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O B R A S :

Mega operação de recuperação de
vias públicas teve início em Avaré
Mais de 30 municí-

pios do Estado de São
Paulo que tiveram pre-
juízos com as chuvas re-
ceberam do Ministério

Recuperação da Estrada
Avaré-Itatinga

Governo Municipal regulariza
AVCB do Parque de Exposições

Entrada do Parque de Exposições Dr. Fernando Cruz Pimentel

Após 40 anos de existência, Parque de Exposições
Dr. Fernando Cruz Pimentel, através de projeto de

adequação, finalmente conquista o AVCB – Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros.
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da Integração Nacional
cerca de R$ 30 milhões.
Somente para Avaré, foi
liberado R$ 1.040 milhão
que já estão sendo empre-

gados em um dos maio-
res projetos de recupe-
ração de vias, urbana e
rural, já realizados no
município. Página 11. Novas ambulâncias são

doadas à Prefeitura
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Obras são
inauguradas nas

comemorações do
Sesquicentenário

de Avaré
Teve início no

último dia 7, as
comemorações das

festividades dos
50 anos de Avaré.
Páginas 12 e 13.
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COMUNICADO
Associação dos Artesãos de Avaré
A Diretoria da Associação, comunica e convoca todos os
associados para a Eleição da Nova Diretoria, que se rea-
lizará no dia 15/08/2011, no Cine Clube Avaré (CAC), loca-
lizado na Rua Rio de Janeiro nº1763, Centro, Avaré SP.
A primeira chamada Será as 19h00, e as 19h30 será re-
alizada a segunda chamada.
Estão aptos para votarem ou concorrer aos cargos os
associados que contam com mais de seis meses de
filiação e que estejam em dia com as mensalidades.
Cargos que serão disputados:
- Presidente
- Vice-presidente
- 1º Tesoureiro
- 2º Tesoureiro
- 1º Secretário
- 2º Secretário
- Conselho fiscal 3 conselheiros
Os interessados podem registrar sua candidatura na
Praça Romeu Bretãs nº151, Centro, Avaré SP, de se-
gunda à sexta-feira, das 10h00 as 17h00.
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Relação dos Médicos da Rede Pública Municipal

Disk Saúde
0800-7701920

C O N V I T E
AUDIÊNCIA PÚBLICA

Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
EXECUÇÃO DO 2º TRIMESTRE

DO EXERCÍCIO DE 2011
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de
Avaré convida os Senhores Vereadores, associa-
ções de bairros, representantes de classes e
munícipes em geral, para AUDIÊNCIA PÚBLICA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE referente ao
2º Trimestre do exercício de 2011 a realizar-se no
dia 27 de julho de 2011, quarta-feira, às 10h00min,
no Plenário da Câmara de Vereadores de Avaré, sito
à Avenida Misael Euphrásio Leal, nº 999, com o ob-
jetivo de, em cumprimento ao disposto no Parágrafo
4º do artigo 9º e Parágrafo Único do Artigo 48 da Lei
Complementar nº 101/00 (LRF), demonstrar, discutir
e avaliar os Relatórios de Gestão da Saúde Muni-
cipal referente ao 2º Trimestre de 2011.
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 072/11 – PROCESSO Nº. 272/11

Objeto: Aquisição de eletrodomésticos/aparelhos para o CAPS.
Recebimento das Propostas: 09 de agosto de 2011, das 09:00
às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 09 de agosto de 2011, das 13:35 às
13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 09 de agosto de 2011, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 06 de julho de 2011
– Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 054/11 – PROCESSO Nº. 297/11
Objeto: Locação de 300 cartazes para divulgação do Projeto “Pre-
feitura no Bairro.”
Data de Encerramento: 05 de agosto de 2011, das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 05 de agosto de 2011, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística
de Avaré, 08 de julho de 2011 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 056/11 – PROCESSO Nº. 299/11
Objeto: Aquisição de material gráfico para a Secretaria Municipal
de Comunicação.
Data de Encerramento: 03 de agosto de 2011, das 9:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 03 de agosto de 2011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré, 08 de julho de 2011 – Érica Marin Henrique –
Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 059/11 – PROCESSO Nº. 313/11
Objeto: Serviços técnicos de consultoria para elaboração do Pla-
no Municipal de Habitação de Interesse Social da Estância Turísti-
ca de Avaré.
Data de Encerramento: 10 de agosto de 2011, das 9:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 10 de agosto de 2011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré, 19 de julho de 2011 – Érica Marin Henrique –
Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 061/11 – PROCESSO Nº. 319/11
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
impressão do Semanário Oficial.
Data de Encerramento: 11 de agosto de 2011, das 9:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 11 de agosto de 2011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré, 22 de julho de 2011 – Érica Marin Henrique –
Pregoeira.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 058/11
PROCESSO Nº. 254/11

Objeto: Aquisição de materiais de informática e escritório para o
Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher.
Recebimento das Propostas: 10 de agosto de 2011, das 9:00 às
13:30 horas
Abertura das Propostas: 10 de agosto de 2011, das 13:35 às
13:50 horas
Data de abertura da sessão: 10 de agosto  de 2011, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 01 de março de 2011 –  Crislaine Aparecida
dos Santos – Pregoeira.

Repetição da CHAMADA PÚBLICA  Nº. 002/11
PROCESSO Nº. 248/11

Objeto: Aquisição de ovos para a Merenda Escolar.
Data de Encerramento: 08 de agosto de 2011, das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 08 de agosto de 2011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística
de Avaré, 15 de julho de 2011 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a empresa IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA,
objetivando a aquisição de gêneros alimentícios estocáveis para
Creches e Escolas, relativa ao Pregão Presencial nº. 041/11 –
Processo nº. 233/11 - Homologado em: 29/06/2011.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a empresa EDUKI COMÉRCIO DE PRODUTOS
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME, objetivando a aquisi-
ção de materiais pedagógicos para as EMEB’s do Ensino Funda-
mental, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 056/11 – Processo nº.
252/11 - Homologado em: 18/07/2011.

ADITIVO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE  Nº 003/11 – Processo nº. 035/11 fica
aditado o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para a
empresa FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, o que corresponde
a  25% (vinte e cinco por cento) do valor total adjudicado no
processo licitatório em questão objetivando contratação de
empresa de Consultoria especializada na Prestação de Ser-
viços de Revisão de Estatuto e Planos de Carreira do Magis-
tério Público Municipal  - Assinatura do Termo Aditivo em:
28 de junho de 2011.

ADITIVO DE CONTRATO
CHAMADA PÚBLICA  Nº 001/11 – Processo nº. 102/11 fica
aditado o valor de R$ 12.668,78 (doze mil, seiscentos e ses-
senta e oito reais e setenta e oito centavos), para a empresa
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ITARARÉ
- COAFAI, o que corresponde a  24,96% (vinte e quatro vírgu-
la noventa e seis  por cento) do valor total adjudicado no pro-
cesso licitatório em questão objetivando aquisição de hortifrutis
para a Merenda Escolar  - Assinatura do Termo Aditivo em:
11 de julho de 2011.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMADA
PÚBLICA  Nº 001/11 – Processo nº. 102/11, Contrato (148/
11), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de
Avaré e a empresa COOPERATIVA DE AGRICULTORES FA-
MILIARES DE ITARARÉ - COAFAI, objetivando aquisição de
hortifrutis para a Merenda Escolar, com prorrogação até 19
de agosto de 2011. O  valor desta prorrogação de contrato é
de R$ 50.748,08 (cinquenta mil, setecentos e quarenta e
oito reais e oito centavos) – Rogélio Barchetti Urrêa – Pre-
feito Municipal.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA Nº 046/
11 – Processo nº. 161/11, Contrato (121/11), que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, objetivando
aquisição de gêneros alimentícios estocáveis e perecíveis para
Creches e EMEB’s, com prorrogação até 31 de maio de 2011. O
valor desta prorrogação de contrato é de R$ 146.390,00 (cento e
quarenta e seis mil, trezentos e noventa reais) – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

 Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA
Nº 046/11 – Processo nº. 161/11, Contrato (121/11), que
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e
a empresa NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA , objetivando aquisição de gêneros alimentícios
estocáveis e perecíveis para  Creches e EMEB’s, com pror-
rogação até 30 de junho de 2011 –  Rogélio Barchetti Urrêa –
Prefeito Municipal.

SUPRESSÃO
DISPENSA Nº 007/11 – PROCESSO Nº 031/11, fica suprimido
o valor do respectivo contrato ganho pela empresa OSASTUR
OSASCO TURISMO LTDA, no valor total de R$ 216.837,50
(duzentos e dezesseis mil, oitocentos e trinta e sete reais
e cinquenta centavos), o que corresponde a aproximadamente
29,45% (vinte e nove  vírgula quarenta e cinco por cento), do
total do contrato, o que objetiva  locação de veículos para trans-
porte escolar por um período de 180 dias - Assinatura do Ter-
mo de Supressão: 12/07/11.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 046/11 – Processo nº. 161/11

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa NUTRICIONALE
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, com valor global de R$
146.390,00 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e noventa
reais), objetivando aquisição de gêneros alimentícios estocáveis e
perecíveis para Creches e EMEB’s, com fulcro no artigo 24 da Lei
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 30 de
março de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 055/11 – Processo nº. 198/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa KENJI
MURAKOSHI E MITIE MURAKOSHI, com valor mensal de R$
1.084,90 (hum mil, oitenta e quatro reais e noventa centavos),
objetivando locação de imóvel na Rua São Paulo nº 1640 para insta-
lação do Depósito da Merenda Escolar, com fulcro no artigo 24 da
Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 02
de março de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 094/11 – Processo nº. 314/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa JOTERRA
TERRAPLANAGEM LTDA, com valor global de R$ 475.800,00 (qua-
trocentos e setenta e cinco mil, oitocentos reais), objetivando
contratação de empresa especializada para prestação de serviços
emergenciais de operação e manutenção no Aterro Sanitário de
Avaré, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, 19 de julho de 2011 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL nº. 027/11 – Processo nº. 129/11, objetivando a
locação de veículos para transporte escolar, conforme preceitua o
“caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada
em: 09/06/11 – Rogélio Barchetti Urrêa –  Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL nº. 036/11 – Processo nº. 171/11, objetivando aqui-
sição de kit’s de uniformes para a rede municipal de ensino, con-
forme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alte-
rações. - Revogada em: 03/06/11 – Rogélio Barchetti Urrêa –
Prefeito Municipal.

DELIBERAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 058/11 – PROCESSO 310/11

Considerando a solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambi-
ente, a Senhora ÉRICA MARIN HENRIQUE, Pregoeira Oficial, no
uso de suas atribuições legais, DETERMINA a alteração do edital
do Pregão em epígrafe nos termos a serem conferidos no site:
www.avare.sp.gov.br.
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei 8.666/93 c/c Lei
10.520 de 17 de julho de 2002, como a data da alteração encontra-
se no prazo legal, a abertura do Pregão permanecerá no dia 02
de agosto de 2011 às 10 horas.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 19 de julho de 2.011.

DECRETOS

Decreto n.º 2.839, de 13 de julho de 2011
(Dispõe sobre a nomeação de Secretário Municipal, de acordo

com Lei Complementar nº 50, de 07 de janeiro de 2005,
combinadas com a Emenda a Lei Orgânica n.º 01, de 19 de

janeiro de 1.993.)

ROGELIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica nomeado para o cargo de SECRETÁRIO ESPECI-
AL DE GESTÃO PÚBLICA, criado pela Lei Complementar nº
50, de 07 de janeiro de 2005, combinada com a Emenda à Lei
Orgânica n.º 1, de 19 de janeiro de 1.993, o Senhor JAIR
“CANOVAS” ALVES FERREIRA, a partir de 13 de julho de 2011.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de julho de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA
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Decreto n.º 2.841, de 13 de Julho de 2.011
(Determina valores e percentuais a serem cobrados pelo uso do

Parque de Exposições “Dr. Fernando Cruz Pimentel” e
adjacências em leilões de animais.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito Municipal da Estância Turís-
tica de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Artigo 1º - Durante a realização da EMAPA será cobrado o
percentual de 1% (dois por cento) bruto de cada leilão de animais
registrados ou controlados e de cada leilão geral, ou seja sem
registro ou não controlados.
Artigo 2.º - Nos demais leilões realizados, ou seja, fora do período
da EMAPA – fica estipulado o valor 1% (um por cento) da receita
bruta com a venda dos animais negociados, bem como das eventu-
ais despesas realizadas, ainda que a venda não seja efetivada, devi-
damente apuradas nos mapas oficiais das vendas e ou despesas.
Artigo 3.º - Fica estipulado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas
para recolhimento dos valores junto a Secretaria da Administração
do Parque de Exposições “Dr. Fernando Cruz Pimentel” e
adjacências após o evento realizado.
Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Avaré, em 13 de Julho de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 2.842, de 13 de julho de 2011.
(Dispõe sobre revogação de Decreto)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
D E C R E T A:
Artigo 1º - Fica revogado o Decreto nº 2.836, de 04 de julho de
2011, que reorganiza e renomeia a JARI– Junta Administrativa de
Recursos de Infrações.
Artigo 2o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Estância Turística de Avaré, aos 13 de julho de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 2.844, de 14 de julho de 2011
(Reorganiza e renomeia a JARI - Junta Administrativa de

Recursos de Infrações)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
D E C R E T A:
Artigo 1º - A JARI – Junta Administrativa de Recursos de Infrações,
fica constituída na forma abaixo:
Presidente e Vice - Presidente:
Presidente e membro julgador titular : GIULIANO MARCELO DE
CASTRO VIEIRA – OAB 186.554
Vice - Presidente e membro julgador suplente: EDMARCOS GUI-
LHERME BALDASSARI - OAB 242.769

Representantes do Órgão Executivo Municipal de Trânsito
que impôs a penalidade:
Membro julgador titular: KLEBER AUGUSTO MIRAS MELENCHON
LAMAS
Membro julgador suplente: MARCELO ALVES DE GÓES

Representante da Sociedade ligadas à Área de Trânsito:
Membro julgador titular    :   RODRIGO ZAIA
Membro julgador suplente:   ANDERSON MELLO DA COSTA

Secretária: ALINE LOPES LIMA
Artigo 2o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Estância Turística de Avaré, aos 14 de julho de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 2.847, de 19 de julho de 2011
(Dispõe sobre criação de vagas em concurso público e dá outras

providências.)

ROGELIO BARCHETI URREA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a : -
Artigo 1º- Fica elevada em mais 01 (uma) unidade, o número de
vagas de Auxiliar de Biblioteca constante do Edital de Convocação
do Concurso Público nº 001/2010, homologado pelo Edital nº 001/
2010 de 11 de Maio de 2010 publicado em 15 de Maio de 2010.
Artigo 2º- Fica elevada em mais 01 (uma) unidade, o número de
vagas de Fisioterapeuta, constante do Edital de Convocação do
Concurso Público nº 001/2010, homologado pelo Edital nº 001/
2010 de 11 de Maio de 2010 publicado em 15 de Maio de 2010.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 19 de julho de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 2.845, de 19 de julho de 2011
(Dispõe sobre revogação de Decreto)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
D E C R E T A:
Artigo 1º - Fica revogado o Decreto nº 1.293, de 21 de novembro de
2006, sobre tombamento de área de terras para fins de preserva-
ção e conservação, de propriedade de MARKET CONSULTORIA
EM LEILÕES LTDA, CNPJ 03.263.955/0001-20, Fiel Depositário :
RICARDO MANSUR, RG 3.580.529; Sucessora : PAOLA MANSUR
FLECHA DE LIMA.
Artigo 2o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Estância Turística de Avaré, aos 19 de julho de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

O inverno começou oficialmente nesta terça-feira
(21/06), mas as temperaturas já caíram em muitas
cidades brasileiras há algumas semanas. Com o
tempo mais frio, os banhos ficam mais quentes e
longos, as pessoas ligam os aquecedores elétricos
mais vezes ao dia e o uso de aparelhos que utili-
zam energia elétrica também aumenta. Tudo isso
eleva a conta de luz nessa estação.

Pequenas mudanças podem reduzir os gastos
com a conta de luz. Vejamos:

Chuveiro
O primeiro cuidado deve ser com o grande vilão

do inverno: o chuveiro. A Aneel (Agência Nacional
de Energia Elétrica) calcula que um banho quente
com uma hora de duração consome de 4,5 a 6 Kwh
(quilowatts-hora) o que equivale a aproximadamen-
te 157,5 Kwh no mês. Reduza este gasto tomando
estas medidas: tente diminuir ao máximo o tempo
do banho, assim, você não economiza somente
energia, mas também água; feche o registro na hora
de se ensaboar, pois segundo a Sabesp, um banho
de 15 minutos consome 135 litros de água. Se a
pessoa fechar o registro ao se ensaboar, reduzindo
o tempo de banho para cinco minutos, o consumo
de água cai para 45 litros, ou seja, uma economia
de aproximadamente 33%.

Algumas medidas simples podem ser tomadas
para reduzir esse gasto. Primeiro, tente diminuir ao
máximo tempo do banho. Dessa forma você não
economiza somente energia, mas também água.
Fechar o registro na hora de se ensaboar também
reduz consumo. Segundo a Sabesp, empresa res-
ponsável pelo fornecimento de água no Estado de
São Paulo, um banho de 15 minutos consome 135
litros de água. Se a pessoa fechar o registro ao se
ensaboar, reduzindo tempo de banho para cinco
minutos, o consumo de água cai para 45 litros - uma
economia de aproximadamente 33%.

Secadoras, lavadoras e aquecedores
Com o tempo frio fica mais difícil secar as rou-

pas e o uso da secadora aumenta. O aparelho con-
some entre 120 a 150 Kwh por mês quando utiliza-
do uma vez por dia. A água fria também leva os con-
sumidores a optarem por usar mais vezes a lava-

PROCON – DEFESA DO CONSUMIDOR

Saiba quais são os vilões de consumo
de energia elétrica no inverno

dora que consome por mês 3,15 a 6,30 Kwh quan-
do usada duas vezes por semana. Para os dois ele-
trodomésticos a dica é a mesma: procure acumu-
lar roupa para lavar e secar tudo de uma única vez,
reduzindo o uso dos aparelhos e o consumo de
energia.

Outro aparelho que passa a ser mais utilizado
no inverno é o aquecedor elétrico. O eletrônico,
além de consumir muita energia, pode ser prejudi-
cial ao consumidor. No ano passado, o Idec avaliou
quatro tipos de aquecedores elétricos (irradiador,
gabinete, a óleo e splint) de nove marcas diferen-
tes: Arno, Britânia, Cadence, Cônsul, Cotherm, De
Longhi, GE, Mondial e Philco, analisando 21 mode-
los no total. Os resultados foram alarmantes: al-
guns dos aparelhos se mostraram perigosos. O
aquecedor tipo irradiador, por exemplo, pode pro-
vocar queimaduras em objetos ou pessoas próxi-
mas a ele.

Outros vilões
As geladeiras também são responsáveis por

grande parte do consumo de energia. Para reduzir
seu gasto, o consumidor pode evitar abrir e fechar
o eletrodoméstico desnecessariamente e também
não deixar a geladeira próxima a aparelhos que pro-
duzam calor, como é o caso do fogão. Outras di-
cas são não deixar acumular grandes camadas de
gelo e só ligar o freezer em ocasiões realmente ne-
cessárias como festas ou churrascos.

Apesar de pequenas, as lâmpadas também con-
somem uma quantidade elevada e energia elétrica.
A primeira dica é optar pelas lâmpadas fluorecen-
tes que consomem 15 watts por hora e são mais
econômicas que as incandescentes, que conso-
mem 60 watts por hora. Evite também deixar as lu-
zes acesas desnecessariamente e tente aprovei-
tar ao máximo a luz do sol.

Selo Procel
Outra maneira de economizar energia é com-

prar aparelhos elétricos identificados com o selo
Procel (Programa Nacional de Conservação de
Energia Elétrica). Os produtos que apresentam no-
tas A ou B possuem uma maior eficiência energéti-
ca, ou seja, consomem menos energia que os que
indicam notas D ou E.
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Na tarde da última
quarta-feira, 20, atra-
vés de uma coletiva re-
alizada na administra-
ção do Parque de Ex-
posições Dr. Fernando
Cruz Pimentel, o Pre-
feitura Municipal apre-
sentou à imprensa o
AVCB, Auto de Visto-
ria do Corpo de Bom-
beiros,  referente às
edificações permanen-
tes do recinto. Na oca-
sião, também foram
apresentados o Alvará
e o AVCB das estrutu-
ras provisórias do 34º
Campeonato Nacional

Após concluir projeto, Parque de Exposições tem AVCB

Tenente Antunes discursa sobre a importância do AVCB

da Raça Quarto de Mi-
lha – ABQM.

