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Plantar 180 mil árvores até o
final de 2009. Esse é o desafio lan-
çado pela prefeita para comemo-
rar os 180 anos de fundação de
Socorro. O plantio das primeiras
580 mudas de espécies nativas
aconteceu no último domingo, 22
de março, quando se comemorou
o Dia Mundial da Água. A  soleni-
dade foi realizada às margens do
ribeirão dos Machados, Jardim
Santa Cruz,  ao lado das casas
do Projeto Desfavelamento.

As 180 mil mudas foram do-
adas pela Ong Mata Ciliar e se-
rão entregues de forma gradual.
O projeto conta ainda com O
apoio da Coordenadoria de As-
sistência Técnica Integral (Cati)
regional de Bragança Paulista.

A prefeita disse ter certeza
de que a cidade vai cumprir a
meta de plantio de 180 mil ár-
vores, principalmente porque en-

Prefeitura lança o desafio de plantar

180 mil árvores

xerga o rio como um parceiro.
“Em 200 anos, nossa mata ciliar
foi sendo continuamente degra-
dada e agora  temos a chance de
resgatar o que foi destruído”, dis-
se. “Poder Público e comunida-
de têm essa responsabilidade
em comum, ou seja, replantar e
cuidar da natureza nas margens
dos nossos rios”, completou Jor-
ge Belix de Campos, presidente
da Ong Associação Mata Ciliar,
que também marcou presença e
disse que a proposta de plantio
de 180 mil árvores não é apenas
comemorativa, mas sim uma
oportunidade de melhoria da
qualidade de vida da região.
“Nosso desafio é mudar a postu-
ra da população em relação aos
recursos naturais e dar um salto
de qualidade”, concluiu.

Para Alcides Ribeiro Al-
meida Junior, da Cati – regional

Bragança Paulista, a meta da
prefeita é desafiadora e deve con-
tar com apoio da população. Ele
solicitou a todos que tenham áre-
as e queiram contribuir com o
plantio, que procurem a Casa da
Agricultura ou o Departamento de
Meio Ambiente.

A diretora do departamento
de Meio Ambiente da Prefeitura,
ressaltou a importância da ini-
ciativa que visa a proteção das nas-
centes de Socorro. “Nossa cidade
tem uma relação íntima com a água.
Nada mais impor-tante do que cui-
darmos da sua conservação.”

Ao final da cerimônia, o mi-
nistro e chefe dos escoteiros José
Maurício Gomes de Faria, convi-
dou todos para a ‘Oração da
Água’. O plantio das mudas no
Jardim Santa Cruz foi coorde-
nado pela equipe de jardinagem
da prefeitura e contou com a co-

laboração de moradores do bair-
ro, grupo de jovens Conexão
Jaboti, que tem apoio do Projeto
de Olho nos Rios, Associação
Ambientalista Copaíba, Associ-
ação da Microbacia do Jabo-
ticabal e do Grupo de Escoteiros.

Fundada em 1988, a As-
sociação Mata Ciliar, parceira do
‘Projeto 180 mil Árvores’ tem
sede em Pedreira e possui uni-
dades em Jundiaí, Bragança
Paulista e Águas de Lindóia. De-
senvolve trabalhos de caráter
conservacionista, para recupe-
ração e proteção do meio am-
biente, tais como recomposição
de áreas degradadas, implan-
tação de viveiros de mudas, de-
monstração de alternativas eco-
nômicas sus-tentáveis para pe-
quenas e médias proprie-dades
rurais e programas de educação
ambiental.
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RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da L.C. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA , INDIRETA  E FUNDACIONAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
(Artigo 53, Inciso II e 50, Inciso IV da L.C. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA  E FUNDACIONAL

Modelo 4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), com sede na Praça Rachid
José Maluf nº 63, centro, Socorro – SP, no uso de suas atribuições e nos termos da lei Federal nº
8.069/1990- ECA – e Lei Municipal nº 2863/1999 e suas alterações, torna público que a data da
eleição para a escolha dos candidatos ao Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente
está prevista para o dia 13 de setembro de 2009.
Assim, CONVOCA os interessados para adquirirem seus kits de inscrição no período de 27 de abril
a 15 de maio do ano em curso, na sede do CMDCA, sito na Praça Rachid José Maluf nº 63 – centro
– Socorro –S.Paulo, fone 38552300, mediante apresentação do comprovante de pagamento do valor
de R$20,00 (vinte reais) para fazer face às despesas e serviços,  a serem recolhidos na tesouraria
da Prefeitura Municipal, sita na Rua José Maria de Faria nº 71.

