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Mais de 3 mil animais participam da Emapa 2008
Atingindo as expec-

tativas previstas anterior-
mente, mais de 3 mil ani-
mais estão participando
43ª edição da Emapa
(Exposição Agropecuá-
ria Municipal Industrial e
Comercial de Avaré) no
Parque de Exposições
Fernando Cruz Pimentel.

A grande atração da
exposição são os animais
Nelore, que têm o pri-
meiro turno exclusivo
para a raça. Até o domin-
go, dia 24, acontecem os
leilões e julgamentos dos
animais Nelore.

Já o segundo turno,
que contará com a presen-
ça das raças Angus, Can-
chim, Brahman,Guzerá,
Limousin, Santa Gertrudes
e Simental, os julgamentos
serão do dia 29 de feve-
reiro à 2 de março – data
de encerramento da expo-
sição. Página 10. Emapa vai até o dia 2 de março

MÁRIO BIXIGA

MÁRIO BIXIGA

Abertas inscrições
para o Torneio de
Pesca de Avaré
Já estão abertas as inscrições para o 3º Torneio de
Pesca de Avaré. O evento realizado pela Secreta-
ria Municipal de Indústria e Comercio, acontece
nos dias 15 e 16 de março no Lago Berta
Bannwart, no Bairro Brabância.
A taxa de inscrição será um quilo de alimento não
perecível, como feijão, óleo, arroz, macarrão.
Página 8.

Evento será realizado
no Lago Berta
Bannwart

Prefeitura dá
início aos

trabalhos para
acabar com
alagamentos

que assolam o
centro há mais

de 30 anos
Página 16.
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INEDITORIAIS

Portaria nº 018/2008 - FREA

Marilda Rita de Lima Rossetto, Diretora Executiva - Da Funda-
ção Regional Educacional de Avaré – FREA, Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições legais etc...
RESOLVE:-
Artigo 1º - Abrir Processo Seletivo nº 004/2008 para ocupação
dos seguintes cargos/empregos : 1 professor de Filosofia
para o Ensino Médio, 1 professor de Natação para a Fira.
Artigo 2º   O pré-requisito para o cargo/emprego:
Professor de Filosofia: ser licenciado em Filosofia/Sociologia;
professor de Natação: ser licenciado em Educação Física com
especialização.
Artigo 3º - O candidato aprovado para o cargo/emprego, ocupa-
rá sua função na Fundação Regional Educacional de Avaré –
FREA, segundo o regime CLT e por período determinado,
conforme Lei Municipal 35 de 13 de Junho de 1.989, a
critério da Direção Pedagógica do estabelecimento de
Ensino e da Direção Executiva.
Artigo 4º - As inscrições para o referido processo seletivo, dar-
se-á no dia 25 do mês de Fevereiro do ano de 2008, das 13:00 às
17:00 horas, junto à Fundação Regional Educacional de Avaré, e
no ato da inscrição o candidato terá que apresentar o documento
que comprove os pré-requisitos do artigo 2º.
Artigo 5º- O processo seletivo se dará da seguinte forma: O
candidato será submetido a uma avaliação escrita sobre a disci-
plina em que está escrito.
Artigo 6º - O prazo para os recursos das inscrições indeferidas, se
dará das 19:00 às 22:00 horas do dia 25 de Fevereiro do ano de 2008.
Artigo 7º - A realização das Provas dos professores
candidatos(Avaliação escrita) será no dia  dia 26  de Fevereiro de
2008 , às 15:00 horas nas dependências da FREA.
Artigo 8º - O resultado do candidato aprovado será afixado no
quadro de aviso da instituição FREA no dia 27 de fevereiro do ano
de 2008, a partir das 16 horas.
Artigo 9º – Das Disposições Finais:
I – A declaração falsa ou inexata de dados constantes na ficha de
inscrição, bem como, a apresentação de documentos falsos, de-
terminará o cancelamento da inscrição, mesmo que verificados
posteriormente, anulando-se todos os atos dela decorrentes.
II – Ao se inscrever o candidato aceitará todas as condições
impostas no presente Edital.
III – Todas as convocações, avisos e resultados serão publica-
dos pela imprensa e afixadas no átrio da FREA.
IV – O Processo Seletivo Público terá validade até o dia 20 de
dezembro de 2008.
V – A habilitação do candidato no Processo Seletivo se extingue
com o prazo de validade do mesmo.
VI – Os candidatos aprovados e convocados ficarão sujeitos à
aprovação em exame médico e à apresentação dos documentos
que lhe forem exigidos.
VII – Ao se inscrever o candidato se responsabilizará moral e
judicialmente pelas informações e aceitará a legislação que regu-
lamenta o presente Processo Seletivo Público.
VIII – Os casos omissos serão resolvidos pela Administração Da FREA.
Artigo 10º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Avaré, 22 de Fevereiro de 2008.

______________________________
Marilda Rita de Lima Rossetto

Diretora Executiva - FREA

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL
DE AVARÉ - FREA

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL
DE AVARÉ - FREA

Edital de Classificação

Marilda Rita de Lima Rossetto, Diretora Executiva   da Funda-
ção Regional Educacional de Avaré – FREA, Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições legais , comunica  ao interessados a
Classificação do processo Seletivo  03/2008:
 CARGO : PROFESSOR DE GEOMETRIA
 classificação Nome Nota
1º Lugar Danilo Eudes Pimentel 10,0

REGISTRE-SE, AFIXE  E  CUMPRA-SE.

Avaré/SP, 20 de Fevereiro  2008.

