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Coopereso - A Cooperativa de egressos que faz a diferença. 

Em 2004, a equipe composta por Jorge Valente Junior e seus associados idealizaram a 

Coopereso que se tornou a primeira cooperativa do Brasil voltada diretamente a ajudar o 

egresso do sistema prisional em sua ressocialização e a ingressar no mercado de trabalho de 

maneira digna e autossuficiente.   

A Coopereso é a primeira cooperativa brasileira voltada ao egresso instituída no Brasil e 

é onde este segmento tão vulnerável encontram uma porta aberta ao saírem do sistema 

prisional. 

Sendo uma cooperativa social sem fins lucrativos, a Coopereso incentiva a captação de 

renda através do serviço autônomo e incentiva o desenvolvimento humano para os que se 

encontram em situação de vulnerabilidade em Sorocaba e Região. 

Em 2008, foi firmado o convênio e parceria entre FUNAP (Fundação Prof. Dr. Manoel 

Pedro Pimentel) e a Prefeitura de Sorocaba, convênio este onde a Cooperativa Coopereso 

começou a trilhar seu caminho dentro da prestação de serviços ao poder público. 

Até o início do ano de 2019, a Coopereso já auxiliou mais de 7.000 famílias a saírem da 

zona de extrema pobreza e mudarem seus objetivos na vida. 

 

Como tudo começou 

Jorge Valente Junior e seus amigos passaram pelo sistema prisional e enfrentaram o 
preconceito que recai sobre esse grupo distinto da sociedade. 

Movidos pela vontade de mudar de vida, deram o primeiro passo para a criação e 
geração de renda.  

Inicialmente optaram por costura de bolas, sendo esta uma atividade familiar devido ao 
serviço que prestavam enquanto estavam m cárcere privado. Porém, o fornecimento de matéria 
prima para este fim devido não foi adquirida devido a esta prática ser direcionada 
primariamente ao reeducando por ser de menor custo ao empreendedor. 

A segunda tentativa para atividade foi a reciclagem. Novamente, os obstáculos para 
adquirir matéria prima obrigaram a esse pequeno grupo de egressos mudarem de planos 
novamente.  

Quando a Prefeitura de Sorocaba anunciou a intenção de um projeto que precisaria de 
mão de obra na área de coleta de materiais, limpeza e roçagem, a Coopereso entrou com uma 
proposta de mão de obra direcionada. O projeto teve aprovação e, junto com os reeducandos 
assistidos pela Funap foi implantado o convênio tríplice que resultou em muitos benefícios para 
o município de Sorocaba.  

 
 

Quem pode ser um associado 
 

A associação a Coopereso é voluntária. Geralmente, a pessoa conhece o trabalho 
realizado pela Coopereso enquanto ainda estava detido ou por indicação de alguém que é ou já 
foi um cooperado.  

Por ser uma cooperativa voltada primariamente ao egresso do sistema prisional e como 
o preconceito atinge diretamente a estes, o percentual de interessados em associar-se são 
egressos recém libertos. 
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  Além do egresso, a Coopereso também estende a oportunidade ao familiar de primeiro 
grau destes. Entende-se que o estigma que a sociedade impõe sobre o egresso reflete-se em 
membros diretos da família. Por esta razão, abrimos a oportunidade de associação aos pais, 
filhos e cônjuges do apenado ou egresso. 
 A terceira classe de pessoas acolhidas pela Coopereso são os reeducandos do sistema 
prisional que ainda cumprem algum tipo de sentença temporária, como prisão domiciliar ou 
liberdade assistida.  

O interessado deve procurar o CAEF (Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania) 
de seu município e solicitar uma carta de encaminhamento diretamente a Cooperativa 
Coopereso.   
 Para dar ajuda assistencial aos que a solicitam, a Coopereso encaminha aos devidos 

setores públicos segundo a necessidade de cada um. Com o apoio da Secretaria da Cidadania e 

Participação Popular (SECID) e departamentos públicos como os CRAS e CREAS (Centros de 

Referência de Assistência Social de Sorocaba) essa assistência mostrou ser fundamental nesta 

etapa de transição da pessoa interessada em mudar de vida.  

A Região Metropolitana de Sorocaba possui 27 (vinte e sete) municípios, sendo que 11 

(onze) municípios estão localizados no eixo das rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares e 

suas economias baseadas em atividades industriais. 

