificados, permanecem
inalterados.
Artigo 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Salto de Pirapora, 12 de dezembro de 2007.
JOEL DAVID HADDAD
Prefeito Municipal
Publicada em lugar de costume na mesma data.
MARIA KELLY NAGAO M. PORTO
Secretária Geral de Gabinete Substituta
LEI Nº 1225/2007
De 12 de dezembro de 2007.
“Dispõe sobre alterações dos Anexos II e III, da Lei nº 1144/2005, de 09 de novembro de 2005, modificada pelas Leis nº 1185/2006, de 17 de novembro de 2006
e 1214/2007, de 15 de outubro de 2007 e, dá outras providências.”
JOEL DAVID HADDAD, Prefeito do Município de Salto de Pirapora, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica alterado o Anexo II, constante do Plano Plurianual – PPA, conforme os Programas que acompanham
esta Lei, da seguinte forma:
a) Programa – 0 – Operações Especiais, incluindo-se nele a reserva de contingência, identificado como Programa 999,
aprovado anteriormente.
b) Programa – 14 – Creche, órgão / unidade 07.01, na importância de R$ 4.646.000,00, para o valor de R$ 4.526.000,00.
c) Programa – 18 – Merenda Escolar, órgão / unidade 07.03, no importe de R$ 2.707.000,00, para a quantia de R$
2.827.000,00.
Artigo 2º - Introduz no Anexo III, constante do Plano Plurianual – PPA, as seguintes alterações, conforme planilhas que
acompanham:
a) No Programa – 0 – Operações Especiais – 4 – Reserva de Contingência, nos órgãos / unidades: 02.01 e 14.01, que
constavam no PPA anterior, como Programa 999.
b) No órgão / unidade de 05.01 para 06.01, referente aos Juros e Amortizações da Dívida Pública, para ficar compatível com a Lei Orçamentária Anual.
c) O Programa – 14 – Creche, Órgão / Unidade 07.01, do exercício de 2008, da quantia de R$ 1.211.000,00, para o
valor de R$ 1.091.000,00.
d) No Programa – 18 – Merenda Escola, Órgão / Unidade 07.03, do ano de 2008, no importe de R$ 700.000,00, para
soma de R$ 820.000,00.
e) No Programa – 33 – Vias Urbanas, Órgão / Unidade 13.01, que estabelecia como Projeto, ampliação de equipamentos e instalações para atividade – 31 – Manutenção dos Serviços Urbanos.
Artigo 3º - As demais disposições da Lei nº 1144/2005, de 09 de novembro de 2005, com as modificações introduzidas
pela Lei nº 1185/2006, de 17 de novembro de 2006 e Lei nº 1214/2007, de 15 de outubro de 2007, que tratam do Plano
Plurianual, não contrariadas pela presente Lei, permanecem inalteradas.
Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Salto de Pirapora, 12 de dezembro de 2007.
JOEL DAVID HADDAD
Prefeito Municipal
Publicada em lugar de costume na mesma data.
MARIA KELLY NAGAO M. PORTO
Secretária Geral de Gabinete Substituta

EXPEDIENTE

De 12 de dezembro de 2007.
“Dispõe sobre alterações dos Anexos constantes na Lei nº 1208/2007,
de 18 de junho de 2007, modificada pela Lei nº 1215/2007, de 18 de
outubro de 2007 e, dá outras providências.”
JOEL DAVID HADDAD, Prefeito do Município de Salto de Pirapora, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica alterado o Anexo V, constante da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme os
Programas que acompanham esta Lei, da seguinte forma:
a) Programa – 0 – Operações Especiais, incluindo-se nele a reserva de contingência, identificado como
Programa 999, aprovado anteriormente.
b) Programa – 14 – Creche, órgão / unidade 07.01, na importância de R$ 1.211.000,00, para o valor de
R$ 1.091.000,00.
c) Programa – 18 – Merenda Escolar, órgão / unidade 07.03, no importe de R$ 700.000,00, para a quantia
de R$ 820.000,00.
Artigo 2º - Introduz no Anexo VI, constante do LDO, as seguintes alterações, conforme Planilhas que
acompanham:
a) No Programa – 0 – Operações Especiais – 4 – Reserva de Contingência, nos órgãos / unidades: 02.01
e 14.01, que constavam na LDO anterior, como Programa 999.
b) No órgão / unidade de 05.01 para 06.01, referente aos Juros e Amortizações da Dívida Pública, para
ficar compatível com a Lei Orçamentária Anual.
c) O Programa – 14 – Creche, Órgão / Unidade 07.01, da quantia de R$ 1.211.000,00, para o valor de R$
1.091.000,00.
d) No Programa – 18 – Merenda Escola, Órgão / Unidade 07.03, do ano de 2008, no importe de R$
700.000,00, para soma de R$ 820.000,00.
e) No Programa – 33 – Vias Urbanas, Órgão / Unidade 13.01, que estabelecia como Projeto, ampliação
de equipamentos e instalações para atividade – 31 – Manutenção dos Serviços Urbanos.
Artigo 3º - As demais disposições da Lei nº 1208/2007, de 18 de junho de 2007, com as modificações
introduzidas pela Lei nº 1215, de 18 de outubro de 2007, que tratam da Lei de Diretrizes Orçamentárias,
não contrariadas pela presente Lei, permanecem inalteradas.
Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Salto de Pirapora, 12 de dezembro de 2007.
JOEL DAVID HADDAD
Prefeito Municipal
Publicada em lugar de costume na mesma data.
MARIA KELLY NAGAO M. PORTO
Secretária Geral de Gabinete Substituta

