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Festa da Padroeira volta para o

centro da cidade e resgata tradições

De volta para a praça central da
cidade, a Festa da Padroeira e
aniversário de Socorro retomou a
tradição das antigas festas de
agosto ao concentrar as ativida-
des nas praças da Matriz e 9 de
Julho.

A festa foi marcada pela parti-
cipação de atrações exclusiva-
mente da cidade, com bandas de
rock, reggae, duplas sertanejas,
grupos de MPB e música pop. A
programação de shows contou
também com a realização do Fes-
tival Sertanejo do Circuito das
Águas, com a participação de di-
versas duplas da região, além do
grupo Barra da Saia, que também
fez sucesso na noite de sábado,
15, lotando a Praça da Matriz.

A barraca das bonecas sempre
se faz um capítulo à parte, já que
encanta as crianças e também os

adultos, que não cansam de ad-
mirar o capricho e a beleza dos
trajes das bonecas. Este ano, to-
das as bonecas foram sorteadas
durante os quatro dias de festa.

Duas atrações em especial
também mereceram destaque.
Uma delas foi a exposição de car-
ros antigos, do Clube do Auto An-
tigo de Socorro, formado a pou-
co mais de um ano e já somando
os apaixonados pelo antigomobi-
lismo. Alguns expositores partici-
param do desfile de raridades,
que antecedeu o desfile de Ban-
das e Fanfarras, outra atração que
encantou o público presente.

No desfile, realizado na tarde
de sábado, 15, cinco bandas e
fanfarras enfeitaram as ruas Cam-
pos Salles e 13 de Maio com mú-
sicas de qualidade e belas apre-
sentações.

Marcaram presença
no evento a Corpora-
ção Musical Santa Ce-
cília, de Socorro; a
Corporação Musical
Santa Cecília, de Mon-
te Alegre do Sul; a
Fanfarra do Colégio Di-
vino Espírito Santo, de
Espírito Santo do Pi-
nhal, que coloriu a ave-
nida com suas balizas
realizando movimento
juntamente com a apre-
sentação da fanfarra.
Em seguida a Fanjov,
fanfarra de Serra Negra
também fez uma linda
apresentação, incluindo
passistas e balizas. A
Corporação Musical
Santa Ana, de Pedreira,
encerrou o desfile com
pout-pourri de maxixes
e músicas de raiz.

No domingo, 16, o
tradicional Campeonato
de Pipas atraiu morado-
res e visitantes que con-
feccionaram as mais va-
riadas pipas. Confira na
reportagem os resulta-
dos do concurso.

A cultura local foi o
foco desta programa-
ção e para acrescentar
foi realizado, no domin-
go, 16, o Encontro Cul-
tural, onde grupos de

congadas, catiras e danças folcló-
ricas deram um colorido especial
à Praça da Matriz.

As apresentações musicais
encerraram-se com o show da

Camerata D´Arcos, cuja apresen-
tação foi realizado com apoio da
Secretaria Estadual de Cultura.

Religiosidade – A festa da Pa-
droeira, como todos os anos, atrai
centenas de fiéis que participa-
ram das missas realizadas ao lon-
go do dia 15. Pela manhã foram
celebradas três missas, voltadas
principalmente para os romeiros
que visitam Socorro nesta época
para participar das comemora-
ções da Padroeira.

Às 17h, dezenas de devotos

participaram da procissão de
Nossa Senhora do Perpétuo So-
corro, conduzindo o andor da san-
ta, enfeitado com flores e luzes.
Em seguida, foi celebrada a mis-
sa campal, pelos párocos
Juzemildo Albino da Silva e
Genildo Gomes da Silva, encer-
rando as comemorações religio-
sas do dia da Padroeira. Conti-
nuação na página 4.
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EXPEDIENTE

PORTARIA Nº 5034/ 2009

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO
DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art. 1º - Designar, por necessidade dos serviços, o funcionário Alfredo Daniel Bonetti, Chefe da
Divisão de Obras e Serviços Urbanos, CTPS nº 25467 - Série 196ª-SP, para responder pelo Diretor
do Departamento de Obras, Serviços e Estradas Rurais, Luis de Souza Siqueira, durante a licença-
saúde, a partir de 04 de agosto de 2009 e enquanto durar sua licença pelo INSS, 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, 17 de agosto de 2009.

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5035/ 2009

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO
DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art. 1º - Enquadrar o Professor de Educação Básica I - PEB I, abaixo relacionado, nos termos do
artigo 34 da Lei Complementar nº 56/2001 e alterações posteriores, considerando a evolução
funcional pela via acadêmica, a partir de 25 de Junho de 2009.

c) Curso de pós-graduação em área de Educação, com duração mínima de 360 (trezentos e sessen-
ta) horas:

Nível V – referência 11:
Selma Aparecida Lucindo, C.P. 89805 - Série 0026ª-SP.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 18 de agosto de 2009.