Sorocaba tem grande influência e participação em atividades socioeconômicas nos 

municípios da Região Metropolitana de São Paulo, como Cotia, Vargem Grande Paulista, Itapevi 

e Juquitiba, Campinas e Indaiatuba e com municípios que compõem a Aglomeração Urbana de 

Jundiaí. 

A Região Metropolitana de Sorocaba contempla aproximadamente 17.000 (dezessete 

mil Presos) e destes, muitos procuram uma melhor inclusão social na cidade de Sorocaba pela 

pujança econômica de suas indústrias e comércio. 

Esse atrativo econômico faz com que muitos Egressos do Sistema Prisional aportem na 

cidade em busca de novas oportunidades o que justifica o relevante papel que a Coopereso 

desempenha no município de Sorocaba. 

 

Resultados do Trabalho em Equipe 
 

O esforço e desejo de mudança individual gerou resultados significativos para o retrato 
melhorado da sociedade em Sorocaba. 

Dentre os quase 7.000 cooperados que já passaram pela Coopereso, o índice de 
reincidência na criminalidade é menor que 1%.  

A taxa de superação ao vício e mudança comportamental aumentou significativamente 
dentro dos grupos de cooperados. 
 A Coopereso disponibiliza treinamento profissional aos inexperientes, neste segmento 
de atividade, já foram treinados mais de 5 mil profissionais em diversas áreas e em atividades 
administrativa e operacional. 
 Neste ano de 2019, a Coopereso teve a honra de promover diversos eventos voltados 
ao resgate da cidadania e dignidade de toda a população. 
 Coordenou, em parceria com a SECID, o primeiro Seminário do município de Sorocaba 
voltado exclusivamente para debater a condição do egresso neste município e como o poder 
público está contribuindo para diminuição do preconceito e dos índices elevados de 
reincidência. 
 Juntamente com a Secretaria de Administração Penitenciaria, a Defensoria Pública de 
Sorocaba e a Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania do Estado de São Paulo, o 
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Seminário de Conscientização e Inclusão Social em prol do egresso e de seus familiares se tornou 
um marco no que se refere a informação e esclarecimento sobre o assunto na região de 
Sorocaba. 
 Desde de 2011, a Cooperativa Coopereso é certificada pela Fundação Banco do Brasil 
como Tecnologia Social. 

No momento a Coopereso conta com uma equipe de 120 cooperados ativos e ocupados 
em diversas posições e departamentos voltados diretamente ao interesse público e diminuição 
de prejuízo no erário.  

A cooperativa Coopereso fez parte de projetos como “Cidade Super Limpa” e “Operação 
TAPA-BURACO” e “Meu bairro, Minha Vida” e tem por finalidade qualificar mão-de-obra e 
proporcionar aos egressos e seus familiares que moram na região uma alternativa de geração de 
renda. 

Com cooperados atuando em diversas regiões da cidade, as atividades englobam o 
trabalho de reciclagem na usina, manutenção e limpeza de ambientes, pista de caminhada, 
ciclovias, calçadas e muretas particulares, bem como do plantio de grama e serviços de pinturas 
e restauração. 

A Coopereso é a primeira Cooperativa Brasileira de Egressos e de Familiares de Egressos 
e é neste segmento que o egresso, em situação de vulnerabilidade social, encontra uma porta 
aberta ao sair do sistema prisional e retornar à sociedade, principalmente quando tenta 
encontrar uma recolocação no mercado de trabalho após pagar sua dívida com a justiça e a 
sociedade. É importante salientar que os familiares carregam os mesmos estigmas daqueles 
que passaram pelo sistema prisional e enfrentam, também, muito preconceito da sociedade. 

A pessoa privada de liberdade no sistema prisional é, historicamente, marginalizada e, 
portanto, excluída, direta ou indiretamente do bem-estar social. A sociedade brasileira, como 
um todo, não sabe como lidar com a pessoa que por ventura agiu de forma ilícita e que infringiu 
a lei. 

No Brasil, de modo geral, os empregadores se sentem pouco à vontade em contratar o 
sujeito que esteve em cárcere independente do motivo. Embora este tenha cumprido sua pena 
e pago na justiça sua dívida, carrega, no contexto e convivência social, o estigma de “ex-
detento”. Ao mesmo tempo, devido ao preconceito que sofre, o egresso muitas vezes se 
menospreza, dificultando assim seu convívio em sociedade achando-se incapaz de voltar a uma 
vida habitual. 

Em harmonia com o artigo 27 da Lei de Execuções Penais (LEP), a Coopereso vem dando 
apoio e oportunidades de trabalho aos que procuram mudar sua situação, bem como visa 
acolher e recuperar o egresso e/ou sua família para a vida em sociedade com programas 
educativos e assistenciais. 

