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Transporte coletivo volta ao normal
Prefeito media acordo entre sindicato e empresários, encerra greve e cria comissão para melhorar o sistema

O prefeito Vítor Lippi mediou por
duas horas, na manhã de terça-feira (24/
5), um acordo entre os empresários e o
sindicato dos motoristas do transporte
coletivo de Sorocaba, encerrando a
greve iniciada na segunda-feira (23). Na
sexta-feira (20), a categoria já havia
parado durante oito horas.

Os motoristas reduziram a
reivindicação de 8,49% referente ao
ICV (Índice de Custo de Vida) mais 5%
de aumento real  para 8,5% e os
empresários concordaram em elevar a
sua oferta, que era de 6,5%, para esse
percentual, desde que divididos em
duas parcelas, 5% em maio e 3,5% em
dezembro.

As duas partes concordaram
também com a criação de uma
comissão permanente para discutir
melhorias no sistema, com medidas
como a redução dos custos,
racionalização das linhas, combate aos
“pula-catracas” e reestudo das
gratuidades e do gerenciamento.

(Transportes Coletivos Sorocaba) e STU
(Sorocaba Transportes Coletivos),
concordaram, por fim, com o pagamento de
todas as horas paradas durante a greve,
inclusive as oito horas da sexta.

Comissão permanente
O prefeito Vítor Lippi disse que

comissão permanente vai trabalhar para
evitar novos transtornos. “Queremos
garantir que a população de Sorocaba
continue tendo um transporte de qualidade
(a cidade tem um dos três mais bem
avaliados sistemas do país) que possa se
manter sem déficits”.

Vão compor a comissão representantes
das empresas TCS e STU, do sindicato dos
motoristas e da Urbes. “Temos de
privilegiar o equilíbrio do sistema porque
é ele que garante a sobrevivência de todas
as partes e a qualidade do serviço”, afirmou
o prefeito.

Passe estudante
O presidente da Urbes (Empresa de

Acordo
Após a reunião no gabinete do prefeito,

o secretário de Negócios Jurídicos da
Prefeitura, Marcelo Athayde, elaborou um
termo de acordo que foi assinado por todas
as partes e enviado ao TRT (Tribunal
Regional do Trabalho), em Campinas,
cancelando uma audiência marcada para
as 14h30 desta terça-feira.

O documento relacionou ainda os
outros itens acordados: reajuste de 12% no
PLR (Participação nos Lucros e
Resultados), que passa de R$ 250,00 a R$
280,00 e é pago no retorno das férias e 7,5%
de aumento no tíquete (vai de R$ 8,00 a
R$ 8,60) a partir de setembro.

Também foi acertado que os
trabalhadores das áreas administrativas das
empresas terão piso de R$ 450,00 a partir
de maio. Os motoristas passarão a receber
R$ 1.353,72 a partir de maio e R$ 1.401,10
em dezembro. Antes do acordo, eles
recebiam R$ 1.289,26 mensais.

Os representantes das duas empresas
que operam o transporte na cidade,  TCS
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Sistema começou a voltar ao normal na tarde de terça-feira

Mais importante obra do programa
de despoluição do rio Sorocaba, a Estação
de Tratamento de Esgoto Sorocaba 1 (ETE
S-1), em fase final de ajustes, já recebe
parte do esgoto que antes era despejado
diretamente no rio Sorocaba.

Na sexta-feira (20), o prefeito Vitor
Lippi, acompanhado do diretor-geral do

participação em todo o processo das obras
do ex-prefeito Renato Amary, do deputado
federal Antônio Carlos Pannunzio e do
diretor-geral do Saae, Pedro Dal Pian.
Somente na ETE S-1, a redução da carga
orgânica lançada no rio Sorocaba chegará
a 60%. “Com essa obra, grande parcela da
população ganha um eficiente sistema de
tratamento de esgoto e, conseqüentemente,
uma elevada melhora na qualidade da água
do rio, o que será de grande valor ambiental
para toda a cidade”, lembra o prefeito.

Ainda segundo Lippi, com o
funcionamento de todo o sistema integrante
do programa de despoluição do rio

Sorocaba vários benefícios serão
agregados, tais como a interrupção do
processo de degradação ambiental da bacia
do rio; redução significativa das doenças
de veiculação hídrica; possibilidade de
múltiplos usos do rio (lazer, turismo e
transporte); reurbanização da região ao
redor do rio e seus afluentes; melhora
substancial da qualidade de vida; e vetor
para a atração de investimentos em
Sorocaba e região.  “Além da melhoria da
qualidade da água do rio Sorocaba, no
trecho que corta o perímetro urbano da
cidade, o projeto de despoluição
proporcionará benefícios diretos para a
região, abrangendo uma área de 5.269 km2
e beneficiando uma população estimada em
mais de 1 milhão de pessoas”, enfatiza o
prefeito.

Funcionamento
De acordo com o diretor-geral do

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
(Saae), Pedro Dal Pian Flores, utilizando
um sistema moderno e de alta tecnologia,
o processo de tratamento de esgoto na ETE
Sorocaba 1 começa com um pré-tratamento
do esgoto por meio de um gradeamento,
quando são retirados os sólidos maiores.
“Na seqüência, os esgotos são conduzidos
aos dacantadores primários para a retirada
de parte dos sólidos sedimentáveis,
representando cerca de 30% da carga
orgânica e em seguida enviados aos tanques
de aeração. Neste local, o material é
misturado ao oxigênio para promover o
crescimento da massa biológica antes de
ser conduzido aos decantadores
secundários, onde ocorre a separação da
fase líquida - que depois retorna ao rio
Sorocaba - da fase sólida, que passará pelo
processo de tratamento específico para sua
disposição final”, detalha Dal Pian.

O diretor do Saae lembra que na atual

fase de ajustes da ETE S-1 apenas a parte
sólida do processo não vem sendo tratada,
visto que a massa biológica ainda está
sendo criada.

Emissários e elevatórias
As obras de despoluição do rio

Sorocaba tiveram início com a
implantação dos emissários de esgoto ao
longo das margens do rio e dos córregos
da cidade, num total de 18.700 metros,
já concluídos. São tubos de concreto
especiais para escoamento de esgotos,
com diâmetros que variam de 500 a 1.200
mm, e que foram colocados em
profundidades de até sete metros. Dal
Pian explica que a função dos emissários
é fazer a captação de todo o esgoto da
cidade, lançando-o nas estações
elevatórias e destas para as estações de
tratamento.

O complexo de obras inclui ainda
doze estações elevatórias de esgoto,
também construídas e distribuídas ao
longo das margens do rio, cada uma delas
com características próprias, de acordo
com a quantidade de esgoto que estarão
recebendo. Todas já concluídas e
interligadas às redes de esgoto, as estações
elevatórias têm a função de levar o esgoto
coletado – por meio de bombeamento -
até as estações de tratamento.

Demais estações
Em fase de licitações, as demais

estações de tratamento de esgoto
integrantes do complexo de obras do
programa de despoluição do rio Sorocaba
são a S2, a ser construída na região do
Parque Vitória Régia; Itanguá (junto ao
lançamento do córrego Itanguá, próximo
à rodovia Emerenciano Prestes de Barros);
Pitico (bairro Itavuvu) e ABC (bairro
Aparecidinha, próximo à Castelinho).

Desenvolvimento Urbano e Social),
gerenciadora do sistema de transporte
coletivo da cidade, Renato Gianolla, disse

que a venda da cota de maio do passe-
estudante, encerrada dia 20, será
prorrogada até o dia 31 deste mês.

Início do funcionamento da Estação de Tratamento
de Esgoto S-1, no Retiro São João, já se reflete na

qualidade das águas do Rio Sorocaba

UM RIO QUE RENASCE

Saae, Pedro Dal Pian Flores, e
engenheiros da autarquia,
visitou a estação de tratamento,
construída no Retiro São João,
nas proximidades da ponte da
avenida Radial Norte, e mais
duas estações elevatórias,

também integrantes desse conjunto de
obras.

“O programa de despoluição ultrapassa
as margens do rio, num momento histórico
na questão comportamental da população,
para a valorização e preservação do meio
ambiente”, destacou o prefeito Vitor Lippi,
lembrando ainda da importância da
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Prefeito vistoriou as operações da ETE S-1
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Equipe de governo está completa
Anúncio dos secretários de Juventude e Administração

encerra a Reforma Administrativa
Completando o quadro de

secretários da Administração
Municipal, o prefeito Vitor Lippi
apresentou à imprensa na
segunda-feira (23/05) o novo
secretário de Administração,
Januário Renna, e o titular da
Secretaria de Juventude, recém
criada pela Reforma
Administrativa, Antônio Carlos
Bramante. “Estamos numa nova
etapa do governo. Após algum
tempo de trabalho com a reforma,
e concluída esta fase de pré-
planejamento, entramos agora,
com o nosso corpo de
secretariado completo, na fase de Planejamento
Estratégico, que nos possibilitará atingir os
objetivos traçados”, destacou Lippi.