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5036/ 2009

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO
DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art. 1° - Enquadrar as Professoras de Educação Básica I - PEB I, abaixo relacionadas, em virtude da
concessão de evolução funcional pela via não acadêmica, nos termos da seção IV, § 9º, do Artigo
35 da Lei Complementar nº 56/2001, e artigo 9º do Decreto nº 2835/04 e suas alterações:
A partir de 01 de Julho de 2009:

Nível V - referência 8:
- Maria Isabel Domingues - C.P. 12737 - Série 0067ª-MG.

Nível V - referência 11:
- Maria Margareth de Toledo Mello - C.P. 00266 - Série 042ª-SP.

Nível IV - referência 2:
- Marina Aparecida Defendi Oliveira, C.P. 12424 - Série 471ª-SP.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 18 de agosto de 2009.

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5037/ 2009

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO
DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art. 1° - Desligar do Serviço Público Municipal, por aposentadoria, espécie 32, Iolanda Alves Apare-
cido, C.P. 39991 – Série 095ª-SP, no emprego de Merendeira, a partir de 01 de agosto de 2009.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de agosto de 2009.

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5038/ 2009

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO
DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art. 1º. Dispensar, do serviço público municipal, Isabela Lopasso Fernandes, C.P. 80850 - Série
00297ª-SP, ocupante do emprego em comissão de Chefe da Divisão de Imprensa, a partir de 21 de
agosto de 2009.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 21 de agosto de 2009.

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA
Prefeita Municipal

LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro comunica a todos os interessados que se encontram
abertos na Divisão de Licitações os seguintes processos:

Processo Nº 070/2009/PMES – Tomada de Preços Nº 018/2009. Objeto: Aquisição de 1.600
(Hum Mil e Seiscentas) Cestas Básicas para atendimento dos programas emergenciais
e de famílias carentes do município, com entregas parceladas no 2º semestre de 2009,
conforme relação e especificações contidas no anexo II do Edital. Tipo: Menor Preço Global.
Encerramento para a entrega dos envelopes Nº 01 – Habilitação e Nº 02 – Proposta até às 9h 30 min
do dia 11/09/2009, e reunião de Licitação às 9h e 40min. Período de Disponibilização do Edital: 24/08/
2009 à 04/09/2009. Cadastramento: até 08/09/2009. Entrega de Amostras: somente no dia 11/09/
2009, no Departamento de Promoção Social, localizado à Avenida José Maria de Faria, nº 71 -
Centro – Socorro – SP.  Socorro, 19 de agosto de 2009.

Processo Nº 072/2009/PMES – Tomada de Preços Nº 020/2009. Objeto: Aquisição de diver-
sos Móveis e Equipamentos, visando à instalação de 05 (cinco) Telecentros Comunitári-
os de Inclusão Digital (Convênio PMES x Ministério de Ciência e Tecnologia), conforme
relação e especificações contidas no anexo II do Edital. Tipo: Menor Preço por Item. Encerra-
mento para a entrega dos envelopes Nº 01 – Habilitação e Nº 02 – Proposta até às 9h 30 min do dia
15/09/2009, e reunião de Licitação às 9h e 40min. Período de Disponibilização do Edital: 24/08/2009
à 10/09/2009. Cadastramento: até 11/09/2009. Socorro, 19 de agosto de 2009.

Processo Nº 073/2009/PMES – Tomada de Preços Nº 021/2009. Objeto: Aquisição de diver-
sos Equipamentos de Informática, visando à instalação de 05 (cinco) Telecentros Comu-
nitários de Inclusão Digital (Convênio PMES x Ministério de Ciência e Tecnologia). Tipo:
Técnica e Preço. Encerramento para a entrega dos envelopes Nº 01 – Habilitação, Nº 02 – Proposta
Técnica e Nº 03 – Proposta Comercial até às 9h 30 min do dia 28/09/2009, e reunião de Licitação às
9h e 40min. Período de Disponibilização do Edital: 24/08/2009 à 24/09/2009. Cadastramento: até 25/
09/2009.  Socorro, 19 de agosto de 2009.

Os Editais completos serão disponibilizados 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,
ou pelo telefone (19) 3855-9610, no horário comercial, exceto aos sábados, domingos, feriados e
pontos facultativos, com Netto, Giuliana, William ou Josiane.