Neste sentido, a Coopereso visa proporcionar um conjunto de práticas múltiplas, 
executadas nas áreas do desenvolvimento humano e social, para transformar a realidade de 
vida dos Egressos, resgatando-os da criminalidade e contribuindo com a sua reinserção no 
convívio social e o exercício de sua cidadania.  

 

  

Frentes de trabalho detalhadas 

A Coopereso executou as seguintes funções e serviços: 

1) Limpeza de banheiros químicos em feiras livres (trailers); 

2) Limpeza de banheiros químicos em feiras livres (trailers) Aparecidinha;  

3) Limpeza de banheiros químicos em feiras livres (trailers) Avenida Angélica; 

4) Limpeza de banheiros químicos em feiras livres (trailers) Fórum Velho; 

5) Limpeza de banheiros químicos em feiras livres (trailers) Parque das Águas; 
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6) Limpeza de banheiros químicos em feiras livres (trailers) Frei Baraúna;  

7) Cidade Super Limpa – Remoção de entulhos; 

8) Cidade Super Limpa – Remoção de focos de Dengue; 

9) Limpeza pós feiras livres; 

10) Limpeza de vias públicas e escolas pós eleição; 

11) Construção de Calçadas; 

12) Construção de pistas de caminhadas; 

13) Construção de rampas de acessibilidade; 

14) Construção de guias; 

15) Construção de pistas de corrida com pó de saibro; 

16) Pintura de vias públicas; 

17) Manutenção e pintura de calçadas; 

18) Roçagem de terrenos particulares por ordem pública; 

19) Remoção de escombros e entulho de terrenos desapropriados; 

20) Fiscalização de terrenos vazios;  

21) Apoio na Coleta de lixo a prestadora Litucera Engenharia e Limpeza; 

22) Limpeza nas dependências do prédio da Prefeitura de Sorocaba; 

23) Serviços de Manutenção e instalações no Prédio da Prefeitura; 

24) Roçagem e limpeza dos arredores da Prefeitura; 

25) Clube Nais – Limpeza geral, Roçagem, manutenção das quadras, copa e cozinha; 

26) Centro Esportivo Jornalista Armando Bacelli – Manutenção e Limpeza geral; 

27) CIC – Estádio Municipal Walter Ribeiro – Manutenção da grama, manutenção das 

arquibancadas, limpeza geral; 

28)  Arena Sorocaba – Manutenção das arquibancadas, limpeza geral, manutenção e pintura; 

29) Preparação de terreno para construção do CEASA Sorocaba; 

30) Roçagem e manutenção do CEASA; 

31) Limpeza dos banheiros do CEASA; 

32) Plantio de grama em praças; 

33) Plantio de mudas e arborização de parques e praças; 

34) Jardinagem e criação de ambientes vivos; 

35) Casa do Cidadão Avenida Ipanema - Limpeza, manutenção e serviços gerais; 

36) Casa do Cidadão Jardim Ipiranga - Limpeza, manutenção e serviços gerais; 

37) Casa do Cidadão Avenida Itavuvu - Limpeza, manutenção e serviços gerais; 

38) Casa do Cidadão Nogueira Padilha - Limpeza, manutenção e serviços gerais; 

39) Casa do Cidadão Brigadeiro Tobias - Limpeza, manutenção e serviços gerais; 

40) Casa do Cidadão Éden - Limpeza, manutenção e serviços gerais; 

41) ST (Prédios Sabe Tudo) Aparecidinha EE Marco Antônio Mencacci – Estrada da 

Rancharia, 330 - Limpeza, manutenção e serviços gerais; 

42) ST Belmejo EE Altemir Gonçalves – R. Assis Chateaubriand, 70 - Limpeza, manutenção e 

serviços gerais; 

43) ST Bonsucesso EM Inês Rodrigues Cesarotti – R. Maria M. Trugillano, s/nº - Limpeza, 

manutenção e serviços gerais; 

44) ST Brigº Tobias EE Brigadeiro Tobias – R. Azevedo Figueiredo, 21 - Limpeza, manutenção 

e serviços gerais; 

45) ST Cajuru do Sul EM Ary de Oliveira Seabra – R. João Silvestre - Limpeza, manutenção e 

serviços gerais; 
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46) ST Central Parque EE Antonio Miguel Pereira Jr. – R. Érico Veríssimo, nº 1.050 - Limpeza, 

manutenção e serviços gerais; 

