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DESTAQUES
 ATOS OFICIAIS

Finanças: tabela SIOPS apre-
senta cálculo do percentual de re-
ceita própria aplicada em Saúde.
Pág. 3

As atrações do Carna-
val 2008 atraíram o pú-
blico durante as quatro
noites de folia. Confira
reportagem na pág.4

Cemep/ Senai oferece
curso de sabonete
artesanal. Pág. 3

Investindo
     na qualidade

No final de 2007 a Prefeitura Municipal
apresentou à população os veículos adquiridos
no último ano. Somente em carros zero
quilômetro, foram investidos mais de R$ 420 mil.

Hoje, a frota municipal conta com 81 veículos
entre carros, caminhões, motos, ambulâncias,
ônibus, microônibus, peruas, tratores,
maquinários para abertura e manutenção de vias
urbanas e estradas rurais. Além da ampliação,
a constante manutenção dos veículos já
existentes  garantem a segurança e agilidade
no transporte de estudantes, de pacientes para
tratamentos de saúde, nos serviços de
fiscalização, segurança, limpeza e muito mais.

A Prefeitura faz tudo isto para garantir, em
2008, um atendimento de qualidade para a
população socorrense.

Ministério do Turismo e Abeta

promovem seminário em Socorro

Nos dias 21 e 22  de fevereiro
Socorro sediará o Seminário Téc-
nico de Turismo de Aventura, pro-
movido pelo Ministério do Turis-
mo, Sebrae Nacional e Associa-
ção Brasileira das Empresas de
Ecoturismo e Turismo de Aventu-

to turístico quanto às normas téc-
nicas.

Uma das ações do Programa
é a realização do seminário, que
visa divulgar informações sobre
turismo de aventura, apresentar
os objetivo da Abeta e criar opor-
tunidades de troca de conheci-
mentos entre os empresários e
profissionais do turismo de aven-
tura.

A programação do Seminário
Técnico reunirá palestras, apre-
sentações e debates com a parti-
cipação de especialistas no se-
tor. Entre os principais assuntos
tratados no seminário estão te-
mas como qualificação de condu-
tores, gestores, operadores e
empresários, gestão da seguran-
ça, gestão empresarial, associa-
tivismo, formação de grupos de
voluntários de busca e salvamen-
to (GVBSs), normalização em tu-
rismo de aventura e certificação
de empresas e condutores.

O evento é voltado para opera-
dores, empreendedores, gesto-
res, empresários e especialistas
ligados ao segmento de turismo
de aventura.

A entrada é franca e as inscri-
ções devem ser feitas pelo site
www.aventurasegura.org.br.

ra (Abeta). O seminário será no
auditório do Centro Administrati-
vo Municipal, das 8h às 19h.

Por meio desta parceria criou-
se o Programa Aventura Segura,
cujo destaque é para o fortaleci-
mento e organização do segmen-

O rappel é uma das atividades de esportes de aventura praticadas em Socorro
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PORTARIA Nº 4542/ 2008

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

Art. 1º - Suspender, a partir de 01 de fevereiro de 2008, os efeitos da Portaria nº 3958/2005, que
designou Lucas José Cauduro Figueiredo, C.P. 75142 - Série 00244ª-SP, para ocupar o emprego
permanente de Escriturário.

