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“Sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor”.

Homenagem da
Prefeitura Municipal

da Estância de Socorro

Atleta de taekwondo Diogo Silva, primeiro medalhista de ouro do Brasil,
nos Jogos Pan-Americanos 2007.

DESTAQUE
 ATOS OFICIAIS

Educação: publicada Instrução
Normativa que dispõe sobre a re-
moção dos professores PEB I -
titulares de emprego, mediante
concurso por  títulos. Pág. 3

Trânsito: Demutran comunica al-
teração de sentido de rua e de si-
nalização. Pág. 3

Cultura regional será atração no

Festival de Inverno 2007

De sexta-feira, 20, a domingo,
22, a programação do Festival de
Inverno 2007 prestigia as mani-
festações culturais regionais e o
incentivo à produção teatral, com
apresentações de orquestras de
viola e também das crianças das
EMEIS de Socorro.

Na sexta-feira,
20, a atração será
o Projeto Guri, que
se apresenta no
Centro Cultural, às
20h30. Em segui-
da, o público con-
fere o repertório
da Corporação
Musical União
Charqueadense,
do município de
Charqueada.

Na tarde sábado, dia 21, as cri-
anças da EMEIS de Socorro en-
cenam diversos números musi-
cais, a partir das 15h, no Centro
Cultural. A primeira turma a se
apresentar será a EMEI Vila
Palmira, com o musical “A Ban-
da”. Em seguida se apresentam

a EMEI Aparecidinha, com o
musica “As Abelhas”; EMEI Jar-
dim Araújo, com o musical “Crian-
ça não trabalha” e a EMEI Cen-
tral, que encerra a participação
das EMEIS com o musical “O
Camaleão”. Ainda no sábado, a
noite será comandada pela Or-
questra Cabocla de Viola Caipi-
ra, de Campinas, no Centro Cul-
tural, às 20h30.

No domingo, 22, a programa-
ção conta com duas atrações. A
primeira será da Congada de São
Benedito e do Divino Espírito San-
to, às 16h, na Praça da Matriz e a
segunda a peça Teatro Musical
Brasileiro em Revista, da Compa-
nhia de Dança e Teatro Roger
Crivelini. Todas as atrações são
gratuitas.

Ruas da cidade têm guias rebaixadas em

adaptação ao projeto “Socorro Acessível”
Noventa e cinco ruas da cidade

estão tendo as guias de calçadas
rebaixadas, para facilitar o aces-
so de portadores de deficiências.
A obra custará R$ 19.757,32, fi-
nanciados a partir de um convê-
nio firmado entre a Prefeitura Mu-
nicipal e a Secretaria de Estado
de Economia e Planejamento.

A obra faz parte dos trabalhos
da Prefeitura Municipal para tor-
nar a cidade de Socorro acessí-
vel a todos, integrando o projeto
“Socorro  Acessível”. O projeto visa
adaptar todos os estabelecimen-
tos comerciais, hotéis, parques e

ruas para os portadores de defici-
ências diversas, entre deficientes
visuais, cadeirantes, entre outros.

Entre os locais que terão as gui-
as rebaixadas estão as ruas Pa-
dre Antonio Sampaio, Avenida
Coronel Germano, Praxedes
Domingues de Oliveira, Otávio
Zucatto, Marcehal Deodoro, Ma-
rechal Floriano Peixoto, José
Bonifácio, Dr. Alfredo de Carvalho
Pinto, Capitão Roque de Oliveira
Dorta, XV de Novembro, Antonio
Leopoldino, José Raimundo de
Souza, Avenida Bernardino de
Campos e Dr. Luiz Pizza.