47) ST Esmeralda EM Benedicto José Nunes – R. Padre Domênico Trivi, 93 - Limpeza, 

manutenção e serviços gerais; 

48) ST Ferreira EM Flavio de Souza Nogueira – R. Benedito G. de Barros, 47 - Limpeza, 

manutenção e serviços gerais; 

49) ST Ana P. Eleutério EM Walter Carretero – Av. Itavuvu, 7.000 - Limpeza, manutenção e 

serviços gerais; 

50) ST Hebert de Souza EM Geny Kalil Milego – R. Wanderlei Felício, s/nº - Limpeza, 

manutenção e serviços gerais; 

51) ST Hungarês EM José Mendes – R. Armando Rizzo, 558 - Limpeza, manutenção e serviços 

gerais; 

52) ST Humberto de Campos EE Humberto de Campos – R. Salvador Stefanelli, s/nº - 

Limpeza, manutenção e serviços gerais; 

53) ST Ipiranga EM Irineu Leister – R. Odete Nanci Geraldi, 65 - Limpeza, manutenção e 

serviços gerais; 

54) ST Jatobá EM Oswaldo de Oliveira – R. Flor do Carvalho, 929 - Limpeza, manutenção e 

serviços gerais; 

55) ST Julio de Mesquita EM Luis Almeida Marins – Av. Luiz G. do Nascimento s/nº - Limpeza, 

manutenção e serviços gerais; 

56) ST Maria do Carmo EE Enéas Proença de Arruda – R. Antonio M. da Silva, 215- Limpeza, 

manutenção e serviços gerais; 

57) ST Marcelo Augusto EM Lea Edy Alonso Saliba – R. Manoel C. Sampaio, 1.024 - Limpeza, 

manutenção e serviços gerais; 

58) ST Nova Sorocaba EM Tereza C. Gianini – R. Pilades Scaletti, 218 - Limpeza, manutenção 

e serviços gerais; 

59) ST Paineiras EM Basílio Costa Daemon – R. Ataliba Pontes, 380 - Limpeza, manutenção 

e serviços gerais; 

60) ST Santa Barbara EM Maria de Lourdes Martinez – R. Dária G. da Silva, 300 - Limpeza, 

manutenção e serviços gerais; 

61) ST São Bento EE Dulce Esmeralda B. Ferreira – Av. Vinicius de Moraes, s/nº - Limpeza, 

manutenção e serviços gerais; 

62) ST Santa Marina EM Maria Lourdes A. de Moares – R. Vicente Miranda, 300 - Limpeza, 

manutenção e serviços gerais; 

63) ST Santo Amaro EM Duljara F. Oliveira – R. Móbil L. Oliveira, s/nº - Limpeza, manutenção 

e serviços gerais; 

64) ST Santo André II EM Zilah Dias Scherepe – R. Durvalino Manfio, s/nº - Limpeza, 

manutenção e serviços gerais; 

65) ST Vila Barão EM Avelino Leite de Camargo – R Mons. B. M. Calazans, 133 - Limpeza, 

manutenção e serviços gerais; 

66) ST Vila Carol EM Maria Domingas Tót. de Góes – R. Laurindo de Brito, 180 - Limpeza, 

manutenção e serviços gerais; 

67) ST Vila Sabiá (Zacarias) EE Ida Yolanda L. de Barros – R. Paulo Alves Souza, 168 - Limpeza, 

manutenção e serviços gerais; 

68) ST Vila Hortência EM Quinzinho de Barros R. Joaquim – R. de Barros, 477 - Limpeza, 

manutenção e serviços gerais; 
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69) ST Wanel Ville EM Oswaldo Duarte – R. Luiz Gabriotti, s/nº- Limpeza, manutenção e 

serviços gerais; 

70) ST Parque Laranjeiras EE Antônio Cordeiro – R. Maria Mestre Rosa s/nº - Limpeza, 

manutenção e serviços gerais; 

71) Patrulha verde - Equipe de combate contra queimada; 

72) Manutenção do Parque Natural Chico Mendes; 

73) Limpeza banheiros, copa e cozinha do Parque Natural Chico Mendes; 

74) Criação, cultivo e entrega de mudas nativas; 

75) Controle de pragas e manutenção de viveiros de plantas; 

76) Equipe volantes para serviços paralelos a necessidade do núcleo (limpeza de leitos de 

rios e lagos) 

77) Limpeza de margens e leitos de corpo d’águas em parques e praças; 

78) Separação de doações no Fundo Social de Solidariedade; 