_____________________________________
MARILDA RITA DE LIMA ROSSETTO

DIRETORA EXECUTIVA -FREA

Edital de Incrições

Marilda Rita de Lima Rossetto, Diretora Executiva   da Funda-
ção Regional Educacional de Avaré – FREA, Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições legais etc...
Comunica aos interessados:-
I – QUE os candidatos abaixo relacionados foram inscritos  no
processo seletivo nº 003/2008.
Nº Incrição Nome Cargo-Emprego
001 Alessandra Cristina Evaristo Professor de Natação
002 Luiz Alberto Righi Professor de Natação
003 Clayton Falanghe Macanio Professor de Natação
004 Danilo Eudes Pimentel Professor de Geometria
Rosinês Luciana da Motta, Diretora Pedagógica da Fundação
Regional Educacional de Avaré – FREA, Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais etc...
Indefere as inscrições abaixo :
001 – Alessandra Cristina Evaristo
002 – Luiz Alberto Righi
003 – Clayton Falanghe Macário
Motivo : Não estão de acordo com as exigências do artigo 2º do
Processo Seletivo nº 003/2008.

Rosinês Luciana da Motta
Diretora Pedagógica

REGISTRE-SE, AFIXE  E  CUMPRA-SE.

Avaré/SP,18 de Fevereiro  2008.

_____________________________________
Marilda Rita de Lima Rossetto

 DIRETORA EXECUTIVA -FREA

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL
DE AVARÉ - FREA

HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 003/2008

DISPÕE SOBRE  A HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
Nº 003/2008 REALIZADO NO DIA   19/02/2008.
A FREA – Fundação Regional Educacional de Avaré, Estado de
São Paulo, HOMOLOGA o Processo Seletivo nº 003/2008, de igual
forma ADJUDICO o Processo Seletivo, conforme classificação, da-
tada no dia 20 de Fevereiro de 2008, para preenchimento dos
seguintes cargos/empregos:
CARGO : PROFESSOR DE GEOMETRIA
classificação Nome Nota
1º Lugar Danilo Eudes Pimentel 10,0
Os professores terão prazo de cinco dias para apresentar-se , junto
ao Departamento Pessoal da Frea , munidos de  xérox dos documen-
tos pessoais, Diplomas  de Graduação, Mestrado e Doutorado.
REGISTRE-SE,

AFIXE
E

CUMPRA-SE.

Avaré - SP, 20 de Fevereiro de 2008

_______________________________
Marilda Rita de Lima Rossetto

Diretora Executiva  - FREA

CONVOCAÇÃO

A Presidente do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI-
ANÇA E DO ADOLESCENTE, vem por meio deste solicitar o com-
parecimento dos Conselheiros do CMDCA para reunião que se
realizará na seguinte data:
Data: 27/02/08
Local: Secretaria Municipal do Bem Estar Social
Horário: 09:00 horas
(Agendar reuniões do mês de março - dias 12 e 26/03/
2008 / mesmo local e hora)

Conselheiros Titulares Convocados:
- Miriam Malacize Fantazia – Repres. da Secret. M. Bem Estar
Social
- Maria Luiza Pereira Dias – Repres. da Secret. Saúde
- Célia Regina Oliveira dos Reis – Repres. da Secret. Educação
- Fausto Antunes de Mello – Repres. do Secret. Meio Ambiente
- Reginaldo Francisco Dias – Repres. do Secret. Esporte
- Aurora Beatriz Tonini – Repres. Ent. Atend. Criança e ao
Adolesc. c/ Deficiência.
- Antonia Edméia Anunciato – Repres. da Subseção da O.A.B.-
Avaré
- Elaine Aparecida Miranda – Repres. Associação Com. Ind. e
Agrop. de Avaré.
- Sonia Maria Peroto – Repres. de Sociedade Amigos de Bairro
- Ana Amélia de Almeida Ramos – Repres. da Área Hospitalar
- Luciana Elisa de Oliveira Leite – Repres. da Polícia Civil/Militar
Sendo o que temos a solicitar no momento, agradecemos a aten-
ção no aguardo do comparecimento de todos
para aprovação de projetos para 2008.

VERA BATISTA NEGRÃO
Presidente do CMDCA

CONSELHO  MUNICIPAL
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Lei Federal 8069/90              -              Lei Municipal 310/91

LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO  208/2008
(Dispõe sobre aprovação do Parecer Prévio do Tribunal de

Contas do Estado de São Paulo, referente às Contas do
Município da Estância Turística de Avaré, relativas ao exercício

de 2005, constantes do Processo TC 002620/026/05)

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
DECRETA:
Artigo 1º - Fica aprovado o Parecer Prévio emitido pelo Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, no que diz respeito às Contas da
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, referente ao
exercício de 2005 e constantes do Processo TC 002620/026/05.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré,
aos 19 de fevereiro de 2008.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
Presidente

APARECIDO FERNANDES
 JUNIOR

Vice-Presidente

ROSANA A. U. RIBEIRO PAU-
LUCCI

1.º Secretária

GERALDO LAUDEMIR
U. DA COSTA
2º Secretário

Retire gratuitamente o Semanário
Oficial da Estância Turística  de

Avaré no Paço Municipal
e nas Bancas de Jornais

Publicado e registrado na Secretaria da Câmara Municipal da Es-
tância Turística de Avaré na data supra.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

Projeto de Decreto Legislativo n.º 001/2008;
Autoria:- Mesa Diretora;
Aprovado por unanimidade em Sessão  de 18/02/2008.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI, Vereador Presidente da Câmara Muni-
cipal da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei, vem acolher o objeto da licitação de
que trata o Processo 01/2008 – Convite 01/2008, HOMOLO-
GANDO a empresa SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA,
inscrita no CNPJ sob nº 04.666.507/0001-30, com sede à Rua
José Pinto de Almeida, 184 – sala 01 Piracicaba/SP, objetivando a
para prestação de serviços continuados de informática, com aqui-
sição de licença de uso de programas específicos para o Sistema
de Controle do Processo Legislativo, consistindo na aquisição de
licença de uso, de serviços de instalação, de treinamento dos
usuários, de manutenção e atualizações dos seguintes sistemas
para uso específico da Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré, contendo os seguintes requisitos básicos: Sistema de
Controle do Processo Legislativo, incluindo 30 (trinta) licenças de
uso, no valor global de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo, R$
1.000,00 (mil reais) mensais, até 31 de dezembro de 2.008,
podendo ser renovado na forma da lei.

