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Nesta semana, o bairro Jardim
Santa Cruz foi beneficiado com
a inauguração do Projeto Social
“Campeão do Futuro”,
complementando as atividades
já existentes no bairro,
desenvolvidas pela ONG “Nova
Geração”, representada pelo
professor de Capoeira Rodrigo,
e pela OCIP “ISIS”,
representada pelo professor de
Muai Thay, Renã.
Com a participação da Prefeitura
de Socorro, foi possível a
compra de um tatame
profissional de 100 m², no valor
de aproximadamente R$
7.000,00, possibilitando um
melhor aproveitamento das
aulas e reduzindo o risco de
contusões e lesões nas
crianças.
O projeto proporciona,
inicialmente, aulas de Capoeira
e Muai Thay às crianças
carentes, que não podem
frequentar uma academia.
Outra finalidade do projeto é
não deixar as crianças que, em
geral, não praticam atividades
extracurriculares, ociosas no
período em que estão fora da
escola, afastando-as de
possíveis envolvimentos com o
álcool e as drogas.
Nesse primeiro momento, 30
jovens participam do projeto,
com aulas às segundas, quartas
e sextas-feiras, das 19 às 21
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horas; mas todas as crianças
e adolescentes do bairro
poderão participar, sendo a
única contrapartida frequentar
regularmente a escola, ter
boas notas e um bom
comportamento. Esse
acompanhamento será
efetuado pelos monitores, em
parceria com o Departamento
de Educação.
O projeto não contará apenas
com as aulas de artes marciais;
também serão ministradas
palestras sobre temas

importantes como drogas,
sexualidade, higiene, cidadania
etc.
A psicóloga responsável pelo
Centro de Referência da
Assistência Social (CRAS)
estará à disposição dos jovens
que aderirem ao projeto. 
O diretor do Departamento de
Promoção Social, Thiago
Bittencourt Balderi, explica que
o projeto “Campeões do Futuro”
é mais um passo para
implantação de uma política
pública de prevenção às drogas.

Outros projetos, nesse mesmo
sentido, estão sendo
desenvolvidos, como por
exemplo, o projeto “Compondo
o Futuro”, quando serão
ministradas aulas de
m u s i c a l i z a ç ã o .
Concomitantemente, o
Departamento Social,
juntamente com outros
departamentos deste município,
tem realizado reuniões com
outros setores como o Poder
Judiciário, Ministério Público,
Polícia Militar, Guarda Municipal,

Conselho Tutelar, Igrejas e
algumas ONGs da cidade, no
intuito de se estabelecer novas
diretrizes na luta contra as
drogas.
Thiago salienta que o
Departamento de Promoção
Social, juntamente com a
prefeita Marisa, têm uma
grande preocupação em relação
a esse assunto, pois o uso de
drogas tem aumentado entre os
jovens e com ela outros
problemas sociais acabam
surgindo, como o aumento da
criminalidade, desestrutura
familiar, abandono e maus-
tratos dos filhos, dentre outras
coisas.      
As drogas geram também uma
redução na qualidade de vida de
toda sociedade, pois com o
aumento da violência as
pessoas acabam tendo de
mudar seus hábitos (limitam os
locais onde transitam, gastam
altas somas de recurso na
proteção de suas residências
etc.).
“Esses questionamentos podem
parecer exagero para muitos,
pois moramos numa cidade
interiorana e tranquila, mas se
deixarmos as coisas como estão
logo sentiremos os males que
afetam os grandes centros”,
finaliza Thiago.

Cuidados com
enchentes evitam

propagação de doenças

A vigilância Sanitária alerta a
população socorrense quanto
aos cuidados com as águas de
enchentes, alagamentos e
formação de locais enlameados,
que podem favorecer o
aparecimento de leptospirose.

A leptospirose é uma doença
infecciosa, causada por uma
bactéria presente na urina de
ratos que, com as chuvas, se
mistura às águas de valetas,
lagoas e pontos de
alagamentos. Essa bactéria
penetra no corpo humano por
meio de pequenos ferimentos

Chuva continua causando estragos na
cidade

A chuva da madrugada do dia
29 de janeiro, sexta-feira
passada, novamente assustou
moradores da cidade. Entre os
saldos dos estragos, constam:

- Árvores e barrancos caídos,
criando barreiras na estrada
Socorro/Pinhalzinho. O trânsito
ficou impedido, mas logo foi
liberado, com a ajuda da Guarda
Municipal, DER, Defesa Civil e
funcionários municipais.