Através da conclusão
do projeto de adequação
do parque com a  insta-
lação de luzes de emer-
gência, caixas d’água,
extintores de incêndio,
tubulações subterrâne-
as, dentre outras, a ci-
dade de Avaré, enfim,
conquistou o tão alme-
jado laudo do Corpo de
Bombeiros. A emissão
do AVCB é considerada
um marco histórico para
o município, pois desde
a sua criação em 1971
o parque recebia even-

tos sem possuir um lau-
do oficial que atestasse
a segurança do local.

Estiveram presentes
na cerimônia represen-
tantes do Governo Mu-
nicipal, o presidente da
ABQM Paulo Fahra, o
tenente Antunes e o sar-
gento Lott, representan-
do o Corpo de Bombei-
ros, além de empresários
locais, que fizeram ques-
tão de participar deste
momento histórico.

AVCB
O AVCB, Auto de

Vistoria do Corpo de
Bombeiros,  é o docu-

mento emitido pelo Cor-
po de Bombeiros da Po-
licia Militar do Estado
de São Paulo (CBP-
MESP) certificando
que, durante a vistoria,
a edificação possuía as
condições de segurança
contra incêndio.

A emissão desse do-
cumento é obrigatória
em construção e refor-
ma, mudança da ocupa-
ção ou uso, ampliação
da área construída, re-
gularização das edifica-
ções e áreas de risco e
construções provisórias
(circos, eventos, etc.).

O B R A S :

Mega operação de
recuperação de

vias públicas teve
início em Avaré

Mais de 30 municípi-
os do Estado de São Pau-
lo que tiveram prejuízos
com as chuvas recebe-
ram do Ministério da In-
tegração Nacional cerca
de R$ 30 milhões. So-
mente para Avaré, foi li-
berado R$ 1.040 milhão
que já está sendo empre-
gados em um dos maio-
res projetos de recupera-
ção de vias, urbana e ru-
ral, já realizados no mu-
nicípio.

Da verba de R$ 1.040
milhão, R$ 624 mil já es-
tão nos cofres municipais
e já estão sendo empre-
gados na primeira fase da
mega operação. A dispen-
sa de licitação já foi rea-
lizada e a empresa já ini-

ciou os serviços na se-
gunda-feira, 11.

Na segunda-feira, 11,
pela manhã, engenheiros,
técnicos da Prefeitura,
secretários municipais e
representantes da empre-
sa que executará os ser-
viços se reuniram com o
no Paço Municipal para
definirem a aplicação
correta dos recursos. Ini-
cialmente, os serviços fo-
ram executados na recu-
peração da Estrada Ava-
ré-Itatinga, já concluída,
atualmente, a operação
está sendo realizada na
Estrada da Ponte Alta e,
posteriormente, abrange-
rá diversas ruas passan-
do por todos os bairros
da cidade.
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A eliminatória avareen-
se é uma porta de entrada
para os músicos de Avaré
e região participarem do
maior e melhor festival de
música do país, a FAM-
POP – Feira Avareense de
Música Popular -, festival
que revelou nomes como
Jorge Vercillo, Chico Cé-
sar, Lenine, Zeca Baleiro,
entre outros.

F E S T I V A L :

Eliminatória local da FAMPOP divulga lista de músicas classificadas

ELIMINATÓRIA AVAREENSE
 - Doce amargura (Alexsandro Jerônimo) - Ban-
da Fratura Exposta
- Mandela Embora (Ronaldo Peres ) - Banda Clã-
Destinos
- Minha Canção (Ricardo Nass ) -  Anderson Carvalho
- Minha Razão (João Paulo Siqueira César) - João
Gabriel da Silva
- Colhedor de Amores (Davi Cortez) - Evandro
Andrade
- Antídoto (Rosa Yuri / Fred Correa) - Vanessa Reis
- Astronauta Sem Direção (Ronaldo Peres / Nan-
do Santos) - Banda Iandé
- Tava Andando Pela Vida (Alexandre Stehling) -
Yasmim / Welby / Alexandre Stehling
- Pobre,Cego e Nú ( Richard dos Santos) - Ri-
chard dos Santos
- A Vida é um Ponto ( Alessandro Rios / Orlando
Neto ) - Maria Fernanda / Orlando Neto / Krys
- Esconjuro (Felipe Silva Lopes) - Felipe Silva
- Marés (Kleber Silveira / Flôres) - Dois do Brejo
 

ELIMINATÓRIA REGIONAL
- Eu Carpi o meu Quintal ( Mael Maranho ) - Kle-
ber Godóy & Flavio Mantovani - Piraju
- Ela é Pensamento ( Paulo César Stehling Filho)
- Caio Amoêdo - Arandu

Fampopinha divulga lista de músicas classificadas

Na noite de quinta-fei-
ra, 14, no anfiteatro da
Fundação Regional Edu-
cacional de Avaré – FREA
-, aconteceram as apre-
sentações de 11 canções,
seriam 12, mas a apresen-
tação da música “Tava
andando pela vida”, de
Alexandre Stehling, com
interpretação de Yasmim,
Alexandre e Welby

Stehling, ficou para a noite
de sexta-feira. Destaque
para o desempenho da
Banda Fratura Exposta,
ícone do rock avareense,
que interpretou a música
“Doce Amargura”. O vo-
calista Alex Sandro Jerô-
nimo disse que ali no pal-
co estavam alguns dos in-
tegrantes que foram em-
briões da banda, provan-
do “que sonhos não en-
velhecem”. Na noite de
sexta-feira, 15, 13 apre-

sentações abrilhantaram o
evento.

Já no dia 16, 10 músi-
cas da região foram apre-
sentadas; “Opostos”, de
Gustavo Papin, intérpre-
te Gustavo Papin, Cer-
queira César; “Madeira”,
de Bitenka, intérprete Bi-
tenka, Bauru; “Pelo Ho-
rizonte”, de Giovanni
Tartaglia e Marcelo Ribei-
ro, intérprete Giovanni
Tartaglia, Arandu; “Jar-
dins de Viviane”, de Bi-

tenka, intérprete Bitenka,
Bauru; “Esquinas da
vida”, de Mauro Morei-
ra, intérprete Mauro Mo-
reira, Botucatu; “Perfeita
você para mim”, de Dio-
go Silvério, intérprete
Banda Loovox, Arandu;
“Eu carpi o meu quintal”,
de Mael Maranhão, intér-
pretes Kleber Godoy e
Flávio Mantovani, Piraju;
“Ela é pensamento”, de
Paulo César Stehling Fi-
lho, intérprete Chico San-

tana, Arandu; “Prato va-
zio”, de Lucas Monteiro
de Barros Ferreira, intér-
prete Banda Velho Hábi-
to, Piraju; “Além de Íca-
ro”, de Daniel Bassetto
Vasques, intérpretes Alés-
sio di Pascucci e Dael Vas-
ques, Botucatu.

Agora, conheça as mú-
sicas que se classificaram
na FAMPOP regional de
2011 e irão participar da
disputa na edição nacional
da feira em novembro.

Aconteceu na última
quinta-feira, 7, na sede
da Associação dos Fun-
cionários da Prefeitura,
as solenidades alusivas à
conclusão do 1º e 2º
graus, dos alunos da EJA
da rede municipal de edu-
cação.

Os concluintes são
alunos das EMEBs Prof.
Flávio Nascimento, Prof.ª
Maria Nazareth ABS Pi-
mentel e Prof.ª Maria
Thereza de Oliveira Pi-
calho - Dondoca . Além
de toda a equipe pedagó-
gica, estiveram presentes

Projeto EJA realiza formatura de alunos
F E S T I V A L :

representantes da Secre-
taria Municipal de Edu-
cação e do Governo Mu-
nicipal, além de  familia-

res dos alunos.
Foi uma noite de con-

fraternização e comemo-
rações ao objetivo alcan-

çado pelos alunos, que
não mediram esforços
para que este dia se tor-
nasse uma realidade.
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CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 102/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pelo Sr Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classificados no Con-
curso Público nº 006/2010, publicado em 30/10/2010, homologado
em 06/01/2011, publicado em 08/01/2011, para o cargo de Auxiliar
de Desenvolvimento Infantil, conforme classificação abaixo des-
crita; para comparecerem no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
considerando exoneração de servidor,  a partir da data da publicação
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de
Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
50º ANA CARLA NAVARRO PAULINO
Estância Turística de Avaré, aos 29 dias do mês de Junho de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
PREFEITO

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO IN-
FANTIL
Compreende as tarefas que se destinam a executar sob Supervi-
são, serviços de atendimento das crianças em suas necessidades
diárias, cuidando de alimentação, higiene e recreação, garantindo
seu bem estar, adaptação e desenvolvimento físico e mental, vi-
sando a alfabetização e o desenvolvimento educacional. Executa
tarefas afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO Ensino Médio Completo com habilitação para o
magistério e/ou curso de Licenciatura Plena em Pedagogia.
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 105/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classifi-
cados no Concurso Público nº 001/2009, homologado pelo De-
creto nº 2.223 de 15/10/09, publicado em 24/10/09, para o exercí-
cio de Emprego Público junto aos PSFs, no cargo e classifica-
ção abaixo descritos, para comparecer no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, considerando o não comparecimento do 15º clas-
sificado, a partir da data da publicação deste Edital, no Departa-
mento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua
Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Emprego: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PSF IV
Class. Nome
16º ANA CLAUDIA MIGUEL DE OLIVEIRA
Estância Turística de Avaré, aos 29 dias do mês  de Junho de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 106/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo Sr Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classificados no
Concurso Público nº 001/2010, homologado pelo Edital nº 001/
2010 de 11/05/2010, publicado em 08/01/2011, para o cargo de
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (Antigo Inspetor de Alu-
nos), conforme classificação abaixo descrita; para comparecerem
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publi-
cação deste Edital, considerando desistência do 27º classificado;
no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal,
situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
29º CLAUDIA MITIE HIRATSUKA
Estância Turística de Avaré, 04 de Julho de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
PREFEITO