Crianças de Mongaguá visitam
Socorro pelo projeto Redes-
cobrindo o Interior. Pág. 4

Corporação Musical União Charqueadense
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PORTARIA Nº 4426/ 2007
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
Art. 1º - Designar, por necessidade dos serviços, o funcionário Henrique de Campos Neto, Enge-
nheiro Civil, CTPS nº 65256 - Série 00028ª SP, para responder pela Chefe da Divisão de Engenharia,
Herlan José Bonfa, durante suas férias regulamentares, no período de  23/07/2007 a 22/08/2007,
fazendo jus à diferença de salário entre as respectivas referências, de acordo com o Artigo 25 da
Lei Complementar nº 58/2001.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

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

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4428/ 2007
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
Art. 1º - Designar Maria da Graça Machado Silveira, C.P. 012514 - Série 273ª-SP, para ocupar o
emprego em Comissão de Chefe da Supervisão da Unidade Básica de Saúde Mental, a partir de 02
de julho de 2007.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 05 de julho de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4429/ 2007
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
Art. 1° - Admitir, em virtude de contrato por tempo determinado, por um ano, conforme Lei Municipal
nº 3077/2005 e Processo Seletivo Simplificado nº 01/2007, a partir de 13/06/2007:
- Silvana Marchese Galatti, C.P. 044626 - Série 00109ª-SP, como Monitor  de Panificação Artesanal,
ref. 25.
- Gláucia Balderi, C.P. 027929 - Série 415ª-SP, como Monitor de Corte, Costura e Modelagem Indus-
trial, ref. 25.
- Gilberto Jesus de Toledo Junior, C.P. 78760 - Série 00296ª-SP, como Monitor de Informática, ref. 25.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 05 de julho de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4430/ 2007
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
Art. 1° - Desligar do Serviço Público Municipal, por pedido de demissão, os seguintes servidores
municipais:
- Simone Pereira Valsoni Barbosa, C.P. 50592 - Série 00160ª - SP, Professor Estagiário, a partir de 16
de junho de 2007.
- Wanderley Tasca, C.P. 006097 - Série 575ª - SP, Médico Cardiologista, a partir de 02 de julho de
2007.
- Ana Paula de Lima, C.P. 85194 - Série 123ª - SP, Psicólogo, a partir de 03 de julho de 2007.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 05 de julho de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4431/ 2007
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
Art. 1° - Enquadrar o professor abaixo relacionado, nos termos da alínea “a” do artigo 34 da Lei
Complementar nº 56/2001, alterada pelas Leis Complementares nºs 99/2005 e 111/2006, conside-
rando a evolução funcional pela via acadêmica:
c) Curso de pós-graduação em área de Educação, com duração mínima de 360 (trezentas e sessen-
ta) horas:
Nível II - referência 1:
- Antonio Tanzi Junior - C.P. 072355 - Série 00155ª-SP, Professor de Educação Básica II - PEB II
(Educação Física), a partir de 30/05/2007.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 05 de julho de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4427/ 2007
O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear Dirceu Alves, C.P. 039068 - Série 530ª-SP, para ocupar o emprego permanente de
Trabalhador Braçal, referência 04, a partir de 04 de Junho de 2007, em virtude de aprovação em
Concurso Público - Edital nº 01/2005.
 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 05 de julho de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

SOLIDARIEDADE

Publicação dos atos oficiais do
Poder Executivo

CAMPANHA EDUCATIVA
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NÃO USE CEROL EM PIPAS
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EXPEDIENTE

OAB realiza doação de leite

para Fundo Social
Na tarde da quinta-feira, 12, a pri-

meira dama de Socorro e presiden-
te do Fundo Social de Solidarieda-
de, recebeu do Departamento de
Ação Social e Cidadania da OAB –
Seccional de Socorro, uma doação
de leite para recém-nascidos e cri-
anças. A campanha da OAB foi co-
ordenada pelas advogadas Fernan-
da Lisboa Dantas e Raquel de Aze-
vedo Mesquine, que utilizaram e-

mails para divulgar a ação entre os
advogados. Com as doações em di-
nheiro foram adquiridas latas de lei-
te, que se somaram aos demais pro-
dutos arrecadados e entregues no
Fundo Social.

De acordo com a primeira dama
do município, o leite será destinado
às crianças já cadastradas pelo De-
partamento de Promoção Social da
Prefeitura.

