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No último domingo (26),
1.818 pessoas votaram e
elegeram os novos
Conselheiros Tutelares de
Socorro para a gestão 2012/
2015. José Adriano de Souza
foi o candidato mais votado,
com 1.483 votos, seguido de
Patrícia Toledo da Silva Pinto
com 1.261 votos.

Também foram eleitos
Renê Edmerson Evangelista
de Souza (952 votos), Maria
Helena de Oliveira Carvalho
(933 votos) e Maria das
Graças Constantini Ferreira
(881 votos). Daniela
Aparecida Bueno Correia
ficou como suplente com
881 votos.

A população compareceu
à eleição e mostrou que
sabe usar do direito de voto.
Mil oitocentas e dezoito
pessoas escolheram cinco
dos 8 candidatos, o que
totalizou 5.780 votos. Desse
total, apenas 5 votos foram

       População elege
 Conselheiros Tutelares

em branco e outros 8
anulados, dando um total de
5.767 votos válidos.

Apesar do número de
votantes ser inferior ao da
última eleição, considerando
que o número de candidatos
também foi menor, este ano
a participação da
comunidade na eleição dos
Conselheiros foi maior.

O importante disso tudo é
ressaltar a participação da
população que é a
encarregada pela formação
deste órgão de suma
importância para a garantia
dos direitos da criança e do
adolescente. O Conselho
Tutelar é um órgão
permanente, totalmente
autônomo, de natureza não
jurisdicional, que tem o papel
de auxiliar os menores,
garantir seus direitos e
fornecer conselhos aos
indivíduos que possuem a
guarda desses jovens.

No dia 25 de maio deste
ano teve início uma
seqüência de óbitos de
bovinos na propriedade do
senhor Amado de Paula
Moraes, no bairro Cardosos.
Na época, uma equipe
formada por veterinários,
técnicos da Defesa
Agropecuária e também o
pessoal da Vigilância
Sanitária de Socorro e do
Departamento Municipal de
Meio Ambiente foi acionada
para realizar a perícia no
local e as medidas sanitárias
cabíveis foram tomadas.

Enquanto na cidade e
região, questionava-se
sobre o quê teria acontecido
com aquele rebanho,
diversos exames e todo o
inquérito epidemiológico
foram sendo realizados e

Defesa Agropecuária conclui o caso
  de óbitos de bovinos no Cardosos

descartaram causas como
envenenamento ou
intoxicação por metais
pesados ou agrotóxicos.
Segundo o dr. César D.
Krüger – responsável pelo
Grupo Especial de Atenção
a Suspeita de Enfermidades
Emergenciais (GEASE) da
regional da Defesa
Agropecuária de Bragança
Paulista – o caso não se
enquadrou em emergência
sanitária apesar de todas as
medidas iniciais serem
tomadas neste sentido.
Além disso, na ocasião do
surto, não houve morte de
animais em nenhuma das
propriedades vizinhas, o que
indica claramente que foi
um problema localizado,
não contagioso e que já
está finalizado. Atualmente,

outros animais se
encontram no local e
nenhuma morte foi
constatada.

Portanto, ao final da
investigação, concluiu-se
que a causa mais provável
da morte dos animais foi:
ingestão de alimento
contaminado com altas
cargas de bactérias que
causam as clostridioses.
Lembrando que entre o
grupo das clostridioses
existe: a manqueira
(carbúnculo sintomático), o
tétano, o botulismo e a
morte súbita. Na região há
muitos casos de mortes
que provavelmente são
determinadas pelas
clostridioses e acabam
relacionadas com picada de
cobra, completou dr. Krüger.

II Semana de Avaliação da Osteoporose dos Idosos, de 10 a 14 de setembro
Entre os dias 10 e 14 de

setembro, o Departamento
Municipal de Saúde, por
meio da

Coordenadoria da Saúde
do Idoso, em parceria com
o Laboratório Lilly
Medicamentos, realizará a II
Semana de Avaliação da
Osteoporose dos Idosos.

Durante a I Semana da
Campanha de Prevenção da
Osteoporose, mais de 680
pessoas foram avaliadas
entre os dias 23 e 27 de julho.
Na ocasião, 577 mulheres
na menopausa ou acima de
60 anos foram beneficiadas
com o exame de
ultrassonometria óssea de
calcâneo, exame
popularmente conhecido
como densitometria óssea.
Além das mulheres, mais

104 idosos foram
beneficiados pela
Campanha, realizada pela
Coordenação Municipal da
Saúde do Idoso, da
Prefeitura de Socorro.