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré,
aos 20 de fevereiro de 2.008

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
Presidente

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
LUIZ OTÁVIO CLIVATTI, Vereador Presidente da Câmara Muni-
cipal da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei, vem acolher o objeto da licitação de
que trata o Processo 01/2008 – Convite 01/2008, ADJUDI-
CANDO a empresa SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA,
inscrita no CNPJ sob nº 04.666.507/0001-30, com sede à Rua
José Pinto de Almeida, 184 – sala 01 Piracicaba/SP, objetivando a
para prestação de serviços continuados de informática, com aqui-
sição de licença de uso de programas específicos para o Sistema
de Controle do Processo Legislativo, consistindo na aquisição de
licença de uso, de serviços de instalação, de treinamento dos
usuários, de manutenção e atualizações dos seguintes sistemas
para uso específico da Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré, contendo os seguintes requisitos básicos: Sistema de
Controle do Processo Legislativo, incluindo 30 (trinta) licenças de
uso, no valor global de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo, R$
1.000,00 (mil reais) mensais, até 31 de dezembro de 2.008,
podendo ser renovado na forma da lei.

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré,
aos 22 de fevereiro de 2.008

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
Presidente

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré convida toda
população para a Audiência Pública da Secretaria Municipal da
Saúde, referente ao IV Trimestre do exercício de 2007.
A Audiência será realizada no dia 27 (vinte e sete) de fevereiro de
2008, no Plenário Eruce Paulucci, na Câmara Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, às 14h00min..
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

CONVOCAÇÃO
A Secretaria Municipal da Habita-
ção convoca todos os mutuários
do Conjunto Habitacional Avaré F1
e F2 – Bairro do Camargo, para
uma reunião que será realizada no
dia 02 de Março às 9:30 horas
no próprio local da obra, para se-
rem tratados assuntos do interes-
se de todos.

Alexandre Nigro
Secretário da Habitação

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

COMUNICADO

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio da
Secretaria da Habitação, e C.D.H.U. vêm por meio deste comuni-
car os mutuários relacionados abaixo que estão sendo excluídos
do sistema mutirão Bairro do Camargo – Avaré F1 e F2, por infrin-
gir o regulamento de obras CAPITULO IV – art. 1º , no que se
refere à quantidade de faltas injustificadas.
MUTUÁRIOS EXCLUIDOS DO CONJUNTO HABITACIONAL AVA-
RÉ F - 1  (SISTEMA MUTIRÃO)
JULIANA APARECIDA RODRIGUES GOUVEIA Nº 37
PRISCILA ÁVILA GARCIA Nº 70

MUTUÁRIOS EXCLUIDOS DO CONJUNTO HABITACIONAL AVA-
RÉ F - 2  (SISTEMA MUTIRÃO)
MARIA APARECIDA TEIXEIRA GOUVEIA Nº 24
ROSA PEREIRA DA SILVA Nº 69
THIAGO HENRIQUE DE SOUZA Nº 71

Avaré, 21 de Fevereiro de 2008.

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 014/2008

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca clas-
sificado em concurso público para o cargo de AGRONÔMO do
Concurso Público nº 002/2007, homologado pelo Decreto nº 1.635
de 09/01/2008 publicado em 12/01/2008:
Class. Nº Inscr. Nome
01º 01266 Rodrigo P. Antonangelo
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 19 de fevereiro de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 015/2008

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca clas-
sificado em concurso público para o cargo de TELEFONISTA do
Concurso Público nº 001/2006, homologado pelo Decreto nº 1.261
de 26/09/2006, publicado em 30/09/2006:
Class. Nº Inscr. Nome
04º 01964 Nei Antonio de Castro Junior
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 22 de fevereiro de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO AO PÚBLICO

Senhores Comerciantes e
demais empresários em geral:
Quando vossos estabelecimentos comerciais
receberem fiscalização de agentes desta mu-
nicipalidade, em qualquer âmbito de suas ati-
vidades, e caso vossa senhoria venha a con-
siderar o referido ato improcedente, injusto e
arbitrário, por gentileza protocolar requerimen-
to com endereço completo junto ao Protocolo
do Paço Municipal, a Praça Juca Novaes,
1169, no horário das 13h00 às 17h00, dias
úteis expondo sua reclamação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré

TRÂNSITO

COMUNICADO
Pedro Luiz de Souza Secretario Municipal dos Transportes e Siste-
ma Viário, usando das atribuições que Ihes são conferidas por Lei:
RESOLVE:
Proibir estacionamento do lado esquerdo sentido Centro-Bairro,
junto a Rua Professor Artur Elizeu de Carvalho, no trecho da Rua
Felix Fagundes até a Rua 9 de Julho.
Justificativa:
A liberação de um dos lados sem estacionamento trará melhor
condição de transitabilidade ao local.
OBSERVAÇÃO:
Ficam os motoristas e demais usuários similares, sujeitos a obser-
vância da referida sinalização, após a sua efetiva implantação.

PEDRO LUIZ DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DOS TRANSPORTES

E SISTEMA VIÁRIO
AUTORIDADE MUNICIPAL DE TRÂNSITO
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇO Nº 020/08 – PROCESSO Nº 101/08

Objeto: Contratação de empresa com fornecimento de materiais,
equipamentos e mão-de-obra para a execução do Centro de Even-
tos Diversos (Boiódromo/Arena), compreendendo a execução
de arquibancada, conforme edital.
Data de Encerramento: 19 de março de 2008, às 08:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de Abertura: 19 de março de 2008, às 09:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 21 de fevereiro de 2008 – Érica Marin
Henrique – Presidente da CPJL.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito da Estância Turística de Ava-
ré, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, con-
forme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 HOMOLOGA
as Empresas VIVO S.A. e BCP S/A, objetivando a aquisição e
prestação de serviços de telefonia móvel, relativa ao Pregão
Presencial nº. 004/08–Processo nº. 016/08 - Homologado
em: 11/02/2008.

Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito da Estância Turística de Ava-
ré, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, con-
forme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 HOMOLOGA
a Empresa COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, ob-
jetivando a aquisição de medicamentos para todos os PSFs, rela-
tiva ao Pregão Presencial nº. 010/08–Processo nº. 056/08 -
Homologado em: 15/02/2008.

Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito da Estância Turística de Ava-
ré, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, con-
forme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 HOMOLOGA
a Empresa W. SANCHES TUPÃ EPP, objetivando a aquisição de
materiais de limpeza para diversos setores desta municipalidade,
relativa ao Pregão Presencial nº. 011/08–Processo nº. 057/
08 - Homologado em: 15/02/2008.

Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito da Estância Turística de Ava-
ré, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, con-
forme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 HOMOLOGA
a Empresa IRANI GARCIA DE PAULA SANTA CRUZ DO RIO
PARDO ME, objetivando a aquisição de materiais permanentes
para o PAS Bonsucesso e PAS Bairro Alto, relativa ao Pregão
Presencial nº. 012/08–Processo nº. 061/08 - Homologado
em: 19/02/2008.

Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, no uso das atribuições que lhes são con-
feridas por Lei, conforme o disposto no artigo 43, VI da
Lei nº. 8.666/93 HOMOLOGA as Empresas CIRÚRGICA
JM LTDA EPP, SQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA, BON-
TEMPO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA e
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, objeti-
vando a aquisição de medicamentos para os PASs e
Pronto Socorro Municipal, relativa ao Pregão Presen-
cial  nº.  016/08–Processo nº.  067/08 -  Homologado
em: 22/02/2008.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade Tomada de Preço
nº. 010/08 – Processo nº. 069/08, objetivando a contratação de
empresa especializada para fornecimento de materiais e mão-de-
obra para a reforma da piscina do Centro Social Urbano, confor-
me preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas altera-
ções. - Revogada em: 20/02/08 - Joselyr Benedito Silvestre –
Prefeito Municipal.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO
Tomada de Preço nº 002/07 – Processo nº 042/07 fica adita-
do o valor de R$ 29.429,40 (vinte e nove mil quatrocentos e vinte
e nove reais e quarenta centavos) para a empresa FÁBIO PE-
DRO FABRETTI ME, o que corresponde a aproximadamente 25%
(vinte e cinco por cento) do valor total adjudicado no processo
licitatório em questão, objetivando o fornecimento de leite fluído,
pasteurizado, tipo “C”, envasado em embalagens de saco em
polietileno de baixa densidade-Assinatura do Termo Aditivo
em: 11 de fevereiro de 2008.

Concorrência Pública nº. 003/07 – Processo nº. 087/07 fica
aditado o valor de R$ 107.720,00 (cento e sete mil setecentos e
vinte reais) para a empresa GRÁFICA E EDITORA ANGLO LTDA,
o que corresponde a aproximadamente 6,05% (seis vírgula zero
cinco por cento) do valor total adjudicado no processo licitatório
em questão, objetivando o fornecimento de sistema pedagógico
de ensino com treinamento de docentes, fornecimento de material
pedagógico para alunos e professores da rede municipal-Assi-
natura do Termo Aditivo em: 13 de fevereiro de 2008.

TERMO DE SUPRESSÃO
Tomada de Preço nº. 023/07 – Processo nº. 255/07 fica
suprimido valor do respectivo contrato, ganho pela empresa
FLÁVIO ROGÉRIO DOS SANTOS ABREU MATERIAL DE CONS-
TRUÇÃO ME, no valor total de R$ 4.022,14 (quatro mil vinte e
dois reais e quatorze centavos) – Convênio PAB, o que
corresponde a aproximadamente 3,83% (três vírgula oitenta e
três por cento) do valor total do contrato, que objetiva a contra-
tação de empresa para fornecimento de mão-de-obra, máqui-
nas e equipamentos para execução de pavimentação de vias
públicas de concreto e implantação de guias pré-fabricadas,
nesta municipalidade - Assinatura do Termo de Supres-
são: 12 de fevereiro de 2008.

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 020/07 – PROCESSO Nº. 406/07
Analisando os autos foram verificadas divergências quan-
to à data de assinatura contratual da Concorrência Pú-
blica nº. 020/07 – Processo nº. 406/07, motivo pelo qual
os atos praticados por este setor e assinados pelo Senhor
Prefeito Municipal deverão ser re-ratificados, nos seguin-
tes termos:
ONDE LIA-SE:
“Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 07 de dezembro
de 2.007.”
AGORA LEIA-SE:
“Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 07 de janeiro de 2.008.”
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 12 de fevereiro de 2008.
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

TOMADA DE PREÇO Nº. 021/07 – PROCESSO Nº. 237/07
Analisando os autos foram verificadas divergências quanto ao
valor do termo de supressão da Tomada de Preço nº. 021/07 –
Processo nº. 237/07, motivo pelo qual os atos praticados por
este setor e assinados pelo Senhor Prefeito Municipal deverão
ser re-ratificados, nos seguintes termos:
ONDE LIA-SE:
“A presente supressão tem valor de R$ 3.031,70 (três mil e
trinta e um reais e setenta centavos).”
AGORA LEIA-SE:
“A presente supressão tem valor de R$ 2.731,00 (dois mil sete-
centos e trinta e um reais).”
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de fevereiro de 2008.
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

TOMADA DE PREÇO Nº. 033/07 – PROCESSO Nº. 393/07
Conforme solicitação do Departamento de Contabilidade fica alte-
rado o contrato em que se refere à dotação orçamentária da
Tomada de Preço nº. 033/07 – Processo nº. 393/07, motivo
pelo qual os atos praticados por este setor e assinados pelo
Senhor Prefeito Municipal deverão ser re-ratificados, nos seguin-
tes termos:
ONDE LIA-SE:
“16.02.00.4490.00.00.15.451.5002.1086-573.”
AGORA LEIA-SE:
“16.02.00.4490.00.00.15.451.5002.1086-639.”
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 28 de dezembro de 2007.
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