CENTRO ADMINISTRATIVO

Crianças da creche visitam

Centro Administrativo
Cerca de 20 crianças da Creche

Municipal do
Jardim Araújo
visitaram as
dependências
do Centro Ad-
m in i s t ra t i vo
Municipal, na
manhã de quin-
ta-feira, 12. A
turma, forma-
da por crian-
ças entre dois
e três anos, contou com o acompa-

nhamento de cinco professoras. As
crianças co-
nheceram as
diretorias, au-
ditório e de-
mais alas do
Centro Admi-
nistrativo. A vi-
sita fez parte
de um progra-
ma de ativida-
des extras rea-
lizado durante

o mês de férias escolares.
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Publicação dos atos oficiais do Poder Executivo

INSTRUÇÃO NORMATIVA QUE DISCIPLINA A REMOÇÃO DE
SEDE DE CONTROLE DOS PEB I - TITULARES DE EMPREGO

Elisabeth Frias Pares, Diretora do Departamento de Educação, no uso de suas atribuições legais,
considerando que:
a) de acordo com o artigo 26 da Instrução Normativa para Atribuição de Classes e aulas para o ano
letivo de 2007, os titulares de emprego, escolheram suas respectivas sede de controle de freqüên-
cia de acordo com sua classificação;
b) durante o presente ano letivo, as classes que ficaram vagas em virtude da aposentadoria de seus
titulares, segundo o Decreto nº 2602/07 serão disponibilizadas para remoção,
expede a presente Instrução Normativa que dispõe sobre a remoção da sede de controle para os
PEB I - titulares de emprego, mediante concurso por títulos.

Capítulo I
Da Inscrição

Artigo 1º- A inscrição será efetuada na unidade escolar onde o titular de emprego/ candidato tem
sua sede de controle conforme atribuição de 2007.
Parágrafo Único - O docente classificado em unidade escolar vinculada entregará sua inscrição na
escola sede (vinculadora).
Artigo 2º- Fica estipulado o período de 27 a 29 de agosto do corrente ano, para que os titulares de
emprego interessados efetuem suas inscrições.
Parágrafo Único - No dia 31 de agosto – Os diretores entregarão as inscrições no Departamento
Municipal de Educação à Comissão Responsável
Artigo 3º- A inscrição para remoção de sede de controle será instruída dos seguintes documentos:
I - Requerimento - Impresso Próprio
II- Diploma e certificados na forma estabelecidas nesta instrução.
Artigo 4º- É vedada a juntada ou substituição de documentos após a inscrição.

Capítulo II
 Da avaliação dos títulos e classificação

Artigo 5º- O candidato inscrito no presente concurso será avaliado pela  Comissão Responsável
que irá validar os títulos apresentados, classificando os inscritos em lista única em ordem decres-
cente de pontos.
Parágrafo único- Em caso de empate serão observados sucessivamente:
I – maior tempo de serviço municipal no emprego, expresso em dias até a data limite fixada nesta
instrução;
II- maior idade;
III- maior número de filhos.
Artigo 6º- Publicada a classificação, o candidato poderá recorrer no prazo de três dias úteis
mediante recurso interposto junto ao Departamento Municipal de Educação.
Parágrafo único- O candidato que não se manifestar, no período referido no “caput” deste artigo, terá
como ratificado seus dados e classificação, após o que não lhe será permitida qualquer alteração.
Artigo 7º- Serão considerados títulos:
I- tempo  municipal de serviço até 31 de julho de 2007, na função pelo qual está se inscrevendo  - dias
x 0,002 até o Maximo de     20 pontos;
II- Diploma ou Certificado;
a) doutorado- 10 pontos máximo 10 pontos
b) mestrado- 05 pontos máximo de 10 pontos
c) especialização e aperfeiçoamento- 02 pontos por certificado, máximo de 10 pontos.
d) Certificado de cursos de pequena duração realizado nos últimos dois anos (01 de agosto de 2005
a 01 de agosto de 2007) com duração mínima de 30 horas - 0,5 por certificado, máximo de 5 pontos