Dos pacientes
examinados, foram

detectados 42% com
Osteopenia e 12% com
Osteoporose, sendo que
esses resultados,
acompanhados de laudo
assinado pelo médico
responsável, já se
encontram disponíveis no

os grupos monitorados por
fisioterapeutas nos PSFs
Vila Palmira e Aparecidinha,
no Asilo e na Vila São
Vicente, coordenados pela
Fisioterapeuta Municipal
especialista em
Envelhecimento e Saúde da
Pessoa Idosa.

Segundo os
organizadores do evento,
graças ao apoio prestado
pelo Centro de Convivência
do Idoso do CRAS e pela
Prefeitura o sucesso da
Campanha justificou esta II
edição. Para participar do
diagnóstico por
Ultrasonometria Óssea de
Calcâneo,  a população
acima de 60 anos deve
realizar o pré-agendamento
na UBS Central, na Rua Dr.
Hallim Feres, 294.

CSII e PSF mais próximos
dos endereços dos
pacientes. Monitorados, os
resultados de osteopenia
avançada e de osteoporose
serão novamente analisados
em exame de Densitometria
Óssea de Quadril e Coluna
pelo Laboratório Lilly
Medicamentos, durante esta
II Semana de Avaliação da
Osteoporose dos Idosos.

Nestas campanhas os
pacientes também recebem
orientação sobre os
cuidados com a saúde, a
prevenção da osteoporose,
alimentação saudável e
sobre a prática de atividade
física disponibilizada pelo
programa de Promoção à
Saúde do Idoso – Socorro
em Ação. Os pacientes
ainda são informados sobre
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PORTARIA Nº 6024/2012

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, EM EXERCÍCIO, 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 Eventos “João Orlandi Pagliusi” nos dias
15 e 16 de setembro de 2012, à Associação Comunitária de Comunicação Cultural Socorrense,
para a realização da 4ª edição do evento anual Socorro Off Road, nos termos do requerimento
protocolado sob nº 005820/2012.
Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Prefeitura nas condições em que foi
cedido, respondendo a referida associação por quaisquer danos eventualmente causados ao
patrimônio público.
Art. 3º - É de inteira responsabilidade da associação o cumprimento da Lei Estadual nº 14.592/
2011, bem como a segurança do espaço cujo uso ora se autoriza, respondendo isolada e
exclusivamente por quaisquer danos, furto ou roubos de veículos ocorridos neste período, sem
qualquer responsabilidade de ônus para a Administração.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em
contrário.

      Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de Agosto de 2012.
Publique-se.

                            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

PORTARIA Nº 6025/2012

PORTARIA Nº 6026/2012

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

RESOLVE:
Art. 1º - Fica prorrogado a licença gestante das servidoras abaixo relacionadas, nos termos da
Lei Municipal nº 3295/2009 de 21 de maio de 2009.
- Karina Bueno Nardini – CTPS 84419 - Série 00196ª-SP, ocupante do emprego permanente de
Dentista, a partir de 07 de Agosto de 2012.
- Priscila Inês Cáceres Ramalho – CTPS 17658 - Série 00244ª-SP, ocupante do emprego em
comissão de Chefe da Divisão de Planejamento e Projetos, a partir de 14 de Agosto de 2012.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

        Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de Agosto de 2012.
Publique-se.

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

PORTARIA Nº 6027/2012

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

RESOLVE:
Art. 1º - Contratar por tempo determinado conforme Lei Municipal nº 3.077/2005, obedecendo à
ordem de classificação do concurso público Edital nº 01/2012 no emprego de:
Professor de Educação Básica I – PEB I

PORTARIA Nº 6028/2012

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

RESOLVE:
Art. 1º - Admitir em virtude de aprovação em concurso público Edital nº 01/2012 no emprego
permanente de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – referência 11:

Professor de Educação Básica II – PEB II (Educação Física)

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

        Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de Agosto de 2012.
Publique-se.

                          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

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de Agosto de 2012.
Publique-se.

                          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

PORTARIA Nº 6029/2012

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

RESOLVE:
Art. 1º - Admitir em virtude de aprovação em concurso público Edital nº 01/2012 no emprego
permanente de:
Professor de Educação Básica II - PEB II – (Educação Física)

Professor Adjunto I

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

      Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de Agosto de 2012.
Publique-se.