- Deslizamentos de pedras e
barranco na Socorro/Lindóia.

- Deslizamento na avenida XV
de Agosto, tombando um veículo.

- Na João Conti, algumas
casas foram atingidas pela água
e algumas famílias foram
retiradas de suas casas, por
motivo de segurança.

- Na rua Sétimo Fruchi, por
centímetros, a água não atingiu
algumas casas. Houve
momentos de tensão entre os
moradores.

- No Jardim Carvalho, um
barranco desmoronou e atingiu
cômodos de uma residência.
Ninguém ficou ferido

- Bairro das Lavras: houve
queda do muro de 50 metros, de
uma chácara.

- Na Lavras de Baixo, no Hotel
Fazenda Campo dos Sonhos, o
ribeirão transbordou e os carros
do estacionamento tiveram que
sair guinchados, da água. No
local, uma das casas foi atingida
com 1 metro de água.

Com os recentes
alagamentos registrados,
segundo Débora Soriano
Rostirolla, chefe da Supervisão
de Vigilância em Saúde
Municipal, um caso de
leptospirose já foi confirmado no
município, e outro está sob
suspeita. Confira, no artigo ao
lado, dicas de como se prevenir.

na pele. Trata-se de zoonose de
grande importância social e
econômica, por apresentar
elevada incidência, bem como
por sua letalidade, que pode
chegar até 40% dos casos mais
graves.

Para evitar casos da doença,
a população deve tomar alguns
cuidados, em caso de contato
com água contaminada.

Cuidados importantes antes
e depois da enchente:

- Não jogar lixo nos rios. Isso
represa as águas e com a chuva
pode causar enchentes;

- Não brincar ou nadar em
lagos e córregos, nem nas águas
de enchente;

- Evitar contato com água e
lama, usar sempre botas e luvas
de borracha, ou sacos plásticos
amarrados nos pés e nos braços;

- Colocar o lixo em sacos
plásticos e em recipientes
tampados, para evitar a
proliferação de ratos;

- Inutilizar alimentos naturais
ou preparados, assim como
medicamentos que entrarem em
contato com a água da enchente;

- Manter os quintais sempre
limpos, evitando acumular
entulhos que favoreçam o
esconderijo de ratos e
mosquitos;

- Guardar os alimentos em
lugares secos e dentro de
recipientes fechados;

- Colocar telas nos ralos,
para evitar acesso de roedores;

- Consumir e utilizar água
potável, fi ltrada, fervida ou
clorada. Para fazer a cloração ou
desinfecção da água, deve-se
util izar água sanitária ou
hipoclorito de sódio a 2,5%, nas
seguintes medidas:

*Para 20 litros de água utilizar
uma colher de chá de água
sanitária ou hipoclorito de sódio
a 2,5%.

*Para 1 litro de água utilizar 2
gotas de água sanitária ou
hipoclorito de sódio a 2,5%.

Obs: esperar 30 minutos
para o consumo da água.

- Não usar água de poço
inundado, antes da desinfecção;

- Lavar e desinfetar utensílios
e a caixa de água;

- Lavar a residência com
água limpa e solução
desinfetante. Após a limpeza da
sujidade, deve-se fazer a
desinfecção do local, utilizando
a seguinte medida:

*Para 1 balde de 20 litros,
adicionar 1 copo (200ml) de
água sanitária ou hipoclorito de
sódio a 2,5%.