TERMO DE REALINHAMENTO
DE PREÇO DO CONTRATO

Fica REALINHADO o contrato de que trata a Concorrência
Pública nº. 012/06 – Processo nº. 353/06, feito entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa PE-
TRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERIVADOS DE PE-
TRÓLEO E ÁLCOOL S/A, visando o equilíbrio econômico -
financeiro inicial do contrato, ficando alterado o preço do
óleo diesel comum/biodiesel B2, para R$ 1,794 (um inteiro,
setecentos e noventa e quatro milésimos de real). O valor
total do presente realinhamento é de R$ 2.950,00 (dois mil
novecentos e cinqüenta reais), com fulcro no art. 65, II,
“d” da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações - Joselyr Benedito
Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré - Altera-
do em: 08/02/08.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade de
Concorrência Pública nº. 012/06 – Processo nº. 353/06, que
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empre-
sa PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERIVADOS DE
PETRÓLEO E ÁLCOOL S/A, que objetiva o fornecimento de com-
bustíveis para atender a frota municipal, com prorrogação até 18
de março de 2008 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Es-
tância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade de
Concorrência Pública nº. 009/07 – Processo nº. 261/07, que
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empre-
sa D & J REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, que objetiva a
contratação de empresa para pavimentação asfáltica do bairro
Jardim Paraíso, com prorrogação até 26 de maio de 2008 – Jose-
lyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade de
Dispensa nº. 007/07 – Processo nº. 030/07, que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e o Sr. JOAQUIM NE-
GRÃO, que objetiva a locação de imóvel para continuação da
instalação da Associação dos deficientes Físicos de Avaré -
ADEFIA, com prorrogação até 31 de dezembro de 2008 – Joselyr
Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade de
Dispensa nº. 072/07 – Processo nº. 252/07, que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa M. S. M.
CLÍNICA MÉDICA DE AVARÉ LTDA, que objetiva a prestação de
serviços de plantões no Pronto Socorro Municipal, com prorroga-
ção até 11 de abril de 2008 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito
da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade de
Dispensa nº. 102/07 – Processo nº. 408/07, que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa ELETRO
MEDIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNI-
COS LTDA ME, que objetiva a prestação de serviços de trata-
mento e destino final de lixo hospitalar  e resíduos, com prorroga-
ção até 12 de maio de 2008 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito
da Estância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DISPENSA
Dispensa nº. 008/08–Processo nº. 066/08

Fica ratificada a Dispensa de Licitação à empresa DUFRAN CO-
MERCIAL LTDA, com valor global de R$ 3.185,00 (três mil cento
e oitenta e cinco reais), objetivando a aquisição de materiais de
escritório para secretaria, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de feve-
reiro de 2008 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 011/08–Processo nº. 075/08
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à SANTA CASA DE MISE-
RICÓRDIA DE AVARÉ, com valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), objetivando a continuação da instalação de 10 (dez) salas
para ambulatório DST/AIDS, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 01 de feverei-
ro de 2008 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 013/08–Processo nº. 085/08
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à empresa RICARDO DE OLI-
VEIRA GÁS ME, com valor global de R$ 2.220,00 (dois mil duzentos e
vinte reais), objetivando a aquisição de cotas de gás liquefeito para a
Secretaria Municipal da Saúde, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 15 de fevereiro de
2008 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 014/08–Processo nº. 088/08
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à empresa CIRÚRGICA
MAFRA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, com valor global
de R$ 29.820,00 (vinte e nove mil oitocentos e vinte reais), obje-
tivando a aquisição de 140 gramas do medicamento imunoglobu-
lina humana 5,0 gramas, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de feve-
reiro de 2008 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 016/08–Processo nº. 092/08
Fica ratificada a Dispensa de Licitação ao Sr. LUIZ ROBERTO
DOS SANTOS, com valor mensal de R$ 754,25 (setecentos e
cinqüenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), objetivando a
locação de imóvel para fins de instalação da Secretaria Estadual
do Trabalho - PAT, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 08 de fevereiro de
2008 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.
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Dispensa nº. 017/08–Processo nº. 094/08

Fica ratificada a Dispensa de Licitação à empresa LUIZ ALEXAN-
DRE SAUER PALOMBARINI ME, com valor global de R$ 1.853,75
(mil oitocentos e cinqüenta e três reais e setenta e cinco centa-
vos), objetivando a aquisição de produtos de limpeza para os
Postos de Saúde, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 13 de fevereiro de
2008 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade nº. 007/08–Processo nº. 093/08

Fica ratificada a Dispensa de Licitação à empresa NOOVHA
AMÉRICA EDITORA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, com
valor global de R$ 200.686,10 (duzentos mil seiscentos e oitenta
e seis reais e dez centavos) – Convênio FUNDEB, objetivando a
aquisição de livros para atender as escolas da rede municipal,
com fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 12 de fevereiro de 2008 – Joselyr
Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

TERMO DE RESCISÃO
Fica RESCINDIDO unilateralmente o contrato na modalidade To-
mada de Preço nº 031/06 – Processo nº 247/06, que faz entre
si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa LE-
MAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, objetivando a con-
tratação de empresa para construção de um restaurante Panorâ-
mico no Camping Municipal, conforme preceitua o artigo 78, XII, c/
c 79, I, da Lei 8.666/93 e suas alterações - Rescindido em: 03/
12/07 - Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

DECRETOS

Decreto n.º 1.661, de 20 de fevereiro de 2008
(Dispõe sobre homologação de concurso público).

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,
DECRETA:
Artigo 1º - Fica HOMOLOGADO o Concurso Público para cargos
públicos vagos de: AUXILIAR DE DENTISTA, AUXILIAR DE FAR-
MÁCIA, PEB II – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, PEB II – EDUCAÇÃO
FÍSICA E PEB II - INGLÊS , cujas provas foram realizadas no dia
20 de janeiro de 2008.
Artigo 2º - As classificações finais publicadas em 02 de feverei-
ro de 2008, no Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré,
ficam da mesma forma HOMOLOGADAS e em condição de uso.
Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré em 20 de fevereiro de 2008.

 JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
 PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 1.663, de 20 de fevereiro de 2008
(Dispõe sobre Desapropriação, e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de desa-
propriação amigável ou judicial, a área de terras de propriedade de
EAGLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA., localizada na derivação da AVR 352 – Estrada Escaramuça
no Município de Avaré, que será utilizada para futura doação.
Local:- Derivação da AVR 352 – Estrada Escaramuça;
Proprietário:- Eagle Empreendimentos Imobiliários e Participa-
ções Ltda;
Área:- 30,62 alqueires ou 74,10 has;
Valor total: R$ 900.000,00
Descrição da Área:
Uma área de terras com 30,62 alqueires ou 74,10 has, de terras
de 2ª categoria, situada na “Estância Alfa”, que de hoje em diante
passará a denominar-se “Estância Circuito z”, neste município de
Avaré, com as seguintes confrontações e divisas : Iniciando-se
na água do Lageadinho, no marco divisório com a condômina

Gina Contrucci Keller ou seus sucessores, segue confrontando
com esta última, percorrendo cerca de 1.570,00 metros, com o
rumo 58°00', até a cerca de arame divisória com terras de José
Faria; aqui faz deflexão e percorrendo cerca de 400,00 metros,
até chegar no marco divisório com a condômina Dalila Contrucci
Palesi ou seus sucessores; faz aqui deflexão à direita e segue
confrontando com esta última percorrendo cerca de 1.685,00
metros, com o rumo de NW 62°10', até chegar na água do Lage-
adinho, descendo por esta até o ponto de partida, início dessas
confrontações, percorrendo cerca de 500,00 metros, objeto da
matrícula nº 30.378 do CRI”.
Artigo 2º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta de dotação orçamentária vigente.
Artigo 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 20 de fevereiro de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto nº 1.664, de 20 de fevereiro de 2008
(Dispõe sobre a Declaração de utilidade pública para fins de

desapropriação, e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de desa-
propriação amigável ou judicial, a área de terras abaixo, medindo
1.320,00 metros quadrados, de propriedade de AGAR RIBEIRO
FARIA e outros, localizada nos Fundos da Gleba B – Chácara
dos Irmãos Faria, no Município de Avaré, Estado de São Paulo,
visando a abertura de via pública.
Local:- Fundos da Gleba B – Chácara dos Irmãos Faria;
Propriedade :  AGAR RIBEIRO FARIA e outros;
Área territorial:- 1.320,00 metros quadrados
Descrição da Área :-
Inicia-se junto ao marco E, cravado na divisa com o Córrego
Bairro Alto, seguindo desse ponto sentido jusante na extensão de
32,75 metros até o marco F; desse ponto deflete a esquerda e
segue rumo 52°57’52”NW, na extensão de 84,64 metros, con-
frontando com área remanescente da expropriada, até o marco
D1; desse ponto deflete a esquerda e segue rumo SE 31°30’NW
na extensão de 86,82 metros, na confrontação com propriedade
de Querubina Faria da Silva Martiker e S/M, atingindo o marco E,
local onde teve início essas medidas e confrontações, perfazen-
do uma área territorial de 1.320,00 m2.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 20 de fevereiro de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n.º 1.665, de 22 de Fevereiro de 2008
(Dispõe sobre a Declaração de utilidade pública para fins de

desapropriação, e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de desa-
propriação amigável ou judicial, a área de terras abaixo, de pro-
priedade de EDWAL DE SOUZA MARTINS, localizada na Rua
Distrito Federal, nesta cidade, que será utilizada para futura aber-
tura de canal para vazão de água pluvial.
Local:- Rua Distrito Federal - Centro - Avaré - SP
Proprietário:- EDWAL DE SOUZA MARTINS
Área:- 236,00 metros quadrados
Descrição da Área :-
Um terreno de forma regular, situado nesta cidade de Avaré,
fazendo frente para a Rua Distrito Federal, locado a 30,00 metros
da esquina com a Rua Maranhão, medindo de frente na referida
Rua Distrito Federal  8,00 metros; pelo lado direito de quem olha
dessa rua para o imóvel confronta com área remanescente do
mesmo proprietário; na extensão de 29,50 metros nos fundos
confronta com área de vazão do córrego Água Branca na exten-
são de 8,00 metros e do lado esquerdo confronta com área rema-
nescente do Senhor Edwal de Souza Martins, na extensão de
29,50 metros, perfazendo uma área territorial de 236,00 metros
quadrados.

Artigo 2º - A presente área será utilizada para futura desapropriação.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 22 de fevereiro de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n.º 1.666, de 22 de Fevereiro de 2008
(Dispõe sobre a Declaração de utilidade pública para fins de

desapropriação, e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de desa-
propriação amigável ou judicial, a área de terras abaixo, de pro-
priedade da EMPRESA AUTO ÔNIBUS MANOEL RODRIGUES S/
A, localizada na Rua Mato Grosso, nesta cidade, que será utiliza-
da para futura abertura de canal para vazão de água pluvial.
Local:- Rua Mato Grosso - Centro - Avaré - SP
Proprietário:- EMPRESA AUTO ÔNIBUS MANOEL
RODRIGUES S/A
Área:- 320,00 metros quadrados
Descrição da Área :-
Um terreno de forma regular, situado nesta cidade de Avaré,
fazendo frente para a Rua Mato Grosso locada a 46,10 metros,
onde mede 8,00 metros; pelo lado direito de quem olha dessa rua
para o imóvel confronta com área remanescente da Empresa
Auto Ônibus Manoel Rodrigues S/A na extensão de 40 metros;
nos fundos confronta com o Senhor Arão Otani na extensão de
8,00 metros e do lado esquerdo confronta com propriedade do
Senhor Otavio Clivatti e outros, e com propriedade de herdeiros
de Fauze Jubran na extensão de 40,00 metros, perfazendo uma
área territorial de 320,00 metros quadrados.
Artigo 2º - A presente área será utilizada para futura desapropriação.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 22 de fevereiro de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n.º 1.667, de 22 de Fevereiro de 2008
(Dispõe sobre a Declaração de utilidade pública para fins de