                          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

LICITAÇÃO

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, Maria Odete dos Santos Cruz, CTPS
087379 - Série 415ª-SP, ocupante do emprego permanente de Servente, a partir de 14 de Agosto
de 2012.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

       Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de Agosto de 2012.
Publique-se.

                          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

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 119/2012/PMES – Dispensa Nº 012/2012 – Chamada Pública Nº 002/2012. Objeto:
Aquisição parcelada, em entregas semanais, de gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar, Empreendedor Familiar Rural, Associações ou Cooperativas da Agricultura
Familiar para atender aos alunos matriculados na Rede Pública de Ensino, em
conformidade com o Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE e Programa
Suplementar da Alimentação Escolar da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro,
durante o exercício de 2012. Os grupos Formais e/ou Informais deverão apresentar os envelopes
com a documentação para habilitação e Projeto de Venda, os quais deverão ser protocolados até
às 9h e 30min do dia 04/10/2012. Período de Disponibilização do Edital: 03/09/2012 à 03/10/2012.
Socorro, 30 de agosto de 2012.
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 às 17h, com Alexandra, Filomena,
Jéssica, Mykner, Sorahila ou Bianca.
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.
                   Alexandra Aparecida de Mello – Chefe da Divisão de Licitações

                                                            Termo Aditivo
A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, de conformidade com a Lei 8.666/93 e suas
alterações, torna público a troca de marca para o lote 09, da Ata de Registro de Preços nº 003/
2012 - Produtos e Materiais de Higiene, Assepsia, Limpeza para os Departamentos Municipais pela
empresa ML DA SILVEIRA - ME, CNPJ nº. 08.974.329/0001-65, conforme justificativa anexa ao
processo de nº 051/2012 – Pregão Presencial para Registro de Preços 019/2012, com seus
efeitos a partir da data desta publicação, passando a configuração registrada a ser abaixo
detalhada:

                              Sílvia Carla Rodrigues de Morais - Pregoeira

                            EDITAL Nº 12/2012

Divulga o Resultado da Eleição para Nova Composição do Conselho Tutelar de
Socorro

A Comissão Eleitoral, designada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Socorro através da Resolução CMDCA nº 005/2011, alterada pela Resolução CMDCA n° 013/
2012, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução CMDCA nº 006/2012;
Considerando o resultado da apuração do Pleito Eleitoral 2012;
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Considerando as regras estabelecidas na Resolução CMDCA n° 006/2012;
DIVULGA através deste ato, o Resultado da Eleição para Nova Composição do Conselho Tutelar
de Socorro.
Seguem abaixo os dados referentes à apuração dos votos realizada na noite do dia 26 de agosto
de 2012:

De acordo com a Resolução CMDCA n° 006/2012, qualquer cidadão do município, no gozo de seus
direitos políticos, bem como os candidatos, poderão apresentar impugnação quanto ao processo
de apuração e ao resultado da eleição do Conselho Tutelar.
A impugnação deverá ser formulada a partir de representação ou denúncia, devidamente
fundamentada, sob pena de indeferimento sumário, e deverá ser apresentada por escrito à Comissão
Eleitoral, sendo vedado o anonimato (art. 5°, inciso IV da Constituição Federal.
Os eventuais pedidos de impugnação deverão ser protocolados na sede do Departamento Municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social, localizado à Rua Barão de Ibitinga n° 593, Centro,
Socorro/SP, das 08h às 17h, entre os dias 03 e 06 de setembro de 2012.
                                                  Socorro, 29 de agosto de 2012

Evandro de Almeida Júnior - Presidente da Comissão Eleitoral

                                                    ATO DA MESA N.º 05/2012
A Mesa da Câmara Municipal da Estância de Socorro, Estado de São Paulo, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo artigo 69, I, “c” do Regimento Interno a Câmara Municipal, PRORROGA
a licença maternidade concedida à servidora DANIELLY FICHER DA SILVA, Assessora Legislativa,
no período de 12 de setembro de 2012 a 10 de novembro de 2012, atendendo a requerimento da
interessada, nos termos da Lei Municipal n.º 3.295/2009.
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 16 de agosto de 2.012.
Luciano Kyochi Taniguchi –Presidente
Pedro Sabio Nunes – 1º Secretário
Sheila Marcurio de Oliveira – 2ª Secretária