79) Eco ponto Vitória Régia – Recepção e Separação de materiais; 

80) Eco ponto Vila Helena – Recepção e Separação de materiais; 

81) Eco Ponto Ana Paula Eleotério - Recepção e Separação de materiais; 

82) Eco Ponto Santa Barbara – Recepção e Separação de materiais; 

83) Eco ponto Aeroporto – Recepção e Separação de materiais; 

84) Eco Ponto São Bento – Recepção e Separação de materiais; 

85) Eco Ponto Santa Marina – Recepção e Separação de materiais; 

86) Eco Ponto Júlio de Mesquita I – Recepção e Separação de materiais; 

87) Eco Ponto Júlio de Mesquita II – Recepção e Separação de materiais; 

88) Eco Ponto Júlio de Mesquita III – Recepção e Separação de materiais; 

89) Eco Ponto Mineirão – Recepção e Separação de materiais; 

90) Eco Ponto Piazza de Roma – Recepção e Separação de materiais; 

91) Eco Ponto Sorocaba Parque – Recepção e Separação de materiais; 

92) Operação Tapa-buraco – Asfalto; 

93) Mutirão “Meu bairro, minha vida” – Pavimentação; 

94) Centro Operacional de Serviços Públicos II – Serviços gerais, limpeza, copa e cozinha; 

95) Centro Operacional de Serviços Públicos I - Serviços gerais, limpeza, copa e cozinha; 

96) Centro Operacional de Serviços Públicos I – Manutenção e pintura; 

97) Centro Operacional de Serviços Públicos I – Alvenaria; 

98) Centro Operacional de Serviços Públicos I – Elétrica; 

99) Secretaria de Igualdade e Assistência Social - Serviços gerais, limpeza, copa e cozinha; 

100)  Parque Ouro Fino – Roçagem, limpeza e manutenção; 

101) Construção de bebedouro humanos e animais; 

102) Construção de muros de proteção e muretas; 

103) Fixação de Gradil e parapeitos; 

104) Instalação de alambrados no entorno dos parques; 

105) Roçagem das praças do Parque Campolim; 

106) Roçagem e manutenção da Parque Kasato Maru; 

107) Abertura de buracos para arborização ao longo dos bairros; 

108) Plantio de mudas ao longo dos bairros; 

109) Preparação do terreno para instalações do parque tecnológico; 

110) Parque da Biodiversidade – Roçagem, manutenção, limpeza e serviços gerais;  

111) Usina de Inertes – separação de material, limpeza do ambiente; 

112) Usina de Inertes - trituração de materiais e de galhos para compostagem; 
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113) Chácara do idoso – manutenção, limpeza, serviços gerais; 

114) Parque da Agua vermelha – Serviços Gerais, limpeza e manutenção; 

115) Jardim Botânico – Preparação dos lotes; 

116) Jardim Botânico – Calçamento e piso; 

117) Jardim Botânico – Serviços gerais, roçagem, manutenção e limpeza; 

118) Sede Serpo – Serviços gerais, copa e cozinha; 

119) Sede SEMA – Serviço gerais, copa e cozinha; 

120) Parque da Biquinha -  Serviços gerais, roçagem, manutenção e limpeza; 

121) Cemitérios Saudade – Limpeza e conservação; 

122) Cemitério Saudade – Roçagem, pintura; 

123) Cemitério Saudade – Abertura de covas, Sepultamento, organização de jazigo; 

124) Cemitério Saudade – Exumação; 

125) Cemitério Consolação - Limpeza e conservação; 

126) Cemitério Consolação – Roçagem, pintura; 

127) Cemitério Consolação - Abertura de covas, Sepultamento, organização de jazigo; 

128) Cemitério Consolação – Exumação; 

129) Cemitério Aparecidinha - Limpeza e conservação; 

130) Cemitério Aparecidinha – Roçagem, pintura; 

131) Cemitério Aparecidinha - Abertura de covas, Sepultamento, organização de jazigo; 

132) Cemitério Aparecidinha – Exumação; 

133) Cemitério Santo Antônio – Limpeza e conservação; 

134) Cemitério Santo Antônio - Abertura de covas, Sepultamento, organização de jazigo; 

135) Cemitério Santo Antônio - Exumação; 

136) Cemitério Santo Antônio – Manutenção e Limpeza do Velário e Capela; 

137) Cemitério Santo Antônio - Confecção de Placas e Identificação de quadras; 

138) Vigias de galpões e Barracões da COESO; 

139) Limpeza dos barracões da Coeso; 