Débora Soriano Rostirolla
Chefe da Supervisão de

Vigilância em Saúde Municipal
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Publicação dos atos oficiais do Poder Executivo
PORTARIA Nº 5183/ 2010

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

RESOLVE:
Artigo 1º - Designar,  Benedito Gilmar Pinto, contador da
Prefeitura, C.R.C. 1SP nº 115.177/04, e Gustavo Zamboim
Pietrafesa, engenheiro devidamente habilitado da Prefeitura,
CREA nº 5061929750 para, respectivamente, exercerem as
funções de GESTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO do convênio a
ser firmado com a Secretaria de Economia e Planejamento do
Estado de São Paulo.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 29 de Janeiro de
2010

Marisa de Souza Pinto Fontana
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5184/ 2010
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO,
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art. 1º - Contratar, em virtude de aprovação em concurso público
Edital nº 01/2007, no emprego permanente de Trabalhador
Braçal - referência 04, os seguintes servidores:

- a partir de 15 de Janeiro de 2010:

 - Eleni Alves, C.P. 41211 - Série 572ª-SP.

- a partir de 19 de Janeiro de 2010:

- Joel Aparecido de Oliveira, C.P. 38055 – Série 00356ª-SP.

- a partir de 26 de Janeiro de 2010:

 - Edison Horacio Gamito, C.P. 0079004 - Série 00149ª-SP.

 - Rita de Cássia Jacinto Mateus, C.P. 04135 - Série 00231ª-
SP.

- a partir de 01 de Fevereiro de 2010:

 - Antonio Stracci, C.P. 064973 - Série 531ª-SP.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 03 de Fevereiro
de 2010.

Marisa de Souza Pinto Fontana
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5185/ 2010
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO,
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art. 1º - Contratar, em virtude de aprovação em concurso público
Edital nº 01/2005, no emprego permanente de Servente -
referência 03, os seguintes servidores:

- a partir de 26 de Janeiro de 2010:

 - Albertina Luiza Stracci de Toledo, C.P. 72499 - Série
141ª-SP.

- a partir de 19 de Janeiro de 2010:

 - Claudia da Silva Faria, C.P.48280 - Série 00322ª-SP.

- a partir de 20 de Janeiro de 2010:

 - Rosangela Aparecida Goes, C.P. 39941 - Série 095ª-SP.

 - Karime de Oliveira Costa, C.P. 77790 - Série 00356ª-SP.

 - Leonidia Gomes da Silva, C.P. 94086 - Série 00282ª-SP.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 03 de Fevereiro
de 2010.

Marisa de Souza Pinto Fontana
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5186/ 2010
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO,
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear, em virtude de aprovação em Concurso Público
- (Edital nº 01/2007), no emprego permanente de:

Engenheiro Florestal - referência 30:
- Marcelo Prata Savoy - C.P. 47337 - Série 00263ª-SP, a partir
de 25 de Janeiro de 2010.

Técnico de Enfermagem - referência 19:
- Elisabete Benedita Brolezi Benati, C.P. 88029 - Série
00231ª-SP, a partir de 20 de Janeiro de 2010.

Enfermeiro – referência 30:
- Juliana Aparecida Tovazi de Moraes Faria, C.P. 93926 –
Série 00282ª-Sp, a partir de 19 de Janeiro de 2010.

- Flavia Danielle Rubim de Toledo, C.P. 06790 – Série 00296ª-
SP, a partir de 18 de Janeiro de 2010.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 03 de  Fevereiro de
2010.

Marisa de Souza Pinto Fontana
      Prefeita Municipal

DECRETO Nº 2816/ 2010

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

Considerando a edição da Lei Municipal nº 3345/2010 de
29 de janeiro de 2010 que dá nova denominação ao
Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA,
passando a ser denominado Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA,

DECRETA:

Art. 1º - No Decreto nº 2799/2009 de 01 de Dezembro de 2009,
onde se lê Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA,
leia-se Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
– COMDEMA.

Art. 2º - No Decreto nº 2800/2009 de 01 de Dezembro de 2009,
onde se lê Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA,
leia-se Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
– COMDEMA.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 29 de  Janeiro de
2010.

 Marisa de Souza Pinto Fontana
Prefeita Municipal

Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.

Darleni Domingues Gigli
Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

DECRETO Nº 2817/ 2010
“Revoga permissão de ponto de táxi”

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA
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
03 – Avenida Coronel Germano - Permissionário:
Angelo Antonio Castilha.

Art. 2º - A permissão supra citada, está sendo revogada
por desistência do permissionário, conforme Processo
Administrativo nº 2009/2525.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário e
em especial o Decreto nº 2140/2000.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 02 de
Fevereiro de 2010.