ATO DA PRESIDÊNCIA N.º 13/2012
LUCIANO KYOCHI TANIGUCHI, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS E LEGAIS, a fim de dar
cumprimento a DETERMINAÇÃO JUDICIAL exarada nos autos do Processo nº 601.01.2012.002319-
9/000000-000- nº de ordem: 663/2012 comunica o afastamento do vereador André Eduardo Bozola
de Souza Pinto, pelo prazo de 122 (cento e vinte e dois) dias do cargoque ocupa nesta Casa.
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 30 de agosto de 2012.
Luciano Kyochi Taniguchi –Presidente
                                               ATO DA PRESIDÊNCIA N.º 14/2012
LUCIANO KYOCHI TANIGUCHI, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS E LEGAIS,
a fim de dar cumprimento a DETERMINAÇÃO JUDICIAL exarada nos autos do Processo nº
601.01.2012.002319-9/000000-000- nº de ordem: 663/2012 comunica o afastamento do
vereador Carlos Roberto de Morais, pelo prazo de 122 (cento e vinte e dois) dias do cargo que
ocupa nesta Casa.
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 30 de agosto de 2012.
Luciano Kyochi Taniguchi –Presidente

CONVOCAÇÃO DE SESSÃO ORDINÁRIA
Data: 03 de setembro de 2012 – segunda-feira
Horário:a partir das 20h
                                                             Ordem do Dia
                                                    Em 1ª discussão e votação
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                              CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

Projeto de Lei nº 33/2012da senhora Prefeita:dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de

Meio Ambiente – FUMDEMAe dá outras providências;
Projeto de Lei n.º 49/2012da senhora Prefeita:denomina Vivaldo Lopes Martins a sala destinada
aos Conselhos Municipais, situada no Centro Administrativo Prof. ImirBaladi e dá outras providências;
Projeto de Lei n.º 50/2012 da senhora Prefeita:altera o artigo 3.º da Lei Municipal n.º 2455 de
13-4-1992 que denomina próprio público;
Projeto de Lei n.º 18/2012 da Mesa: dispõe sobre os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito e dá
outras providências;
Projeto de Lei n.º 19/2012 da Mesa: dispõe sobre os subsídios dos vereadores e dá outras
providências.
                               CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Data: 03 de setembro de 2012 – segunda-feira
Horário:ao término da sessão anterior
                                                             Ordem do Dia
                                                  Em 2ª discussão e votação
Projeto de Lei nº 33/2012da senhora Prefeita:dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de
Meio Ambiente – FUMDEMAe dá outras providências;
Projeto de Lei n.º 49/2012da senhora Prefeita:denomina Vivaldo Lopes Martins a sala destinada
aos Conselhos Municipais, situada no Centro Administrativo Prof. ImirBaladi e dá outras providências;
Projeto de Lei n.º 50/2012 da senhora Prefeita:altera o artigo 3.º da Lei Municipal n.º 2455 de
13-4-1992 que denomina próprio público;
Projeto de Lei n.º 18/2012 da Mesa: dispõe sobre os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito e dá
outras providências;
Projeto de Lei n.º 19/2012 da Mesa: dispõe sobre os subsídios dos vereadores e dá outras
providências.

COMUNICADO DE OUVIDORIA
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, informa que a Ouvidoria
da Câmara Municipal atende a população das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, para o
recebimento de sugestões, reclamações, denúncias ou elogios (Regimento Interno da Câmara,
Capítulo VI, Título III) Luciano Kyochi Taniguchi – Presidente

COMUNICADO TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, informa que as próximas
Sessões da Câmara, realizar-se-ão no dia 03 de setembro de 2012, a partir das 20h,e serão
transmitidas ao vivo pela Rádio Nossa Senhora do Socorro 1570 Khz e via internet pelos
siteswww.radiosocorro.com.bre www.camarasocorro.sp.gov.br
                                            Luciano Kyochi Taniguchi – Presidente

Nos dias 24 e 25 de julho, o presidente do
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da
Pessoa com Deficiência de Socorro (COMDEF),
Flávio S. Meneghelli, e mais uma integrante
desse conselho, representaram a região na III
Conferência Estadual de Direitos das Pessoas
com Deficiência.