140) S.O.S – Limpeza e Serviços Gerais; 

141) Frota – Limpeza e Serviços Gerais; 

142) Vila Dignidade – Limpeza, manutenção e serviços gerais; 

143) CEREM - Limpeza, manutenção e serviços gerais; 

144) PROCOM - Limpeza, manutenção e serviços gerais; 

145) Rota - Limpeza, manutenção e serviços gerais; 

146)  Distribuição de Remédios; 

147) SEABAN - Limpeza, manutenção e serviços gerais; 

148) Mercado Distrital - Limpeza, manutenção e serviços gerais; 

149) CRAS Ana Paula Eleutério – Limpeza, manutenção e serviços gerais; 

150) CRAS Aparecidinha – Limpeza, manutenção e serviços gerais; 

151) CRAS Brigadeiro Tobias – Limpeza, manutenção e serviços gerais; 

152) CRAS Cajuru – Limpeza, manutenção e serviços gerais; 

153) CRAS Nova Esperança - Limpeza, manutenção e serviços gerais; 

154) CRAS Ipiranga - Limpeza, manutenção e serviços gerais; 

155) CRAS João Romão - Limpeza, manutenção e serviços gerais; 

156) CRAS Laranjeiras - Limpeza, manutenção e serviços gerais; 

157) CRAS Vitória Régia - Limpeza, manutenção e serviços gerais; 

158) CRAS Vila Helena - Limpeza, manutenção e serviços gerais; 

159) CRAS Parque São Bento - Limpeza, manutenção e serviços gerais; 
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160) Centro POP - Limpeza, manutenção e serviços gerais; 

161) CREAS Oeste - Limpeza, manutenção e serviços gerais; 

162) CREAS Norte - Limpeza, manutenção e serviços gerais; 

163) CREAS Sul Leste - Limpeza, manutenção e serviços gerais; 

 

Metragem de serviços  
 
 

Parque João Câncio Pereira (Água Vermelha) 

Localiza-se na rua Romênia, 150, travessa da Av. Londres, próximo à Av. Américo de 
Carvalho, no Jd. Europa. Possui 20 mil metros quadrados de área verde com três lagos, palmeiras 
e árvores frutíferas, sendo um excelente espaço de lazer. Inclui playground, aquário e viveiro de 
mudas. 

 
Parque Ouro Fino 

Uma área de fundo de vale com 96 mil m², uma riqueza natural é sua mata ciliar. Possui 
playground, campo de futebol e mesas para piqueniques. Situa-se à Rua Alexandre Caldini, 110, 
no Parque Ouro Fino. 

 

Parque da Biquinha (Domingos Festa) 

Localiza-se na Av. Comendador Pereira Inácio 1112, Jd. Emilia. O Local com uma 
topografia privilegiada por fazer parte de uma bacia hidrográfica com um lago e várias quedas 
de água, foi criado em 1976. Possui área de 27.766,675 m² Várias mudas de plantas de várias 
regiões brasileiras foram plantadas para o enriquecimento da paisagem e servindo como 
atrativo para diversas espécies de animais. Possui área apropriada para lazer, quiosques com 
churrasqueiras, local para piqueniques, playground e um delicado orquidário. Há no parque o 
“Jardim dos Beija-flores”, que abriga pequenas mudas de árvores e arbustos identificados com 
placas com o nome popular e o nome científico. 

 
Parque Natural dos Esportes Chico Mendes 

Bastante apropriado para a prática de esportes e caminhada, o parque é uma área verde 
com uma cobertura vegetal predominante de eucaliptos e mata ciliar preservada, com 145 mil 
metros quadrados. Podem ser observados vários animais, como araras, pavões, patos e gansos. 
Foi criado em 22 de dezembro de 1977 e é apropriado para a realização de atividades educativas 
e eventos como a Expo-verde, feira de plantas e flores que conta com exposição de pesquisas 
realizados pelas Universidades da região. Situa-se à Av. Três de Março, 1.025, no Alto da Boa 
Vista. 

Parque Carlos Alberto de Souza 

Situado na área central da Av. Antônio Carlos Comitre, no Parque Campolim. Possui área 
de 96.000m² com espelho d'água, três pistas de caminhada, com 1.500m, 1.900m e 2.600m, ilha 
de alongamento, equipamentos de exercícios. 