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO IN-
FANTIL (ANTIGO INSPETOR DE ALUNOS)
Compreende as tarefas que se destinam a executar sob Supervi-
são, serviços de atendimento das crianças em suas necessidades
diárias, cuidando de alimentação, higiene e recreação, garantindo
seu bem estar, adaptação e desenvolvimento físico e mental, vi-
sando a alfabetização e o desenvolvimento educacional. Executa
tarefas afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO Ensino Fundamental Completo
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 107/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classifi-
cados no Concurso Público nº 001/2010, homologado pelo Edital
nº 001/2010 de 11/05/2010, para o cargo de Técnico em Manu-
tenção em Equipamentos de Informática no cargo e classifica-
ção abaixo descritos, para comparecer no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no
Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situa-
do a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
05º RUY BARSOTTI NETO
Estância Turística de Avaré, 04 de Julho de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃO TECNICO DE MANUTENÇÃO EM EQUI-
PAMENTOS DE INFORMÁTICA
Desempenha as tarefas que se destinam a atender os usuários de
equipamentos de informática dos diversos setores da
municipalidade, prestando suporte técnico, subsidiando-os de in-
formações pertinentes à equipamentos, sistemas, viabilizando os
meios necessários para utilização dos mesmos. Executa tarefas
afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO Ensino Médio Completo- Experiência comprovada
mínima de 2 anos na área.
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 108/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo Sr Rogélio Barcheti Urrea, convoca os classificados no
Concurso Público nº 001/2010, homologado pelo Edital nº 001/
2010 de 11/05/2010, para o cargo de Telefonista no cargo e clas-
sificação abaixo descritos, para comparecer no prazo máximo de
05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital;
no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal,
situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
17º Patricia Elisa Tamburu Dinardo
Estância Turística de Avaré, aos 06 de Julho de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
PREFEITO

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃO TELEFONISTA
Compreende em operar mesa telefônica para estabelecer comuni-
cações internas, locais, interurbanas ou internacionais. Executa
tarefas afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO Ensino Fundamental Incompleto – Mínimo 4ª série
CARGA HORÁRIA 30 horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 109/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classifi-
cados no Concurso Público nº 001/2010, homologado pelo Edital
nº 001/2010 de 11/05/2010, para o cargo de Monitor Disciplinar
no cargo e classificação abaixo descritos, para comparecer no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publica-
ção deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Ges-
tão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da
vaga.
MONITOR DISCIPLINAR
Class. Nome
07º VANDO PEREIRA
Estância Turística de Avaré, 11 de Julho de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃO MONITOR DISCIPLINAR
Compreende em executar tarefas que se destinam a monitorar jo-
vens e adultos em unidades escolares ou de desenvolvimento de
programas sociais. Executa tarefas afins designadas pela chefia
imediata.
REQUISITO Ensino Fundamental Completo
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais

Os Editais de Convocação n° 102, 105 à 120/2011
estão sendo republicados. A primeira publicação

foi no jornal A Voz do Vale de 20/07/2011

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 110/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo Sr Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classificados no
Concurso Público nº 001/2011- SAMU, publicado em 26/03/2011,
homologado em 17/05/2011, publicado em 21/05/2011, para o em-
prego público de Médico Regulador-SAMU, conforme classifica-
ção abaixo descrita; para comparecer no prazo máximo de 05 (cin-
co) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital; no De-
partamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado
a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da
vaga.
Class. Nome
001º SUZEL RODRIGUES FEIZ NARDINELLI
002º RENATO SEGARRA ARCA
Estância Turística de Avaré, aos 11 dias do mês de Julho de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
PREFEITO

ATRIBUIÇÃO DO EMPREGO – CONFORME L.C. 141/2011
DENOMINAÇÃO MÉDICO REGULADOR
Exercer a regulação médica do sistema; conhecer a rede de servi-
ços da região, manter visão global e permanente atualizada dos
meios disponíveis para o atendimento pré-hospitalar e das portas
de urgência, checando periodicamente sua capacidade operacional,
recepção dos chamados de auxílio, análise da demanda, classifi-
cação em prioridades de atendimento, seleção de meios para aten-
dimento (melhor resposta), acompanhamento do atendimento lo-
cal, determinação do local de destino de paciente, orientação tele-
fônica, manter contato diário com os serviços médicos de emer-
gência integrados ao sistema, prestar assistência direta aos paci-
entes nas ambulâncias;. Quando indicado, , realizando os atos
médicos possíveis e necessários ao nível pré-hospitalar, exercer o
controle operacional da equipe assistencial, fazer controle de qua-
lidade do serviço nos aspectos inerentes a sua profissão, avaliar o
desempenho da equipe e subsidiar os responsáveis pelo programa
de educação continuada do serviço, obedecer as normas técnicas
vigentes no serviço, preencher os documentos inerentes as ativida-
des do médico regulador e de assistência pré-hospitalar, garantir a
continuidade da atenção médica ao paciente grave, até sua recep-
ção por outro médico nos serviços de urgência, obedecer aos códi-
gos de ética médica.
REQUISITO Ensino Superior completo com habilitação espe-
cífica na área, com registro no CRM
CARGA HORÁRIA 24horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 111/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo Sr Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classificados no
Concurso Público nº 001/2011- SAMU, publicado em 26/03/2011,
homologado em 17/05/2011, publicado em 21/05/2011, para o em-
prego público de Médico Intervencionista-SAMU, conforme clas-
sificação abaixo descrita; para comparecer no prazo máximo de
05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital;
no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal,
situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
001º FERNANDO EDUARDO DIGNANI BIZZOTO
002º JULIANA BRANDI CARNEIRO GONÇAVES
Estância Turística de Avaré, aos 11 dias do mês de Julho de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
PREFEITO

ATRIBUIÇÃO DO EMPREGO – CONFORME L.C. 141/2011
DENOMINAÇÃO MÉDICO INTERVENCIONISTA
Compreende as tarefas destinadas a exames médicos com base
nas informações colhidas junto ao usuário, quando este aciona a
central de regulação, são responsáveis pelo gerenciamento, defini-
ção e operacionalização dos meios disponíveis e necessários ao
adequado atendimento do paciente; atende o paciente com risco
de morte em caráter de urgência, reanimando-o ou estabilizando-o
no local do evento e durante o transporte; desenvolve outras tarefas
correlatas que lhe forem determinadas pela chefia imediata ou
mediata. Demais atribuições descritas na portaria 2048/GM de 05/
11/2002.
REQUISITO Ensino Superior completo com habilitação espe-
cífica na área, com registro no CRM
CARGA HORÁRIA 24 horas semanais



AVARÉ, 23 DE JULHO DE 2011SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 52116

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 114/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo Sr Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classificados no
Concurso Público nº 006/2010, publicado em 30/10/2010, homo-
logado em 06/01/2011, publicado em 08/01/2011, para o cargo de
Professor de Educação Básica I, conforme classificação abaixo
descrita; para contrato temporário regido pelo CLT até o final do
presente ano letivo com data de 16/12/2011,  para comparecerem
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publi-
cação deste Edital; no Departamento de Recursos Humanos e
Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.

CLASS NOME
117º ROSELY CORDEIRO                                             
118º CLAUDINEIA DAS GRACAS BATISTA BENINI                        
119º JOANA ANDREIA LOPES                                         
120º CLAUDETE SIRLEI HENSCHEL                                    
121º ROBERTA APARECIDA DO NASCIMENTO SIQUEIRA              
122º ELAINE DAS GRACAS PINTO ALVES                               
123º LEILA SEGALA MERLIN DE LIMA                                 
124º VIVIANE CRISTINA ROBERTO                                    
125º MARISTELA CALDEIRA                                          
126º RENATO DE LIMA CARVALHO                                     

Estância Turística de Avaré, aos 14 dias do mês de Julho de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
PREFEITO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 115/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classifica-
dos no Concurso Público nº 001/2009, homologado pelo Decreto
nº 2.223 de 15/10/09, publicado em 24/10/09, para o exercício de
Emprego Público junto aos PSFs, no cargo e classificação abai-
xo descritos, para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, considerando demissão de servidor, a partir da data da publi-
cação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Ges-
tão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Emprego: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PSF IV
Class. Nome
17º RAFAEL RIBEIRO DA SILVA
Estância Turística de Avaré, aos 11 dias do mês  de Julho de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 116/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo Sr Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classificados no
Concurso Público nº 003/2007, homologado pelo Decreto nº 1.661
de 20/02/2008 e prorrogado pelo Decreto nº 2.292 de 07/01/2010,
para o cargo de PEB II- Educação Física, conforme classificação
abaixo descrita; para contrato temporário regido pelo CLT para subs-
tituição de professor afastado, para comparecerem no prazo máxi-
mo de 05 (cinco) dias úteis, considerando o não comparecimento
do 19º e 20º classificado, a partir da data da publicação deste
Edital,  no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pes-
soal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da
vaga.
Class. Nome
21º WALTER PASSAROLI FILHO
22º PRISCILA GALVÃO DE ALMEIDA LEME
Estância Turística de Avaré, aos 11 dias do mês de Julho de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
PREFEITO

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
E 045/2004
DENOMINAÇÃO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
Compreende os cargos que se destinam a regência de classe em
ensino fundamental 1ª a 8ª , suplência II (EJA) e ensino médio,
bem como a execução de trabalhos relativos a implementação das
grades curriculares e a coordenação de disciplinas.
REQUISITO Habilitação específica de ensino superior em cur-
so de Licenciatura de graduação plena, com habilitações específi-
cas em área própria ou específica de nível superior em área corres-
pondente e complementação nos termos da legislação vigente.
CARGA HORÁRIA Mínima de 20 horas-aula e máxima de 33
horas-aula sendo 80% de trabalho em sala de aula com alunos e
20% de horas de trabalho pedagógico das quais 50% se destina
ao trabalho pedagógico na U.E.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 112/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pelo Sr Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classificados Concurso
Público nº 001/2010, homologado pelo Edital nº 001/2010 de 11/05/
2010, para o cargo de Servente (Limpeza), a comparecerem no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publica-
ção deste Edital, , considerando exoneração de servidor; no Depar-
tamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a
Rua Rio Grande do Sul nº 1810 no Centro Administrativo.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
45º MARIA BENEDITA BENTO
Estância Turística de Avaré, aos 11 dias do mês de Julho de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
PREFEITO

