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A dinâmica Escola Estadual 
Josephina Galvão França An-
dreucci, no bairro Oratório, foi 
a primeira escola a receber, na 
terça-feira, 8 de maio, o projeto 
“Congada nas escolas”, enca-
beçado pela professora Leonor 
Arioli Bertolete, que foi aplau-
dida pelas crianças e por elas 
coroada rainha.
O projeto “Congada nas escolas” 
foi ali acolhido de braços abertos, 
pela excelente equipe da escola. 
A contação da história da conga-
da, ao encargo da artista Elsa Fa-
rias, soube motivar os alunos ao 
ponto de 64 crianças se posicio-
narem voluntárias para participar 
da congada, sabendo-se que o 
projeto previa, inicialmente, 20 
participantes por escola.
A mesma motivação e condições 
favoráveis foram encontradas nas 
outras escolas que participam do 
projeto, que são a Escola Estadual 
José Dini no bairro Moraes, e as 
escolas municipais dos bairros 
Rubins e Agudo.
O projeto “Congada nas Esco-
las” iria, inicialmente, somente 
para 4 escolas da zona rural e, 
em razão de sua boa acolhida nas 
redes estadual e municipal, ele 
está contemplando duas escolas 
suplementares: a Escola Munici-
pal do Rio do Peixe e a Escola 
Municipal Professora Benedicta 
Geralda de Souza Barbosa.
Os membros da congada tradi-
cional estão muito felizes com 
este projeto que, de acordo com 
o senhor Moisés Franco, que 
está no comando da Congada 
de São Benedito e do Divino 
Espírito Santo há 33 anos, nun-

ca tinha visto algo semelhante; 
ele frisou a sua importância para 
a continuidade da congada de 
Socorro que, segundo ele, “nos 
tempos antigos já chegou a ter 
até 60 congos”.
Ele explica que a congada nas-
ceu nos tempos da escravidão. A 
Rainha da Congada representa a 
Princesa Isabel, que libertou os 
escravos que, para festejar, saí-
ram dançando e cantando pelas 
ruas, em cortejo. Essa festa foi 
feita em louvor a São Benedi-
to, nascendo dali a congada. 
Ela tem dois grupos: o azul e o 
vermelho. O azul representa o 
bem e o vermelho representa o 
mal. Ele continua: no momento 
da embaixada, quando se batem 
as espadas, o bem luta contra o 
mal. O bem sempre vence, mas, 
segundo ele,  “no fim dessa luta 
fazemos as pazes e comemos 
numa mesa só! Esta é a mensa-
gem da congada!”.

Este projeto está sendo realizado 
com o apoio do Governo do Es-
tado de São Paulo, por meio da 
Secretaria de Estado da Cultura 
– “Programa de Ação Cultural - 
2011”, assim como da Prefeitura 
de Socorro, do ITC e do ComuC 
(Conselho Municipal de Cultu-
ra), cuja presidente Marinilda 
Bertolete Boulay está acompa-
nhando sua realização.  “Agra-
decemos, ainda, o apoio da bi-
bliotecária Municipal Maria do 
Socorro Henrique Barbosa, da 
Maria Sílvia, Marco e Adriano, 
que sempre têm acompanhado 
nossa congada.
O projeto “Congada nas esco-
las” está sendo filmado e foto-
grafado, e estará on line para to-
dos poderem acompanhá-lo, no 
blog da Escola Josephina: http://
escolajosephina.blogspot.com.
br/, no site da associação ITC: 
www.totemcultural.org e no 
perfil do ComuC, no facebook.

Projeto “Congada nas escolas” e seu 
cortejo

Nossa cidade é pioneira em 
acessibilidade no turismo. Um 
trabalho reconhecido nacional 
e internacionalmente, que vem 
sendo desenvolvido há vários 
anos pela rede hoteleira e pelos 
restaurantes socorrenses, bus-
cando a acessibilidade de seus 
usuários com deficiência ou com 
mobilidade reduzida.
E se a cidade, agora, como um 
todo, se comprometesse com a 
questão da acessibilidade? 
Precisamos eliminar as barrei-
ras que entravam, limitam ou 
impedem o acesso, a liberdade 
de movimento, a circulação com 
segurança dos nossos cidadãos 
com deficiências (física, auditi-
va, visual, mental) ou com mo-
bilidade reduzida, assim como 
das nossas crianças, gestantes 
e das pessoas com mais de 60 
anos, que já representam 12% 
da nossa população atual.
Neste sentido, nesta quarta-
feira, foi realizada na Prefei-
tura, uma reunião onde parti-
ciparam vários departamentos 
como o da Fiscalização, do 
Turismo e Cultura, do Planeja-
mento, e o Jurídico. Nela tive-
mos uma importante presença 
da sociedade civil, representa-
da pelos conselhos da Cultura 
(ComuC), Turismo (Comtur) e 
o Conselho Municipal de De-
fesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência (COMDEF), 
e com a presença da prefeita 
Marisa.
Na verdade, este comprometi-
mento com a acessibilidade, bus-
cado por parte da população, vai 
de encontro à aplicação da Lei 
de Acessibilidade, Decreto Lei 
Federal 5296, que regulamenta a 
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aprovação de projetos de natu-
reza arquitetônica e urbanística, 
de comunicação e informação, 
de transporte coletivo, que res-
peite a acessibilidade.
O Decreto regulamenta, ainda, 
a execução de qualquer tipo de 
obra, quando tenha destinação 
pública ou coletiva, e prevê a 
aplicação de sanções adminis-
trativas, cíveis e penais, quan-
do não forem observadas as 
suas normas.
Em Socorro, este decreto fede-
ral foi apoiado pela Lei Muni-
cipal nº 3300/2009, que prevê 
o fomento à eliminação de to-
dos os tipos de barreiras, para 
promover a acessibilidade. A 
Lei Municipal prevê a aplica-
ção de penalidades para os es-
tabelecimentos e construções 
que não respeitem os termos 
desta lei, no valor de R$ 1. 
851,00. Sendo assim, os arqui-
tetos e engenheiros serão con-
vocados pela Prefeitura, para 

um encontro onde poderão 
esclarecer dúvidas e conhecer 
melhor os termos da lei para a 
construção de obras públicas e 
particulares.
O Conselho Nacional dos Di-
reitos da Pessoa Portadora de 
Deficiência, os Conselhos Es-
taduais, Municipais e do Dis-
trito Federal, e as organizações 
representativas de pessoas com  
deficiência, terão legitimida-
de para acompanhar e sugerir 
medidas para o cumprimento 
dos requisitos estabelecidos no 
Decreto Federal.
É hora de Socorro promover 
a acessibilidade para sua pró-
pria população. Participe e tor-
ne seu entorno e sua calçada 
acessíveis! Pensem em nos-
sas crianças, sabendo-se que 
um dia elas também terão 60 
anos! Conheça melhor a Lei 
de Acessibilidade - Decreto 
Lei Federal 5296 acessando:  
www.totemcultural.org ou 

Socorro para todos!
Barreiras
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