Capítulo III
Da Remoção

Artigo 8º- A sessão de remoção será realizada no Auditório do Centro Administrativo, no dia 18 de
setembro de 2007, às 19h.
Artigo 9º- O candidato que não comparecer na sessão de remoção, e não se fizer representar por
procuração permanecerá na sede de origem.
Artigo 10- A remoção será efetivada através de Portaria do Prefeito Municipal  com efeitos a partir
de 17 de dezembro de 2007.
Artigo 11- Os recursos para efeito do disposto nesta instrução não terão efeito suspensivos.
Artigo 12- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Atribuição formada :
Presidente - Elisabeth Frias Pares

Maria Elisabete Mantovani Bovi
Adriana da Silva Moraes
Regina Célia Mazolini Carneiro
Mônica Rodrigues de Moraes Tovazi
Lucas José Cauduro Figueiredo.

Artigo 13- Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Socorro, 20 de julho de 2007.

Elisabeth Frias Pares
Diretora do Departamento Municipal de Educação

PORTARIA Nº 4434/ 2007
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
Art. 1° - Contratar por tempo indeterminado conforme aprovação no Processo Seletivo - Edital nº 04/
2006, nos termos dos parágrafos 4º e 5º do Artigo 198 da Constituição Federal, Medida Provisória nº
297 de 09 de Junho de 2006 e demais instruções especiais contidas no Edital acima referenciado:
Agente Comunitário de Saúde - Ref. 07
PSF Vila Palmira e Adjacências - UNIDADE II
A partir de 03/07/2007:
Shelida Iuara de Lima - C.P. 29193 - Série 00335ª - SP
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 10 de julho de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4432/ 2007
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
Art. 1º - Designar, por necessidade dos serviços, Rita de Cássia Correa Pinto, CTPS nº 13919 -
Série 067ª SP, Escrituraria, para responder pela Chefe da Divisão de Pessoal, Marta de Oliveira
Preto Pais, no período de suas férias regulamentares, de 10/07/2007 a 24/07/2007,  fazendo jus à
diferença de salário entre as respectivas referências, de acordo com o Artigo 25 da Lei Complemen-
tar nº 58/2001.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 10 de julho de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4433/ 2007
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
Art. 1º - Designar Dr. Antonio de Pádua Bueno de Souza, Chefe da Divisão de Assuntos Jurídicos,
CTPS nº 82965 série 421ª SP, para responder pela Diretoria do Departamento dos Negócios Jurídi-
cos, durante o período de férias regulamentares de 16/07/2007 a 30/07/2007, concedidas a Dra.
Darleni Domingues Gigli, fazendo jus à diferença de salário entre as respectivas referências.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 10 de  julho de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4435/ 2007
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
Art. 1º - Designar, por necessidade dos serviços, o funcionário José Laerte Bonfá, Chefe da
Supervisão Administrativa de Saúde, C. P. 34863 - Série 0013-SP, para responder pela Diretora do
Departamento de Saúde, Vilma de Oliveira Santos Simões, durante suas férias regulamentares, no
período de 12/07/2007 a 26/07/2007, fazendo jus à diferença de salário entre as respectivas
referências, de acordo com o Artigo 25 da Lei Complementar nº 58/2001.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 12 de julho de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2626/ 2007
“Revoga permissão de ponto de taxi”

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e,
Considerando, o artigo 69 da Lei Municipal nº 2981 de 30 de dezembro de 2002.
DECRETA:
Art.1º - Fica revogada a permissão do ponto de táxi nº 5 – Av XV de Agosto– Permissionário:
Armando Manuel Calixto.
Art. 2º - A permissão supra citada, está sendo revogada por desistência do permissionário, confor-
me Processo Administrativo nº 1456/2007.
Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 13 de julho de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

Dra. Darleni Domingues Gigli
Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

Registrado, Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.
Maria Benedita de Oliveira Crivelari

Chefe de Supervisão da Secretaria de Gabinete - respondendo

DECRETO Nº 2627/ 2007

“Revoga permissão de ponto de taxi”

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e,
Considerando, o artigo 69 da Lei Municipal nº 2981 de 30 de dezembro de 2002.
DECRETA:

Art.1º - Fica revogada a permissão do ponto de táxi nº 14 – Rua Dr. Alfredo de Oliveira Santos –
Permissionário: Antonio de Toledo.