Marisa de Souza Pinto Fontana
Prefeita Municipal

Publicado e Afixado em igual data no mural da
Prefeitura.

Darleni Domingues Gigli
Diretora do Departamento dos Negócios

Jurídicos

DECRETO Nº 2818/ 2010

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

DECRETA:
Art. 1º - Declaro facultativos os pontos nas repartições
municipais no  próximo  dia 15 de fevereiro, segunda- feira de
carnaval, e no dia 17 de fevereiro, quarta- feira de cinzas, a
metade do período,  devendo os  servidores  retornar aos
trabalhos às 12 horas.

Art. 2º - Os serviços considerados essenciais deverão ser
operados pelo sistema de plantão.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 03 de Fevereiro
de 2010.

Marisa de Souza Pinto Fontana
Prefeita Municipal

Publicado  e Afixado em igual data no mural da
Prefeitura.

Darleni Domingues Gigli
Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

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

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELA
SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente -
CODEMA - criado pela Lei Municipal 2079 de 1987, passa a ser
denominado de Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
– COMDEMA – órgão deliberativo e consultivo.

Art.2º - Na Lei Municipal nº 3317/2009 de 29 de setembro de
2009, onde se lê Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA,
leia-se Conselho Municipal de  Defesa do Meio Ambiente  -
COMDEMA.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua aprovação,
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 29 de Janeiro de
2010

Marisa de Souza Pinto Fontana
Prefeita Municipal

Publicada e Afixada em igual data no mural
da Prefeitura.

Darleni Domingues Gigli
Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

LEI Nº 3345/ 2010
“Dá nova denominação ao Conselho  Municipal De Defesa
do Meio         Ambiente (COMDEMA)”

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 011/2010/PMES – Concorrência Nº 002/2010. Objeto:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
educação, visando à implementação de Sistema de Ensino na Rede
Municipal de Educação para alunos da Educação Infantil e Ensino
Fundamental, abrangendo o fornecimento de kit pedagógico, bem
como Consultoria Educacional e Pedagógica, avaliação institucional
e disponibilização de um Portal de Educação na Internet, para
acesso de Alunos e Professores, pelo período de 12 (doze) meses,
prorrogável até o limite estabelecido no inciso II, do art. 57 da Lei
Federal de Licitações nº 8.666/93 e demais alterações posteriores.
Tipo: Técnica e Preço. Encerramento para a entrega dos envelopes Nº 01
– Habilitação, N° 02 – Proposta Técnica e Nº 03 – Proposta Comercial até
às 9h e 30min do dia 31/03/2010, e reunião de Licitação às 9h e 40min.
Período de Disponibilização do Edital: 10/02/2010 à 30/03/2010. Entrega de
Amostras: somente no dia 31/03/2010, no Departamento Municipal de
Educação, localizado à Avenida José Maria de Faria, nº 71 - Centro –
Socorro – SP. Socorro, 05 de fevereiro de 2010.

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, nº 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,
Josiane ou Luzia.

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.

Socorro, 05 de fevereiro de 2010

William dos Santos Guilherme
Chefe da Divisão de Licitações

LICITAÇÃO

O Jornal Oficial de Socorro é uma publicação da Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro, criado pela Lei Municipal Nº 3095/ 2005. Edição
Especial, de acordo com o art. 1º do Decreto nº2496/ 2005. Distribuição
Gratuita, em bancas de jornais e repartições públicas.

Diretor: Franks  Prado
Fotos: Departamento de Comunicação Social
Impressão: Editora O Liberal Ltda  - Americana - SP
Tiragem: 2000 exemplares
E-mail:comunicacao@socorro.sp.gov.br
Telefone: (19) 3855-9614

EXPEDIENTE

REGINALDO EUGÊNIO MOSINI, Diretor do Departamento de
Tributação, Arrecadação e Fiscalização da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro,
USANDO das atribuições que lhe são conferidas por Lei e em cumprimento aos dispositivos
contidos na Lei Complementar nº 59/2001 (Código Tributário Municipal), Artigo 292 Inciso
III e Artigo 293 Inciso III.