desapropriação, e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de desa-
propriação amigável ou judicial, a área de terras abaixo, de pro-
priedade de HERDEIROS DE FAUZE JUBRAN, localizada nos fun-
dos da Rua Maranhão nº 1101, nesta cidade, que será utilizada
para futura abertura de canal para vazão de água pluvial.
Local:- Rua Mato Grosso - Centro - Avaré – SP;
Proprietário:- HERDEIROS DE FAUZE JUBRAN;
Área:- 103,00 metros quadrados;
Descrição da Área :-
Um terreno de forma irregular, situados nos fundos do prédio nº
1101 da Rua Maranhão medindo nessa confrontação 20,00 me-
tros; do lado direito de quem olha dessa rua para o imóvel con-
fronta com propriedade da Empresa Auto Ônibus Manoel Rodri-
gues S/A na extensão de 4,00 metros; nos fundos confronta com
propriedade do Senhor Arão Otani na extensão de 20,00 metros
e do lado esquerdo confronta com propriedade de Edwal de Sou-
za Martins na extensão de 6,30 metros, perfazendo uma área
territorial de 103,00 metros quadrados.
Artigo 2º - A presente área será utilizada para futura desapropriação.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 22 de fevereiro de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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Memorial de Djanira será inaugurado no dia 7 de março

Avaré terá Memorial com pertences pessoais de Djanira

DIA 24 DE FEVEREIRO        10:00 HORAS                     CENTRO CULTURAL DJANIRA MOTA

DIVULGAÇÃO

No próximo dia 7 de
março, a Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré,
através da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura estará
inaugurando o Memorial de
Djanira da Motta e Silva.

O espaço será locali-
zado no Centro Cultural
que leva o nome da artis-
ta, onde a Prefeitura já pro-
videnciou toda estrutura de
segurança como alarmes e
telas de proteção.

Estarão expostos

pertences pessoais da
artista avareense que
morreu em 1979. No
total são 187 itens que
vão desde o primeiro
cavalete utilizado pela
pintora, até mesmo pin-
ceis, tintas, roupas, li-
vros, revistas, docu-
mentos, vídeos, instru-
mentos musicais, foto-
grafias, medalhas, entre
outros pertences (veja
relação completa das
peças na página 15).

Os objetos foram
doados por Raquel da
Motta e Silva, viúva de
José Shaw da Motta e
Silva (marido de Dja-
nira), que estavam no
Rio de Janeiro, no
Bairro de Santa Tere-
za. Como os pertences
foram doados, o único
custo da Prefeitura será
com honorários advo-
catícios e com museó-
logo que fez o catálo-
go das peças.

Secretaria da Cultura realiza segunda
edição do projeto Som da Terra

No próximo domin-
go, dia 24 de fevereiro,
a Secretaria Municipal
de Cultura estará reali-
zando a segunda edição
do Projeto “Som da Ter-
ra”. O evento estará
acontecendo a partir das
10 horas da manhã no
Centro Cultural Djanira

Mota, situado a Rua Mi-
nas Gerais, 279.

O projeto tem por
objetivo incentivar os in-
terpretes da música cai-
pira e pretende propor-
cionar ao público em ge-
ral um contato maior com
a arte da música caipira.

O local será ambi-

entado com a coloca-
ção de carroça, fogão
a lenha, forno de bar-
ro, animais de cerâmi-
ca, entre outros.

A Secretaria da Cul-
tura pretende fazer com
que o evento se torne
tradicional e seja realiza-
do com mais freqüência.

MÁRIO BIXIGA

Evento acontece no
Centro Cultural

Djanira Motta
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Abertas inscrições para o Torneio de Pesca de Avaré
Já estão abertas as

inscrições para o 3º Tor-
neio de Pesca de Avaré.
O evento realizado pela
Secretaria Municipal de
Indústria e Comercio,
acontece nos dias 15 e
16 de março no Lago
Berta Bannwart, no Bair-
ro Brabância.

As inscrições podem
ser feitas nos seguintes
pontos: Huggy – Casa
das Rações (Rua Santos
Dumont, 2.140 – Bairro
Brabância); Pesk Mania
(Rua Rio de Janeiro,
1779); Bom da Pesca
(Rua Voluntários de Ava-
ré, 1146 – Jardim Santa
Cruz); Miltinho Pesca e
Ração (Mercado Muni-
cipal – Box 11); Agrofer
(Rua Minas Gerais,
585); Cão e Cia (Praça
da Independência – Box
42 – Largo do Merca-
do); Associação do
Bairro São Luiz (Rua
Diamantino Ferreira
Inocêncio, 25 – Bairro
São Luiz – c/ Edi Fer-
nandes); Bar do Zé Bi-
gode (Em frente a Esco-
la no bairro Vera Cruz);
Secretaria da Indústria e
Comércio (Rua Rio
Grande do Sul, 1810 –
Centro Administrativo)

A taxa de inscrição
será um quilo de alimen-
to não perecível, como
feijão, óleo, arroz, ma-
carrão. Os alimentos ar-
recadados serão doados
a instituições de caridade.

O evento será divi-
dido em dois dias, sen-
do que no dia 15 de
março (sábado) partici-
parão as mulheres e no
dia 16 de março (do-

MÁRIO BIXIGA

Haverá premiação em diversas categorias

mingo) estarão partici-
pando os homens.

Haverá premiação
em diversas categorias,
como: Maior Peixe Fis-
gado, Maior Quantida-
de de Peixes, Primeiro
Peixe Fisgado, Primeira
Tilápia Fisgada (acima
de 500g), Primeiro Pacu
Fisgado (acima de
500g), Pescador Mais
Idoso e Pescador “Pé
Frio”. Haverá ainda dois
peixes premiados que
serão marcados com
um lacre. Quem fisgar
um destes peixes rece-
berá a premiação de
R$ 300,00. O prêmio
será pago, mesmo de-
pois do evento.

