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Socorro tem a maior geração de
empregos da região
Setor turístico foi responsável por grande parte das novas admissões na cidade, com destaque para a rede hoteleira

No último ano, o município de
Socorro registrou o melhor de-
sempenho da região no cresci-
mento de empregos formais, de
acordo com a pesquisa do Minis-
tério do Trabalho e Caged – Ca-
dastro Geral de Empregados e
Desempregados. Na compara-
ção com os demais municípios do
Circuito das Águas, além de
Itapira e Bragança Paulista, So-
corro aparece em primeiro lugar,
com 13,5% de aumento nas
contratações com carteira assina-
da. A cidade, famosa por seu tu-
rismo de aventura, terminou 2006
com 4.884 pessoas formalmente
empregadas, contra 4.303 empre-
gados registrados no início do
ano passado, representando uma
geração de 581 novos postos.

Paralelamente, a Prefeitura Mu-
nicipal, por meio da Divisão de Tu-
rismo, realizou um levantamento e
constatou ser o turismo o principal
setor de geração de emprego na
Estância. O objetivo da pesquisa
foi conhecer a capacidade de car-
ga do município e toda a estrutura
de hotéis, leitos e restaurantes,
além de fornecer dados quantitati-
vos para melhorias no setor.

O levantamento englobou todos

os itens relacionados ao turismo
local e apontou que somente no
setor hoteleiro houve um cresci-
mento de mais de 100% na
contratação de trabalhadores di-
aristas. Em 2006 foram 87
contratações contra 175 no início
deste ano. De funcionários fixos
a hotelaria empregou 23,62% a
mais em 2007 que no ano passa-
do, passando de 381 funcionári-
os para 471.

O número de leitos e unidades
habitacionais também cresceu.
Em 2006 eram 601 unidades
habitacionais e nos primeiros me-

ses de 2007 são 669, um cresci-
mento de 11,31%. A cidade ofe-
recia 2.100 leitos até 2006 e em
2007 já são quase 2.500 – um
aumento de pouco mais de 14%.

As opções de hospedagem va-
riam entre 13 hotéis, 17 pousadas
e três colônias de férias, voltadas
para funcionários públicos. De
acordo com o chefe da divisão de
Turismo, responsável pelo levan-
tamento, as colônias de férias
estão entre os fatores que cola-
boraram para o aumento no fluxo
de turistas na cidade. “A última
colônia de férias que foi inaugu-

rada na cidade antecipou em um
mês a abertura para o público, por
conta da procura. Só para o car-
naval, a colônia estava ocupada
com cerca de 90 dias de antece-
dência”, salientou.

Socorro também ampliou a
oferta no setor de alimentação,
que engloba desde espaços para
aperitivos e lanches, até restau-
rantes com comida caseira ou
especializados na gastronomia
internacional. O setor emprega
295 pessoas fixas e disponibiliza
quase quatro mil assentos.

O turismo vem registrando au-
mento desde o advento dos es-
portes de aventura, entre os anos
de 1999 e 2000. De lá para cá,
os empresários passaram a am-
pliar os investimentos na área, o
que colaborou para o aumento do
fluxo de turistas na cidade e a qua-
lidade dos serviços prestados.

Ao comentar sobre a pesquisa,
o presidente do Conselho Muni-
cipal de Turismo (Comtur) afirmou
que os dados demonstram ser o
turismo uma das grandes voca-
ções do município, que deve ser
encarada como um dos principais
fatores de desenvolvimento eco-
nômico da cidade.

22 de Março

Dia Mundial
da Água

Homenagem da
Prefeitura Municipal da

Estância de Socorro

Prefeitura promove
Recadastramento do Bolsa Família

As famílias cadastradas que
estão recebendo os benefícios do
programa do Governo Federal
Bolsa Família deverão passar por
um novo recadastramento, ainda
este mês. A ação ocorrerá de 26
a 30 de março, no Ginásio Muni-
cipal de Esportes, das 8h às 17h.
Para as famílias cadastradas que
não estejam recebendo o benefí-
cio ou para aquelas que estão
aguardando o recebimento do
cartão, não será necessário efe-
tuar o recadastramento. Neste
período também não serão feitos

novos cadastros.
O beneficiário deverá dirigir-se

ao local e apresentar declaração
de freqüência escolar dos filhos,
que poderá ser obtida junto à di-
retoria de cada escola; o cartão
que recebe o benefício, cópia de
um comprovante de residência e
demais documentos pessoais do
titular e de todos os moradores da
residência. Os documentos são:
CPF, RG, título de leitor, carteira
de trabalho, certidão de casa-
mento e certidão de nascimento
de todos os filhos.