FAZ saber a todos através do presente EDITAL, que se encontram na
DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA DE SOCORRO, as notificações de lançamento do IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO (IPTU) E TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS (TSU) do
EXERCÍCIO DE 2010, de acordo com a relação anexa, e que os atuais endereços são ignorados,
insuficiente, tiveram seu recebimento recusado ou o imóvel encontra-se fechado nas diversas
tentativas de entrega, os quais desde já ficam NOTIFICADOS do referido lançamento.

FAZ saber ainda, que os contribuintes relacionados e/ou proprietários
terão o PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a contar da publicação deste EDITAL, para retirarem
as NOTIFICAÇÕES DE LANÇAMENTOS (CARNÊS) as quais poderão ser pagas sem os
acréscimos legais.

E para que não se alegue qualquer duvida posterior, lavrou-se o presente
EDITAL.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de janeiro de 2010.

REGINALDO EUGÊNIO MOSINI
Diretor Depto. Tribut. Arrecad. e Fiscalização

Registrado, Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura

PEDRO APARECIDO FRANCISCONI
Chefe da Divisão de Tributação e Arrecadação

EDITAL Nº 01/2010
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Aconteceu no dia 30 de
janeiro, no tatame do Ginásio Municipal
de Esportes, o III Festival Interno de
Karatê, com os alunos graduados da
Escolinha do Departamento de
Esportes.

Foram disputadas 16
categorias de Kata e Shiai Kumitê,
divididas em idade e sexo dos
competidores.

Competiram no Festival, 30
alunos da Escolinha que já são
graduados em 6° kyu (faixa amarela)
e 5° kyu (faixa vermelha), tendo como
árbitros, Raquel Mori (2° kyu – faixa
roxa), Caio Lopes Viana (1° Dan –
faixa preta) e o Sensei (Professor)
Iraí Tafner.

O evento serviu para dar
ritmo de competição aos atletas e
também como preparação de pré-
temporada para os que irão
representar nossa cidade no Circuito
UKCA (União do Karatê do Circuito das
Águas), evento este, que Socorro foi
vice-campeã no ano de 2009 e quer o
título em 2010
Os resultados foram:
Kata (apresentação de técnicas
pré-estabelecidas):
Até 9 anos Feminino:
1° lugar: Isabela Moraes
2° lugar: Isabela Resende

10 e 11 anos Masculino:
1° lugar: Kaíque Morais
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2° lugar: Caio César
Rostirolla

3° lugar: Gabriel Leme de
Moraes

12 e 13 anos Feminino:
1° lugar: Jaqueline

Tanasovia
2° lugar: Estefanie Araújo
3° lugar: Michelle Cardoso

12 e 13 anos Masculino:
1° lugar: Gabriel Antônio
2° lugar: Gabriel Fruchi
3° lugar: José Laerte

Junior
14 anos acima Feminino:

1° lugar: Stefanie Moraes
Costa

2° lugar: Thairê Fruchi

14 anos acima
Masculino:

1° lugar: Fábio Oliveira
2° lugar: Luis Felipe
3° lugar: Lucas Cardoso

Shiai Kumitê (luta propriamente
dita entre dois oponentes):

Até 9 anos Feminino:
1° lugar: Isabela Resende
2° lugar: Isabela Moraes

10 e 11 anos Masculino:
1° lugar: Kaíque Morais

2° lugar: Caio César
Rostirolla

3° lugar: Rafael Manias

12 e 13 anos Feminino:
1° lugar: Jaqueline

Tanasovia
2° lugar: Estefanie Araújo
3° lugar: Michelle Cardoso

13 e 13 anos Masculino:
1° lugar: José Laerte

Júnior
2° lugar: Gabriel Antônio
3° lugar: Gabriel Fruchi

14 anos acima
Feminino:

1° lugar: Thairê Fruchi
2° lugar: Stefanie Moraes

Costa

14 anos acima
Masculino:

1° lugar: Fábio Oliveira
2° lugar: Luis Felipe
3° lugar: Rafael Mateus
Kata Open (Troféu

Sambon)
1° lugar: Estefanie Araújo
2° lugar: Caio César

Rostirolla
3° lugar: Isabela Moraes

O próximo desafio dos
atletas será a Copa Brasil, nos dias
26, 27 e 28 de fevereiro na cidade de
Pouso Alegre-MG. Para esse evento,
foram convocados 10 atletas
socorrenses que defenderão o
estado de São Paulo. São eles: Kaíque
Morais, Estefanie Araújo, Jaqueline
Tanasovia, Stefanie Moraes, José
Laerte Júnior, Thairê Fruchi, Fábio
Oliveira, Joice Faria Mulato, Caio
Lopes Viana e o Sensei Iraí Tafner.