Art. 2º - Nomear o mesmo, a partir de 01 de fevereiro de 2008, para ocupar o emprego permanente
de Secretário de Escola, ref. 19, em virtude de aprovação em concurso público Edital nº 01/2005.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 11 de fevereiro de 2008.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4543/ 2008
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, do emprego temporário, por pedido de demissão,
Gilberto Jesus de Toledo Junior, C.P. 78760 - Série 00296-SP, Monitor de Informática a partir de 01 de
fevereiro de 2008.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 11 de fevereiro de 2008.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4544/ 2008
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 servidores  municipais:
- Déborah Margatho Ramos Gonçalves, C.P. 046390 - Série 00302 - SP, Médico Ginecologista, a partir
de 01 de janeiro de 2008.
- Denis Carvalho Santos, C.P. 43458 - Série 00208-SP, Trabalhador Braçal, a partir de 14 de janeiro
de 2008.
- Leonardo Donizetti Mosca, C.P. 62376 - Série 013-SP, Pedreiro, a partir de 18 de janeiro de 2008.
- Maikol Paolo Vancine, C.P. 17564 - Série 00282-SP, Escriturário, a partir de 30 de janeiro de 2008.
- Emerson Martiniano Barbosa, C.P. 94532 - Série 00322-SP, Trabalhador Braçal, a partir de 01 de
fevereiro de 2008.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 11 de fevereiro de 2008.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4545/ 2008
O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
Art. 1º -  Nomear Rosiane Kátia de Godoi Vaz de Lima, C.P. 11715 -  Série 00263ª-SP, para ocupar o
emprego permanente de Secretário de Escola, ref. 19, a partir de 11 de fevereiro de 2008, 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, 11 de fevereiro  de 2008.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4547/ 2008
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 servidores  municipais:
- Alisson Felipe Franco, C.P. 68842 - Série 00322ª - SP, Secretário de Escola, a partir de 06 de
fevereiro de 2008.
- Vanda Dorvalina da Cruz Toledo, C.P. 051134 - Série 00251ª - SP, Monitor de Projeto Recriança, a
partir de 06 de fevereiro de 2008.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 11 de fevereiro de 2008.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4548/ 2008
“Designa servidores para prestação de serviços junto à Casa de Agricultura de SOCORRO, para
execução do Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas“.
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, Prefeito Municipal da Estância de Socorro, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições, que lhe são conferidas por lei, resolve:
Art.1º - Designar os servidores abaixo relacionados, para sem prejuízo de seus direitos e vanta-
gens, prestar serviços junto à Casa da Agricultura de SOCORRO, para execução do “Programa
Estadual de Microbacias Hidrográficas”.

Nome do Servidor RG. Cargo Profissão
Rodrigo da Silva Binoti 30.726.606-0 Chefe da Div. de Agricultura Engº Agrº
Salete de Fátima Torres Ishikawa M-944.560 Engª Agrª Engª Agrª

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 13 de fevereiro de 2008.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4546/ 2008
O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear Elaine Cristina Bayardi Pinto, C.P. 66393 - Série 00263-SP, para ocupar o emprego
permanente de Escriturário, referência 11, a partir de 07 de fevereiro de 2008, em virtude de
aprovação em Concurso Público - (Edital nº 01/ 2004).
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário;

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 11 de fevereiro de 2008.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal
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EXPEDIENTE

PORTARIA Nº 4538/ 2008

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 Paulo Roberto Nicoletti,  Chefe do
Serviço de Transportes Gerais, CTPS nº 034864 Série 0013ª-SP, para  responder pelo Chefe da
Divisão de Transportes Gerais, Luis Cláudio Bonetti, durante suas férias regulamentares, no perío-
do de 18/01/2008 a 16/02/2008, 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, 25 de  janeiro de 2008.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4540/ 2008

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

Art. 1º - Designar Rosângela Raquel Lopes Lamberti, CTPS nº 85175 série 123ª-SP, ocupante da
função gratificada de Chefe do Serviço de Finanças, para responder pelo Chefe da Divisão de
Tesouraria, Luiz Donizetti Felippin, durante o período de suas férias regulamentares, de 01/02/
2008 a 01/03/2008, 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, 11 de fevereiro de 2008.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4541/ 2008