A Secretaria da Juventude está entre as cinco
novas secretarias – juntamente com
Comunicação, Parcerias, Recursos Humanos e
Cultura - criadas pelo governo e que foram
anunciadas há duas semanas. Vitor destacou a
competência do secretário Bramante, professor
universitário, ex-secretário em administrações
anteriores em três pastas - Educação, Esporte e
Lazer e Criança e Adolescente - e a importância
da Secretaria da Juventude, que ajudará no
combate à violência. “Estaremos adotando ações
eficazes para evitar que jovens se envolvam com
drogas. Por meio de parcerias com a iniciativa
privada e a sociedade em geral, esta secretaria
estará desenvolvendo projetos e sendo a grande

articuladora de uma nova estrutura voltada
exclusivamente para o jovem”.

Modernização
O novo secretário de Administração,

Januário Renna – engenheiro, especializado
em administração, traz a experiência da
iniciativa privada adquirida em grandes
empresas. “Seu papel fundamental será o de
modernizar a administração, tornando nossa
gestão pública mais ágil, rápida, melhorando
a eficácia dos processos administrativos”,
afirmou o prefeito.

Ressaltando contar agora com um quadro de
grandes profissionais no primeiro escalão do
governo, Vitor Lippi disse estar pronto para “as
mudanças que precisam ser feitas com o objetivo
de alcançar grandes resultados”.

Z
aq

ue
u 

Pr
oe

nç
a

Renna e Bramante (com o prefeito e o vice) completam a equipe
secretários municipais

Prefeitura mantém serviços essenciais no feriado
A Prefeitura de Sorocaba vai manter em

funcionamento os serviços essenciais neste
feriado de Corpus Christi. Entre esta quinta-
feira e domingo (26 a 29 de maio) a coleta de
lixo funcionará normalmente, o mesmo
acontecendo com o Pronto-Socorro Municipal
da Santa Casa e os Prontos-Atendimentos (PAs),
que atenderão a população 24 horas.

Os espaços de lazer e recreação municipais

também permanecerão abertos ao público de
quinta a domingo, incluindo os centros
esportivos e os parques municipais.

Os Centros de Saúde fecham nesta quinta-
feira e retornam ao atendimento normal na
segunda-feira (30), o mesmo acontecendo com
o Paço Municipal.

O funcionamento dos serviços públicos
municipais no ferido é a seguinte:

25 de maio a 3 de junho

• Oficina de Canto
Sábado (28/5) - das 14 às 17 horas
Coordenação: Adriano Contó
Espaço Cultural Municipal
Rua São Bento, 113 – Centro

• Teatro de Câmara
Sábado (28/5) – 20 horas
Direção: Mário Pérsico
Realização: Cia Clássica de
Repertório
Salão do Núcleo de Artes Cênicas da
Fundec
Rua Brigadeiro Tobias, 73
Os ingressos serão limitados e
entregues com 1 hora de
antecedência na recepção da Fundec.

• Dança
Sábado (28/5) – 20 horas
Samuaad – Rua de Encontro
Realização: Prefeitura de Sorocaba e
SESC
Teatro Municipal Teotônio Vilela
Av. Eng.º. Carlos Reinaldo Mendes –
Alto da Boa Vista

• Arte na Praça
Domingo (29/5) - das 9h30 às 16h30
Atividades artísticas, apresentações
musicais, oficinas de pintura e
exposições
Largo do Divino – Jardim São Paulo

• Cine Clube Municipal
Domingo (29/5) – 20 horas
“Sob o Domínio do Medo” (EUA
1971/policial) - censura 18 anos
Auditório da Fundec – Rua
Brigadeiro Tobias, 73

• Exposição
Até 30 de maio – das 8 às 19 horas
Retrospectiva do Artista Plástico
Antônio Carlos Baddini
Salão de Exposição da Fundec – Rua
Brigadeiro Tobias, 73

• Teatro Amador - Projeto Escola
Segunda e terça-feiras (30 e 31/5) –
19 horas e 20h30
O Primo Basílio
Auditório Pedro Salomão José - Av.
Dr. Eugênio Salerno, 298

Informações
Secretaria de Cultura – Paço
Muinicipal (1º andar)
FUNDEC – (15) 3233-2220

Agenda Cultural

 5ª feira 6ª feira Sábado Domingo 
Paço Fecha Fecha Fecha Fecha 
Biblioteca Municipal 
(ao lado do Paço) 

Fecha  8h30 às 16h30 8h30 às 16h30 8h30 às 16h30 

Biblioteca Infantil  
(rua da Penha) 

Fecha Fecha Fecha Fecha 

Centros de saúde Fecham Fecham Fecham Fecham 
PS Municipal Sta. Casa Abre Abre Abre Abre 
Prontos-atendimentos Abrem Abrem Abrem Abrem 
Policlínica Fecha Fecha Fecha Fecha 
Parques municipais Abrem Abrem Abrem Abrem 
Centros esportivos 7 às 19 horas 7 às 19 horas 7 às 19 horas 7 às 19 horas 
Feiras livres 7 às 12h30 7 às 11h30 7 às 12h30 7 às 12h30 
Varejões Não tem Não tem Normal Normal 
Mercado Municipal Fecha 7 às 18h30 7 às 14 horas Fecha 
Mercado Distrital 8 às 12 horas 8 às 19 horas 8 às 19 horas 7 às 12 horas 
Coleta de lixo Normal Normal Normal Normal 
Cemitérios Normal Normal Normal Normal 
Saae Plantão 

08007701195 
Plantão 
08007701195 

Plantão 
08007701195 

Plantão 
08007701195 
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LEIS

ATOS DO PODER EXECUTIVO

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

MARCELO TADEU ATHAYDE
Secretário de Negócios Jurídicos
JOSÉ DIAS BATISTA FERRARI

Secretário de Habitação, Urbanismo e do Meio Ambiente
Publicada  na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra

MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

MARCELO TADEU ATHAYDE
Secretário de Negócios Jurídicos
JOSÉ DIAS BATISTA FERRARI

Secretário de Habitação, Urbanismo e do Meio Ambiente
Publicada  na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra

MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

MARCELO TADEU ATHAYDE
Secretário de Negócios Jurídicos
JOSÉ DIAS BATISTA FERRARI

Secretário de Habitação, Urbanismo e do Meio Ambiente
Publicada  na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra

MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais
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VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

MARCELO TADEU ATHAYDE
Secretário de Negócios Jurídicos
JOSÉ DIAS BATISTA FERRARI

Secretário de Habitação, Urbanismo e do Meio Ambiente
Publicada  na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra

MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

DECRETOS

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

MARCELO TADEU ATHAYDE
Secretário de Negócios Jurídicos

FERNANDO MITSUO FURUKAWA
Secretário de Finanças

Publicado  na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra
MARIA APARECIDA RODRIGUES

Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais
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VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

MARCELO TADEU ATHAYDE
Secretário de Negócios Jurídicos

FERNANDO MITSUO FURUKAWA
Secretário de Finanças

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
Secretária da Cidadania

MILTON RIBEIRO PALMA
Secretário de Saúde

Publicado  na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra
MARIA APARECIDA RODRIGUES

Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

MARCELO TADEU ATHAYDE
Secretário de Negócios Jurídicos
JOSÉ DIAS BATISTA FERRARI

Secretário de Habitação, Urbanismo e do Meio Ambiente
Publicado  na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra

MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

MARCELO TADEU ATHAYDE
Secretário de Negócios Jurídicos

Publicado  na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra
MARIA APARECIDA RODRIGUES

Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 50.701/DAP

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 22.477

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

N.R.: Esta Portaria está sendo republicada, por ter saído anteriormente com incorreção.