DESTAQUES ATOS OFICIAIS
Trânsito: alterada sinalização em
trecho da Rua XV de Novembro,
para parar e estacionar.
 Pág. 03

Licitação: aberto processo para
aquisição de materias e produtos
de limpeza, higiene e assepsia.
Pág. 03
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CAMPANHA EDUCATIVA

JOVEM: DIGA NÃO ÀS DROGAS

PORTARIA  Nº 4313/ 2007

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e nos termos do § 4º do artigo 92 da  Lei Orgânica
do Município,
RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar à Associação Comercial e Empresarial de Socorro – ACE,  o uso do Recinto de
Exposições “João Orlandi Pagliusi”, no período de 29 de maio a 12 de junho de 2007, para a
realização da Expo Socorro, em parceria com o COMTUR.
Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Prefeitura nas condições em que foi cedido,
respondendo a ACE por quaisquer danos eventualmente causados ao patrimônio público.
Art. 3º -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 14 de  março de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4315/ 2007

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e nos termos do § 4º do artigo 92 da  Lei Orgânica
do Município,
RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar à Faculdade XV de Agosto, o uso do Centro de Eventos do Recinto de Exposições
“João Orlandi Pagliusi”, para a realização do Baile de Formatura do Oitavo Semestre, que acontecerá
no dia 31 de março de 2007.
Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Prefeitura nas condições em que foi cedido,
respondendo a referida Faculdade por quaisquer danos eventualmente causados ao patrimônio
público.
Art. 3º -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as  disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 14 de março de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4316/ 2007
“Altera Comissão Processante Permanente”

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art. 1º -  Alterar a Comissão Processante Permanente nomeada através da Portaria nº 4237/2006 de
06 de outubro de 2006, constituída nos termos da Lei nº 3022 de 19 de dezembro de 2003, em virtude
do pedido de dispensa da referida Comissão, devidamente justificado, pela servidora Fabiana Rinaldi.
Art. 2º - A Comissão Processante Permanente passa a ser assim composta:
Dra. Patrícia Clauz – Procuradora Jurídica
Dra. Eniceia Aparecida de Oliveira Rodrigues – Ofic. Admin.
Maila  Aparecida Jacinto Ribessi - Escriturária
Art. 3º - Prevalecem os demais artigos da Portaria 4237/2006 inalterados;
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua Publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 14 de março de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

SOCORRO

Prefeitura Municipal
da Estância de Socorro

Publicação dos atos oficiais
do Poder Executivo

EXPEDIENTE

Alunos do S.O.S. Núcleo
Educacional visitam o Centro
Administrativo Municipal

Os alunos do 1º ao 7º ano do
Ensino Fundamental da escola
S.O.S. Núcleo Educacional realiza-
ram uma visita ao Centro Adminis-
trativo Municipal da tarde da quinta-
feira, 08. A atividade fez parte dos

projetos escolares “Ação e Cidada-
nia” e “Viver e Conviver”.

Em comemoração ao Dia da
Mulher, os estudantes realizaram
homenagens às funcionárias muni-
cipais. Ao término, o Prefeito Muni-
cipal respondeu a várias perguntas
dos alunos no auditório, relaciona-
das principalmente a ações desen-
volvidas para proteção do meio am-
biente e à construção do aeroporto
municipal.

Os estudantes tiveram a oportu-
nidade de conhecer todas as depen-
dências do novo Centro Administra-
tivo, incluindo o gabinete do prefei-
to, onde tiveram toda a atenção do
Chefe do Executivo.

CIDADANIA
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TURISMO

Secretários do Consórcio
de Turismo discutem
Plano de Marketing

As oito cidades que compõem o
Consórcio Intermunicipal para o De-
senvolvimento do Pólo Turístico do
Circuito das Águas Paulista irão con-
tar com novas ferramentas de divul-
gação dos atrativos da região. Para
isso, os secretários de turismo se reu-
niram e elaboraram um Plano de
Marketing, com o apoio do consultor
de marketing Wlamir Bello, enviado
pelo Sebrae. O grupo se reuniu na tar-
de de terça-feira, 13, em Águas de
Lindóia, e traçou o plano de ações que
ajudará a expandir e firmar o nome da
região como um destino turístico.