Processo Nº 071/2009/PMES – Tomada de Preços Nº 019/2009. Objeto: Contratação de em-
presa especializada na prestação de serviços de obras, visando à Implantação de 05
(cinco) Telecentros Comunitários de Inclusão Social, neste município de Socorro, con-
forme Convênio PMES x Ministério de Ciência e Tecnologia, com fornecimento de mate-
riais. Tipo: Menor Preço Global. Encerramento para a entrega dos envelopes Nº 01 – Habilitação e
Nº 02 – Proposta até às 9h 30 min do dia 14/09/2009, e reunião de Licitação às 9h e 40min. Período
de Disponibilização do Edital: 24/08/2009 à 10/09/2009. Cadastramento: até 11/09/2009. Visita Téc-
nica: 24/08/2009 até 11/09/2009, no horário das 8h e 30min até às 10h e 30min e das 13h até ás 17h,
exceto aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, que devem ser agendadas com o
Departamento de Planejamento e Urbanismo, pelo fone: (19) 3855-9622 ou via e-mail
obras@socorro.sp.gov.br, com o Engº. Marcos José Lomonico, Engº. Gustavo Zamboim Pietrafesa,
Engº. Herlan José Bonfá ou Arqt. Fernanda Ap. de Souza. Taxa de Edital: R$ 15,00.  Socorro, 19 de
agosto de 2009.
Obs: No ato de pagamento da taxa, serão fornecidas: cópia do edital, memorial descritivo, cronogramas,
planilhas orçamentárias e minuta de contrato, e cd-room com cópias das plantas necessárias.

O Edital completo 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, ou pelo telefone (19) 3855-9610, no horário comercial, exceto aos
sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, com Netto, Giuliana, William ou Josiane. A
municipalidade disponibilizará resumo dos documentos e informações essenciais no site
www.socorro.sp.gov.br, no link de licitações.
O Edital deverá ser retirado pessoalmente e após o recolhimento da taxa.
As datas acima referem-se aos dias úteis e em que haja expediente na Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro, quer seja, excluindo-se os sábados, domingos, feriados e pontos facultativos,
bem como no horário das 8h 30min às 17h.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de agosto de 2009.

Diderot Camargo Netto
Chefe da Divisão de Licitações
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RESUMO DA RECEITA REFERENTE AO
MÊS DE JULHO/ 2009

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA
Prefeita Municipal

COMUNICADO

O Departamento Municipal de Saúde de Socorro comunica que a Cam-
panha de Doação de Medula Óssea, programada para ser realizada em
Socorro nos dias 18 e 19 de setembro próximos, foi adiada.

O adiamento foi motivado pela decisão do Ministério da Saúde que
informou nesta quinta-feira (13 pp) que “a segunda etapa da Campanha
Nacional de Vacinação contra Poliomielite, prevista para ocorrer no dia
22 deste mês, teria sido adiada para o dia 19 de setembro, procurando
evitar  uma sobrecarga ainda maior nos serviços de atenção básica, que
estão prestando atendimentos para os casos suspeitos da Influenza A
(H1N1), a gripe suína.”

Como se trata de dois eventos de porte da Saúde, a serem realizados
nas mesmas instalações e com os mesmos recursos humanos, a equi-
pe de Barretos, responsável pela coordenação da Campanha houve por
bem pedir o adiamento da mesma.

Assim que a nova data for definida, comunicaremos à população que,
nem por isso deve interromper seu trabalho de divulgação desta campa-
nha tão importante e humanitária.

Maiores detalhes, informar-se no Departamento de Saúde (CS II)

Vilma de Oliveira Santos Simões
Diretora Municipal de Saúde

Publicação dos atos oficiais do Poder
Executivo

CULTURA

Aulas do Projeto Guri começam

nesta segunda-feira
A partir de segunda-feira, 24, terá início as aulas do pólo Socorro do

Projeto Guri, a partir das 13h, no Centro Cultural.
Os novos alunos deverão comparecer para a primeira aula acompa-

nhados por um responsável, com uma cópia do RG ou certidão de nasci-
mento, comprovante de residência, declaração escolar e carteira de vaci-
nação.

Os documentos são necessários para efetuar a matrícula no curso.
Ainda há vagas para as aulas de violão.

O Projeto Guri é uma ação desenvolvida por uma organização não-
governamental, com apoio da secretaria estadual de Cultura e das prefei-
turas municipais de 300 cidades onde há o projeto.

O objetivo é oferecer aulas gratuitas de música para crianças e adoles-
centes entre 8 e 18 anos, como forma de contribuir para a formação dos
alunos e descoberta de novos talentos.