Tribunal de Contas aprova
as contas da Prefeitura
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE) aprovou as
contas do exercício de 2006 da Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora. O parecer favorável às contas anuais da administração municipal
foi dado pelo relator-conselheiro do TCE Robson Marinho, na 36ª sessão ordinária da Segunda Câmara, realizada dia 11 de dezembro último, no auditório “Professor José Luiz de Anhaia Mello”.
O voto do favorável do relator no processo TC-003447/026/06 foi
aprovado pela Corte.
As contas de 2005 da Prefeitura também foram aprovadas pelo TCE.
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Construção do novo paço já está no segundo pavimento
As obras da nova sede administrativa do Paço Municipal já atingiram o patamar do
segundo pavimento do projeto. A nova Prefeitura, localizada no bairro do Campo Largo,
vai contar com uma área construída de aproximadamente
três mil metros quadrados e deverá ficar pronta em julho de
2008, de acordo com o prazo
para a conclusão da obra. A
construção segue em ritmo
acelerado.
De acordo com o projeto arquitetônico, a nova sede do
paço terá três pavimentos, um
térreo, um intermediário e um
superior. No prédio haverá
agência bancária, lanchonete,
auditório, saguão, salões para
atendimento, recepção e informações. Também foram projetadas áreas para todas as dire-

torias existentes na administração municipal de Salto de Pirapora e algumas a serem
criadas, como de agricultura,
meio ambiente e desenvolvimento econômico, além de
área de gabinete do prefeito.
Com o amplo estacionamento e as demais dependências, a nova prefeitura será das
mais modernas da região, pois
foi projetada para atender a população com máximo de conforto e eficiência. Nas proximidades da obra, em futuro
próximo, serão construídas a
nova Câmara de Vereadores e
o fórum, além de um teatro, um
ginásio de esportes e um parque ambiental.
O projeto da administração
municipal é implantar naquela
região da cidade um grande
complexo urbanístico.

As obras da nova prefeitura seguem em ritmo acelerado

Obras das novas escolas municipais, de Educação
Especial e do Jardim América, estão concluídas

A escola do Jd. América vai funcionar já em 2008
As construções da nova
Escola Municipal de Educação
Especial e da nova Escola
Municipal de Ensino Fundamental do Jardim América já
estão prontas. A Prefeitura
aguarda apenas a conclusão
das licitações do mobiliário e
equipamentos internos dos prédios que abrigarão as novas escolas para entrega-las à população.
A escola do Jardim Améri-

ca tem área construída de
1.770,87 metros quadrados em
um terreno de 2.740,24 metros
quadrados, localizado à rua
Belmiro Guilherme da Rocha.
Essa unidade escolar conta
com oito salas de aula, áreas
administrativas com sala dos
professores, secretaria, coordenadoria e diretoria, além das
áreas de serviço, como cozinha, despensa, refeitório e estacionamento.