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES

CLÁUSULA PRIMEIRA – DURAÇÃO DO MANDATO

O Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente é composto por 05 (cinco) membros,
para Mandato de 03 (três) anos, iniciando-se no dia seguinte ao término do mandato vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA – REMUNERAÇÃO

A remuneração fixada a título de ajuda de custo, será nos termos da Lei Municipal nº 2863/1999, e

suas alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA – DURAÇÃO DAS ATIVIDADES

A duração das atividades é de 08 (oito) horas diárias e na sede do Conselho, das 8 às 18 horas, com
escala de plantões à distância.

CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

A ficha de inscrição devidamente preenchida e os documentos exigidos, deverão ser entregues no
período de 18 de maio a 06 de junho de 2009, junto ao CMDCA das 13 às 17 horas, à Praça Rachid
José Maluf nº 63, centro, Socorro – S. Paulo- fone 38552300.

Após o encerramento das inscrições, serão publicados os locais e horário da eleição.

Aprovo o presente Edital, dê-se lhe divulgação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 25 de abril de 2009.

Isabel Cristina Genghini
Presidente do C.M.D.C.A

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
(continuação)
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RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
(Art. 53, Inciso III da L.C. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA , INDIRETA  E FUNDACIONAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
(Art. 53, Inciso V da L.C. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA , INDIRETA  E FUNDACIONAL

Modelo 6

LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro comunica a todos os interessados que se encontra
aberto na Divisão de Licitações os seguintes processos:
Processo Nº 032/2009/PMES – Tomada de Preços Nº 008/2009. Objeto: Contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e instalação de 59
(cinqüenta e nove) placas de sinalização nas zonas urbana e rural neste município de
Socorro, indicando os principais acessos aos pontos e empreendimentos turísticos
do Corredor Turístico do Rio do Peixe, Corredor Turístico da Pedra da Bela Vista e
Corredor Turístico do Bairro dos Pereiras, conforme Convênio firmado com o Ministé-
rio do Turismo. Tipo: Menor Preço Global. Encerramento para a entrega dos envelopes Nº 01 –
Habilitação e Nº 02 – Proposta até às 9h 30 min do dia 27/04/2009, e reunião de Licitação às 9h e
40min. Período de Disponibilização do Edital: 30/03/2009 à 23/04/2009. Cadastramento: até 24/04/
2009. Visita Técnica: 31/03/2009 até 24/04/2009, 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) 3855-9672, com o
Engº. Marcos José Lomonico, Engº. Gustavo Zamboim Pietrafesa ou Engº. Herlan José Bonfá.
Taxa de Edital: R$ 20,00.  Socorro, 26 de março 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 e feriados e pontos facultativos, com Netto, Giuliana, Mércia, Josiane ou Bárba-
ra. 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.
Processo Nº 033/2009/PMES – Tomada de Preços Nº 009/2009. Objeto: Aquisição de diver-
sos Pneumáticos, Câmaras de Ar e acessórios de borracharia para suprir as necessi-
dades da frota de veículos e máquinas da municipalidade, durante o exercício de 2009,
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 28/04/2009, e reunião de Licitação às 9h e 40min. Período
de Disponibilização do Edital: 30/03/2009 à 23/04/2009. Cadastramento: até 24/04/2009.  Socorro,
26 de março de 2009.