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃO SERVENTE (LIMPEZA)
Compreende em executar trabalho rotineiro de limpeza em geral
nos prédios municipais, espanando, varrendo, lavando ou enceran-
do dependências, móveis, utensílios e instalações, bem como pre-
parar e servir café, chás e outros, para atender as necessidades da
administração municipal, manter as condições de higiene e con-
serva-las. Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO Ensino Fundamental Incompleto.
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 113/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classifi-
cados no Concurso Público nº 001/2010, homologado pelo Edital
nº 001/2010 de 11/05/2010, para o cargo de Fisioterapeuta no
cargo e classificação abaixo descritos, para comparecer no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de
Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
02º MARIA APARECIDA ALVES ARCA
Estância Turística de Avaré, aos 12 dias do mês de Julho de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃO FISIOTERAPEUTA
Compreende em tratas meningites, encefalites, doenças reumáti-
cas, paralisias, sequelas de acidentes vascular-cerebrais e outros,
empregando ginástica corretiva, cinesioterapia e demais técnicas
especiais de reeducação muscular, para obter o máximo de  recu-
peração funcional dos órgãos e tecidos afetados
REQUISITO Ensino Superior Completo com registro no
CREFITO
CARGA HORÁRIA 30 horas semanais

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
E 045/2004
DENOMINAÇÃO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
Compreende os cargos que se destinam a regência de classe de
creche, educação infantil, ensino fundamental, suplência I (EJA),
bem como a execução de trabalhos relativos a implementação das
grades curriculares e a coordenação de disciplinas.
REQUISITO Ensino Médio Completo com habilitação para o
magistério e/ou curso de Licenciatura Plena em Pedagogia.
CARGA HORÁRIA 24 horas semanais sendo 20 horas-aula de
trabalho com aluno e 4 horas-aula de trabalho pedagógico, sendo 2
horas-aula de trabalho coletivo e 2 horas-aula em local de livre escolha.

RETIRE GRATUITAMENTE O
SEMANÁRIO OFICIAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

 AVARÉ NO PAÇO MUNICIPAL,
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NAS BANCAS.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 117/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classifi-
cados no Concurso Público nº 001/2009, homologado pelo De-
creto nº 2.223 de 15/10/09, publicado em 24/10/09, para o exercí-
cio de Emprego Público junto aos PSFs, no cargo e classifica-
ção abaixo descritos, para comparecer no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, considerando o não comparecimento do 17º clas-
sificado, a partir da data da publicação deste Edital, no Departa-
mento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua
Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Emprego: AUXILIAR DE ENFERMAGEM- PSF
Class. Nome
18º ELAINE CRISTINA ANTONIO
Estância Turística de Avaré, aos 11 dias do mês de Julho de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 118/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo Sr Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classificados no
Concurso Público nº 001/2011- SAMU, publicado em 26/03/2011,
homologado em 17/05/2011, publicado em 21/05/2011, para o em-
prego público de Técnico Auxiliar Regulação - TARM, conforme
classificação abaixo descrita; para comparecer no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, considerando o não comparecimento do
06º classificado, a partir da data da publicação deste Edital; no
Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situa-
do a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
011º HUMBERTO CARDOSO
Estância Turística de Avaré, aos 11 dias do mês de Julho de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
PREFEITO

ATRIBUIÇÃO DO EMPREGO – CONFORME L.C. 141/2011
DENOMINAÇÃOTECNICO AUXILIAR REGULAÇÃO - TARM
Compreende em prestar atendimento telefônico às solicitações de
auxílio médico, proveniente da população, nas centrais de regulação
médica, devendo o profissional anotar dados básicos sobre o chama-
do; localização, identificação do solicitante, natureza da ocorrência,
além de prestar informações gerais. Operar sistemas de
radiocomunicação, auxiliar no controle de documentos, redige ofícios,
cartas, comunicados, ordens, relatórios e documentos diversos, e
realizar o controle operacional de uma frotas de veículo de emergên-
cia. Demais atribuições descritas na Portaria 2048/GM de 05/11/2002.
REQUISITO Ensino Médio Completo
CARGA HORÁRIA 44 horas semanais (sistema 12x36)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 119/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo Sr Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classificados no
Concurso Público nº 001/2011- SAMU, publicado em 26/03/2011,
homologado em 17/05/2011, publicado em 21/05/2011, para o em-
prego público de Auxiliar de Serviços Gerais-SAMU, conforme
classificação abaixo descrita; para comparecer no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, considerando o não comparecimento do
02º classificado, a partir da data da publicação deste Edital; no
Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situa-
do a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
003º JOSIANE DE SOUZA BERALDO SILVA
Estância Turística de Avaré, aos 11 dias do mês de Julho de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
PREFEITO

ATRIBUIÇÃO DO EMPREGO – CONFORME L.C. 141/2011
DENOMINAÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Compreende em auxiliar na execução de tarefas simples e rotinei-
ras no local de trabalho, tais como o recebimento e armazenamento
de materiais diversos e pequenos reparos em instalações, mobiliá-
rios e similares; realiza a limpeza interna, externa e onde for solici-
tado; transporta, carrega materiais de pequeno volume; executa
outras tarefas correlatas. Demais atribuições descritas na Portaria
2048/GM de 05/11/2002.
REQUISITO Ensino Fundamental Incompleto
CARGA HORÁRIA 44 horas semanais (sistema 12x36)



EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 120/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classifi-
cados no Concurso Público nº 001/2010, homologado pelo Edital
nº 001/2010 de 11/05/2010, para o cargo de Vigia  no cargo e
classificação abaixo descritos, para comparecer no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital,
no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal,
situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
20º LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA
21º DIEGO RAFAEL RODRIGUES DE ARRUDA
22º FLAVIO HENRIQUE TELLES
23º MARCIO APARECIDO DIAS DE CAMPOS
24º ROSANE DE FATIMA TAKEDA
25º REINALDO LEME RODRIGUES
Estância Turística de Avaré, aos 12 dias do mês de Julho de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃO VIGIA
Compreende as tarefas que se destinam a executar serviços de
vigilância, proteção, segurança e recepção dos bens públicos mu-
nicipais, baseando-se em regras de conduta pré determinadas,
para assegurar a ordem do prédio e a segurança do local. Executa
tarefas afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO Ensino Fundamental Incompleto- Mínimo 4ª série
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 121/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classifi-
cados no Concurso Público nº 001/2010, homologado pelo Edital
nº 001/2010 de 11/05/2010, para o cargo de Eletricista de Auto no
cargo e classificação abaixo descritos, para comparecer no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de
Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
02º AMAURI AURANI
03º ANTONIO MONTANHA
04º SAMIR CLARO DELFINO
Estância Turística de Avaré, 22 de Julho de 2011.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Fazenda/Interina Administração

Autorizada pela Portaria nº 5.185/2011

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃO ELETRICISTA DE AUTO
Compreende na execução de serviços de instalação e reparos nos
implementos elétricos de veículos e máquinas, utilizando-se de
ferramentas e aparelhos de medição, assegurando o bom funcio-
namento dos mesmos. Executa tarefas afins designadas pela che-
fia imediata.
REQUISITO Ensino Fundamental Completo
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 122/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pelo Sr Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classificados no Con-
curso Público nº 001/2011, publicado em 26/03/2011, homologado
em 17/05/2011, publicado em 21/05/2011, para o emprego público
de Condutor Socorrista, conforme classificação abaixo descrita;
considerando a desistência do 10º classificado, para comparecer no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publica-
ção deste Edital; no Departamento de Recursos Humanos e Gestão
de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
011º MIGUEL JERONYMO
Estância Turística de Avaré, aos 22 dias do mês de Julho de 2011.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Fazenda/Interina Administração

Autorizada pela Portaria nº 5.185/2011

ATRIBUIÇÃO DO EMPREGO – CONFORME L.C. 141/2011
DENOMINAÇÃO CONDUTOR SOCORRISTA
Compreende em conduzir veículos de urgência do tipo B, C e D,
observando as normas do Código Sanitário e da Portaria GM/MS
nº 2.048, zelar e fazer a manutenção da limpeza interna e externa
do veículo e demais atribuições descritas na Portaria 2048/GM de
05/11/2002
REQUISITO Ensino Fundamental Completo/Experiência em
condução de veículos de urgência de 01 ano e CNH “D”, aptidão
física no exercício das atribuições
CARGA HORÁRIA 44 horas semanais (sistema 12x36)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 123/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo Sr Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classificados no
Concurso Público nº 006/2010, publicado em 30/10/2010, homo-
logado em 06/01/2011, publicado em 08/01/2011, para o cargo de
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, conforme classificação
abaixo descrita; para comparecerem no prazo máximo de 05 (cin-
co) dias úteis,  a partir da data da publicação deste Edital, no
Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situa-
do a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
51º GEOVANIA KARLA DA SILVA
52º MARCELA CRISTINA LOPES DE CAMPOS
53º ANA PRISCILA RODRIGUES
Estância Turística de Avaré, aos 22 dias do mês de Julho de 2011.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Fazenda/Interina Administração