As instalações da nova escola atendem em sua totalidade a Lei de Acessibilidade nº
9050 que, entre outras exigências, prevê o acesso de pessoas portadoras de deficiências a
todas as dependências de prédios públicos. A escola foi dotada de rampas interligando os
pavimentos e banheiros apropriados para cadeirantes.
Outra preocupação da administração municipal foi a de
instalar no novo prédio dispositos de segurança de proteção
e combate a incêndio, ou seja,
uma obra completa, conforme
informações do setor de Engenharia da Prefeitura.
Os departamentos de licitações e compras já efetuaram as
aquisições do mobiliário e
equipamentos e, de acordo
com a Diretoria Municipal da
Educação, a nova escola deve
já estar atendendo a comunidade no ano letivo de 2008.
A escola municipal do Jardim América vai suprir com
folga as necessidades de vagas

para alunos das séries iniciais
do ensino fundamental, ou
seja, de primeira à quarta séries.
A construção da nova Escola Municipal de Educação
Especial, no Centro, também já
está concluída. De acordo com
a diretoria da educação, a nova
escola é referência na área em
se tratando da região de Sorocaba. Até mesmo em todo o
estado a nova escola especial
de Salto de Pirapora pode ser

considerada um modelo.
Como não poderia deixar
de ser, as instalações da nova
escola especial também atendem em sua totalidade a Lei de
Acessibilidade 9050. Essa unidade escolar conta com o que
há de mais moderno em termos
arquitetônicos e com equipamentos para atender as necessidades especiais dos alunos
portadores de deficiências.
Exemplo disso, é a piscina
aquecida que vai funcionar ali.

Acessibilidade está presente na nova escola especial
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Educação recebeu menção honrosa do MEC
A Diretoria Municipal da
Educação de Salto de Pirapora
recebeu em 2007 menção honrosa como certificado de bom
desenvolvimento educacional
pela melhoria da qualidade da
educação básica pública. O
certificado é assinado pelo ministro da Educação, Fernando
Haddad, e a menção honrosa
deve-se ao fato de o município de Salto de Pirapora ter
obtido nota de destaque no Íncide de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb).
A Diretoria Municipal da
Educação credita o bom desempenho no Ideb às ações que
vem desenvolvendo desde
2005 com o objetivo de ampliar a capacitação dos professores da rede municipal de ensino. Exemplo disso foram os
cursos de formação continuada que a diretoria da educação
ofereceu aos professores nos
últimos três anos.
No último dia 18, deu-se o
encerramento do curso “A inclusão de deficientes na escola: questões fundamentais”. O
curso, destinado aos docentes
da rede municipal, foi ministrado por professores da Universidade de Sorocaba (Uniso). Em 2007, os professores
municipais também participaram do Encontro Regional de
Educadores, em Sorocaba.
“Educação”, “Meio Ambiente” e “Cidadania”, com esses temas a Diretoria Municipal da Educação promoveu a
1ª Semana do Professor de Salto de Pirapora. O evento foi realizado em outubro último, na
semana do Dia do Professor.
O objetivo principal da semana do professor também foi
de desenvolvimento da formação continuada e capacitação
dos educadores de nossa cidade. Participaram do evento,
educadores das escolas municipais, estaduais e particulares
de Salto de Pirapora. Os professores palestrantes são membros da Universidade Federal
de São Carlos (Ufscar), Uni-

mar a atenção da comunidade
para a necessidade de preservação do meio ambiente. Foi
esse o intuito da diretoria da
educação ao promover a atividade.
Em outubro, a Prefeitura de
Salto de Pirapora providenciou
o plantio de mais 500 mudas
de árvores nativas. O plantio
contou com o apoio dos mesmos colaboradores que já haviam participado em setembro
Participaram da 1ª Semana do Professor os docentes
das escolas municipais, estaduais e particulares

versidade do Estado de São
Paulo (Unesp), Universidade
de Sorocaba (Uniso) e Universidade de São Paulo (USP).
Nesse evento, a diretoria da
educação contou com a parceria do Grupo Organizado Trabalhando Pró-Ambiente de
Salto de Pirapora (Gota).
Ainda em parceria com o
Gota, a diretoria da educação,
com apoio do setor de Obras

da Prefeitura, realizou em setembro, em comemoração ao
Dia da Árvore, o plantio de mil
mudas de árvores nativas no
parque natural “Olézio dos
Santos”. Participaram do evento alunos das escolas estaduais, municipais e particulares,
além dos escoteiros de Salto de
Pirapora.
Colaborar para a recuperação do parque natural e cha-

e, ainda, das crianças do Centro de Valorização da Criança
(CVC).
Ao todo, foram 1.500 mudas plantadas pela Prefeitura e
colaboradores.
As mudas foram doadas
pela CPFL, que já havia doado 500 delas para o evento do
Dia da Árvore. Naquela ocasião, a Universidade de Sorocaba (Uniso) doou as outras
500 mudas.