A Prefeitura Municipal, por
meio do Departamento de Esportes
parabeniza todos os atletas pela
participação.
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idososidososidososidososidosos
O governador José Serra e a
secretária de Assistência e
Desenvolvimento Social, Rita Passos,
lançaram na quarta-feira, 20 de
janeiro, em Vinhedo, o Projeto Quero
Vida que implanta espaços de
convivência para pessoas com mais
de 60 anos. A iniciativa foi firmada
com a assinatura de convênios com
42 cidades paulistas totalizando a
liberação de R$ 12,1 milhões.
O Projeto Quero Vida apoiará os
municípios na implantação de
espaços de acolhimento, proteção e
convivência a idosos que possuem
famílias sem condições de prover
cuidados durante todo o dia ou parte
dele. Nos espaços, o idoso terá à sua
disposição atenção integral, com
alimentação, higiene pessoal, cultura
e recreação, em um local com normas
de acessibil idade, higiene e
segurança. “É um programa que
nasce hoje e que vai ter muita
importância no futuro do estado de
São Paulo”, afirmou Serra.
Nas unidades do Quero Vida os
idosos contarão com profissionais

especializados, como médicos
geriatras, auxiliares de enfermagem,
nutricionistas, professores de
Educação Física e assistentes
sociais.
Com capacidade para até 50 idosos,
o serviço deverá disponibil izar
também atendimento de transporte
para aqueles que não possam ir
sozinhos ao centro e que a família
não tenha condições de transportá-
los.
O Estado oferecerá até R$ 300 mil
por cidade para investimento com
obras, aquisição de equipamentos e
materiais de natureza permanente,
implantação da unidade de
atendimento, ficando a cargo do
município os recursos necessários
ao custeio e aos recursos humanos.
O serviço será monitorado pela Seads
por meio de suas Diretorias
Regionais de Assistência e
Desenvolvimento Social.
A prefeita de Socorro, Marisa, esteve
no evento e comemorou a
participação de Socorro em mais esta
grande obra. “Essa nova parceria

entre Prefeitura X Governo do
Estado representa uma grande vitória
para nossa população, em
especial, para a melhor idade que
também terá atenção nesta
administração”, enfatiza.
Desde a instituição do projeto, feita
por decreto do governador José
Serra em dezembro, 42 cidades já
mostraram interesse em participar.
São elas: Agudos, Americana, Apiaí,
Barretos, Bebedouro, Bocaina,
Botucatu, Bragança Paulista, Capão
Bonito, Capela do Alto, Capivari,
Caraguatatuba, Dois Córregos,
Dracena, Espírito Santo do Pinhal,
Ibitinga, Ilha Solteira, I lhabela,
Itapetininga, Itapeva, Itatiba, Itatinga,
Itu, Jaguariúna, Jaú, Leme, Marília,
Miguelópolis, Mogi Mirim, Monte Alto,
Olímpia, Osvaldo Cruz,
Paranapanema, Poá, Pompéia,
Ribeirão Preto, Rio Grande da Serra,
Santo Antônio da Alegria, Socorro,
Vinhedo, Votorantim e Votuporanga.
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O concurso para eleição da corte do carnaval 2010 aconteceu no dia
30 de janeiro, a partir das 21h30, no salão social do Clube XV de Agosto.
Concorreram candidatas a rainha mirim, rainha adulto e rei momo. O evento
contou com a participação especial das rainhas do carnaval do Clube XV,
Patrícia Felipe e Maria Laura e a rainha da Melhor Idade Sra. Márcia Assis.
Para escolher a corte do carnaval foi composto um júri, formado por: Alexandre
Moreira, diretor de turismo e cultura de Lindóia, Rodolfo Ribeiro, empresário
de Monte Sião e Camila Thomazelli , bailarina de Itatiba.
Durante o evento houve a participação do coreógrafo Luciano, que participa
em todos os carnavais como a Musa dos Beberões. Através de uma aclamação
do público, Luciano foi convidado a desfilar no carro da corte, como Musa do
carnaval 2010.
Após apresentação das candidatas a rainha e candidatos a rei momo, o júri
elegeu na categoria mirim Nayara Cristina de Oliveira Filó, categoria adulto
rainha Cíntia Cristina de Souza e rei  momo Marcelo Augusto Mendrot.