No encontro estabeleceu-se o
apoio com a Faculdade de Jagua-
riúna (FAJ) para a realização de uma
pesquisa detalhada sobre o fluxo de
turistas na região, principalmente em
datas comemorativas. A ação deverá
contar com o apoio de cada Prefeitu-
ra e a estimativa é que o levantamen-
to seja concluído até junho. A elabora-
ção de um material gráfico completo
também foi discutida, como forma de
apoiar as vendas do Consórcio. Além

da pesquisa, as estratégias incluem
parcerias com operadoras de viagens
e de transportes.

No plano de ação elaborado du-
rante a reunião constam oito itens,
entre eles a criação de um site na
Internet para o Consórcio, com links
para cada cidade; o continuação do
uso dos serviços de uma assesso-
ria de imprensa, cuja função será
tornar a marca conhecida e apre-
sentar um conteúdo editorial; a ela-
boração de um novo calendário de
participações em feiras especia-
lizadas em turismo e a elaboração
de um calendário de eventos locais,
que constará os eventos anuais de
todos os municípios do Consórcio.
Para complementar o plano de ação,
foi sugerida a criação de um servi-
ço de atendimento ao consumidor,
que será discutido entre os secre-
tários. O serviço atenderá as princi-
pais dúvidas dos visitantes, assim
como sugestões e possíveis recla-
mações, o que facilitará na melhoria
dos pontos apontados.



3Socorro, sexta-feira, 16 de março de 2007 Jornal Oficial de Socorro

Publicação dos atos oficiais do Poder Executivo

DECRETO Nº 2601/ 2007
“Dispõe sobre alteração de sinalização de trânsito e dá outras providências”

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e,
- CONSIDERANDO que o trecho compreendido entre a esquina formada pela Avenida XV de Agosto
e Rua XV de Novembro (Balão do Rotary) e a Rua Antonio Leopoldino oferece riscos tanto para os
pedestres quanto para os veículos que por ali circulam,
- CONSIDERANDO as seguidas indicações da Câmara Municipal solicitando providências,
DECRETA:

Art.1º - Fica proibido PARAR E ESTACIONAR do lado par da Rua XV de Novembro, do cruzamento da
Avenida XV de Agosto até o cruzamento da Rua Antonio Leopoldino.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 02 de março de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

Dra. Darleni Domingues Gigli
Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

Registrado e publicado na Chefia de Gabinete da Prefeitura na mesma data.
Dra. Eniceia Aparecida de Oliveira Rodrigues

Chefe da Supervisão da Secretaria de Gabinete

DECRETO Nº 2602/ 2007
“Dispõe sobre a reserva de vagas para fins de concurso de remoção.”

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, Prefeito Municipal da Estância de Socorro, Estado de São Paulo, usando
de suas atribuições legais e considerando:
- Que a Instrução Normativa para a atribuição de classes e aulas para o ano letivo de 2007, do
Departamento Municipal de Educação, publicada em 24.11.06, fixou a sede de controle dos docentes
titulares de empregos nas unidades escolares;
- Que, a partir de então, a mudança de sede de unidade será feira por concurso de remoção;
- Que o concurso de remoção, por princípio, deve preceder ao concurso de ingresso de novos
professores;
- CONSIDERANDO que o concurso de remoção só deverá ser efetuado para ter efeito no próximo
ano, uma vez que o atual ano letivo já está em curso e a troca de sede de controle dos professores
implicaria em prejuízo para o processo ensino-aprendizagem;
- CONSIDERANDO, entretanto, que após o início do ano letivo surgiram vagas em decorrência de
aposentadoria de docentes;
- CONSIDERANDO que há concurso público em vigor para empregos docentes com lista de aprova-
dos remanescentes;
- CONSIDERANDO que as vagas deixadas pelos professores aposentados não tem características
de transitoriedade e de excepcionalidade, o que não autoriza a contratação de servidor por tempo
determinado, mas, sim, para emprego permanente,
DECRETA:

Art. 1º - As vagas decorrentes de aposentadoria de empregos de professor que ocorrerem depois
de iniciado o ano letivo serão preenchidas por candidatos aprovados em concurso público, quando
o concurso estiver em vigor, sendo estes investidos em empregos permanentes.
Art. 2º - Os professores contratados nos termos do artigo anterior poderão, à critério da administra-
ção, exercer suas funções nas unidades escolares em que ocorrerem as vagas ou nas unidades
escolares em que houver classes e/ou aulas em substituição, decorrentes do afastamento de
docentes nos termos do art. 20 da Instrução Normativa de 24.11.2006.
PARÁGRAFO ÚNICO: Os professores contratados nos termos do caput deste artigo não terão, no
decorrer do ano letivo em que forem contratados, a sua lotação definitiva fixada nessas unidades
escolares, tendo as suas lotações caráter provisório.
Art. 3º - Para o ano letivo subseqüente referidas vagas serão oferecidas em remoção para os
professores que já eram servidores na data em que as mesmas surgiram, sendo que os servidores
contratados nos termos do artigo 1º serão classificados no final da lista, cabendo-lhes como sede
definitiva as vagas resultantes do processo de remoção.
Art. 4.º - O Departamento Municipal de Educação poderá fixar normas complementares para o
cumprimento do presente decreto.
Art. 5.º - Este decreto entrará em vigor na data de 07 (sete) de março de 2007, revogadas as
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 06 de março de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

Dra. Darleni Domingues Gigli
Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

Registrado e publicado no mural da Prefeitura na mesma data.
Dra. Eniceia Aparecida de Oliveira Rodrigues

Chefe da Supervisão da Secretaria de Gabinete

DECRETO Nº 2603/ 2007
“Dispõe sobre a revogação de Decreto suspendendo temporariamente a concessão de novas
licenças para o comércio ambulante”

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
DECRETA:

Art.1º - Fica revogado o Decreto nº 2559/2006 de 26 de setembro de 2006, que suspendeu tempo-
rariamente a concessão de novas licenças para o comércio ambulante no município de Socorro.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 14 de março de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

Dra. Darleni Domingues Gigli
Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

Registrado e publicado na Chefia de Gabinete da Prefeitura na mesma data.
Dra. Eniceia Aparecida de Oliveira Rodrigues

Chefe da Supervisão da Secretaria de Gabinete

LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro comunica a todos os interessados que se encontra
aberto na Divisão de Licitações o seguinte processo:

Processo Nº 024/2007/PMES – Tomada de Preços Nº 003/2007. Objeto: Aquisição de Diversos
Materiais e Produtos de Limpeza, Higiene e Assepsia, durante o exercício de 2007, com entregas
parceladas, conforme relação e especificações contidas no anexo II do Edital. Tipo: Menor Preço por
item. Encerramento para a entrega dos envelopes Nº 01 – Habilitação e Nº 02 – Proposta até às 9h
30 min do dia 04/04/2007, e reunião de Licitação às 9h e 40min. Período de Disponibilização do Edital:
19/03/2007 à 30/03/2007. Cadastramento: até 02/04/2007. Entrega das amostras até 04/04/2007, no
Almoxarifado Municipal, localizado à Praça Rachid José Maluf, nº 180, centro, Socorro, SP, com o Sr.
Leandro.

Obs: O Edital completo será disponibilizado no site www.socorro.sp.gov.br, no link de licitações e
maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro, pessoalmente, à Avenida José Maria de Faria, 71, centro, Socorro, São Paulo,
pelo telefone (19) 3855-9610, no horário das 8h 30min até às 11h e das 13h às 17h, com William,
Netto ou Filomena ou na Divisão de Materiais, Compras e Almoxarifado, fone (19) 3855-9661, com o
Sr. Celso ou Sra. Sílvia. Socorro, 14 de março de 2007.

William dos Santos Guilherme
Chefe da Divisão de Licitações

COMUNICADO À POPULAÇÃO

A Supervisão de Trânsito Municipal de Trânsito de Socorro informa
à população a alteração de Sinalização de Trânsito no seguinte lo-
cal, a partir do dia 02 de março de 2007:

Proibido Parar e Estacionar:
Lado PAR da Rua XV de Novembro, do cruzamento da Avenida XV
de Agosto até o cruzamento da Rua Antonio Leopoldino.

Tarcísio Francisco Sartori Júnior
Chefe da Supervisão Municipal de Trânsito

EDITAL N° 05/2006
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Ficam convocados os candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado Edital nº 05/2006,
abaixo relacionados, para participarem da atribuição de classes/aulas no dia 21 de março de 2007,
às 14h30 no Departamento Municipal de Educação, situado à Av. Jose Maria de Faria nº 71, nesta
cidade.