Escolas municipais
formaram mais de
700 alunos este ano

Certificados para 630 crianças da pré-alfabetização

Crianças do CVC plantaram mudas no Jd. Teixeira

Ao todo, foram plantadas 1.500 mudas de árvores

As escolas da rede municipal de ensino formaram 720
alunos em 2007. Este mês,
aconteceram as entregas dos
certificados para 630 crianças
que concluiram a pré-alfabetização nas escolas municipais
Jayme Ferreira da Fonseca,
Jana Marum dos Santos, João

Fernandes de Andrade, Maria
Rizzi Canalle e Quintas de Pirapora. A diretoria da educação
também realizou a formatura
na 8ª série de 90 alunos da escola municipal professor José
Marcello. Foi a primeira turma
de formandos desse estabelecimento escolar.

Formatura da 8ª série da José Marcello: 90 formandos
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Assistência Social promoveu cursos
para geração de renda e inclusão
Cras formou mais de mil munícipes; muitas famílias já vivem da renda com novo trabalho
A Diretoria Municipal da
Promoção Social empenhou-se
este ano na realização de cursos às famílias de baixa renda
com o objetivo de proporcionar a elas geração de renda e
inclusão social. Alguns desses
cursos são profissionalizantes.
Desde a implantação das padarias comunitárias nos jardins
Teixeira e Ana Guilherme,
além da instalada no Centro de
Referência de Assistência Social (Cras), no Campo Largo,
diversos cursos foram realizados e centenas de famílias beneficiadas.
Os cursos da Assistência
Social formaram mais de mil
saltopiraporenses, desde crian-

ças, jovens e adultos até a terceira idade, nas áreas de informática, artesanato, pintura em
tecidos, pintura em telas, crochê e bordado, doces e salgados para festas, panificação,
trufas, pirulitos de chocolate e
bombons, teatro e formação
em artes, bijuteria e bordados,
entre outros.
Muitos desses munícipes
atendidos pelos projetos da
Assistência Social da Prefeitura de geração de renda e inclusão social, até mesmo famílias
inteiras, já vivem da renda obtida com o trabalho e as vendas do que passaram a produzir depois de terem participado dos cursos.

O curso de pintura em tecidos é um dos mais procurados no Cras

Campo Largo, Teixeira e Ana Guilherme
ganharam padarias comunitárias
Além da padaria comunitária implantada no Centro de
Referência da Assistência Social (CRAS), no bairro do
Campo Largo, que foi entregue
à população em março último,
o governo municipal inaugurou ainda duas padarias comunitárias em abril de 2007, uma
no Jardim Teixeira dos Santos
e a outra no Jardim Ana Guilherme.
A padaria do Jardim Teixeira leva o nome de Benedita
Leite de Andrade e já representa numa importante unidade
municipal para auxiliar na geração de renda dos moradores
do bairro. A comunidade do
Jardim Teixeira teve na administração atual, o privilégio de
receber diversas obras importantes. O bairro não dispunha
de asfalto e hoje 100% de suas
ruas já foram pavimentas, sem
custo para seus moradores.

pontos baixos do rio.
A exemplo do Jardim Teixeira, o Jardim Ana Guilherme
também recebeu atenção especial do governo municipal. Sua
padaria comunitária foi denominada Maria Aparecida Carneiro Pires. Os objetivos da padaria no Jardim Ana Guilher-

me são os mesmos, ou seja,
geração de renda às famílias
mais necessitadas e na busca
de instituir mais dignidade aos
seus moradores.
O Jardim Ana Guilherme
também teve suas ruas totalmente asfaltadas, igualmente
sem custo aos moradores.