MICROBACIAS

Associação dos Cubas completa 3

anos e ganha kit de informática

Para comemorar os três anos de fundação da Associação de Morado-
res da Microbacia dos Cubas e Adjacências, a diretoria da associação
organizou uma festa, dia 8 de agosto, onde ocorreu a entrega oficial dos
kits de informática doados pela Secretaria Estadual de Agricultura e Abas-
tecimento.

A entrega foi realizada à presidente da associação, Salente de Fátima
Torres Ishikawa, pelo representante do diretor da Cati regional de Bragança
Paulista, Jorge Bélix de Campos, da Associação Mata Ciliar.

Durante a festa, a prefeita destacou a importância das parcerias e o
investimento nas associações de bairro para melhorias da zona rural, in-
clusive das estradas rurais. A prefeita elogiou o trabalho realizado com as
crianças da região, com as aulas de informática.

A cerimônia também foi acompanhada pelo presidente da Câmara de
vereadores, Pedro Sábio Nunes, pelo vereador Luciano Taniguchi, pelos
presidentes das demais microbacias: Isael Jameli (Machados), Sidney
Barrel (Ribeirão do Meio) e Alfred Hebert (Jaboticabal), pelo gerente do
Banco do Brasil, Waltimir Hoff e pelos técnicos da Casa da Agricultura de
Socorro, além dos moradores dos bairros da microbacia.

Após os discursos, houve um sorteio de quatro computadores para os
alunos da freqüentam as aulas de informática na escola da associação.
Além do sorteio, os dois alunos que se destacaram durante o curso foram
contemplados com a doação de um computador para cada um. Os equi-
pamentos doados estavam ociosos na associação, já que a entidade foi
contemplada com um novo equipamento.

De acordo com a presidente da associação, Salete Ishikawa, a associ-
ação tem como objetivo desenvolver ações de capacitação e treinamento
aos produtores rurais e suas famílias para a promoção da agricultura e o
desenvolvimento sustentável da propriedade.

Com isso, trabalhos como de cadeias produtivas, turismo rural, coloca-
ção dos produtos no mercado e agregação de valores se desenvolvem
com maior facilidade.

Alunos e a professora de informática da Associação da Microbacia dos Cubas,
durante a festa de comemoração da chegada dos novos equipamentos e também do
aniversário de três anos da associação. Os melhores alunos foram premiados com

computadores.
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FESTA DA PADROEIRA

Campeonato de Pipas e Festival de Malhas

integram da programação da festa
As atividades esportivas

também fizeram parte das
comemorações da Festa da
Padroeira. No 7º Festival de
Malha da Padroeira, realiza-
do na manhã de domingo,
16, seis equipes da região
participaram do evento, na
raia da Vila Palmira.

O festival terminou com a
vitória da equipe de Mogi
Guaçu, seguida pelo
Hortolândia A, Hortolândia B
e Socorro. Participaram ain-
da as cidades de Bragança
Paulista, Leme e Cordeiró-
polis.

Campeonato de Pipa –
tradicional das festividades
de agosto o Campeonato de
Pipas atraiu crianças e adul-
tos. Pais com seus filhos
aproveitaram a manhã de
domingo, 16, para confecci-
onar diversos tipos de pipa
e ainda participar da compe-
tição. Abaixo, os resultados
da edição 2009 do campeo-
nato.

Menor Pipa:
Urian – 2 x 1½ cm
Gabrieli Cardoso – 3 x 2 cm
Ronaldo Felisbino – 4 x 3 cm
Edson Alexandre – 11½ x 7 cm
Álvaro L. Fabio – 13 x 11 cm
Gabriel de Campos – 17 x 3 cm

Maior Pipa
Vanderlei Morgado (Sto.
André) 40 metros quadrados
–
12,70 x 6,35
Wellington de Campos –
2,20 x 1,80 mts

Melhor Mensagem
Robson Ventura – “Olha a
Gripe Suína aí Gente”
Rafael V. Oliveira – “Ame a
Pipa, não use Cerol”

Melhor Homenagem
Vitor Bueno Ventura –
Nª.Sª.Socorro – 180 anos

Mais engenhosa
Henrique M. Fillipin – Arraia grande e Asa Delta com Duplo
comando
Luiz Donizetti Fillipin – estrela Multi Forma

Mais Criativa
Cibeli Morgado (Sto. André) – Trem Peixinho (20 peças) com letras
Ranulfo Lessa – Asa Delta com Rabiola Biruta

Pipa que atingiu maior dis-
tância
Luiz Pedro – 820 jardas
Raissa Rozante – 500
jardas
Guilherme Michelini – 500
jardas
Gabriel L. Moraes – 500
jardas
Felipe Rabelo – 300 jardas
Julia Lecate – 300 jardas

Mais Original
José Carlos de Souza -
Resgate do papagaio de
jornal