PORTARIA Nº 50.702/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo
61, inciso XI, da Lei Orgânica do Município de
Sorocaba e artigo 29, inciso V da Constituição Federal,
com redação dada pelo artigo 2º da Emenda
Constitucional nº 19, resolve nomear JANUÁRIO
RENNA para exercer, o cargo de Secretário da
Administração, a partir de 23 de maio de 2.005,
cessando-se os efeitos da Portaria nº 50.605/DAP, de
06 de maio de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 23 de maio de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.704/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo
61, inciso XI, da Lei Orgânica do Município de
Sorocaba e artigo 29, inciso V da Constituição Federal,
com redação dada pelo artigo 2º da Emenda
Constitucional nº 19, resolve nomear ANTONIO
CARLOS BRAMANTE para exercer, o cargo de
Secretário da Juventude, a partir de 23 de maio de
2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 23 de maio de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.686/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve exonerar, a
pedido, SILVIA REGINA BOTELHO DE
CAMARGO, Assistente de Administração I,  da
Secretaria de Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente,
a partir de 16 de Maio de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 19 de Maio de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.695/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de
Sorocaba, no uso de suas atribuições legais e tendo
em vista a aposentadoria deferida pela Fundação da
Seguridade Social dos Servidores Públicos
Municipais de Sorocaba, resolve desligar de seu cargo
a funcionária, BENEDITA DE OLIVEIRA SILVA,
Auxiliar de Serviços,  da Secretaria da Educação, a
partir de 01 de Junho de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 23 de Maio de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

 PORTARIA Nº 50.696/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de
Sorocaba, no uso de suas atribuições legais e tendo
em vista a aposentadoria deferida pela Fundação da
Seguridade Social dos Servidores Públicos
Municipais de Sorocaba, resolve desligar de seu cargo
a funcionária, CARMEN MARTINS MARCHI,
Professor I, nível I, da Secretaria da Educação, a partir
de 01 de junho de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 23 de Maio de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

 PORTARIA Nº 50.697/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de
Sorocaba, no uso de suas atribuições legais e tendo
em vista a aposentadoria deferida pela Fundação da
Seguridade Social dos Servidores Públicos
Municipais de Sorocaba, resolve desligar de seu cargo
o funcionário, ELI DA SILVA, Assistente de
Almoxarife, da Secretaria da Administração, a partir
de 01 de junho de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 23 de Maio de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal



PÁGINA 6 MUNICÍPIO DE SOROCABA 25 DE MAIO DE 2005

PORTARIA Nº 50.698/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de
Sorocaba, no uso de suas atribuições legais e tendo
em vista a aposentadoria deferida pela Fundação da
Seguridade Social dos Servidores Públicos
Municipais de Sorocaba, resolve desligar de seu cargo
o funcionário, JOSÉ CARLOS CELESTINO,
Servente, da Secretaria da Educação, a  partir de 01
de junho de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 23 de maio de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

         PORTARIA Nº 50.699/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de
Sorocaba, no uso de suas atribuições legais, resolve
nomear, ANTONIA LEONIA DA SILVA SIQUEIRA,
para exercer em comissão, o cargo de Coordenador
Técnico de Unidade de Saúde, na Secretaria da Saúde,
partir de 23 de Maio de 2.005.

 Palácio dos Tropeiros,  23 de Maio de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.700/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de
Sorocaba, no uso de suas atribuições legais, resolve
dispensar, a pedido, RITA DE CASSIA MOURA
TEIXEIRA, Professor I, nível I, da Secretaria da
Educação,  a partir  de 18 de Maio de 2.005.

 Palácio dos Tropeiros, em 23 de Maio de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

 PORTARIA Nº 50.705/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de
Sorocaba, no uso de suas atribuições legais e tendo

TERMO DE CONCESSÃO
 Atendemos as disposições contidas na resolução 02/2002, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

e em conformidade com a solicitação da FUNSERV – Fundação dos Servidores Públicos do Município de
Sorocaba, informamos que de acordo com o artigo 143, da Lei nº 3.800 de 02 de dezembro 1991, que a Sra.
SERGIA MARIA RODRIGUES, Servente, Grupo OP 05, referencia 02, tem direito aos benefícios de adicional
de tempo de serviço de 16 % (Dezesseis por cento) adquirido em Julho de 2004, tudo conforme consta dos
registros funcionais do servidor arquivados na Divisão de Administração de Pessoal, desta Prefeitura Municipal
de Sorocaba.

Sorocaba, em 24 de maio de 2.005.

JOSÉ VICENTE DIAS MASCARENHAS
Secretário de Recursos Humanos

CESAR AUGUSTO MARTINS
Diretor

TERMO DE CONCESSÃO
 Atendemos as disposições contidas na resolução 02/2002, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

e em conformidade com a solicitação da FUNSERV – Fundação dos Servidores Públicos do Município de
Sorocaba, informamos que de acordo com os artigos 133 e 143, da Lei nº 3.800 de 02 de dezembro 1991, que
o Sr. EDSON GONÇALVES DE CAMPOS, Oficial de Administração I, Grupo AD 10, referencia 03, tem
direito aos benefícios de sexta-parte a partir de Janeiro de 2002, e o adicional de tempo de serviço de 22%
( vinte e dois por cento) adquiridos em Dezembro de 2003, tudo conforme consta dos registros funcionais do
funcionário arquivados na Divisão de Administração de Pessoal, desta Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Sorocaba, em 24 de maio de 2004.

JOSÉ VICENTE DIAS MASCARENHAS
Secretário de Recursos Humanos

CESAR AUGUSTO MARTINS
Diretor

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Processo Seletivo - Edital 02/2005

 Oficial Administrativo e Auxiliar Administrativo

CONVOCAÇÃO

A Secretaria de Recursos Humanos convoca para comprovação do requisito e entrega de documentação para
contratação o candidato aprovado e classificado no Processo Seletivo nº 02/2005 para a função de Auxiliar
Administrativo:

Dia: 24 de maio de 2005
Horário: 8h 30min
Local: Paço Municipal – Divisão de gestão de Pessoas (1º andar )
Endereço: Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes,  nº 3041 – Alto da Boa Vista

FUNÇÃO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CLASS. NOME IDENTIDADE
16 RAQUEL VICENTE MAGALHAES 13435789

Requisito Básico : – Ensino fundamental completo, curso de Microsoft Word e Excel com  comprovação

Relação de documentos para contratação

ORIGINAIS
01- Carteira de trabalho com PIS;
02- Certificado de reservista;
03- Título de eleitor/ comprovante de quitação da última eleição;
04- Cédula de identidade;
05- Comprovante de contribuição sindical (CTPS / hollerith);
06- 2 (duas) fotos 3X4 com nome no verso;
07- Declaração de outro vínculo empregatício (se houver), com o respectivo horário.

01 CÓPIA
01- CPF (CIC);
02- Certidão de nascimento ou casamento (se for casado);
03- PIS /PASEP;
04- Diploma;
05- Certidão de nascimento de filhos até 14 anos (para fins de salário família);
06- Certidão de nascimento de filhos até 21 anos (para fins de Imposto de Renda);
07- RG;
08- Título de eleitor/ comprovante de quitação da última eleição
09- Certificado de Reservista;
10- Declaração de Imposto de Renda;
11- Cartão do Banco / nº da Conta Corrente;
12- Comprovante de pagamento de anuidade do Conselho (técnico / superior).

Informações Gerais:
1- O candidato que não comparecer na comprovação do requisito e entrega de documentos, terá

exauridos seus direitos no Processo Seletivo.
2- Possuir o requisito básico para o exercício da função para qual esta concorrendo até o encerramento

das inscrições, em conformidade com o  item 2.1.2 do Edital nº 02/2005.
3- A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer

tempo, em especial por ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da inscrição, com todas as
suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal, em
conformidade com o item 9.2 do Edital nº 02/2005.

Sorocaba, 23 de maio de 2005.
Ana Teresa Saker Marcello

Divisão de Gestão de Pessoas
Secretaria de Recursos Humanos

em vista a aposentadoria deferida pela Fundação da

Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais

de Sorocaba, resolve desligar de seu cargo o

funcionário, JORGE GUIDO VILLAREJOS

MENDOZA, Médico Plantonista, da Secretaria da

Saúde, a  partir de 01 de junho de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 24 de maio de 2.005.

VITOR LIPPI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.706/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,

no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a

aposentadoria deferida pela Fundação da Seguridade

Social dos Servidores Públicos Municipais de

Sorocaba, resolve desligar de seu cargo o funcionário,

WALDEMAR PORCEL CAMARGO,  Vigia, da

Secretaria da Educação, a partir de 01 de Junho de

2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 24 de Maio de 2.005.

VITOR LIPPI

Prefeito Municipal

          PORTARIA Nº 50.707/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,

no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a

aposentadoria deferida pela Fundação da Seguridade

Social dos Servidores Públicos Municipais de

Sorocaba, resolve desligar de seu cargo o funcionário,

FABIO DE ALMEIDA FERRAZ, Assistente de

Administração II, da Secretaria dos Negócios Jurídicos,

a partir de 01 de Junho de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 24 de Maio de 2.005.