Formatura de uma das turmas de panificação

Além disso, o governo municipal empenhou-se em combater o grave problema com as
enchentes que o bairro enfrentava. A Prefeitura executou,
desde 2005, várias obras no
bairro para amenizar as enchentes. Entre elas destacam-

se os serviços de limpeza, desobstrução e afundamento da
calha do rio Pirapora, numa extensão de 6 quilômetros; implantação de 360 metros de galerias de águas pluviais; construção de um canal de desvio
de águas pluviais e diques em

Famílias já vivem da renda com a venda dos pães
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Saúde reformou centrocirúrgico
e adquiriu novos equipamentos
A Diretoria Municipal de
Saúde concluiu uma ampla reforma no centrocirúrgico do
Centro Médico Municipal. A
reforma da sala de cirurgia
consistiu na colocação de revestimento com azulejos especiais para ambiente hospitalar,
substituição dos vitrôs e porta
de ferro por caixilhos de alumínio anodizado, instalação de
paredes de divisórias de PVC,
portas, fechaduras, pintura,
além da aquisição de novos
equipamentos hospitalares e
novo mobiliário.
As instalações elétricas e
hidro-sanitárias do centrocirúrgico também foram revitalizadas.
A sala de inalação e préconsulta e o consultório odontológico do centromédico também foram reformados recentemente.
Além disso, visando pres-

tar o melhor atendimento possível à população, a diretoria
de saúde também adquiriu novos equipamentos este ano,
sendo os principais os seguintes: para a Maternidade Municipal: um aparelho de ultrassonografia, dois oxímetros de
pulso, um aminioscópio e um
aspirador cirúrgico; para a Vigilância Epdemiológica: duas
câmaras para conservação de
vacinas; para o Laboratório
Municipal: um microscópio,
uma estufa de secagem, uma
centrífuga de bancada, uma
centrífuga para microhematócitos; para o Centro Médico:
um bisturí eletrônico, um eletrocardiógrafo, um colposcópio; para o pronto-socorro da
Santa Casa: um eletrocardiógrafo, um aspirador cirúrgico,
um monitor cardíaco multiparamétrico e um ventilador eletrônico.

Salto de Pirapora recebeu nova
viatura para a Polícia Militar
O prefeito municipal recebeu do secretário estadual da
Segurança Pública uma nova
viatura para a Polícia Militar.
A solendidade de entrega da
viatura aconteceu dia 18 último, em Sorocaba.
O veículo recebido vinha
sendo uma reivindicação do
Executivo municipal, que de-

seja colocar à disposição da
população saltopiraporense
melhores condições de segurança. A administração municipal vem se empenhando no
sentido de estabelecer parcerias entre as polícias civil e militar e a Guarda Municipal, visando atender os anseios da
população em segurança.

Agora o centrocirúrgico do Centro Médico está em melhores condições de atendimento

Prefeitura construiu um sistema
de tratamento de esgoto para
atender a escola da Barra

Esgoto corria a céu aberto, agora está resolvido

Policiais e a nova viatura destinada ao município

A Prefeitura Municipal de
Salto de Pirapora construiu
um sistema de tratamento de
esgoto para atender a Escola
Estadual Bairro da Barra.
Essa era uma antiga reivin-

dicação da direção daquela
unidade escolar devido aos
transtornos causados pelo
forte odor do esgoto que corria a céu aberto nas imediações da escola.

Além do mau cheiro, os
alunos da escola da Barra
corriam o risco ainda de contrairem doenças ao entrarem
em contato com o esgoto. No
posto de saúde localizado
próximo à escola, era comum
o atendimento de crianças
com sintomas de intoxicação
por causa do esgoto.
O sistema de tratamento
de esgoto construído pela administração municipal é
composto de uma fossa séptica, dois filtros anaeróbicos
e dois sumidouros, além de
aproximadamente 550 metros de tubos para canalização. A obra foi executada
com recursos próprios da
Prefeitura.
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Professora Mírian lança livro
Um Salto para a História,
hoje, na Câmara
A verdadeira história de devoção e amor por uma cidade contada por quem viveu nesta terra
Muitas pessoas passam pela
vida e nem se apercebem da
riqueza de sua história e do
valor de seus personagens. Ficam como peixes em aquários, num ir e vir, do amanhecer
ao anoitecer; do nascimento até
a morte.
Já alguns, raros sobreviventes da mesmice e da falta de
brilho próprio, passam pela
vida como máquinas fotográficas vivas, que a tudo registram e gravam para sempre em
sua memória. Vivem, com
vontade, com prazer e dividem
com o mundo as suas lembranças.
Mírian é uma dessas pessoas especiais, que passam
pela vida como se fizesse uma
linda viagem, cheia de paisagens e personagens inesquecíveis.