O primeiro dos dois objetivos do evento foi
formar um documento com as propostas
selecionadas pelo Estado de São Paulo para a
Conferência Nacional que acontecerá em
Brasília, de 3 a 6 de dezembro. O segundo, foi
eleger a delegação paulista, composta por 25%

                                   Presidente do COMDEF de Socorro
                           defenderá propostas do Estado, em Brasília

de conselheiros estaduais, 50% de conselheiros
municipais e 25% de membros da sociedade
civil, para defendê-las na Conferência em
Brasília.

Na abertura do evento a secretária de Estado
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Dra.
Linamara Rizzo Battistella ressaltou que aquele
era o momento de discutir e definir os melhores
rumos políticos dentro do estado. “São Paulo
consegue alinhar, em diferentes instâncias de
governo, uma uniformidade de pensamento e
ação articulada na busca da efetivação dos
direitos das pessoas com deficiência”. Também

moradia, prevenção, saúde, segurança, órteses
e próteses, entre outros.

Cada eixo reuniu propostas, elaboradas em
prol dos variados tipos de deficiência de forma
que, ao todo, 40 propostas foram levantadas.
Dessas, 10 serão selecionadas e
encaminhadas para Brasília, na Conferência
Nacional dos Direitos da Pessoa com
Deficiência.

Quanto à delegação paulista, Flávio
Meneghelli, presidente do COMDEF de Socorro,
foi um dos delegados eleitos na Conferência
Estadual para compor a delegação de 59
delegados da sociedade civil e 59 delegados
do poder público que defenderão as propostas
de São Paulo, em Brasília, assim como o farão
os outros estados.

participaram da cerimônia de abertura, o
secretário Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência e Mobilidade Reduzida, Antonino
Grasso; do secretário Nacional de Promoção
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Antonio
José Ferreira; do presidente do Conselho
Estadual para Assuntos das Pessoas com
Deficiência, Wanderley Marques de Assis; e do
representante do Conselho Nacional dos
Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência
(CONADE), Wilson Roberto, entre outros.

Ao longo da Conferência os participantes
foram divididos em grupos nos eixos temáticos:
educação, transporte, cultura e lazer. Nesses
eixos, discutiram e votaram propostas
interligadas a assuntos como: reabilitação
profissional, acessibilidade, comunicação,
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Visando preparar o
agricultor rural de Socorro
para a implantação e o
desenvolvimento da
comercialização dos
produtos e acesso ao
mercado, a CATI
(Coordenadoria de
Assistência Técnica Integral)
promoveu o Curso de
Capacitação no
Fortalecimento de
Associações – Legalização e
C o m e r c i a l i z a ç ã o
direcionada aos agricultores
e membros das Associações
Rurais do município.

O curso, realizado no dia
27 de julho, foi ministrado
pelo Engenheiro Agrônomo
e Advogado José Carlos
Tolentino Prado da
Coordenadoria de
Desenvolvimento dos
A g r o n e g ó c i o s
(CODEAGRO), órgão da
Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de
São Paulo.

Na sala de reuniões do
Departamento de
Educação, do Centro
Administrativo Municipal, o
diretor Regional da CATI,
Engº Agrº Alcides Ribeiro de
Almeida Júnior, abriu o
evento apresentando o
Programa Microbacias II –
Acesso aos Mercados.

                       Agricultores Rurais de Socorro
            investem no conhecimento de comercialização

Microbacias II significa ter
acesso ao programa do
Governo do Estado de São
Paulo que, em parceria com
o Banco Mundial, dispõe de
até 800 mil reais para serem
empregados em projetos de
geração de emprego e renda
do trabalhador rural. No
entanto, para ter acesso a
esse Plano de Negócio, 51%
dos agricultores envolvidos
em um determinado projeto
das Associações tem que
ser classificado como
agricultores familiares.

Tolentino abordou temas
relacionados à organização
das Associações,
legalização das políticas
públicas de comercialização
e apresentou canais de
comercialização utilizados
por diversas Associações
acompanhadas por ele e
que estão tendo sucesso em
seu desempenho.

O curso também
promoveu o encontro das  8
Associações Rurais do
município, ou seja,
Associação Rural da

Microbacia do Jaboticabal, do
Machado, do Ribeirão do Meio,
dos Cubas, do Gamelão, dos
Cardoso, da Chave e da
Associação dos Cafeicultores
de Socorro (ACAS), seus
representantes e demais
agricultores.