Art. 2º - A permissão supra citada, está sendo revogada por falecimento do permissionário, confor-
me Processo Administrativo nº 1408/2007.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 13 de julho de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

Dra. Darleni Domingues Gigli
Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

Registrado, Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.
Maria Benedita de Oliveira Crivelari

Chefe de Supervisão da Secretaria de Gabinete - respondendo

COMUNICADO
O Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), informa a população sobre a alteração de
sentido do trânsito no seguinte endereço:
- Sentido Único:
  Rua João Zucato (Vila São Benedito), do cruzamento com a Rua Benedito Castro de Oliveira até
 o entroncamento com a Rua José Franco Craveiro.

Informa também a seguinte alteração da sinalização de trânsito:
- Proibido Estacionar:
Lado par da Praça Edwirges Fontana Coelho, em toda sua extensão.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 17 de julho de 2007.

Tarcísio F. Sartori Junior
Chefe da Divisão Municipal de Trânsito
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CIDADANIA

Crianças de Mongaguá visitam Socorro pelo

programa Caravanas do Conhecimento
Na semana entre 9 e 13

de julho, 40 crianças do mu-
nicípio de Mongaguá, no lito-
ral do Estado, visitaram So-
corro pelo programa Cara-
vanas do Conhecimento –
Redescobrindo o Interior.

A programação de ativida-
des começou na tarde de
segunda-feira, 9, com visita-
ção a criação de pôneis e um
city tour, no fim da tarde. De
volta ao alojamento, as cri-
anças tiveram aula de capo-
eira.

Na terça-feira, 10, o dia
começa com uma visita a

um jornal da cidade,
onde as crianças
aprenderam como
eram produzidos os jor-
nais antes dos compu-
tadores e como são fei-
tos hoje. Em seguida,
partiram em caminha-
da para conhecer os
prédios do município:
Igreja Matriz, Praça do
Fórum, Delegacia, Mu-
seu, Centro Cultural e
Paço o Municipal. No
período da tarde, as
crianças seguem até o
Parque Ecológico

Monjo-li-
nho e à
noite par-
ticiparam
de uma ses-
são de cine-
ma, no auditó-
rio do Centro
Administrativo
Municipal, com
a exibição do
filme Quarteto
Fantástico.

Na manhã
de quarta-fei-
ra, 11, o grupo
fez uma visita
ao Centro Ad-
min is t ra t i vo
Municipal e fo-

ram recepcionados pela pri-
meira-dama, que os condu-
ziu ao gabinete do prefeito
onde posaram para foto.

Entre as atividades da se-
mana houve uma caminha-
da até o Cristo, apresenta-
ções de mágica e dança, no
alojamento, passeios ao
Horto Municipal e Centro de
Exposições, hotéis fazenda,
parques ecológicos e propri-
edades rurais de produção
de leite e café, além de uma
fonte de água mineral.

O encerramento da pro-

gramação foi na noi-
te de quinta-feira, 12,
com uma festa de
despedida em uma
danceteria. Os alu-
nos deixaram So-
corro após o café da
manhã, na sexta-fei-
ra, 13 de julho.

A etapa Redes-
cobrindo o Interior foi
realiza entre os dias
9 e 13 e de 16 e 20
de julho, quando os
estudantes das ci-
dades do litoral e
grande São Paulo
p a r t i -
r a m
p a r a
conhe-

cer a vida no in-
terior do Esta-
do.

O programa
Caravanas do
Conhecimento
foi criando na
década de 80 e
relançando em
2005, com o
objetivo de pos-
sibilitar alunos
carentes de
conhecer as
cidades do in-
terior e do lito-

ral. O programa é desenvol-
vido em parceria entre di-
versas secretarias do Go-
verno do Estado, prefeituras
municipais e Centro de Es-
tudos e Pesquisas de Admi-
nistração Municipal (Ce-
pam).