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 10h 30min e das 13h às 17h, com Netto, Giuliana,
Mércia, Josiane ou Bárbara.
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 até às 10h e 30min e das 13h às 17h.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 26 de março de 2009.
Diderot Camargo Netto

Chefe da Divisão de Licitações

LICITAÇÃO
(continuação)
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PORTARIA Nº 4912/ 2009
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO
DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
Art. 1º - Desligar do Serviço Público Municipal, a pedido, Marcos Alexandre Conti, C.P. 04366 - Série
00231ª-SP, Escriturário, a partir de 06 de Março 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 Março de 2009.

 MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 4913/ 2009
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA 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 o uso das dependências do Centro de Convenções “João Orlandi Pagliusi” no dia
25 de Março de 2009, a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral – CATI, para exposição de
tratores e equipamentos agrícolas.
Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Prefeitura nas condições em que foi cedido,
respondendo a CATI e a empresa New Holland 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, 23 de março de 2009.

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 4914/ 2009
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO
DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear Fernanda Aparecida de Souza , C.P. 92232  - Série 00345ª-SP, para ocupar o
emprego em comissão de Chefe da Divisão de Arquitetura e Urbanismo, referência 35, a partir de 10
de Fevereiro 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, 25 de março de 2009.

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 4915/ 2009
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO
DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Considerando que o inciso II do artigo 40 da Constituição Federal determina a aposentadoria compul-
sória do servidor público que completar 70 (setenta) anos de idade,
Considerando que a aposentadoria compulsória impede o servidor de continuar em exercício de
suas funções e por conseqüência impõe o seu afastamento imediato do serviço público,
RESOLVE:
Art. 1.º - Fica o Sr. Antonio Hermínio Simões, C.P. 44161 – Serie 213-SP,  servidor público municipal,
ocupante do emprego público de Dentista, exonerado do emprego a partir do dia 23 de março de
2009.
Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 25 de Março de 2009.

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 4916/ 2009
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO
DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Considerando que o inciso II do artigo 40 da Constituição Federal determina a aposentadoria compul-
sória do servidor público que completar 70 (setenta) anos de idade,
Considerando que a aposentadoria compulsória impede o servidor de continuar em exercício de
suas funções e por conseqüência impõe o seu afastamento imediato do serviço público,
RESOLVE:
Art. 1.º - Fica o Sr. José Maria de Camargo, C.P. 083904 – Serie 334-SP,  servidor público municipal,
ocupante do emprego público de Jardineiro, exonerado do emprego a partir do dia 23 de março de
2009.
Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 25 de Março de 2009.

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 4917/ 2009
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO
DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Considerando que o inciso II do artigo 40 da Constituição Federal determina a aposentadoria compul-
sória do servidor público que completar 70 (setenta) anos de idade,
Considerando que a aposentadoria compulsória impede o servidor de continuar em exercício de
suas funções e por conseqüência impõe o seu afastamento imediato do serviço público.
RESOLVE:
Art. 1.º - Fica a Sra. Olinda Villibor, C.P. 25591 – Serie 492-SP, servidor público municipal,  ocupante
do emprego público de Servente, exonerado do emprego a partir do dia 23 de março de 2009.
Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 25 de Março de 2009.

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 4918/ 2009
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO
DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Considerando que o inciso II do artigo 40 da Constituição Federal determina a aposentadoria compul-
sória do servidor público que completar 70 (setenta) anos de idade,
Considerando que a aposentadoria compulsória impede o servidor de continuar em exercício de
suas funções e por conseqüência impõe o seu afastamento imediato do serviço público.
RESOLVE:
Art. 1.º - Fica o Sr. Orestes de Oliveira Lima, C.P. 22590 – Serie 439-SP,  servidor público municipal,
ocupante do emprego público de Jardineiro, exonerado do emprego a partir do dia 23 de março de
2009.
Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 25 de Março de 2009.