VITOR LIPPI

Prefeito Municipal

�����������	��
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MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais
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COMUNICADO SEDU/GS Nº 22 DE 24 DE MAIO DE 2005

                                      A Secretaria da Educação comunica aos interessados que haverá ATRIBUIÇÃO DE
TURMAS/CLASSES/AULAS, em Função Atividade (CLT) no dia 31 de Maio de 2005, para os,
CLASSIFICADOS NO CONCURSO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – Edital nº 04/2002,
CLASSIFICADOS NO CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR I – Edital nº 03/2001 e CLASSIFICADOS
NO PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR III – Edital nº 04/2004, na REDE MUNICIPAL DE ENSINO
DE SOROCABA, para as áreas de:

PROFESSOR DE ECUCAÇÃO INFANTIL II - PARCIAL

UNIDADE ESCOLAR PERÍODO CLASSE BAIRRO
E.M. “Prof. Paulo Fernando Nóbrega Tortello” Manhã 3ª Fase Parque das
Laranjeiras

PROFESSOR I

UNIDADE ESCOLAR PERÍODO CLASSE BAIRRO
E.M. “Matheus Maylasky” Tarde 3ª Série Além Linha

PROFESSOR III
UNIDADE ESCOLAR PERÍODO AULAS BAIRRO
Disciplina: Matemática
E.M. “Matheus Maylasky” Manhã Além Linha
E.M “Leonor Pinto Thomaz” Noite 30 Centro

Disciplina: Matemática
E.M. “Prof. Flávio de Souza Nogueira” Manhã 18 Jardim Ferreira

OBS. Os professores deverão apresentar Carteira de Identidade (RG). Os Professores de Educação Infantil no
ato da atribuição deverão apresentar o Diploma com Habilitação Específica para o curso Normal ( Nível-
Médio ) ou Licenciatura em Pedagogia com aprofundamento específico em Educação Infantil ou Certificado
com Histórico Escolar que comprove a habilitação exigida para a função, para participar da atribuição. A
escolha por procuração será feita mediante entrega do respectivo instrumento de mandato com firma reconhecida
acompanhado de cópias reprográficas do documento de identidade do procurador e do candidato que ficarão
retidas.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Local de Atribuição: Prefeitura Municipal de Sorocaba – Auditório (Salão de Vidro) -  Andar Térreo
Data: 31/05/2005             Horário: 14:00 horas

CLASSIFICAÇÃO  DE PROFESSORES   FUNÇÃO – ATIVIDADE

CARGO A partir do número:
Professor de Educação Infantil 842

Professor I 1066
Professor III – Disciplina:

Matemática 36

   As atribuições ocorrerão de acordo com os termos da Resolução SEC/GS nº 03/2005.
Sorocaba, 24 de Maio de 2005.

Maria Teresinha Del Cistia
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DA CIDADANIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista
o disposto na Lei nº 5036 de 27/11/1995, convoca as Entidades, de âmbito municipal, para as eleições de
representantes da Sociedade Civil no Conselho Municipal de Assistência Social, para o biênio 2005/2007, na
forma estabelecida neste edital conforme as normas de cadastramento no processo eleitoral com o seguinte
calendário:

I. De 1º  a 30 de Junho do corrente, das 9:00 às 16:00, na Prefeitura Municipal - 1º andar –
Secretaria da Cidadania,  período de apresentação do pedido de habilitação das Entidades
votantes e dos candidatos.

II. Dia 8/07/2005 – Publicação nos jornais locais, das Entidades habilitadas bem como as
indeferidas.

III. Dia 12/07/2005 – Apresentação dos recursos Junto à Comissão Eleitoral, na Prefeitura Mu-
nicipal – 1º andar -  Secretaria da Cidadania.

IV. Dia  19/07/2005  –   Avaliação dos Recursos pela Comissão Eleitoral.
V. Dia 22/07/2005 –  Publicação nos jornais locais, da relação final das Entidades Habilitadas.
VI. Dia 27 /07/2005 –   Das 9:00 as 10:00 -  Apresentação dos candidatos habilitados.

Das 10:30 às  13:30 - Eleição
Às 14:00  - Apuração dos votos
Às 15:00 horas Posse dos novos membros
Local: Salão de Vidro da Prefeitura Municipal

     A Resolução 03/CMAS de 28 de Abril de 2005, que rege esta eleição em sua íntegra, se encontra
a disposição dos interessados na Sede do Conselho.

Sorocaba, 25 de Maio de 2005.

Maria Cleide Rodrigues
Presidente

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Campeonato Municipal de Futebol Varzeano
“Taça Cidade de Sorocaba” -  2005

Circular nº 021/05

                        Considerando a suspensão do jogo entre as equipes Olaria FC vs. Jardim dos
Estados FC (dia 22/05/05 – 10:00h, no CE Brigadeiro Tobias), tendo o fato ocorrido por motivos
alheios à vontade das equipes participantes da Taça Cidade de Sorocaba, fica a referida partida
programada para acontecer no dia 01 de junho de 2005, às 19:30 horas, no Estádio “Walter
Ribeiro” (CIC).

Considerando ainda que ambas equipes já foram penalizadas nesta temporada com perda
do mando de jogo devido à casos de tumulto envolvendo torcedores, a referida partida será realizada
com portões fechados, ou seja, sem acesso aos torcedores. Desta forma, somente poderão adentrar
ao local os jogadores e comissão técnica, portando suas respectivas carteiras de identificação e
também dois diretores de cada equipe, portando RG original.

Sorocaba, 24 de maio de 2005.

José Ricardo Rezende
Chefe da Divisão de
Eventos Esportivos

Ivan Gonçalves Jardim Filho
Chefe da Seção de Desenvolvimento

de Atividades Esportivas
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Gabinete do Secretário

EDITAL SES/GS Nº 004 DE 24 DE MAIO DE 2.005.
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2001 – CARGOS PARA SECRETARIA DA SAUDE

                        A Secretaria da Saúde, em conformidade com os itens 10.1 e 10.2 do Edital de Abertura de
Inscrições – nº 02/2001, convoca os candidatos aprovados e classificados no Concurso Público nº 02/2001
para o provimento de seus cargos, para a sessão de aceitação de vagas, conforme cronograma abaixo:

DIA: 31 DE MAIO DE 2.005.
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Av.  Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº 3.140, andar térreo no Salão de Vidro.
HORÁRIO: 8:30 Horas.

SECRETARIA DA SAÚDE

CARGO: A04 AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLANTONISTA
VAGAS OFERECIDAS: 15
CONVOCADOS:
Nome  Identidade Class.
RITA DE CASSIA IGNACIO DA SILVA 18276543 SP 107º
ANA LUCIA SANCHES CUNHA 17704562 SP 108º
ANDRE LUIZ BUENO 282055332 SP 113º
JENY OLEGARIO DOS SANTOS 238668 SP 114º
PATRICIA CARMONA MARTINS 296745868 SP 115º
ERCILIA FRANCISCA DE MORAES 14302633 SP 116º
MARINALVA CORDEIRO RIBEIRO 50996930 PR 117º
ZORAIDE DE BARROS ALMEIDA 20580183 SP 118º
WILSON JOSE DOS SANTOS 21198294 121º
OLGA MARIA DE MACEDO 15935826 SP 122º
DIANNA DE QUEIROZ OLIVEIRA 145105246 SC 123º
ARELITA DE OLIVEIRA SOARES HUNGRIA 20328594 SP 124º
EDILSON NOGUEIRA DE FRANCA 21901491 SP 125º
LYDIA DE OLIVEIRA MEDEIROS 59272016 SP 126º
EDNA ALVES FEITOSA 9567830-X SP 127º
CIBELE DE OLIVEIRA CESAR 309254747 SP 128º
LETICIA DE OLIVEIRA 18238651 SP 129º
WILLIAM CAMARGO DOS SANTOS 25251693X SP 130º
JESSE ANTUNES DE OLIVEIRA 10491119 SP 131º
REGINA CLAUDIA DE OLIVEIRA BARBOSA 324627348 132º
DIVINA TEODORO SILVA 119284339 SP 133º
MARIA BELENILDES DO ESPIRITO SANTO 904446 SE 134º
CLAUDIA ALMEDIA BRAGA DA SILVA 22088145-5 SP 135º
DEBORA RUSIG DOS SANTOS 276078950 SP 136º
ELZA MARIA MACHADO 15502142 SP 137º
ABEL DA SILVA 12.661.661 SP 138º
GISELE GAMBETA FERREIRA 30173199-8 SP 139º
LUCIANO COSTA DE SOUZA 263638972 SP 140º
MARIA DA GUIA OLIVEIRA GOMES 221481357 SP 141º
CLAUDINEI ANTONIO LEITE 15494588 SP 142º
MARISA APARECIDA DA SILVA 230768568 SP 143º
REGINA CELI VIEIRA AYRES 248256816 SP 144º
ROSA HELENA PEREIRA GOMES RODRIGUES MELO 248277236 SP 145º
LUCIANA BOTELHO DE MELO CAMPESTRINI 270025674 SP 146º
MIRIAN RICCO CAMELIM 7818447 SP 147º
MAURICIO BRAULIO 27627185-3 SP 148º
KATIA MARIA RODRIGUES 32835180-5 SP 149º
LUCINALDA MARIA BUENO 17537029 SP 150º
ADEMILDE APARECIDA MARIANO DA SILVA 119619534 RJ 151º
CARLA SIMOES KROGER 18175999-8 SP 152º
OLGA DE MORAES RODRIGUES 10153913 SP 153º
MARIA ALICE SILVA BORGES DA GAMA M1726167 MG 154º
MARIA REGINA MOREIRA MIGUEL CARDOSO 20251886 SP 155º
JERUSA DE FATIMA PEDROSO DA SILVA 320028215 SP 156º
ISABEL CRISTINA V DOS SANTOS 23500234-3 SP 157º
JACIARA FERNANDES SOUSA 371851750 SP 158º
SELMA MARTINS 147856449 SP 159º
ELIANA VITOR DE BARROS 14865499 SP 160º
DAVI DE LAZARI 14993989 SP 161º
DERCI FERNANDES FRANCISCO 20118813 SP 162º
ZENILMA CRISTINA MELILLO DIAS 178907601 SP 163º
MARIA JOSE DA SILVA 14306229 SP 164º
LUIS CARLOS MILANES DE CAMARGO 166060951 SP 165º
MARCIA DE LUZIA CUTER 226591591 SP 166º
MARCELO SIQUEIRA RIBEIRO 223299868 SP 167º
LUCELENA CRISTINA SERAFIM 259858705 SP 168º
LUCIANA APARECIDA FERNANDES DA SILVA 32669985 SP 169º
CESAR APARECIDO FERREIRA 34573338-1 SP 170º
TANIA ABIGAIL GONÇALVES 18957913 SP 171º
AIRTON JOSÉ DE OLIVEIRA  201591741 SP 172º