Todos os grupos de estu-
dantes são acompanhados
por cerca de quatro moni-
tores, que recebem treina-
mentos do Cepam, com ins-
truções para a viajem e di-
cas de segurança, transpor-
te e noções de primeiro so-
corros.

ESPORTES EVENTO

Festa do Morango no bairro dos

Pereiras começa nesta sexta-feira
A partir de hoje, sexta-fei-

ra, 20, até o próximo domin-
go, dia 29 de julho, a comu-
nidade do bairro dos Perei-
ras promove a 5ª Festa do
Morango e Produtos Orgâni-
cos, organizada pela asso-
ciação do bairro, com apoio
da Prefeitura Municipal.

A festa acontece sempre
às sextas, sábados e domin-
gos, a partir das 10h, com
exposição de diversos pro-
dutos orgânicos, além do
morango. Os visitantes po-
derão apreciar sobremesas
à base de morango, confec-
cionadas pelos moradores
do bairro que colocarão tam-
bém em exposição, a produ-
ção de morango deste ano.

Além da praça de alimen-
tação e exposição de produ-
tos e equipamentos relacio-
nados ao setor agrícola,
shows artísticos animam os
finais de semana da festa.

A abertura oficial do even-

to será às 17h, e em segui-
da, será realizado o Concur-
so Rainha do Morango, às
19h. A dupla sertaneja Léo
Serrano e Leozinho se apre-
senta às 21h.

No sábado, dia 21, a pro-
gramação começa ao meio-
dia, com Totonho Monteiro.

A partir das 14h, os shows
acontecem a cada hora, co-
meçando o Grupo Folclórico
Caiapós. Na seqüência so-
bem ao palco a dupla Mirasol
e Mirai (15h), Grupo Folclóri-
co Catira (16h), cantor Diego
(17h), Taís e Gildinho (19h)
e o grupo de sertanejo e
country Banda Zeteva, que
encerra a noite com show

Às 22h.
A dupla Totonho e Liliane

anima o almoço de domin-
go, 22, ao meio-dia. A
Corporação Musical Santa
Cecília se apresenta às 14h
e às 16h será a Congada de
São Benedito e Divino Espí-
rito Santo. O grupo de músi-
ca instrumental Harmonia
será a atração das 17h. A
noite terá show com a dupla
sertaneja Flávio e Marcel, às
19h e o com o grupo de sam-
ba Improviso, às 21h.

Entre os dias 27 e 29 de
julho, o público poderá acom-
panhar diversas atrações
preparadas para animar o
evento, como a quadrilha da
Melhor Idade (dia 27, às 20h)
e o Baile da Melhor Idade
com Mário Niero, em segui-
da. Entre as atrações estão
ainda Ney Marques, Grupo
Morena da Fronteira de Vio-
la Caipira, Grupo Bretway e
Banda Lua Nova.

Capoeira fica em 2º lugar

nos 51º Jogos Regionais

Cerca de 150 atletas re-
presentaram Socorro na 51ª
edição dos Jogos Regionais,
realizados em Bragança
Paulista e trouxeram bons
resultados na competição. A
atleta Juliana Marcelino Rus-
so terminou em segundo lu-
gar e garantiu a medalha de
prata para a capoeira de
Socorro.

Além da capoeira, a equi-
pe de malha terminou em
terceiro lugar, o basquete

feminino categoria sub-21 fi-
cou com a quarta colocação
e a equipe de damas, que
terminou a competição em
quinto lugar.

O município participou
com o total de nove modali-
dades, das 10 inscritas para
a competição, faltando ape-
nas as equipes masculinas
e femininas do karatê, que
não tiveram a relação de no-
mes dos competidores con-
firmadas pelo técnico res-
ponsável, o que levou à ex-
clusão da modalidade. De
acordo com a chefe da de-
legação socorrense,  foi ne-
cessário apresentar uma
carta retirando a participa-
ção do karatê para evitar que
a cidade fosse punida e proi-
bida de competir na próxima
edição dos Jogos Regionais.

O evento contou com a
participação de 48 municípi-
os e na classificação geral,
Socorro ficou em 21º lugar.

Juliana Russo garantiu o 2º
lugar na capoeira