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 4919/ 2009
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO
DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Considerando que o inciso II do artigo 40 da Constituição Federal determina a aposentadoria compul-
sória do servidor público que completar 70 (setenta) anos de idade,
Considerando que a aposentadoria compulsória impede o servidor de continuar em exercício de
suas funções e por conseqüência impõe o seu afastamento imediato do serviço público.
RESOLVE:
Art. 1.º - Fica o Sr. Pedro Francischetti, C.P. 08136 – Serie 361-SP, servidor público municipal,
ocupante do emprego público de Trabalhador Braçal, exonerado do emprego a partir do dia 23 de
março de 2009.
Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 25 de Março de 2009.
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA

Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 4911/ 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, a pedido, as ocupantes de emprego temporário de
Professores de Educação Básica I – PEB, nos termos da Lei Municipal nº 3.077/05.
- Nair Aparecida de Araújo Costa, C.P. 06827 - Série 493ª - SP, a partir de 16 de Março de 2009.
- Regina Lucia Artuzi Rizzieri, C.P. 63894 - Série 00531ª - SP, a  partir de 13 de Março 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 março de 2009.

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA
Prefeita Municipal

RESUMO DA RECEITA REFERENTE AO
MÊS DE FEVEREIRO/ 2009

Receita Descrição  Valor do Movimento

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA
Prefeita Municipal
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ACESSIBILIDADE

TURISMO

Avape realiza entrega de certificados dos

cursos do projeto Socorro Acessível
A Associação para Valori-

zação e Promoção de Ex-
cepcionais (Avape), em par-
ceria com o Ministério do Tu-
rismo e a Prefeitura da Es-
tância de Socorro, realizou
a cerimônia de entrega dos
certificados para 255 partici-
pantes dos cursos de Capa-
citação e Qualificação dos
Prestadores de Serviços
Turísticos, de Apoio e de Tu-
rismo de Aventura do Proje-
to Socorro Acessível.

O evento aconteceu na
noite da quinta-feira, dia 19,
no auditório do Centro Admi-
nistrativo Municipal “Prof.
Imir Baladi” e contou com a
presença da prefeita de So-
corro e de representantes do
Ministério do Turismo, Ava-
pe, Ong Oxigênio – organi-
zação para o desenvolvi-
mento de Políticas Públicas
e Sociais, Conselho Munici-
pal de Turismo (Comtur) e

Associação Comercial e
Empresarial de Socorro
(ACE).

As pessoas que fizeram
o curso receberam um trei-
namento com exposição te-
órica de conceitos e marcos
legais, oficinas de LIBRAS e

vivências corporais, propor-
cionando-lhes o desenvolvi-
mento das habilidades ne-
cessárias para o atendimen-
to nos diversos meios de
hospedagem, alimentação e
outros serviços, estímulo
para o uso de procedimen-

tos corretos para atender ao
turista com deficiência na
atividade de aventura e ori-
entação sobre as diversas
formas de contato com o tu-
rista surdo, por meio da Lín-
gua Brasileira de Sinais.

Essa parceria tornará a

cidade de Socorro o primei-
ro destino acessível do Bra-
sil, dando oportunidade de
viagem e lazer a diferentes
tipos de consumidores com
deficiência ou mobilidade
reduzida, ao mesmo tempo
em que fomenta o processo
de inclusão social no turis-
mo, uma prioridade do Go-
verno Federal.

Socorro Acessível - os
cursos de capacitação e
qualificação fazem parte das
ações do projeto que está
transformando Socorro na
primeira cidade totalmente
adaptada às pessoas com
deficiência. Prédios públicos
e as vias municipais já es-
tão em fase de adaptação.

Entre as prinicipais obras
estão os rebaixamentos de
guias, balcões de atendimen-
tos para cadeirantes e ram-
pas de acessos diversos.

Oficina da Abeta apresenta Socorro para

público da própria cidade
A união de esforços da

Associação Brasileira das
Empresas de Ecoturismo e
Turismo de Aventura (Abe-
ta), da Prefeitura, do Núcleo
de Turismo de Aventura e da
Associação Comercial e
Empresarial (ACE) criou um
roteiro especial para que
pessoas da própria Socorro
a conhecessem melhor. “O
objetivo da oficina foi o de dis-
seminar informação e apro-
ximar os vários setores que
atuam em prol do turismo, na
cidade, trabalhando a inteli-
gência coletiva do destino.
Não basta apenas investir
nas empresas, temos que
trabalhar o turismo e encará-
lo como um setor de desen-
volvimento”, afirmou Lucila
Maria Barbosa, bióloga es-
pecialista em ecoturismo e
coordenadora socioambien-
tal da Abeta.