Autorizada pela Portaria nº 5.185/2011

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO IN-
FANTIL
Compreende as tarefas que se destinam a executar sob Supervi-
são, serviços de atendimento das crianças em suas necessidades
diárias, cuidando de alimentação, higiene e recreação, garantindo
seu bem estar, adaptação e desenvolvimento físico e mental, vi-
sando a alfabetização e o desenvolvimento educacional. Executa
tarefas afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO Ensino Médio Completo com habilitação para o
magistério e/ou curso de Licenciatura Plena em Pedagogia.
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de extintores p/ manuten-
ção da Frota Municipal.
Fornecedor : A  J  Rodrigues & Rodrigues Ltda ME
Empenhos : 05819/2010
Valor : R$ 92,22
Avaré, 23 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de despesas c/ passagens aéreas e hospe-
dagens para Campinas/Brasília (ida e volta)
Fornecedor : A T  Turismo e Viagens Ltda
Empenhos : 08452, 08453/2011
Valor : R$ 2.629,78
Avaré, 23 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de locação de tendas pirâmides para o
evento Bike Route.
Fornecedor : Antonio Machado de Oliveira Filho ME
Empenhos : 04403/2011
Valor : R$ 4.500,00
Avaré, 23 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de locação de imóvel Rua Rio Grande do Sul nº
1.750 (Sec.Assist.Social), período de 01/08/2010 a 02/01/2011.
Fornecedor : Antonio Salim Curiati
Empenhos : 00171, 17784/2010
Valor : R$ 16.800,00
Avaré, 23 de Julho de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de pagamento da 5ª medição ref. Reforma,
adequação e ampliação do CEI Creche Ana Soares de Oliveira.
Fornecedor : Atlântica Const. Com. Serviços Ltda
Empenhos : 00617/2011
Valor : R$ 65.880,45
Avaré, 23 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de gêneros alimentícios p/
a Merenda Escolar.
Fornecedor : Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda
Empenhos : 03009/2011
Valor : R$ 2.482,40
Avaré, 23 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº124/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classifi-
cados no Concurso Público nº 001/2010, homologado pelo Edital
nº 001/2010 de 11/05/2010, para o cargo de Cozinheiro, na clas-
sificação abaixo descrita, para comparecerem no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital,
no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal,
situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
87º TATIANE CRISTINA MARTINS ILVA
88º PATRICIA DE OLIVEIRA
89º VERA LUCIA FERREIRA DO AMARANTE P. SOUSA
90º SAMANTA CRISTINA DE OLIVEIRA
91º ELIZABETH ANTONIASSI
Estância Turística de Avaré, aos 22 de Julho de 2011.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Fazenda/Interina Administração

Autorizada pela Portaria nº 5.185/2011

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃO COZINHEIRO
Compreende em executar as tarefas correspondentes ao preparo e
distribuição de merenda e refeições, selecionando os ingredientes
necessários para atender aos cardápios estabelecidos, atendendo
as normas pertinentes de manuseio e armazenamento de alimen-
tos. Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO Ensino Fundamental Incompleto (mínimo 4ª série)
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais
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JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de materiais p/ pintura
para o Tiro de Guerra e Cozinha Piloto.
Fornecedor : Coca & Coca Rodrigues Com.Mat.Construção
Ltda EPP
Empenhos : 06971, 07061/2011
Valor : R$ 3.318,92
Avaré, 23 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de prestação de serviço de confecção de
faixas para diversos eventos da Municipalidade.
Fornecedor : David da Silva Andrade Avaré ME
Empenhos : 15538, 15476, 15744, 15745, 19096/2010, 04660,
04664, 06974, 07009, 07188/2011
Valor : R$ 3.315,00
Avaré, 23 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de prestação de serviços de coleta de
galhadas, entulhos.
Fornecedor : Décio Gambini Transportes ME
Empenhos : 03161/2011
Valor : R$ 9.600,00
Avaré, 23 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de materiais de limpeza p/
o Fundo S. Solidariedade e móveis p/ o Arquivo Municipal.
Fornecedor : Fernanda Vianna de Toledo Nogueira EPP
Empenhos : 17615, 17614, 19141, 17569/2009
Valor : R$ 11.878,21
Avaré, 23 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de locação de sistemas gerenc. admin.
inform., conversão, implantação, trein. Pessoal nas áreas de finan-
ças, arrecadação, pessoal, assist.social, saúde, educação.
Fornecedor : Fiorilli Soluções Tecnol. Ltda ME
Empenhos : 03462, 03464, 03489/2010
Valor : R$ 75.570,00
Avaré, 23 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de aparelho PABX, apare-
lho telefonico e fones de cabeça e serviço de instalação para o
Paço Municipal.
Fornecedor : Fonemaster Teleinformática Ltda
Empenhos : 01962, 01963, 03619/2010
Valor : R$ 7.180,00
Avaré, 23 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de pagamento da 14ª medição ref. serviços
de construção do prédio do Fórum da Comarca de Avaré (contra
partida do convênio)
Fornecedor : Imprej Engenharia Ltda
Empenhos : 00632/2011
Valor : R$ 42.997,39
Avaré, 23 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de materiais p/ construção
p/ diversos setores da Municipalidade.
Fornecedor : Irmãos Soldera Ltda
Empenhos : 03964, 06459, 08216, 08811, 06059, 07719, 07720,
06277, 06815, 10132, 06048, 06047/2010
Valor : R$ 25.144,25
Avaré, 23 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de locação de imóvel sito a Rua Pará nº
1.790 (CARTÓRIO ELEITORAL), período de 01/05 a 21/07/2011.
Fornecedor : José Marcolino Neto
Empenhos : 00838/2011
Valor : R$ 2.953,15
Avaré, 23 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de papel sulfite para os
PASs, ESFs, Pronto Socorro e Sec.Mun.Saúde.
Fornecedor : Karisma Com.de Materiais de Escrit.e
InformáticaLtda
Empenhos : 16585/2010
Valor : R$ 5.724,80
Avaré, 23 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de prestação de serviços de plantões médi-
cos no Pronto Soc. Municipal.
Fornecedor : K L Saúde
Empenhos : 07523/2011
Valor : R$ 45.000,00
Avaré, 23 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item
II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a
necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se
tratar de fornecimento de papel higiênico p/ o Paço Municipal.
Fornecedor : M L da Silveira ME
Empenhos : 14337/2009
Valor : R$ 1.734,00
Avaré, 23 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de prestação de serviços médicos presta-
dos no Pronto Socorro Municipal.
Fornecedor : M.S.M. Clínica Médica de Avaré Ltda
Empenhos : 00193/2010
Valor : R$ 144.135,28
Avaré, 23 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de prestação de serviço de manutenção de
máquina copiadora e recarga de toner p/ diversos Deptos.
Fornecedor : Maluf & Tinos ME
Empenhos : 17040, 17114, 17754, 17742, 19309/2010, 00468,
00588, 01639, 01642, 01643, 01644, 01651, 02054, 02097, 02350,
05969/2011
Valor : R$ 7.000,00
Avaré, 23 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de prestação de serviço de publicação de
propaganda da Festa do Peão de Boiadeiro/2011
Fornecedor : Maria Candida Gutieres dos Santos ME
Empenhos : 04238/2011
Valor : R$ 2.350,00
Avaré, 23 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de locação de imóvel sito Rua Distrito Federal
nº 1.559 (CASA A  MASCULINO), meses Fevereiro a Junho/2011
Fornecedor : Maria de Lourdes Leme
Empenhos : 05719, 07459/2011
Valor : R$ 6.142,20
Avaré, 23 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de prestação de serviço de fornecimento e
aplicação de massa asfáltica CBUQ para operação tapa buracos
em diversas ruas da Municipalidade.
Fornecedor : Multicenge Construções Ltda
Empenhos : 05839/2011
Valor : R$ 100.000,00
Avaré, 23 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item
II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a
necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se
tratar de fornecimento de gêneros alimentícios p/ a Merenda Escolar.
Fornecedor : Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda
Empenhos : 04555/2011
Valor : R$ 22.443,20
Avaré, 23 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal
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JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de vales transporte p/ Fun-
cionalismo Publ. Municipal (Educação)
Fornecedor : Osastur Osasco Turismo Ltda
Empenhos : 03462, 03464, 03489/2010
Valor : R$ 9.412,60
Avaré, 23 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de prestação de serviço de fretamento de
onibus p/ transporte de alunos.
Fornecedor : Osastur Osasco Turismo Ltda
Empenhos : 02286/2011
Valor : R$ 42.936,25
Avaré, 23 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de vales transporte p/ Fun-
cionalismo Publ. Municipal.
Fornecedor : Osastur Osasco Turismo Ltda
Empenhos : 15186 a 15217, 15672, 17380 a 17405, 17916, 18803,
20477/2009, 1854, 3451 a 3494/2010
Valor : R$ 82.058,71
Avaré, 23 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de locação de máquina copiadora
multifuncional p/ Sec.Mun.Educação.
Fornecedor : P.V.T. Com.Manut.de Móveis  p/ Escrit.Ltda
Empenhos : 18425/2010, 00634/2011
Valor : R$ 2.231,52
Avaré, 23 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de prestação de serviço de publicação de
avisos de Licitação.
Fornecedor : Pátria Designers Pub. e Propaganda Ltda
Empenhos : 08456, 08474/2011
Valor : R$ 2.730,00
Avaré, 23 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de prestação de serviço de internet turbo
mix para Depto de Contabilidade.
Fornecedor : R F TV a Cabo Ltda
Empenhos : 03325/2010
Valor : R$ 1.618,20
Avaré, 23 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de prestação de serviço de impressão,
montagem e encadernação de livros de lançamento.
Fornecedor : Smarapd Informática Ltda
Empenhos : 18249/2010
Valor : R$ 1.060,55
Avaré, 23 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de prestação de serviço de monitoramento
p/ controle de entrada e descarte de entulhos de redíduos de cons-
trução e serviço de apoio no evento Bike Route.
Fornecedor : Stelims Prest.Serv.Limpeza e Multi Serviços Ltda
Empenhos : 06376/2011, 04401/2011
Valor : R$ 15.268,39
Avaré, 23 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de locação de imóvel sito Rua Dary S.
Barcelos nº 102 (CRAS I), meses Maio/Junho/2011.
Fornecedor : Sueli Aparecida Rubio
Empenhos : 00463/2011
Valor : R$ 1.682,88
Avaré, 23 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de eletrodomésticos para
as CEIs e EMEBs de Educação Infantil.
Fornecedor : Sulmatel Com.Mats.Equipamentos Ltda
Empenhos : 06222, 06223/2010
Valor : R$ 58.000,00
Avaré, 23 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de prestação de serviços de topografia em
diversas areas e vias publicas da Municipalidade
Fornecedor : Terraplana Serviços de Topografia S/C Ltda
Empenhos : 06658/2010
Valor : R$ 7.100,00
Avaré, 23 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de prestação de serviço de roçadas nos
PASs, ESFs, Pronto S.Municipal.
Fornecedor : Valterlan Vidal de Souza ME
Empenhos : 02164/2011
Valor : R$ 1.430,00
Avaré, 23 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de peças e mão-de -obra
para recuperação de uma retroescavadeira.
Fornecedor : Vera Regina Cristo  ME
Empenhos : 02918/2011
Valor : R$ 38.940,00
Avaré, 23 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal
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QUEM PRECISA, ENCONTRA.
QUEM PROCURA, CONTRATA.