Professor de Educação Básica I

N° Nome
134 Elaine Karina Bueno
135 Kelli Cristina de Faria
136 Luciene Cristina Borin Mariano
137 Cristiane Zavanella de Sousa
138 Maria Conceição Gandini
139 Amanda Salomão Francatti Ciambelli
140 Rita de Cassia de Souza
141 Priscila Luzia Destro
142 Jaqueline Aparecida da Silva
143 Silvani da Silva Olivares Soto
144 Ana Celia de Souza Mazolini
145 Maria das Graças Constantini Ferreira
146 Adriana de Fatima Pereira
147 Luana Reale de Melo Vasconcellos
148 Mônica Dias Furtado
149 Marina Ramalho Falciroli
150 Filomena Marcurio Golo
151 Erika Zamboim Moreti
152 Rebeka de Souza Tavares
153 Divina Aparecida Alves Bueno
154 Wanderly dos Reis
155 Elena Rosa Pergoli
156 Rita de Cassia Kirsanoff
157 Simone Bovi Corsi
158 Denise Silverio da Silva
159 Maria Jaqueline Mazzolini
160 Odete Maria Aparecida Tonelli da Cruz
161 Adriana Aparecida Paltrinieri Mazzolini
162 Andreia Carla Piovesam Faria
163 Giovana Aparecida de Faria Ramalho
164 Flaviana Rodrigues Carvalho
165 Rosimeire Aparecida de Souza
166 Vania Cristina de Oliveira Franco
167 Rosana Vaz Assoni
168 Marilu Aparecida Artioli Nascimento
169 Valéria Francischeti De Oliveira
170 Daniela Aparecida Martins Do Prado
171 Rosa Veronica Saldeira Cardoso
172 Adriana Soares De Oliveira
173 Tatiane De Souza Pinto
174 Maria Carolina De Souza
175 Mariana Teixeira Carvalho
176 Renata Aparecida Pinto De Souza

No caso do não comparecimento do candidato no local e hora marcada sua ausência será conside-
rada como desistência do emprego temporário, e a classe/ aula será atribuída ao próximo candidato,
respeitada a ordem de classificação.

Socorro, 13 de março de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal
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AGRICULTURA

Projeto de plantas medicinais é concluído na
Microbacia do Ribeirão do Meio

Após dois anos em de-
senvolvimento, o projeto pi-
loto de plantas medicinais
implantado na Microbacia do
Ribeirão do Meio foi concluí-
do com êxito. Uma reunião
de avaliação realizada na
terça-feira, 7, contou com a
participação dos produtores
envolvidos no projeto, da
chefe da supervisão munici-
pal de Agricultura e dos en-
genheiros agrônomos da
Coordenadoria de Assistên-
cia Técnica Integral (Cati)
Maria Claudia S. G. Blanco,
da Divisão de Extensão Ru-
ral (DEXTRU) de Campinas
e Ricardo M. Tonet, do Es-
critório de Desenvolvimento
Rural (EDR) de Bragança
Paulista. Com o objetivo de
capacitar os produtores ru-
rais para a produção de plan-
tas medicinais visando aten-
der a demanda
do mercado de
fitoterapia, ao
mesmo tempo
gerando uma
fonte alternati-
va de renda, o
projeto promo-
veu a realiza-
ção de diver-
sos cursos de
capacitação, além da im-
plantação de uma unidade
demonstrativa no bairro, atu-
almente modelo para agricul-
tores e pesquisadores de
todo o Estado de São Paulo.

Entre as atividades pro-
movidas pelo projeto estive-
ram a realização de diversos
cursos, como os de ‘Farmá-

cia Viva’, ‘Manejo e
Agroecologia’, ‘Coleta e Iden-
tificação de Espécies Nati-
vas’, ‘Colheita e Benefi-
ciamento’, entre outros. A di-
vulgação ocorreu pela parti-
cipação na Semana Munici-
pal de Fitoterapia 2006
promovida pela CATI/ Cam-
pinas, pela organização de
dias de campo que atraíram
17 municípios da regional de
Bragança Paulista, além das
regionais de São Paulo,
Pindamonhangaba e Guara-
tinguetá, e pela visitação de
estudantes do projeto Apren-
dendo com a Natureza de
Socorro, Lindóia e Bragança
Paulista, ultrapassando a
passagem de mais de dois
mil pessoas no período de
dois anos.