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

Art. 1° - Enquadrar as professoras abaixo relacionadas  de acordo com o artigo 34 da Lei Comple-
mentar nº 56/2001, alterada pela Lei Complementar 99/2005, considerando a evolução funcional pela
via acadêmica:
a) Curso superior de ensino, de graduação correspondente à licenciatura plena:
Nível II - referência 2:
- Marília Aparecida de Moraes Pires -  C.P. 63121 - Série 00244-SP, Professor de Educação Básica
I – PEB I, a partir de 23/01/2008.
a) Curso superior de ensino, de graduação correspondente à licenciatura plena em Pedagogia:
Nível II – referência 2:
- Maria Dalva Stracci Ferreira Leme, C.P. 13729 - Série 00094-SP, Professor de Educação Básica I –
PEB I, a partir de 01/02/2008.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as  disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 11 de fevereiro de 2008.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal
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SIOPS - CÁLCULO DO PERCENTUAL DE RECEITA PRÓPRIA APLICADA EM SAÚDE
CONFORME A EC 29/ 2000

PORTARIA Nº 4549/ 2008

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA,  PREFEITO MUNICI-
PAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE
SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS,
RESOLVE:

Art. 1º - Designar Petrônio Augustus de Toledo,
CTPS nº 51607 - Série 00166-SP, ocupante do
emprego permanente de Carpinteiro, para res-
ponder pelo Encarregado do Serviço de Carpin-
taria e Marcenaria, Benedito Aparecido Cardo-
so, durante o período de suas férias regula-
mentares, de 12/02/2008 a 12/03/2008, fazen-
do jus à diferença de salário entre as respecti-
vas 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,
14 de fevereiro de 2008.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

Cemep/ Senai

oferece curso de

sabonete

ARTESANATO

Visconde vence

terceira rodada

do Campeonato

Socorrense

ESPORTE

Nos próximos dias 20 e 21 de fe-
vereiro, quinta e sexta-feira, o
Cemep/ Senai oferecerá o curso de
sabonetes artesanais. Serão duas
aulas, com duas horas de duração
cada uma.

As aulas ocorrerão no período da
manhã das 9h às 11h; à tarde das
14h às 16h e no período da noite,
das 19h às 21h. O custo do curso é
de R$12,00, referente ao material
utilizado nas duas aulas.

Para fazer a inscrição, o interes-
sado deve comparecer ao Cemep/
Senai antes do horário da aula, le-
vando um quilo de farinha de trigo
ou açúcar ou ainda uma caixa de
leite. Serão aceitos 20 alunos por
turma.

Os dois times do bairro do Vis-
conde venceram as partidas da ter-
ceira rodada do Campeonato
Socorrense de Futebol 2008, reali-
zadas no domingo, dia 10. Pelo se-
gundo quadro o Visconde venceu o
Oratório de Cima por 3 a 1 e no pri-
meiro quadro o jogo terminou em 1
a 0 para o Visconde sobre o time dos
Pereiras.

As partidas referentes à segun-
da rodada do Campeonato foram
remarcadas e ocorrerão no domin-
go, dia 17. Às 9h30 será a partida
entre Juventude e Moraes, e às
10h30 entre Oratório de Baixo e
Moraes, pelo primeiro quadro. As
partidas do períodos da tarde estão
mantidas
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CARNAVAL 2008

Animação toma conta de Socorro

durante Carnaval
Os quatro dias de desfile

do Carnaval 2008 foram
marcados pela irreverência
e animação das escolas e
blocos de Socorro e tam-
bém das agremiações da
região, que prestigiaram o
evento. Nem a chuva dos
dois primeiros dias de folia
desanimaram os participan-
tes.

Nesse período a cidade
ficou sob o comando do Rei
Momo, Rodrigo Cecília, que
recebeu das mãos do pre-
feito e da primeira-dama a
chave da cidade. Juntamen-
te com as rainhas do carna-
val e com a Banda da Ale-
gria, a Corte abriu a seqüên-
cia dos desfiles, todas as
noites.