Empresas acessem o site e cadastrem suas vagas.
É fácil e o custo zero.

VAGAS DE EMPREGO

PAT AVARÉ
Para se cadastrar acesse

www.empregasaopaualo.sp.gov.br
Maiores informações ligue

3732-1414/ 3733-6641/ 3733-6642
ESTAMOS EM NOVO ENDEREÇO:

RUA RIO GRANDE DO SUL, Nº 1810, CENTRO
(PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL), ENTRADA PELA RUA CEARÁ.

01 mecânico de caminhão
01 mecanico de carros
01 alinhador de veículos
01 instalador de som e acessórios
02 operador de extrusora
02 operador de pá carregadeira
05 operador de motoniveladora
01 operador de escavadeira
01 motorista de ônibus
01 motorista socorrista
01 motorista de caminhão
01 marceneiro
01 serralheiro
01 jardineiro
01 montador de móveis
06 costureira a maquina
01 costureira de roupas de festa
04 professor ensino profissionalizante
01 professor de games
01 desenhista grafico
01 tecnico em informatica
04 representante comercial
02 vendedor externo
01 cobrador externo (região de Paranapanema)
03 cozinheira
01 auxiliar de cozinheira
05 garçom
01 cumim
01 empregada doméstica diarista
01 empregada doméstica (p/ cozinhar)
02 empregada doméstica/babá
01 recepcionista de hotel (homem)
01 recepcionista
01 açougueiro
04 empacotador
04 auxiliar de linha de produção (homem)



AVARÉ, 23 DE JULHO DE 2011SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 52120

S A Ú D E  D O   T R A B A L H A D O R   :

Destinado ao setor de
coleta e visando à qualida-
de de vida dos funcionári-
os, o Departamento Médi-
co de Pessoal (DEMEP),
realizou palestra voltada à
prevenção de lesões no tra-
balho, ministrada pela fisi-
oterapeuta Bianca C. M.
Coelho, acompanhada da
equipe técnica do mesmo.

Primeiramente, Bianca
explicou sobre a importân-
cia dos exercícios de alon-
gamento e a consequente
melhora da flexibilidade e
disposição física, diminu-
indo, assim, a ocorrência
de lesões nos músculos,
tendões e nas articulações.
Ao final, foram sugeridos
alguns exercícios práticos,

Prevenção de lesões foi tema de palestra do DEMEP

aderidos pelos participan-
tes e que complementa-
ram o tema abordado.

A equipe do DEMEP
agradece novamente a co-

laboração dos participan-
tes e do responsável pelo
setor da coleta, Márcio
Danilo dos Santos, por ter
incentivado os funcioná-

rios a participarem desta
atividade e, informa que
novas palestras serão re-
alizadas em outros seto-
res da Prefeitura.

O Instituto Federal de São Paulo campus Avaré, informa
que de 22 a 28 de julho estarão abertas as inscrições para
o processo seletivo simplificado para seus cursos técni-
cos vespertinos de Eventos e Agronegócio. Os cursos são
gratuitos.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.ifsp.edu.br
ou diretamente no campus das 14:00 às 19:00hs. Mais
informações pelo telefone 14.3711.1450 ou pelo e-mail
andressa@ifsp.edu.br

COMUNICADO
PROCESSO SELETIVO DO INSTITUTO TÉCNICO FEDERAL
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C U L T U R A :

Teatro avareense é premiado como
melhor espetáculo no FESTAR

Handebol masculino é campeão em Itapetininga
Pela 2ª divisão da 55ª

edição dos Jogos Regio-
nais, que estão sendo dis-
putados em Itapetininga,
a equipe de handebol
masculino de Avaré, co-
mandada pelo técnico
Helinho, sagrou-se cam-
peã ao derrotar Araçoia-
ba da Serra por 22 x 15.

A equipe de xadrez da
cidade conquistou o vice-
campeonato. Em outro
resultado, o judô mascu-

Equipe campeã comemora a vitória nos Jogos Regionais

Mais uma vez Avaré
é destaque no universo
teatral. Desta vez, na ci-
dade de Bernardino de
Campos, a Cia de Artes
Cênicas Mais do Mesmo
conquistou o prêmio de
melhor espetáculo do fes-
tival local.

A Cia de Artes Cêni-
cas Mais do Mesmo, no
dia 9 de julho, participou
pela primeira vez de um
Festival de Teatro, fora
de Avaré. O FESTAR,
Festival de Teatro de
Bernardino de Campos,
em sua sétima edição,
recebeu a peça O Rouxi-
nol e a Rosa, que foi in-
dicada à várias premia- Juliano Roger exibe troféu do festival

ções dentre elas,  melhor
ator, melhor atriz, atriz
coadjuvante, melhor tri-
lha sonora e diretor reve-
lação, conquistando com
essas indicações o prêmio
de melhor espetáculo
pelo júri popular.

O Rouxinol e a Rosa,
uma adaptação do conto
de Oscar Wilde por Da-
niele Côrrea,  possui em
seu elenco os atores Juli-
ano Roger, Ana Paula
Miranda e Gabriele Gran-
dini. Na técnica, Alexche-
vyni Gimenez é o respon-
sável pela trilha sonora,
Gabriela Constâncio pela
iluminação e Hellen Ca-
roline pela maquiagem. O

espetáculo tem a direção
de Juliano Roger.

O ROUXINOL E A
ROSA

O Rouxinol e a Rosa
é um espetáculo infanto-
juvenil que conta a his-
tória de um estudante
apaixonado por uma ga-
rota, que por sua vez
pede uma rosa como pro-
va de amor e,  na busca
por essa rosa, o estudan-
te contará com a ajuda de
um rouxinol.

Como um fio condu-
tor, o narrador conta sua
própria história, que re-
trata um menino predes-
tinado a ser poeta, encan-
tando e enternecendo a

todos. Partindo de ele-
mentos e técnicas de ani-
mação que caracterizam
os contos de fada, O rou-
xinol e a rosa nos ofere-
ce uma viagem pelo mun-
do da fantasia, possibili-
tando ao público vários
fatores em comum com
o espetáculo. Trata-se de
um convite à reflexão so-
bre as verdades absolu-
tas, o hedonismo, a vári-
as faces do amor, as in-
justiças e o preconceito,
mostrado através de um
amor não correspondido
entre adolescentes e o
amor verdadeiro de um
pequeno pássaro: O Rou-
xinol.

RETIRE GRATUITAMENTE O SEMANÁRIO
OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

NO PAÇO MUNICIPAL, CENTRO
ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

E S P O R T E S :

lino foi vice-campeão no
geral e bronze por equi-
pe, conquistando 4 me-
dalhas de ouro, num to-
tal de 17 medalhas.

Avaré está disputan-
do os Jogos Regionais
em Itapetininga, que
terminam no próximo
dia 16, com 360 atletas,
nas modalidades karatê
masculino e feminino,
judô masculino e femi-
nino, voleibol masculi-

no e feminino, hande-
bol masculino e femini-
no, futsal masculino e
feminino, futebol mas-
culino, vôlei de praia
masculino e feminino,
xadrez masculino, atle-
tismo masculino e fe-
minino, natação mascu-
lino e feminino, bocha,
capoeira masculino e fe-
minino, damas femini-
no e basquetebol mas-
culino e feminino.



M E M Ó R I A   V I V A :

Uma santa entre nós
Madre Paulina visitou Avaré nos anos de 1913, 1917 e 1921

GESIEL JÚNIORGESIEL JÚNIORGESIEL JÚNIORGESIEL JÚNIORGESIEL JÚNIOR

Registros raríssimos
das passagens da santi-
ficada madre Paulina por
Avaré estão felizmente
conservados no arquivo
das Irmãzinhas da Ima-
culada Conceição, em
São Paulo. Tais dados
trazem poucos porme-

nores sobre as visitas dis-
cretas da primeira santa
do Brasil à nossa região.

Contudo, a histórica
presença dessa mulher
admirável deveu-se a pe-
dido do dirigente das
Conferências Vicentinas,
Manoel Marcellino de
Souza Franco (1851-
1930, o popular Maneco

Dionísio, formulado em
meados de 1912.

Fundador da primeira
casa de saúde da cidade,
Maneco aconselhou-se
com o bispo de Botucatu
antes de escrever ao ar-
cebispo de São Paulo para
um apelo: o envio de frei-
ras. Sua intenção era a
elas confiar os serviços de

enfermagem da Casa Pia
de São Vicente de Paulo.

Por mais de 70 anos,
até meados de 2009, a
congregação de Santa
Paulina atuou dinamica-
mente nas áreas de saúde
e educação, deixando aos
avareenses valioso legado
de espiritualidade e soli-
dariedade.

Primeira vinda

Convidada por ma-
dre Vicência, sua suces-
sora no comando da
Congregação das Irmã-
zinhas da Imaculada
Conceição, madre Pau-
lina acompanhou-a na
visita a Avaré em feve-
reiro de 1913. Nessa
época ela vivia entre
pobres e doentes num
asilo de Bragança Pau-
lista. Fazia todo tipo de
serviços com devoção.
Era comum vê-la na
enfermaria, na lavande-
ria, na cozinha e na lim-
peza em geral da casa.

De trem, a viagem
das freiras, longa e es-
tafante, foi feita num
carro de 2ª classe da Es-
trada de Ferro Soroca-

bana. Na pacata cidade
com cerca de setecentas
moradias, ambas viram de
perto máquinas para bene-
ficiar arroz e para torrefa-
ção de café, serrarias, uma
fábrica de cerveja, outra
de macarrão, algumas ola-
rias e boas alfaiatarias. A
presença de mulheres tra-
jando o hábito religioso
nas poeirentas ruas de Ava-
ré causava curiosidade en-
tre os moradores.

Na Casa Pia, além de
voluntários, o único pro-
fissional era o médico João
de Góis Manso Saião.
Gente preparada para
atender os enfermos não
havia. Tão logo conhece-
ram os doentes, alguns
deles com paralisia reumá-

tica, tanto a fundadora
como a superiora se con-
venceram da necessida-
de da presença de irmãs
naquele ambiente e na pa-
róquia que também care-
cia de apostolado.