Segundo a engenheira
agrônoma Dra. Maria Clau-

dia Blanco, os
participantes
dos cursos
estão aptos a
comercializar
os produtos,
utilizando o
cultivo de
plantas medi-
cinais como
alternativa de

renda. Ela explicou que, em-
bora os agricultores possam
continuar contando com o
apoio da Cati e da Prefeitu-
ra, ao término do projeto as
ações de continuidade deve-
rão partir dos próprios pro-
dutores.

Atualmente, o viveiro utili-
zado no projeto está pas-

sando por uma ampliação,
para se transformar em
uma estufa, cuja produção
será efetuada também por
encomenda. A horta inicial,
chamada pelos pesquisado-
res de Unidade Demonstra-
tiva (UD) será a matriz das
mudas, onde já existem cer-
ca de vinte tipos de plantas
medicinais cultivadas, a se-
rem mantidas para comerci-
alização em toda a região,
como também para a con-
sulta de pesquisadores da
área. A UD encontra-se na
propriedade de Maria de
Lourdes Lima Franco, e o
viveiro na propriedade de

sua irmã Irene Vaz de Lima
Faria. Ambas já trabalhavam
com fitoterapia, antes mes-
mo da implantação do pro-
jeto, que veio a ampliar os
conhecimentos, atrair novos
interessados e estimular a
geração de renda. Agora
elas pretendem, com o apoio
da associação da microba-
cia, dar continuidade ao tra-
balho, inclusive com a aber-
tura do local para visitação,
previsto para os meses de
abril/ maio.

Além da formação da UD,
foram introduzidas pelo pro-
jeto outras 1200 mudas,
fornecidas gratuitamente

pelo Programa Estadual de
Microbacias Hidrográficas
(PEMH), sendo em sua mai-
oria medicinais, que serão
monitoradas pelos técnicos
da CATI. As espécies medi-
cinais também representa-
ram um enriquecimento dos
maciços florestais, além de
constituírem espécies nati-
vas plantadas em áreas de
preservação permanente
(APP). O projeto avança no
município e será introduzido
pelo sistema agroflorestal na
Microbacia do Jaboticabal,
incorporando os municípios
de Lindóia e Águas de
Lindóia.

Representates da CATI reuniram-se com produtores para o encerramento do projeto

ExpoSocorro deverá atrair
visitantes de toda a região

Com o objetivo de apre-
sentar todos os produtos e
serviços de Socorro, repre-
sentantes da Prefeitura, As-
sociação Comercial e Em-
presarial (ACE), do Conse-
lho Municipal de Turismo
(COMTUR), Sindicato Rural
e Sindicato Patronal das
Confecções, se uniram para
realizar a ExpoSocorro, en-
tre os dias 1º e 10 de junho
de 2007. O evento será reali-
zado no Centro de Exposi-
ções João Orlandi Pagliusi e
tem a intenção de envolver
hotéis, pousadas, produtores
agrícolas, setor de confec-
ções, empresários da
gastronomia e bebidas, além

dos esportes de aventura,
entre outros segmentos.

A estimativa dos organi-
zadores é que a ExpoSo-
corro atraia entre 35 e 40 mil
pessoas ao longo do even-
to. Os empresários interes-
sados em participar da feira
poderão obter informações
na Associação Com. e Em-
presarial de Socorro – ACE.

O Pavilhão de Exposi-
ções será utilizado para abri-
gar estandes de confec-
ções, produtos e serviços.
Já a área externa será volta-
da para a praça de alimen-
tação e exibição dos produ-
tos de esportes de aventura
e agricultura.

FEIRA LIMPEZA PÚBLICA

Ruas da cidade passam por limpeza geral
Ao dar continuidade ao

trabalho de conservação de
ruas, mantendo a cidade lim-
pa e agradável para a popu-
lação e turistas, funcionári-
os da Prefeitura Municipal
realizaram nas últimas se-
manas um amplo serviço de
retirada de matos, varrição
e lavagem das ruas.

Após serem varridas, as
ruas passaram foram lava-
das, com ajuda do cami-
nhão-pipa. Nesta semana, o
bairro atendido foi a Vila
Nova, porém, todos os bair-
ros da cidade são agenda-
dos para receber o serviço.

Já algumas ruas da cida-
de passaram pelo trabalho
de retirada de matos das

calçadas e passeios públi-
cos, com a pulverização de
mata-mato. Até agora, me-
tade da cidade já passou

pela pulverização e a previ-
são é que em 15 dias, o ser-
viço seja concluído no res-
tante da cidade.
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