RELAÇÃO DE VAGAS: - A relação de vagas será apresentada aos candidatos durante a sessão.

INFORMAÇÕES GERAIS:

- Na sessão de aceitação o candidato deverá apresentar cédula de identidade.

- A escolha por procuração será feita mediante entrega do respectivo instrumento de mandato com firma
reconhecida acompanhado de cópias reprográficas dos documentos de identidade do procurador e do
candidato que ficarão retidas.

- Os locais escolhidos conforme opção do candidato poderão, a critério da Secretaria da Saúde, serem
remanejados conforme a necessidade.

- Os candidatos serão chamados obedecendo rigorosamente a ordem de classificação final, item 10.1 do
Edital de abertura de Inscrições, e de acordo com o item 3.7., conforme listagem publicada  no Jornal do
Município de Sorocaba em 23.11.2001 e  21.12.2001.

- Os candidatos convocados até o número de vagas oferecidas que não comparecerem à sessão de aceitação
de vagas, ou não se fizerem representar por procurador legalmente constituído, ou dela desistirem, perderão
o direito à  aceitação destas vagas e sua classificação retornará ao final da listagem, obedecendo a seqüência
respectiva da lista de classificação, sendo este o critério adotado em vista das necessidades da Prefeitura
Municipal de Sorocaba, cf. item 10.3 do Edital.

- Os candidatos convocados que excederem ao número total de vagas oferecidas somente escolherão em
caso de não comparecimento ou desistência dos candidatos melhor classificados. O seu não
comparecimento à sessão de escolha não gerará conseqüências quanto a sua ordem na lista de classificação,
sendo que a mesma será mantida, e a única conseqüência possível é a não escolha de eventuais vagas
disponíveis nesta sessão.

MILTON RIBEIRO PALMA
SECRETÁRIO DA SAÚDE

�����������	������
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PORTARIA n.º 09

JOÃO PAULO CORRÊA, Secretário de Transportes e Defesa Social – SETDS, no uso das atribuições
que lhe são conferidas por Lei e,  considerando o que estabelece a Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de
1997 – Código de Trânsito Brasileiro e, considerando ainda, o disposto no Decreto n.º 11.880, de 15 de
dezembro de 1999,  DESIGNA, os integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo – lotados na 3.ª
Companhia de Trânsito, do 7.º BPMI/I, relacionados conforme “OFÍCIO n.º 7BPMI – 022/300/05”, do mês de
maio de 2005, alterando o contido na Portaria n.º 008/05 editada com base no ofício 015/300/05” como
Agente de Trânsito, considerando-se para todos os efeitos a inclusão dos seguintes policiais: Ivan Carlos da
Silva, Joacir Ribeiro de Moraes, Adilson de Mello e Marisete Amelini de Faria, e exclusão de  Attilio Gracco
Carmignani, Fernando de Agrella e Marcos Venícius Barbosa.

Sorocaba, 23 de  Maio de 2005

JOÃO PAULO CORRÊA
Secretário de Transportes e Defesa Social

SECRETARIA DE FINANÇAS

HEITOR NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Chefe de Seção

Sorocaba, 24 de maio de 2005.
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HEITOR NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Chefe de Seção

Sorocaba, 24 de maio de 2005.

HEITOR NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Chefe de Seção de Emissão e Entrega de Tributos

DIVISÃO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
SEÇÃO DE EMISSÃO E ENTREGA DE TRIBUTOS

HEITOR NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Chefe de Seção

Sorocaba, 24 de maio de 2005.
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ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
PROCESSOS DESPACHADOS PELA ÁREA DE ADM. TRIBUTÁRIA

HEITOR NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Chefe de Seção
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Extrato do Contrato n° 011/04

Processo n° 634/04
Objeto: Termo de Prorrogação ao contrato n°

018/04 – Locação de 02(dois) Micro Computadores.
Prazo: 08/05/05 até 07/07/05, com fundamento

no art. 57, II, da Lei 8.666/93.
Contratante: Empresa de Desenvolvimento

Urbano e Social de Sorocaba - URBES
Contratada:  Hema Com. de Componentes,

Manutenção e Automação Industrial Ltda.
Valor: R$ 1.200,00(mil e duzentos reais).
Ficam ratificadas as demais cláusulas, itens e

subitens do referido contrato.
Assinatura: 03 de maio de 2005.

Sorocaba,  18 de maio de 2005.

Gilvana C. Bianchini Cruz
Chefe Dept° Adm. e Financeiro

Extrato do Contrato n° 006/00

Processo 043/99
Objeto: Termo de Resolução ao contrato n° 006/

00 – Prestação de Serviços de Manutenção em
Equipamentos de Comunicação pertencentes à
URBES, devido término de sua vigência.

Contratante: Empresa de Desenvolvimento
Urbano e Social de Sorocaba - URBES

Contratada:  Newtech Eletrônica Ltda.
Assinatura: 27 de abril de 2005.

Sorocaba, 18 de maio de 2005.

Gilvana C. Bianchini Cruz
Chefe Dept° Adm. e Financeiro

Extrato de Convênio

Processo 098/99
Objeto: Convênio para Prestação de serviços de

reboque e depósito de veículos em pátio da cidade de
Sorocaba/SP, fruto da fiscalização do poder de polícia
municipal decorrente do transporte clandestino e de
outras necessidades administrativas

Prazo: 05/05/05 até 04/05/06.
Convenente: Empresa de Desenvolvimento

Urbano e Social de Sorocaba – URBES
Convenente: Guincho Nove de Julho Ltda.
Assinatura:  05 de maio de 2005.

Sorocaba, 18 de maio de 2005.

Gilvana C. Bianchini Cruz
Chefe Dept°. Adm. e Financeiro
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TÊRMO DE CONCESSÃO

Atendendo as disposições contidas na Resolução
02/2002, do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo e em conformidade com solicitação da
FUNSERV – Fundação dos Servidores Públicos do
Município de Sorocaba, informamos que de acordo
com o artigo 143, da Lei n.º 3.800 de 02 de dezembro
de 1.991, que o Sr. Miguel Martins Marques,
Motorista Especializado, Grupo OP 11, referência
01, tem direito ao benefício de adicional de tempo
de serviço de 17% (dezessete por cento) adquirido
em abril/2.005, conforme consta dos registros
funcionais do servidor arquivados no Setor de
Recursos Humanos desta Autarquia Municipal.

Sorocaba, 23 de maio de 2.005.

Pedro Dal Pian Flores
Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e

Esgoto de Sorocaba

PORTARIA N° 63/2005
(Dispõe sobre a exoneração de funcionário)

O DIRETOR GERAL do Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Sorocaba, no uso de suas atribuições
legais,

RESOLVE

Artigo 1° - Exonerar, por motivo de
Aposentadoria por Invalidez, o Sr. João Ribeiro, do
cargo de Ajudante de Serviços, lotado no Setor de
Distribuição e Manutenção de Água, à partir de 01
de junho de 2.005.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor à partir
de 01 de junho de 2.005.

Sorocaba, 23 de maio de 2005.