Neste livro, a professora
Mírian César Baptista, 74 anos,
narra a história de Salto de Pirapora, sua terra natal e sua
grande paixão. Relembrando
fatos e nomes, ela fará muita
gente voltar no tempo e parar
para pensar no valor da terra
que habitam e no orgulho de
fazerem parte de uma história
de lutas, conquistas e descobrimentos de novos caminhos
rumo ao futuro.
”Não pretendo com este livro ser uma escritora brilhante. Pretendo, apenas, que as
crianças e os jovens da minha
terra saibam um pouco da sua
história. Aqui nasci, cresci e fui
muito feliz,”explica a professora Mírian
A história que professora
Mírian relata, começa no século XVII, continua no século

XX e termina no século XXI.
A tarefa de pesquisar, relembrar, coletar informações
para escrever o livro exigiu
muita paciência, trabalho e perseverança da professora Mirian, que contou com a colaboração da filha Flávia, que é escritora e jornalista, com a ajuda do neto Ariel, que digitou
todo trabalho e do genro, Glauco, que fez a capa, a diagramação e as ilustrações.
Mirian quer contribuir para
a divulgação da história da sua
cidade: “Ficarei feliz se este
livro for aceito e lido por meus
conterrâneos. Dedico este livro
às crianças e jovens da minha
terra e a meus queridos pais:
Lauro e Adalgisa”.
O lançamento do livro será
hoje, as 16 horas, na Câmara
Municipal.

22 de dezembro de 2007

Belarmino foi campeã
do Varzeano 2007;
Barra venceu a
segunda divisão
A Belarmino Futebol Show foi a grande campeã do Campeonato Municipal de Futebol, o Varzeano 2007. Na final, a Belarmino venceu a equipe do Botafogo de forma inquestionável:
6 a 1.
A Barra FC foi a grande campeã de 2007 do Campeonato
Municipal de Futebol da Segunda Divisão de Salto de Pirapora.
Na final, a Barra venceu o Beira Rio nos pênaltis, após empate
em 1 a 1 no tempo normal. As duas equipes subiram para a 1ª
Divisão do ano que vem.

A Belarmino e sua torcida, grandes vitoriosas do Varzeano

Prefeitura recebeu ambulância nova
O prefeito municipal recebeu, em novembro, em São
Paulo, uma ambulância nova.
O veículo recebido vinha sendo uma reivindicação do Executivo municipal que deseja
colocar à disposição da população um melhor atendimento
para os casos de urgência médica. A ambulância foi entregue pelo diretor da Divisão de
Transportes da Saúde, Fernando Eduardo Santos. O diretor
municipal da Saúde também
participou do evento.

O time da Barra FC, campeão da Segunda Divisão

A ambulância, Fiat Doblô, para reforçar os atendimentos urgentes

Conselhos da Polícia Militar para evitar assaltos à residências
1) Trancar sempre portas e portões de acesso de sua casa. Não os deixe abertos inutilmente, ainda
que por poucos momentos. Os delinquentes valem-se de nossos descuidos;
2) Procure porteger as janelas e basculantes com grades sólidas, preferentemente instaladas no lado
interno.
3) Proteja a porta da cozinha. Isole aquela dependência durante o repouso noturno trancando as
portas intermediárias. Aja da mesma maneira quando se ausentar. Os arrombamentos são mais
freqüentes através dos acessos dos fundos da casa;
4) Pela manhã, ao acordar, seus serviçais devem ficar atentos à presença de estranhos no quintal e
que possam subjugá-los para ganhar o interior da casa. Assim sendo, procure isolar seu dormitório e
de seus familiares do restante do imóvel. Não confie à empregada todas as chaves da casa mas
somente aquelas necessárias para seu ingresso nas dependências da cozinha e anexos;
Mais dicas na próxima edição

Divisão de Cultura e Belarmino
Show acertam preparativos
para o carnaval 2008
Em uma reunião realizada dia 18 entre os diretores da Belarmino Show e da Divisão Municipal de Cultura com o prefeito municipal, ficaram acertados os preparativos para o carnaval 2008.
Para o próximo festejo de mômo haverá uma novidade: o
concurso da Rainha da Bateria da escola de samba da Belarmino. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 7 de janeiro, na Divisão Municipal de Cultura, localizada no segundo andar da Câmara Municipal. A idade mínima para participar é de 16 anos e haverá prêmios em dinheiro e brindes.
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Projeto da Praça dos Três Poderes foi exposto DECORAÇÃO NATALINA
em bienal internacional de arquitetura
Pela primeira vez Salto de
Pirapora teve um projeto participando de uma bienal internacional de arquitetura. A maquete da Praça dos Três Poderes foi uma das mostras da 7ª
Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo (BIA), que
aconteceu de 11 a 16 de dezembro no Parque do Ibirapuera.
De acordo com o projeto,
farão parte da praça, que está
sendo construída no bairro do
Campo Largo, um conjunto de
obras que inclui a nova sede
administrativa da Prefeitura
Municipal (já iniciada), além
da câmara de vereadores e um
prédio para abrigar o fórum
local.
Esses prédios vão integrar
o setor cívico de um grande
parque planejado para ser implantado naquela região da cidade, previsto para se tornar