Um grupo de 30 pessoas
que uniu representantes do
comércio local, empresári-
os, Prefeitura, Comtur, ACE,
Rebasi (Núcleo de Restau-
rantes, Bares e Similares),
além de setor de malharias
e escolas da cidade, teve a
oportunidade de conhecer
locais como a Pedra da Bela

Vista, realizar uma atividade
de aventura e saber um pou-
co mais sobre a história do
local. No roteiro de um dia,
criado pela Agência de Turis-
mo Ecotur e pela Operado-
ra Nação Aventura, estavam
a realização de rapel e trilha
na Pedra da Bela Vista, pas-
seio de quadriciclo com a
Base 55, tirolesa no Parque
dos Sonhos, rafting pela
Operadora Rios de Aventu-
ra, trilha ecológica no Parque
do Monjolinho, finalizando
com plantio de 21 mudas em
parceria com a Associação
Ambientalista Copaíba, e tri-
lha educacional no Hotel Fa-
zenda Campo dos Sonhos.

Como guia do grupo es-
tava o biólogo e proprietário
da Pousada dos Manacás,
João Gabriel Tano. Ele expla-
nou em todo o percurso do
roteiro sobre sustentabi-
lidade e ações sociais reali-
zadas pelos parceiros envol-
vidos e apresentou tamb´me
todo o histórico das empre-
sas no roteiro e as ativida-
des que realizam.

A surpresa pela beleza da
paisagem que viam, pela
qualidade e adrenalina das
atividades realizadas foi ge-

ral. “Essa foi minha primeira
trilha em Socorro e foi muito
boa. Já tinha feito uma trilha
antes, mas foi na cidade de
Ubatuba. Imagina sair daqui
para fazer a atividade em
outro lugar?”, comenta com
surpresa Edna Felisberto,
proprietária da loja Mari Mo-
das, que representou o se-
tor de Malharias no evento.

Depois de realizar trilha e
de andar de quadriciclo em
um trajeto da Pedra da Bela
Vista até o Parque dos So-
nhos, Fernanda Toneli, da
Cantina Bendita Massa, dis-
se: “quem é da cidade pre-
cisa conhecê-la mais para
vendê-la melhor aos turistas.
Adorei o quadriciclo e já fe-
chei um pacote completo
com a Base 55, para uma
outra data. No restaurante
sempre recebo dois casais
que semana sim, semana
não, fazem a  atividade. Ago-
ra, sei porque voltam tanto”.
Fernanda ainda afirma que
treina seus funcionários para
oferecer folders e conversar
com os turistas que vão ao
restaurante sobre os locais
de Socorro, interessantes
para passear, fazer ativida-
de de aventura e compras,

por exemplo.
A oficina prática promo-

vida pela Abeta ainda teve
a presença de três estudan-
tes, que representaram a
Escola Estadual José Fran-
co Craveiro, Instituto XV de
Agosto e o Colégio Horizon-
te. “Nunca tinha feito uma
atividade de aventura antes
e nem conhecido um par-
que de aventura, por falta
de oportunidade. Gostei
muito do rapel e com cer-
teza quero voltar”, diz Fe-
lipe Pompeu, estudante do
oitavo ano no Colégio Hori-
zonte.

A oficina terminou no Ho-

tel Fazenda Campo dos So-
nhos, onde o biólogo João
Gabriel explicou, com exem-
plos práticos, sobre o funci-
onamento da horta orgânica,
do minhocário e da área de
reciclagem de lixo, além de
ressaltar questões sobre
sustentabilidade e o Selo
Verde, conquistado pelo
Campo dos Sonhos no ano
passado. O Selo foi forma-
tado pelo Guia 4 Rodas (Edi-
tora Abril/SP) para contem-
plar empresas que estives-
sem dentro de certos crité-
rios de avaliação de não
comprometimento do meio
ambiente.