Promover a música sertaneja raiz,
incentivar os músicos do gênero e
proporcionar uma atração artística na
feira livre aos domingos. Estes são
os objetivos do projeto “Viola na
Feira”, realizado neste domingo, 01
de fevereiro, na feira livre, montada
na rua Dr. Rebouças, próximo à
rodoviária.

A apresentação das duplas foi feita
pelo músico Jonas Cantor, que
durante uma apresentação e outra,
dava uma canja para o público
presente.
Para os produtores rurais que
participam da feira livre, a iniciativa
foi muito boa e precisa continuar
acontecendo.

Estiveram presentes no evento o
responsável pela Divisão de Cultura
Franks Prado, o Chefe da Casa da
Agricultura Gervásio Ishikawa e os
vereadores André Bozola e João
Pinhoni.
Para participar das apresentações as
duplas devem confirmar participação
na secretaria da Divisão de Cultura,
na rua XV de Novembro, 210, centro.

Acesse:
www.socorro.sp.gov.br

(19) 3855-9600

Av. José Maria de Faria, 71
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O secretário de Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, assinou na terça-
feira, 26 de janeiro, nas cidades de Lindóia e Águas de Lindóia, região de
Campinas, convênios com as prefeituras locais para criação de classes
descentralizadas do Centro Paula Souza. No total, serão abertas 120 vagas
nos cursos técnicos gratuitos de Administração, Informática e Turismo
Receptivo. O processo seletivo será em fevereiro e as aulas terão início em
março.

No município de Lindóia, a classe descentralizada será implantada na
Escola Estadual Pedro de Toledo. A unidade vai oferecer 40 vagas, à noite, no
curso técnico gratuito de Administração. Já em Águas de Lindóia, funcionará
na Escola Estadual Dr. Francisco Tozzi, com 80 vagas distribuídas entre os
cursos técnicos de Informática e Turismo Receptivo, no período noturno.

Estiveram presentes na cerimônia, a prefeita Marisa e o diretor de
departamento de Indústria e Comércio Tomas Fratini, o presidente da Câmara
Pedro Sábio Nunes, os vereadores Junior Sartori e Sheila Oliveira Silvério, o
ex-prefeito de Socorro Zé Mario e o presidente do PSDB local, Antonio Carlos
Bonetti.

Empregabilidade
De acordo com o último levantamento da Área de Avaliação Institucional

(AAI) do Centro Paula Souza, divulgado em dezembro de 2008, 73,7% dos
técnicos formados pelas Etecs conseguem emprego um ano após a conclusão
do curso. As estatísticas mostram, ainda, que 87,7% têm vinculo formal de
trabalho e ganham, em média, 2,2 salários mínimos - o que representou um
aumento de 22,2% em relação ao balanço do período anterior.

O setor da indústria, segundo o estudo, é o que mais emprega (24,7%),
seguido por serviços (18,8%), comércio (13,9%), saúde (10%), informática
(7,8%), educação (5,9%), construção civil (5%) e agropecuária (3,8%). Os
10% restantes estão empregados em outras áreas. As empresas que mais
contratam são as grandes corporações, com 30,2% da força de trabalho,
seguidas pelas médias empresas, com 20,5%.

Telefone Úteis

 Câmara Municipal..............................................................3895-1559
 Centro de Saúde................................................................3855-9313
 Hospital............................................................................3855-9555
 Delegacia de Polícia...........................................................3895-1148
 Casa da Agricultura............................................................3895-1605
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