Sensibilizada, madre
Paulina notou que Ava-
ré seria um campo mis-
sionário. Avisado,
dom Lúcio Antunes de
Souza (1863-1923), o
primeiro bispo de Botu-
catu, mostrou-se muito
satisfeito com a disposi-
ção das freiras.

Nos anos seguintes,
além da Casa Pia as Ir-
mãzinhas assumiram a
enfermaria da Santa Casa
e abriram uma escola: o
Externato São José.

Segunda vinda
Em maio de 1917, por

recomendação médica,
madre Vicência viu-se
impossibilitada de viajar.
Recorreu então ao senso
prático e à sabedoria da
fundadora para represen-
tá-la nas visitas canônicas
às comunidades de Ava-
ré, São Manuel, Faxina
(atual Itapeva) e Passos,
no Sul de Minas Gerais.

No começo de maio
madre Paulina foi amisto-
samente recebida pelo pá-
roco, padre Adelino da
Costa Gaitto, este às vol-
tas com o projeto de cons-
truir a nova igreja matriz.
Ela reencontrou os dirigen-
tes vicentinos e, de Mane-
co Dionísio, ouviu palavras
de gratidão e de aplauso
pela dedicação de suas se-
guidoras. Segundo ele, sem
o carinho das “Irmãzinhas
Pobres” tantos anciãos,
antes desprezados, não te-
riam forças para sobrevi-
ver com mais dignidade.

Na Santa Casa ela per-
correu os quartos e ali, para
cada enfermo, reservava
olhares de bênção. Ouviu
dramas e, no seu portugu-
ês mesclado com expres-
sões do dialeto trentino, a
todos dirigia palavras de
ânimo e de esperança.

Na comunidade mais
nova, a do Externato São

José, onde se hospedou,
ela quis escutar, orientar e
até corrigir desvios de con-
duta. Foi onde sentiu
“uma grande dor”, confor-
me contaria em histórica
carta ao arcebispo dom
Duarte Leopoldo e Silva.

Difícil saber o que de
fato a desgostou a ponto
de ela mesma cuidar da
remoção da religiosa para
Minas Gerais. Entretanto,
rever ali madre Matilde
alegrou-a porque com a
velha amiga e conterrânea
Virgínia relembrou os ide-

ais de juventude.
De Avaré, aos 51

anos de idade, madre
Paulina seguiu para a
longínqua Passos (MG)
através de estradas íngre-
mes entre montanhas.
Em alguns trechos, revi-
vendo a mocidade na
colônia catarinense, ca-
valgou. “É porque a
irmã, que veio como
companheira não podia
montar; então eu deixei
a caleça (pequena carru-
agem) para ela e peguei
o cavalo”, revelou.

Santa
Madre

Paulina
(1865-
1942)

Trecho da carta de Madre Paulina em que ela
comenta sua passagem por Avaré, 1917

Casa Pia de São Vicente de Paulo, antigo hospital, 1913
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A terceira vinda

Procedente de São
Paulo, onde voltara a
morar, pela terceira e
última vez madre Pau-
lina esteve na cidade
em 1921. Veio, entre os
meses de maio e ju-
nho, para animar as re-
ligiosas atuantes nas
comunidades de Avaré,
São Manuel e Itapeva.

Novamente cum-
priu a visita canônica à
Casa Pia de São Vicen-
te de Paulo e ao Exter-
nato São José, pois as
Irmãzinhas haviam dei-
xado a Santa Casa.

Com apoio das Irmã-
zinhas, nessa época, um
centro de catecismo fun-

Imigrante, lavradora e tecelã
Natural de Vígolo Vat-

taro, madre Paulina nas-
ceu nesse vilarejo do nor-
te italiano em 16 de de-
zembro de 1865. Seu
nome civil era Amábile
Lúcia Visintainer. Aos 9
anos, tomou parte da
chamada Imigração Ma-
ciça e se fixou no Vale
do Itajaí (SC), onde tra-
balhou na lavoura e na
tecelagem.

Em 1890, com a ami-
ga Virgínia Nicolodi, cui-
dou de uma mulher can-
cerosa. Formou então um
grupo de moças consa-
gradas ao serviço dos
pobres e doentes. Assim
surgiu a Congregação
das Irmãzinhas da Ima-
culada Conceição, apro-
vada pela Igreja em 1895.
É quando ela mudou seu
nome para irmã Paulina
do Coração Agonizante
de Jesus.

Mesmo como superi-
ora, além de dar aulas de
catecismo e de atender
doentes, idosos e órfãos,
ainda arranjava tempo
para sustentar-se lavran-
do a terra.

Convidada, madre

Paulina transferiu-se para
São Paulo. Atenta e com-
passiva, amparou velhos
ex-escravos, os quais fi-
caram marginalizados
após a Lei Áurea, geran-
do grave problema soci-
al. Passou a ajudar ido-
sos e doentes no interior.

Afastada arbitraria-
mente do comando da
Congregação em 1909,
recolheu-se em Bragança
Paulista para cuidar de
doentes e dementes. De
volta à Casa Geral, em
1918, lá ela serviu de mo-
delo para suas seguidoras.

Mulher corajosa e de
profunda fé, madre Paulina
vibrava de alegria ao ver as

suas Irmãzinhas parti-
rem em missão ao Mato
Grosso, junto aos índios.

Em 1938, contudo,
teve início a sua “via
crucis” com grandes
provações físicas. De-
bilitada pelo diabetes,
teve o braço direito am-
putado e, aos poucos,
perdeu a visão. Quatro
anos depois, a 9 de ju-
lho de 1942, morre aos
76 anos, em São Pau-
lo. Beatificada pelo
Papa João Paulo II em
18 de outubro de 1991,
em Florianópolis (SC),
foi por ele canonizada
em 19 de maio de
2002, em Roma.

cionava na cidade para ga-
rantir a formação religiosa de
seiscentas crianças, sob a su-
pervisão do jovem vigário,
padre Arlindo Vieira.

Irmã Fulgência de São
Luiz, cujo nome civil era
Ana Paula Franzoi (1891-
1986), atuou em Avaré
como catequista e assim
descreveu a primeira san-
ta do Brasil:

“Madre Paulina e de-
mais irmãs dedicavam-se
à lavoura. Levantavam de
madrugada, à luz da can-
deia, faziam as orações e
ao clarear do dia, enxada
às costas e, cantando di-
rigiam-se ao trabalho. Lá
pelas 8 horas, alguém le-

vava a refeição para a
roça. Tudo era muito
parco: pirão de farinha de
mandioca e chá, que as
pequenas devoravam
com avidez. Ela, ao con-
templar o pequeno gru-
po das orfãs, o coração
se lhe apertou, as lágri-
mas lhe rolaram e cari-
nhosamente lhes disse:
‘Tenham coragem filhas!
Trabalhem bastante!
Ajudem-me a pagar a dí-
vida pela compra desta
colônia de terra, pois,
quando forem Irmãs, eu
às enviarei às Índias e até
ao Alasca. É preciso tor-
nar Nosso Senhor co-
nhecido e amado”.

Estátua de Madre Paulina em Nova Trento (SC)

Irmãzinha num desfile festivo em Avaré, 1940

Acima,
religiosas do

Externato
São José,

1958. Ao lado
freiras que

atuaram em
Avaré:

 irmãs Vitália,
Lourdes e

Elisabeth, 2002

Externato S. José, 1940
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Na manhã da última
sexta-feira, 22, a Secre-
taria Municipal de Saúde
adquiriu duas novas am-
bulâncias, resultado de
uma parceria social entre
Prefeitura de Avaré e
Usina Furlan. Represen-
tada na ocasião por seu
coordenador José Cláu-
dio Borges de Carvalho,
a usina doou ao municí-
pio duas ambulâncias
zero Km, que já estarão
à disposição da popula-
ção a partir da próxima
segunda-feira.

Em uma semana re-
pleta de inaugurações na
área da saúde, como a
aquisição de quatro no-
vos gabinetes dentários e
de três unidades de aca-
demia ao ar livre para a

P A R C E R I A :

Frota da saúde ganha duas novas ambulâncias

Coordenador e funcionários da Usina Furlan durante a entrega

terceira idade, as duas
novas ambulâncias vem
consolidar o trabalho da
Secretaria Municipal de
Saúde, que não mede es-
forços no intuito de me-
lhorar a qualidade do
atendimento à saúde no
município de Avaré.

Durante a entrega,
também foi anunciado
que a frota contará, ain-
da este ano, com mais
4  ambulâncias zero
Km, sendo duas prove-
nientes do SAMU, que
já estarão à disposição
da população na 1ª se-
mana de setembro e
duas ambulâncias ad-
quiridas junto ao Gover-
no do Estado, com pre-
visão de entrega para o
mês de outubro.

Em seminário reali-
zado na última segun-
da -feira, 18, na Estân-
cia Turística de Piraju,
a AMVAPA – Associa-
ção dos Municípios do
Vale do Paranapanema
–, apresentou aos pre-
feitos, empresários e
pescadores da região o
Projeto de Produção e
Processamento de Pes-
cado, que visa o repo-
voamento da população
de peixes da Represa
Jurumirim e o estímulo
ao desenvolvimento da
atividade de pesca na
região.

O Projeto é uma
idealização do Carli-
nhos do Luz para todos
que, em audiência jun-
to ao Ministério da Pes-
ca e Aquicultura, con-
seguiu a garantia do
apoio ao beneficiamen-
to do peixe desde a fase

Projeto piloto de repovoamento
de peixes da Represa Jurumirim

é apresentado pela AMVAPA
primária de produção
até a logística de distri-
buição, visando o con-
sumidor final. Na audi-
ência foi adquirido o
apoio do BNDES, Mi-
nistério do Turismo,
Furnas , Eletrobrás, Pe-
trobras, além de ações
articuladas com o sena-
do federal que garanti-
rão o correto desenvol-
vimento e fiscalização
do projeto.

As prefeituras dos
municípios do Vale do
Paranapanema terão
como meta a parceria e
acompanhamento técni-
co para fomento da ati-
vidade. No projeto, 2/5
da produção serão des-
tinadas à merenda esco-
lar, além da distribuição
de uma parte da produ-
ção ao PAA – Progra-
ma de Aquisição de Ali-
mentos.