Pedro Dal Pian Flores
Diretor Geral

PORTARIA N° 66/2005
(Dispõe sobre exoneração de funcionário)

O DIRETOR GERAL do Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Sorocaba, no uso de suas atribuições
legais,

RESOLVE:

Artigo 1° - Exonerar, por motivo de
Aposentadoria por Idade, o Sr. Carlos Harder
Germano, do cargo de Encanador, lotado no Setor de
Materiais e Apoio, à partir de 01 de junho de 2.005.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor à partir
de 01 de junho de 2.005.

Sorocaba, 23 de maio de 2005.

Pedro Dal Pian Flores
  Diretor Geral

PORTARIA N° 65/2005
(Dispõe sobre a exoneração de funcionário)

O DIRETOR GERAL do Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Sorocaba, no uso de suas atribuições
legais,

RESOLVE

Artigo 1° - Exonerar, por motivo de Aposentadoria
por Idade, o Sr. Nascimento Rodrigues de Oliveira,
do cargo de Oficial Encanador Instalação Rede, lotado
no Setor de Distribuição e Manutenção de Água, à
partir de 01 de junho de 2.005.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor à partir
de 01 de junho de 2.005.

Sorocaba, 23 de maio de 2005.

Pedro Dal Pian Flores
Diretor Geral
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MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO BISTÃO
PRESIDENTE

PORTARIA Nº 03/2005

MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO BISTÃO
PRESIDENTE DA FUNSERV

MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO BISTÃO
PRESIDENTE DA FUNSERV

MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO BISTÃO
PRESIDENTE DA FUNSERV
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WALDOMIRO RAIMUNDO DE FREITAS
Presidente

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Sorocaba, na data supra.

JOSÉ CABRAL DA SILVA DIAS
Diretor Geral

WALDOMIRO RAIMUNDO DE FREITAS
Presidente

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Sorocaba, na data supra.

JOSÉ CABRAL DA SILVA DIAS
Diretor Geral

WALDOMIRO RAIMUNDO DE FREITAS
Presidente

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Sorocaba, na data supra.

JOSÉ CABRAL DA SILVA DIAS
Diretor Geral
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WALDOMIRO RAIMUNDO DE FREITAS
Presidente

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Sorocaba, na data supra.

JOSÉ CABRAL DA SILVA DIAS
Diretor Geral

SEMANA DO TROPEIRO

Programação inclui shows, competições e desfile
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Semana do Tropeiro foi aberta oficialmente na Biblioteca Municipal em 20 de maio

Começa nesta quarta-feira (25/5) a
apresentação dos shows musicais
programados para a 38ª Semana do Tropeiro
de Sorocaba, evento que foi aberto
oficialmente em 20 de maio pelo prefeito
Vitor Lippi.  Os shows vão acontecer no
Centro Hípico Pagliato e o ingresso será um
quilo de alimento não perecível. Todo
alimento arrecadado será revertido em favor
do Fundo Social de Solidariedade do
Município. No domingo (29) acontece o
tradicional Desfile de Cavaleiros por algumas
das principais ruas e avenidas da cidade. A
Semana do Tropeiro é uma promoção da
Prefeitura de Sorocaba, através da Secretaria
Municipal da Cultura.

Além dos shows e do desfile, a Semana
do Tropeiro conta com outras atividades
como a “Exposição Tropeira”, que acontece
até o dia 17 de junho na Biblioteca Municipal.
No sábado e domingo (28 e 29) haverá
também provas de laço, baliza e tambor no
recinto do Centro Hípico e o Baile Tropeiro
da Terceira Idade, marcado para as 14 horas
de sábado, na sede central do Clube União
Recreativo.

A agenda de shows da Semana do
Tropeiro começa com apresentação da dupla
“Craveiro e Cravinho”, às 22 horas, de quarta-
feira (25). Na quinta-feira (26), também a
partir das 22 horas, haverá apresentações das
duplas “Augusto e Rafhael” e “Kaká &
Alexandre”. Para sexta-feira (27), a
programação prevê a realização do “Baile
com 3Rs – Rangel, Randal e Rilton”, com
inícios às 22 horas.

No sábado (28), às 11 horas, no Centro
Hípico Pagliato, será realizada a Missa
Cabocla e às 12 horas haverá a apresentação
do Grupo de Violeiros “Madrigal da Rainha”.
Às 22 horas será realizado novamente o
“Baile com 3Rs – Rangel, Randal e Rilton”.
Para todos os shows o ingresso é um quilo de
alimento não perecível. No domingo (29), às
13h, será realizado o show com a dupla Hélio
& Renato e Banda Terra Nova. Neste dia,

excepcionalmente, não será necessária a
entrega de um quilo de alimento para ter
acesso ao Centro Hípico.

As provas de laço, baliza e tambor serão
realizadas no sábado e no domingo, no
Centro Hípico. Sábado as provas começam
às 16 horas e no domingo, às 15 horas.

Desfile de Cavaleiros
Termina nesta quarta-feira (25) o prazo

para que as comitivas interessadas em
participar do Desfile de Cavaleiros
entreguem a ficha de cadastramento de seus
membros à Secretaria Municipal da Cultura,
no 1º andar do Paço Municipal. O Desfile
acontece no domingo, a partir das 9 horas.
A chegada ao Centro Hípico Pagliato está
prevista para as 13 horas. A concentração
das Comitivas na marginal direita do Rio
Sorocaba, ao lado da Usina Cultural, será
feita das 7 às 9 horas.

O Desfile terá a participação especial de
comitivas vindas da Região que, no
domingo, se juntarão às comitivas locais
para participar da festa.

Percurso do Desfile
Com saída prevista para as 9 horas de

domingo, o Desfile de Cavaleiros da 38ª
Semana do Tropeiro terá o seguinte percurso:
Usina Cultural, rua Padre Madureira, avenida
São Paulo (parada para benção dos cavaleiros
no Monumento do Tropeiro), ponte da rua
XV de Novembro, rua Souza Pereira, rua
Álvaro Soares, rua Sete de Setembro, rua
Padre Luiz, rua São Bento, rua XV de
Novembro, rua Rodrigues Pacheco, rua Santa
Cruz, rua Santa Clara, avenida Pereira
Ignácio, avenida Washington Luiz, rua
Capitão Bento Mascarenhas Jequitinhonha,
avenida Américo de Carvalho, avenida Dr.
Armando Pannunzio, viaduto da rodovia João
Leme dos Santos, rua Augusto Vieira, rua
Salvador R. Roma, rua Providência C.
Martins, rua Antonio Aparecido Ferraz e
Centro Hípico Pagliato.

Promoção Social fica
mais perto da população
A Divisão de Promoção e Assistência Social da Prefeitura de Sorocaba

não vai mais ser transferida para o prédio do Cuca (Centro Unificado da
Criança e do Adolescente) da rua Cesário Mota. A Secretaria da Cidadania
identificou um imóvel na avenida Washington Luiz, 202, e decidiu transferir
a mudança da DPAS para aquele local. É plano da Secretaria instalar ali
outros setores da Pasta. O CUCA vai continuar funcionando na rua Cesário
Mota.

A mudança da Divisão para este imóvel da avenida Washington Luiz
começou durante o final de semana e a expectativa é a de que na segunda-
feira (30/5) o setor esteja funcionando normalmente.

Até a semana passada a DPAS funcionava no Alto da Boa Vista, próximo
aos prédios da Guarda e da Creche Municipal.

A determinação para que fosse providenciada a mudança para uma
área mais central da cidade foi do prefeito Vitor Lippi. “O deslocamento
da Promoção e Assistência Social da Prefeitura para essa região mais central
vai facilitar o acesso das pessoas que dela necessitam”, ponderou o prefeito.