Árvore de Natal gigante tem atraído a atenção de todos
O projeto do Parque Cívico em exposição na bienal

um complexo urbanístico que
contará ainda com os setores
esportivo (ginásio de esportes),
cultural (teatro) e ambiental
(parque ambiental). O conjunto das obras deverá ser denominado de parque cívico.
O prefeito de Salto de Pirapora compareceu à bienal para
prestigiar a mostra do projeto

de nossa cidade, que foi um
dos selecionados entre cinco
mil concorrentes.
Além do parque cívico de
Salto de Pirapora, também estavam em exposição projetos
de várias capitais do Brasil e
ainda de outros países, como
China, Alemanha, Itália, Japão,
entre outros.

Programação de Fim de Ano
DIA 22 DE DEZEMBRO
Lançamento do livro Um Salto para a História da professora Mirian Cesar
Baptista - Câmara Municipal - 16 horas
Recital da Banda Marcial Municipal de Salto de Pirapora (Banmasp) - Salão
do Recinto de Festas - Entrada: 1 quilo de alimento - 19h30 às 22 horas
DIA 28 DE DEZEMBRO
Show em prol ao Lar Criança Feliz - Gravação do Primeiro DVD do cantor
Carlinhos Andrade - Salão do Recinto de Festas - 20 horas
Entrada: 1 quilo de alimento não perecível
DIA 29 DE DEZEMBRO
Baile de Aniversário da Cidade - Banda Revolution
Esporte Clube Salto de Pirapora - 23 horas

A decoração natalina de Salto de Pirapora vem rendendo
muitos elogios à administração municipal. A cada ano, o atual
governo municipal vem melhorando a decoração de Natal na
cidade e isso tem agradado a população e os visitantes. Observa-se hoje muitas famílias reunidas nas praças centrais da cidade e encantando-se com a decoração e é comum a presença de
pessoas fotografando o presépio e a árvore de Natal gigante na
Praça da Matriz e a decoração e o chafariz da recém revitalizada
Praça Elpídio Marcello, a Praça da Fonte.

Papai Noel da Assistência
encantou crianças e adultos
O Papai Noel da Assistência Social da Prefeitura, cuja
chegada triunfal na Praça da
Fonte foi acampanhada por
mais de mil pessoas no dia 11
de dezembro, encantou crianças e adultos durante os dias
em que alegrou os saltopiraporenses com o espírito mágico
do Natal. Ontem, também em
grande clima de encanto e magia, o Papai Noel da Assistência fez a sua despedida.
Além da Praça da Fonte, o
Papai Noel esteve na Praça da
Bíblia e nas creches municipais
Francisca Ramos dos Santos

(Jd. Paulistano), Nair Guilherme Rocha Santos (Jd. Ana Guilherme), Rosa Francisca de
Castilho Santos (Jd. Silva Barros), Kikue Shiomi (Jd. Maria
Clara) e Euclair Dias Ribeiro
(Jd. Daniel David Haddad).
O Papai Noel também encantou as crianças do Campo
Largo, do Centro de Valorização da Criança (CVC) e da
Escola Municipal de Educação
Especial Benedicta Cannavan
Benedetti.
Por onde passou, o bom
velhinho entregou presentes e
doces às crianças.

DIA 30 DE DEZEMBRO
Ato Cívico de Hasteamento das Bandeiras em comemoração ao aniversário
de emancipação político-administrativa de Salto de Pirapora
Praça do Calçadão - 8 horas
DIA 31 DE DEZEMBRO
Réveillon 2007/2008 - Grande Queima de Fogos - Praça do Calçadão
21h - Corporação Musical Lyra São João Batista
22h30 - Banda Marcial Municipal - Banmasp
Meia-noite - Espetáculo Pirotécnico

Chegada do Papai Noel atraiu mais de mil pessoas