 

Parque Miguel Gregório de Oliveira 

Um dos maiores parques da cidade. Localiza-se entre os bairros Júlio de Mesquita Filho 
(Sorocaba 1) e Wanel Ville. Possui pista de caminhada de 1.300m em cimento e saibro e é aberto 
ao público 24h. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1976
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orqu%C3%ADdea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Natural_dos_Esportes_Chico_Mendes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arara
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pav%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ganso
https://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1977
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Campolim_(Sorocaba)
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Parque Maestro Nilson Lombardi 

Situa-se na confluência das avenidas Américo Figueiredo e Elias Maluf, Jd. Ipiranga, na 
região Cerrado-Zona Oeste. Conta com anfiteatro para 1.200 pessoas, ciclovia, pista de skate, 
duas quadras poliesportivas, pista de caminhada entre outras atividades de lazer. 

 

Parque João Pellegrini 

Situa-se no bairro Central Parque, entre ruas Érico Veríssimo, Giuseppina Cagliero e 
Mário Soave. Possui a pista de Caminhada "Alfredo Elias Daher", com 2 mil metros de extensão, 
e um teatro de arena, para um público de 340 pessoas. 

 

Parque das Águas do Abaeté Maria Barbosa da Silva 

Situa-se na ao lado da pista esquerda da Av. Marginal Dom Aguirre, entre os jardins 
Jardim Abaeté e Maria do Carmo. O Parque das Águas possui uma área total de 162 mil metros 
quadrados com pista de caminhada, ciclovia, pista de skate, playground, quadra de areia, 
anfiteatro, praça de eventos e sistemas paisagístico, urbanístico e de segurança. É aberto 24 
horas. Esse parque foi construído na área de antigas lagoas de exploração de areia e argila como 
as da "ilhinha" e "draga". 

 

Parque dos Espanhóis 

Situa-se à Rua João Francisco das Neves, na Parada do Alto. É uma homenagem à colônia 
espanhola em Sorocaba. Foi implantado no antigo Centro Social Urbano (CSU) do bairro 
Pinheiros. O Parque dos Espanhóis tem 20 mil metros quadrados e possui pista de skate, quadra 
poliesportiva, campo de futebol, pista de caminhada, lago e playground semelhante ao existente 
no Paço Municipal e outros parques da cidade. Possui também com o maior palco ao ar livre 
de Sorocaba - o Teatro 'Juan Santisteban Diaz', com capacidade para cerca de 20 mil 
espectadores, apto para receber grandes eventos artísticos e culturais. O espaço conta com 
cobertura, sistemas de som, iluminação especial. O Parque dos Espanhóis é considerado um dos 
maiores espaços públicos em funcionamento na cidade. O pórtico da entrada principal foi 
desenhado em estilo típico da Espanha da Idade Média. O acesso ao parque pode ser feito pela 
Rua Campos Sales, bairro Pinheiros, região Além Ponte. 

 

Parque Linear do Rio Sorocaba “Dr. Armando Pannunzio” (proposto) 

Situa-se na Av. Dom Aguirre, margem direita do rio Sorocaba. É uma proposta lançada 
em 27 de junho de 2008, que visa integrar os elementos naturais presentes na margem direita 
do rio e valorizá-lo como espaço de preservação ambiental, cultural e de lazer, aliado ao 
programa de despoluição do rio Sorocaba. O parque percorrerá 10.480 metros do trecho urbano 
do rio Sorocaba ao longo da avenida Dom Aguirre, entre a avenida Camilo Júlio e a divisa com 
Votorantim, com ciclovia, paisagismo, arborização, iluminação e calçadas para caminhada. O 
espaço contará com quiosques, deques, paraciclos, bancos, placas informativas e educativas 
sobre a flora e a fauna nativas do local e 14 quilômetros de ciclovias (nas margens esquerda e 
direita). Outros dispositivos existentes ao longo da avenida reforçam a vocação do rio como 
ponto de esportes, educação e lazer, como a Estação de Tratamento de Esgoto Sorocaba-1, a 
Usina Cultural “Etore Marangoni” e o Centro Esportivo “André Matiello”. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_dos_Tropeiros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sorocaba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Sorocaba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Sorocaba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Sorocaba
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Área de Lazer Pedro de Godoy 

Localiza-se na rua Itanguá, nas proximidades da escola municipal do bairro. O parque 
tem aproximadamente 20 mil metros quadrados. Com dez mil metros quadrados de área 
gramada, árvores e arbustos, campo de futebol gramado (com arquibancada), quadra de areia, 
duas quadras poliesportivas em concreto, duas pistas de caminhada, mirante com vista para a 
cidade, centro comunitária e Núcleo de Segurança Comunitário da Guarda Municipal – Funciona 
24 horas. 