Apesar da mudança da DPAS, a Secid esclarece que o atendimento de
ambulância da Promoção Social - feito por meio de agendamento prévio -
será mantido no Alto da Boa Vista e os contatos devem continuar sendo
efetuados pelos telefones 3228.2426 ou 3228.2435.
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FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador - Mtb
Governo do Estado de São Paulo

Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho - Posto SINE / Governo Municipal

ATENDIMENTO:
Diariamente, na Rua Cel. Cavalheiros, 353 -  esq. com a Rua Leopoldo Machado - Centro

Horário -  das 8 às 12 horas
Apresentar CTPS e RG para todas as vagas

VAGAS DISPONÍVEIS
 EM 25/05/05 (Quarta-Feira)

(16844) AJUDANTE DE MONTADOR DE
TÚNEL
1º Grau incompleto - 12 meses de experiência em
montagens de túnel de armico e multiplate
<<<entregar currículo no PAT de Sorocaba>>>>

(16914) AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL
2º Grau completo - 24 meses de experiência
comprovada na função - ter trabalhado com
classificação e digitação de notas fiscais, apuração
de ICMS, IPI e ISS / ter conhecimentos em
informática (Excel e Word)

(16832) AUXILIAR DE FERRAMENTARIA
2º Grau completo - 12 meses de experiência
comprovada em ferramentaria de moldes plásticos /
ter curso do SENAI ou equivalente / ter
disponibilidade de horários

(16855) CORTADOR DE MÁRMORE
1º Grau incompleto - 24 meses de experiência
comprovada

(16892) COSTUREIRA DE MÁQUINA
GALONEIRA
1º Grau incompleto - 24 meses de experiência
comprovada na função - ter prática com moda praia
e lycra

(16805) COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
1º Grau completo - 24 meses de experiência
comprovada em malharia

(16813) COSTUREIRA EM GERAL
1º Grau incompleto - 12 meses de experiência
comprovada com malhas e outros tecidos / saber
operar vários tipos de máquinas, inclusive reta

(16866) COSTUREIRA EM GERAL
1º Grau incompleto - 12 meses de experiência
comprovada - ter trabalhado com malha e brim / ter
conhecimentos com máquinas reta, overloque,
interloque e duas agulhas

(16623) COSTUREIRA EM GERAL
1º Grau completo - 6 meses de experiência
comprovada em costura em couro (bolsas, sapatos,
etc)

(16903) ELETRICISTA DE AUTOMÓVEL
1º Grau completo - 24 meses de experiência
comprovada na função <<<entregar currículo no
PAT de Sorocaba>>>

(16906) ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
2º Grau completo - 24 meses de experiência
comprovada em manutenção, instalação de painéis
e máquinas injetoras / ter disponibilidade para
trabalhar em turnos / ter conhecimentos em ISO
9001/2000 <<<entregar currículo no PAT de
Sorocaba>>>>

(16865) ELETRICISTA MONTADOR
1º Grau completo - 12 meses de experiência
comprovada - necessário ter curso técnico na área
ou curso do SENAI / ter experiência em montagem
de painéis elétricos de comando e automação /

apresentar currículo na entrevista com a empresa

(16893) ELETRICISTA MONTADOR
1º Grau completo - 24 meses de experiência
comprovada em montagem elétrica, painéis de
comando e fiação para tubulações / ter conhecimentos
em diagramas elétricos <<<entregar currículo no PAT
de Sorocaba>>>

(16905) ENCARREGADO DE INJEÇÃO
PLÁSTICA
2º Grau completo - 24 meses de experiência
comprovada com injeção termo plástica , resinas
plásticas, máquinas injetoras e suas técnicas / ter
exercido liderança de equipes / ter conhecimentos em
ISO 9001/2000 / ter disponibilidade de trabalho por
turnos <<<entregar currículo no PAT de
Sorocaba>>>>

(16808) FERRAMENTEIRO
2º Grau completo - 12 meses de experiência
comprovada na função / ter trabalhado com moldes
plásticos

(16683) FONOAUDIÓLOGA
Superior completo - 12 meses de experiência
comprovada na função - para trabalhar com crianças
especiais <<<entregar currículo no PAT de
Sorocaba>>>

(16541) FRESADOR DE FERRAMENTAS
2º Grau completo - 36 meses de experiência
comprovada e recente na função

(16560) INSTALADOR DE ANTENAS
1º Grau completo - 12 meses de experiência
comprovada na função - ter alguns conhecimentos
em eletricidade / possuir carro próprio

(16859) JARDINEIRO
1º Grau completo - 12 meses de experiência
comprovada na função - ter conhecimentos em
montagens de vasos ornamentais, cultivo de plantas
ornamentais, poda, adubação, etc. / se possível que
more nas proximidades do Éden

(16909) MECÂNICO À DIESEL
1º Grau completo - 24 meses de experiência
comprovada em mecânica de ônibus e caminhões
<<<entregar currículo no PAT de Sorocaba>>>

(16860) MECÂNICO DE AR CONDICIONADO
1º Grau completo - 12 meses de experiência com
manutenção de ar condicionado e também na parte
de manutenção predial <<<entregar currículo no
PAT de Sorocaba>>>

(16904) MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
2º Grau completo - 24 meses de experiência
comprovada na função - ter experiência em
hidráulica, pneumática, elétrica, manutenção
preventiva e corretiva de máquinas injetoras
plásticas / ter conhecimentos em ISO 9001/2000 /
ter disponibilidade para trabalhar em turnos
<<<entregar currículo no PAT de
Sorocaba>>>>

(16825) MECÂNICO DE MÁQUINA DE
COSTURA
1º Grau completo - 36 meses de experiência
comprovada na função e em CTPS

(16809) MEIO OFICIAL FERRAMENTEIRO
2º Grau completo - 12 meses de experiência
comprovada na função - ter trabalhado com moldes
plásticos

(16845) MONTADOR DE TÚNEL
1º Grau incompleto - 12 meses de experiência em
montagens de túnel de armico e multiplate
<<<entregar currículo no PAT de Sorocaba>>>>

(16824) MOTOBOY
1º Grau completo - 6 meses de experiência na função
/ ter moto própria <<<entregar currículo no PAT
de Sorocaba>>>

(16462) OPERADOR DE CENTRO DE
USINAGEM
2º Grau completo - 24 meses de experiência
comprovada em usinagem Romi / ter habilidades com
programação e atividades correlatas / ter
conhecimentos em comando siemens / ter
disponibilidade de horários para trabalhar no período
noturno

(16897) OPERADOR(A) DE
TELEMARKETING
2º Grau completo - 12 meses de experiência
comprovada - preferencialmente no ramo alimentício
/ ter conhecimentos em informática

(16768) OPERADOR(A) DE
TELEMARKETING
1º Grau completo - 36 meses de experiência
comprovada na função

(16801) OVERLOQUISTA
1º Grau completo - 6 meses de experiência
comprovada em lingerie, malha ou moda praia
<<<levar currículo e CTPS na entrevista com a
empresa>>>

(16849) PIZZAIOLO
1º Grau completo - 12 meses de experiência
comprovada na função / ser morador da Zona Norte
<<<entregar currículo no PAT de Sorocaba>>>>

(16908) PIZZAIOLO
1º Grau completo - 12 meses de experiência
comprovada na função <<<entregar currículo no
PAT de Sorocaba>>>>

(16902) PORTEIRO
1º Grau completo - 24 meses de experiência
comprovada na função - para controlar entrada e saída
de veículos

(16492) RETIFICADOR CILINDRICO
2º Grau completo - 36 meses de experiência
comprovada e recente na função

(16878) SERRALHEIRO ARTÍSTICO
1º Grau completo - 12 meses de experiência
comprovada em serralheria artística (confecção de
grades, portões, janelas, portas, etc.)

(16822) SUPERVISOR DE LANCHONETE
2º Grau completo - 12 meses de experiência
comprovada na função - ter total disponibilidade de
horários / ter experiência em gerenciamento em geral
de lanchonete, coordenação de pessoal (balconistas e
operadores de caixa), controle e recebimento de
mercadorias, coordenação operacional e atendimento
ao público <<<entregar currículo no PAT de
Sorocaba>>>
(16616) SUPERVISOR DE PRODUÇÃO
2º Grau completo - 24 meses de experiência
comprovada no ramo madeireiro (serraria e montagem
de embalagens) / ser habilitado / ter carro ou moto /
ter conhecimentos básicos em informática / ter

Os candidatos deverão comparecer
munidos de Carteira Profissional e
RG;

· Serão encaminhados somente
três candidatos para cada vaga
anunciada, e a experiência deverá ser
devidamente comprovada pelo
candidato para encaminhamento e

· As vagas acima ofertadas têm
o perfil solicitado pelas empresas, não
sendo de
responsabilidade deste Posto as
exigências por elas indicadas.