O clima familiar que sem-
pre predomina nos carna-
vais de Socorro também foi
registrado este ano, com a
participação de centenas de
crianças, jovens, adultos e
terceira idade, que prestigia-
ram os desfiles na platéia e
também participando da fo-
lia nos blocos carnavalescos
e nas escolas de samba.

O enredo do G.R.E.S.
Caprichosos do Samba teve

como título “Uma viagem da
Caprichosos na cultura afro-
tupi”. A escola desfilou com
250 integrantes, distribuídos
em três carros alegóricos,
sete alas e bateria. Com
muitas core, a escola ani-
mou a rua
transformada
em passarela
do samba.

O G.R.E.S.
Falange este
ano entrou na
avenida re-
lembrando o
enredo que
marcou o car-
naval da esco-
la nos anos
80, intitulado
“É Carnaval,
democracia,
nosso tema é
alegria!” e ho-
menageando os turistas. A
escola também homena-
geou um de seus integran-
tes, José Pedro de Lima, que
deu nome a um dos carros
alegóricos. Zé Pedro faleceu
em dezembro de 2007, aos
94 anos, após 15 anos des-
filando pela Falange. Os
destaques do carro foram

dois filhos do homenageado:
Laércio e Luzia Lima.

A irreverência foi a princi-
pal característica da Equipe
Abutre, com o tema “Dan-
cing Days - As Feinéticas” e
“Bofe de Litro”, reverencian-

do o filme “Tropa de Elite”.
Com fardas pretas e botas
cor de rosa, o grupo levan-
tou os espectadores com a
trilha sonora do filme.

Os desfiles também con-
taram com a participação do
Cordão dos Sambistas sem
Tradição, dos jovens do blo-
co Os Beberrões, de turis-

tas dos hotéis Portal do Sol,
, Grinberg´s, Recanto da Ca-
choeira, Pousada 7 Belo e
base Rios de Aventura. To-
das as noites, após os des-
files, o trio elétrico Swing Bra-
sil agitou a Praça da Matriz

até 1h.
As tardes de

carnaval conta-
ram com ses-
sões de mati-
nês, animadas
pelos grupos
Kai no Samba,
na rua 13 de
Maio, Ensaio
Geral e Sque-
ma Federal.

A t r a ç õ e s
convidadas –
Este ano os
desfiles conta-
ram com a par-

ticipação de quatro escolas
de samba da região, que
completaram as atrações
locais. contribuíram para a
folia socorrense  a escola de
samba de Amparo, Peraltas
e as escolas de Bragança
Paulista G.R.C. E.S. Nove de
Julho,  G.R.F.S. Dragão Im-
perial e escola G.R.E.S.M.I.

Julio Mesquita.

Equipes de apoio – O
Carnaval 2008, realizado
pela Prefeitura Municipal,
contou com a participação
de diversas equipes que
apoiaram a realização do
evento. A cidade foi mantida
limpa ao longo do feriado
prolongado, com a coleta de
lixo regularmente. As ruas da
cidade passaram pela
varrição antes e após os
desfiles, além da limpeza re-
alizada nos intervalos das
escolas e blocos. Cerca de
quatro toneladas de lixo fo-
ram retirados das ruas a
cada noite.

O departamento munici-
pal de Saúde também parti-
cipou, com a distribuição de
preservativos nas ruas e clu-
bes da cidade, durante a fo-
lia de carnaval.

A Guarda Civil Municipal
acompanhou todos os dias
do evento, com apoio nos
desfiles, na Praça da Matriz
e nos bailes dos clubes da
cidade. A ação contou com
a parceria entre a seguran-
ça particular, GCM, Polícia
Militar e Civil.

A corte do Carnaval esbanjou alegria nos quatro dias de folia

Portal do Sol Banda da Alegria Equipe Abutre

G.R.E.S. Caprichosos
do Samba

G.R.E.S. FalangeG.R.F.S. Dragão
Imperial

Os Beberrões Sambistas Sem
Tradição

G.R.E.S. Júlio
Mesquita