 Socorro já possui a
primeira Associação a ser
contemplada com os
recursos do Microbacias II,
a Associação Rural dos
Cubas com o projeto Casa
do Mel. Apesar disso, o
evento realizado com o
apoio da Prefeitura Municipal
atendeu a um pedido do
COMDERS – Conselho
Municipal de
Desenvolvimento Rural
Sustentável – que visa
disseminar o conhecimento
do Plano de Negócio que
envolve o Microbacias II e o

fortalecimento das
Associações Rurais no
acesso ao mercado.

O diretor da CATI Alcides
Ribeiro, também falou da
possibilidade das demais
associações apresentar
propostas de negócios para
a próxima chamada do
programa que deve ocorrer
em setembro próximo.

Além dos membros
representantes de
Associações de Socorro,
também estiveram
presentes no curso: o chefe
da Casa da Agricultura de
Socorro, Rodrigo da Silva
Binotti; a médica veterinária
da CATI, Gabriela Mendes
de Oliveira; o presidente do
Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural
Sustentável (COMDERS),
Alfred Erbert.

No dia 6 de agosto,
Socorro recebeu a visita da
equipe do Ministério do
Turismo, focada no
Programa Talentos do Brasil
Rural, formada pela
Articuladora da região
Sudeste do Brasil, Pollyanna
Calixto, a técnica de turismo,
Maysa Sena Carvalho e o
gerente de projetos,
Cristiano Borges. A equipe é
responsável pelo
desenvolvimento de ações
que integram o programa
“Talentos do Brasil”, no qual
Socorro participa com o
roteiro “Caminhos da Roça”.

Esta visita, em formato de
workshop, teve por objetivo
preparar o município para
receber de forma
satisfatória seus visitantes,
principalmente os
esperados para a Copa do
Mundo em 2014 e
Olimpíadas de 2016. Afinal,
o roteiro turístico rural de
Socorro, “Caminhos da
Roça” é o único do Estado
de São Paulo classificado

                                Ministério do Turismo volta a Socorro
          para apresentar resultado de avaliação do Turismo Rural local

entre 119 roteiros, durante
uma seleção rigorosa
realizada por uma equipe de
20 profissionais do Ministério
do Turismo, dos quais
somente 24 foram
selecionas em todo o
território nacional.

Durante o workshop, a
equipe apresentou o
resultado do diagnóstico

Caipira, Cachaça Pioneira e
Empório Nova Vida.

Entre as informações de
contribuição trazidas pela
equipe do Ministério e
validadas pelo grupo de
empresários, as mais
importantes são: a
necessidade de melhorar o
acesso para o bairro da
Varginha; a necessidade de
melhorar a identificação dos
empreendimentos turísticos
envolvidos; evidenciar o
associativismo existente
entre os empreendimentos
que compõe o Roteiro;
melhorar a comunicação da
existência do roteiro entre os
participantes;disponibilizar
com maior clareza o roteiro
na internet para que os
turistas possam comprá-lo,
para melhor atender a esse
turista e dar ênfase à
qualidade do produto
oferecido; aprimorar a
maneira como é coletado o
lixo na zona rural.

Durante este workshop foi
construído um plano de ação

para sanar esses pontos
fracos; foram estabelecidos
responsáveis por essas
ações e datas para
implantação das mesmas. A
fase de implantação destas
ações será acompanhada
de perto pelo Ministério do
Turismo, por meio da
articuladora Pollyana
Calixto, responsável pelo
Programa.

Além dos empresários
envolvidos,  participaram do
workshop, Sílvio Glauco
Rosa, do Sebrae/SP; Edson
Rodrigo de Oliviera Cunha,
Gestor do Círcuito das
Águas Paulista; José Luiz
Rizzato, representante da
Agência de Viagens e
Turismo Rizzatour,
operadora oficial do roteiro;
os presidentes dos
Conselhos Municipais  Rural
(COMDER) e de Turismo
( C O M T U R ) ,
respectivamente, Alfred
Erbert e José Fernandes
Franco e funcionários da
prefeitura.

feito nas duas últimas visitas
feitas ao município,
considerando o roteiro de
Socorro composto por oito
empreendimentos: Fazenda
Sant’Ana, Pesqueiro e
Restaurante Nenê Oliani,
Laticínio Tradição do
Campo, Centro de Lazer
Campo dos Sonhos e Parque
dos Sonhos, Empório

Estar inserido no