IMPORTANTE  -  O  PAT  RENOVA
SUAS VAGAS DIARIAMENTE

APÓS ÀS 16:30 HORAS

·

exercido liderança de equipes <<<entregar
currículo no PAT de Sorocaba>>>

(16867) TÉCNICO DE MANUTENÇÃO
2º Grau completo - 24 meses de experiência em
manutenção em manutenção de geladeiras, freezers
e fogões industriais / ter veículo próprio

(16795) TÉCNICO ELETRÔNICO
2º Grau completo - 6 meses de experiência
comprovada  - ter conhecimentos em informática
<<<entregar currículo no PAT de Sorocaba>>>>

(16769) TÉCNICO ELETRÔNICO
2º Grau completo - 24 meses de experiência
comprovada na função

(16794) TÉCNICO EM PLÁSTICO
2º Grau completo - 24 meses de experiência
comprovada em FMEA / realização de Tray out,
Processo de produção APQP, regulagem e
preparação de máquinas injetoras e troca rápida de
Set up

(16744) TORNEIRO MECÂNICO
2º Grau completo - 60 meses de experiência
comprovada e recente na função

(16811)  VENDEDOR
1º Grau completo - necessário ter moto própria /
para trabalhar no ramo alimentício <<<entregar
currículo no PAT de Sorocaba>>>>

(16911) VENDEDOR(A)
1º Grau completo - 6 meses de experiência - para
trabalhar na área de comércio alimentício -
necessário ter disponibilidade de horários

(16830) VENDEDOR(A) AUTONÔMO(A)
2º Grau completo - 6 meses de experiência
comprovada / para retirar pedidos junto aos clientes
/ ter carro

(16820) VENDEDOR(A) DE BEBIDAS
2º Grau completo - 6 meses de experiência - ter CNH
de moto e carro <<<entregar currículo no PAT
de Sorocaba>>>

(16875) VENDEDOR(A) DE CONSÓRCIOS
2º Grau completo - 6 meses de experiência
<<<entregar currículo no PAT de Sorocaba>>>

(16814) VIGILANTE
1º Grau completo - 12 meses de experiência -
necessário ter moto própria / ter CNH de carro e
moto / ter estabilidade em empregos anteriores
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Festa Junina tem atrações para toda a família
A Prefeitura de Sorocaba fechou

a agenda de shows musicais da 26ª
Festa Junina Beneficente, que começa
nesta quinta-feira (26), às 19 horas,
com o acendimento da “Fogueira da
Amizade” pelo prefeito Vitor Lippi.

Neste ano, o evento, que é

realizado por entidades beneficentes
do município com a promoção da
Prefeitura, tem como tema “Um Amor
de Festa” e vai até o dia 12 de junho,
na sede campestre do Clube União
Recreativo, no Jardim Guadalajara. A
entrada é gratuita.

Na agenda de shows, além de
artistas locais, foram definidas as
apresentações da cantora Vanusa, no
dia 1º de junho, e d´Os Vips, dia 8 de
junho. Confira a programação
completa:

Parceria vai eliminar
cupins do Museu Histórico

O prefeito Vitor Lippi assinou na segunda-feira (23/5),
o contrato de parceria com a empresa Termitek para o
trabalho de descupinização do prédio do Museu Histórico
Sorocabano, localizado no interior do Parque Zoológico
Municipal quinzinho de Barros.  A assinatura do contrato
aconteceu no próprio Museu, na presença do secretário
municipal de Cultura, Djalma Benette e do representante
da empresa, Carlos Watanabe.

O município não terá gastos com esse serviço, já que
tanto o material quanto a mão-de-obra foram doados à
Prefeitura. A empresa também ofereceu à Prefeitura a
manutenção gratuita do serviço pelo período de um ano.

Dois séculos de história
O prédio que abriga o Museu foi construído em 1780 e

os cupins atacaram diversos pontos. Há problemas nas
paredes (construídas em taipa de pilão), no piso de madeira
e no madeiramento do forro e do telhado. Algumas peças
do acervo também foram atacadas pelos insetos. A previsão
é de que dentro de quinze dias seja iniciado o trabalho de
descupinização do local.

De acordo com o prefeito Vitor Lippi, a assinatura do
contrato de parceria para eliminar os cupins marca o início
do processo de recuperação do Museu Histórico
Sorocabano, que a administração municipal pretende
transformar em um espaço pedagógico, valorizando a
história dos Bandeirantes que, ao lado dos Tropeiros,
colaboraram decisivamente no surgimento do município de
Sorocaba.

Uma das intenções no trabalho de recuperação do prédio
do Museu é o de resgatar a dependência subterrânea do
prédio. O acesso ao local era feito por meio do fundo falso
de um armário. O ambiente foi aterrado. O objetivo é retirar
toda a terra que foi jogada ali, avaliar-se as condições do
local e da estrutura do prédio e, sendo possível, recuperá-la
totalmente.

Sistema ecológico
O trabalho que vai ser executado no Museu Histórico é

conhecido como “Sistema Sentricon”, que utiliza um
processo que estimula os cupins a se alimentarem da isca,
baseado no comportamento natural dos insetos. Os locais
onde são colocadas as iscas são monitorados
periodicamente. As colônias podem começar a desaparecer
quatro semanas após o consumo inicial das iscas. O sistema,
além da eliminação das colônias existentes, evita o
surgimento de novas em razão das “barreiras” criadas no
em torno da construção.

O “Sistema Sentricon” foi utilizado para a eliminação
de cupins na Casa Branca, sede do governo americano, em
Washington; na ilha onde está a Estátua da Liberdade, em
Nova Iorque, e no antigo prédio do Senado Romano.

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

1º Casamento Comunitário será domingo, no Recreativo Campestre
A Prefeitura de Sorocaba, por

meio do Fundo Social de
Solidariedade (FSS), realiza neste
domingo (29/5) o primeiro
Casamento Comunitário da cidade. O
evento reunirá 120 casais em uma
cerimônia ecumênica e está marcada
para as 9 horas, na sede campestre do
Clube União Recreativo, no Jardim
Guadalajara. O local será totalmente
decorado para o evento.

A união religiosa dos noivos será
feita pelo pastor Ernesto Takoni e
pelo padre João Fernando Barreto.
Após o ato haverá uma recepção aos

novos casais e seus familiares. Estão
sendo esperados cerca de 2 mil
convidados para o evento, entre
amigos e familiares dos  casais e
autoridades locais.

A primeira dama e presidente do
FSS, Denise Lippi, conta que a união
religiosa dos 120 casais tem o apoio
de empresários, representantes da
sociedade civil e do grupo de
voluntárias, além dos quatro cartórios
de registro civil da cidade, que em abril
realizaram a cerimônia civil dos casais.

Denise Lippi destaca que o
casamento comunitário  “vai permitir

a realização de um sonho não só dos
noivos, mas de todos os seus
familiares” e que o evento está sendo
organizado para oferecer aos noivos
“um momento de muita felicidade,
onde eles poderão receber com
alegria e harmonia os seus
convidados”.

Após o ato ecumênico, os noivos
participarão de sorteios de brindes,
oferecidos pelas empresas parceiras.
Entre os prêmios há uma viagem ao
Rio de Janeiro, um jantar, mochilas de
viagem, jogos de cama, vales compra
em supermercado, entre outros.

D IA  S H O W  IN ÍC IO  
2 6 /5  –  5 ª  fe ira  A rc o  Ír is  d e  U m a  C o r / A u g u s to  e  R a fh a e l  1 9 h  
2 7 /5  –  6 ª  fe ira  K a k á  &  A le x a n d re  / B e m  b o la d o  1 9 h  
2 8 /5  -  s á b a d o  B a n d a  R itim o s  / B a n d a  A lia d o s  / R o b e rto  e  R e n a n  1 9 h  
2 9 /5  -  d o m in g o  P â n ic o  / A rts h o w  / R e n a n  &  R a n g e l 1 8 h  
3 0 /5  –  2 ª  fe ira  F a lc ã o  C o v e r / R io  G ra n d e  e  P é  d a  S e rra  1 9 h  
3 1 /5  –  3 ª  fe ira  R u b y  e  C o n j. N o v a  G e ra ç ã o  / C r is tia n  L u n a  1 9 h  
0 1 /6  –  4 ª  fe ira  D . B e tto  /  V a n u s a  1 9 h  
0 2 /6  –  5 ª  fe ira  A m ig o s  S /A  / B ru n o  A lv e s  &  B a n d a  1 9 h  
0 3 /6  –  6 ª  fe ira  A u g u s to  &  X a v ie r / B a n d a  V e rtig e m  1 9 h  
0 4 /6  -  s á b a d o  G e ra ld o  C é s a r &  S é rg io  / R o b s o n  &  R h e n a n  1 9 h  
0 5 /6  -  d o m in g o  0 3  d o  N o rte  / C a r lo s  B u e n o  &  J e a n  M a rc e l / D o c e  A m iz a d e  1 8 h  
0 6 /6  –  2 ª  fe ira  C a r lo s  E d u a rd o  / C a ra v a n a  F lo r  d o  C a fe z a l 1 9 h  
0 7 /6  –  3 ª  fe ira  T o n i &  B o b  / P a u lo  H e n r iq u e  &  J u lia n o  1 9 h  
0 8 /6  –  4 ª  fe ira  B a n d a  U ltra s s o n  /  O s  V ip s  1 9 h  
0 9 /6  –  5 ª  fe ira  R e m a n s o  / C a s o  S é r io  1 9 h  
1 0 /6  –  6 ª  fe ira  R e in a ld o  C a m a rg o  / W a g n e r &  E u n ic e  1 9 h  
1 1 /6  -  s á b a d o  T r io  A c o rd e s  / S h e ro n  &  A n d ré  / S ó  B e a tle s  1 9 h  
1 2 /6  –  d o m in g o  B a n d a  C h a p é u  B ra s il /  D io g o  &  P a u lo  H e n r iq u e  / B a m b a s  S h o w  1 8 h  
 