 Jardim Botânico Irmãos Villas Bôas  

A intenção da criação do jardim é o estudo e pesquisa da flora da região, além de 
desenvolver a consciência ambiental e lazer da cidade de Sorocaba.  

O parque tem um terreno de cerca de 220 mil m² e foi construído no Jardim Dois 
Corações, utilizando madeira legalizada, uso e reuso de água e energia solar, além de outros 
conceitos sustentáveis. O Jardim inclui como atrações principais o lago, viveiro e Palacete de 
Cristal inspirado nos jardins botânicos de Curitiba e Petrópolis.  

O Jardim Botânico de Sorocaba é composto por: 

 Estufa 

 Mirante 

 Viveiro 

 Marquise 

 Lago 

 Palacete de cristal 

 Auditório 

 Anfiteatro 

 Herbário 

 Borboletário 

 Jardins temáticos 

 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_parques_de_Sorocaba 
 

Prestação de serviço de Roçagem de parques e praças realizados pela Coopereso 

Durante o ano de serviço de 2016, a Coopereso prestou serviços de Roçagem à 

Prefeitura de Sorocaba. Estes serviços foram descontinuados e não foram abertos chamamentos 

pregões ou outros meios para renovação ou novo convênio.  

Valores pagos pelos serviços prestado aos núcleos de roçagem no período de 12 meses de 

2016/2017. (Maio/2016 a Abril/2017) 

 Prestação de serviços de Roçagem: R$ 494.068,00. (período de 12 meses) 

 Pessoal Ocupado: 18 pessoas.  

 Trabalho realizado em 18 núcleos. 

 Fornecimento de ferramentas, Epi’s, materiais, encargos e transporte. 

 Transporte de grama e entulho em caminhão: R$ 115.728,00. (período de 12 meses)  

Total pago pelos serviços de roçagem e retirada no período de 12 meses:  R$ 609.796,00. 

Média de valor pago por mês: R$ 50.816,30.    

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sorocaba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_parques_de_Sorocaba


    COOPERESO – Cooperativa de Egressos, Familiares de Egressos e Reeducandos de Sorocaba e Região 
 

Rua Leopoldo Machado, n°270-Centro Sorocaba – SP 
CEP 18035-075 - Fone (15) 3211-6194 

CNPJ 06.296.945 / 0001-89 – Inscr. Est. Isenta 
E-mail: institucional@coopereso.com.br  

 
11 

Obs: Não foram inclusos nestes dados os parques de visitação controlada: Jardim Botânico 
Irmãos Villas Bôas, Parque Natural dos Esportes Chico Mendes, Parque da Biquinha (Domingos 
Festa) e Parque Ouro Fino e Parque João Câncio Pereira (Água Vermelha). 

 

Conclusão 

A Coopereso está sendo uma grande contribuição para o município de Sorocaba em 

prestação de mão de obra, apoio na redução das taxas de extrema pobreza, assistência ao 

egresso e menor em situação vulnerável e redução dos índices de reincidência entre os 

assistidos egressos que residem na região de Sorocaba. 

Atualmente, em parceria com Prefeitura de Sorocaba e outros órgãos de gestão pública 

ou particular, a Coopereso vem amparando famílias com oportunidades de treinamento 

profissional ao inexperiente. Estes são treinados e prestam serviços de roçagem, separação de 

materiais recicláveis, manutenção e limpeza, pintura, elétrica, jardinagem e pequenos reparos 

em muros e alvenaria, bem como serviços gerais. 

A Coopereso também fornece consultoria em processos jurídicos e administrativos 

quando solicitado pelo egresso ou familiar de forma gratuita. 

Durante o tempo de associação o cooperado é direcionado a diversas áreas de atuação 

adquirindo experiência e incentivo para terminar seus estudos e/ou se especializar 

profissionalmente. 

A Coopereso também faz indicações de pessoal aos que solicitam mão de obra 

caracterizada para cumprirem os requisitos da Lei Municipal N° 11.762, de 24 julho de 2018 ou 

que queiram efetivar as pessoas que já prestaram serviço à eles anteriormente enquanto 

cooperados da Coopereso. 

Por colaborar para o desenvolvimento humano e redução da taxa de reincidência 

criminal e de extrema pobreza na região de Sorocaba a Coopereso conquistou o Título de 

Utilidade Pública voltada atenção ao egresso do sistema prisional junto a Câmara de Vereadores. 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Natural_dos_Esportes_Chico_Mendes