Durante todo o dia
serão sorteados diversos
brindes para os partici-
pantes, entre eles duas
TVs 14 polegadas.

Independente da
premiação, os pescado-
res poderão levar pra
casa todo o peixe pes-
cado. Será permitida
apenas uma vara por
pescador e pode-se uti-
lizar todo tipo de isca.

Não será permitida
a utilização de mais de
um anzol por vara e jo-
gar trato (ração, quire-
ra, entre outros). Os
pecadores não poderão
utilizar molinete, linha-
da de mão, sondal.
Não será permitido jun-
tar os peixes com ou-
tros pescadores, pes-
car em parceria e pes-
soas auxiliadoras.

Para definir o local
onde cada pescador po-
derá ficar, será feito um
sorteio antes do início.

Empresas são convidadas para
participarem dos Jogos do SESI

A Secretaria Munici-
pal de Esportes (SEME)
está convidando diversas
empresas de Avaré para
participarem de mais
uma edição dos Jogos
Industriais do Sesi. Esta
é a quinta vez consecuti-
va que o evento é reali-
zado em Avaré através

da SEME, SESI e Pre-
feitura da Estância Turís-
tica de Avaré.

Entre as empresas,
em um clima de muita
descontração, aconte-
cem disputas de Pesca-
ria, Tênis de Mesa, Can-
tor, Tiro ao Alvo, Xa-
drez, Damas, Dominó,

Pebolim, Snooker, Bo-
cha, Truco, Futsal, Fute-
bol, Vôlei de Praia e
Cabo de Guerra.

O objetivo é propor-
cionar o entrelaçamento
entre as equipes e prin-
cipalmente aumentar o
espírito de equipe den-
tro das empresas.

A primeira reunião
estará acontecendo no
dia 29 de fevereiro, às
19h30, no Salão Social
do Centro Avareense.

Qualquer empresa
pode participar. Maiores
informações podem ser
obtidas pelos telefones
3732 0756 ou 9795 8474.

Empresas de diversos setores devem participar do evento

MÁRIO BIXIGA

Durante a competição várias modalidades estarão em disputa
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Iniciada pavimentação na Avenida Nações Unidas
A Prefeitura da Es-

tância Turística de Avaré
já iniciou as obras de
para a pavimentação  da
Avenida Nações Unidas,
no Bairro Colina Verde.

O trabalho de pavi-
mentação está sendo
executado com lajotas e
também incluirá a Rua
das Paineiras.

O projeto está sen-
do realizado após a libe-
ração de recursos do
Governo do Estado de
São Paulo.

Na seqüência tam-
bém serão pavimentadas
outras ruas do Bairro
Colina Verde, como as
ruas Monte Alto e das
Orquídeas.

A obra é uma reivindi-
cação antiga da população
e irá beneficiar um grande
número de pessoas que
trafegam pelo local.

SECRETARIA DOS TRANSPORTES E SISTEMA VIÁRIO

Avenida Nações Unidas já recebe a pavimentação em lajotas

Prefeitura acelera ritmo da Operação Tapa Buraco
Com as fortes chuvas

que caíram nos últimos
dias as equipes da Ope-
ração Tapa Buraco da
Prefeitura estão acele-
rando o ritmo de traba-
lho. Em muitas ruas pa-
vimentadas com lajotas,
muitas vezes as águas
das chuvas provocam o
deslocamento das lajo-
tas ocasionando buracos
e irregularidades na pis-
ta. Nos casos mais gra-
ves é preciso refazer toda
a pavimentação com a
recolocação de todas as
lajotas.

Desta forma é funda-
mental o trabalho da
equipe da Operação
Tapa Buraco para a re-
gularização das ruas.

Rua Amazonas, próximo a Rua Félix Fagundes

SECRETARIA DOS TRANSPORTES E SISTEMA VIÁRIO

A obra é o complemento da pavimentação da Rua Anhanguera

Prefeitura investe na pavimentação
da Travessa Barrocão

Com objetivo de do-
tar de uma infra-estrutura
mais eficiente, a Prefeitu-
ra da Estância Turística de
Avaré, estará implantando
pavimentação em lajotas
junto a Travessa Barro-

cão. A obra é o comple-
mento da pavimentação
da Rua Anhanguera.

O objetivo da obra é
melhorar as condições
de transito e dar maior
conforto aos moradores.

SECRETARIA DOS TRANSPORTES E SISTEMA VIÁRIO
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Continuam obras de construção da escola da Vila Jardim

Escola está localizada na Rua Getúlio Vargas

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré
mantém as obras de
construção do novo pré-
dio escolar no Bairro Vila
Cidade Jardim, mais pre-
cisamente a Avenida Ge-
tulio Vargas, nas proximi-
dades da Praça Dr. Ar-
mando de Paula Assis.

O novo prédio esco-
lar será edificado em um
terreno com área de
5.565,37 metros qua-
drados e terá uma área
construída de 943.49
m2, que será dotado de

seis salas de aula, área de
recreação, administra-
ção, residência de zela-
dor e quadra poliespor-
tiva, sendo que o referi-
do prédio escolar virá
atender a reivindicação
antiga daquele bairro,
que devido o grande
crescimento, aumentou
muito a demanda de alu-
nos, considerando-se
que os investimentos na
área educacional são de
extrema importância e
devem atender todos os
bairros da cidade.

SECRETARIA DE OBRAS

Mais de 3 mil animais participam da Emapa 2008
MÁRIO BIXIGA

Atingindo as expec-
tativas previstas anterior-
mente, mais de 3 mil ani-
mais estão participando
43ª edição da Emapa
(Exposição Agropecuá-
ria Municipal Industrial e
Comercial de Avaré) no
Parque de Exposições
Fernando Cruz Pimentel.

A grande atração da
exposição são os animais
Nelore, que têm o pri-
meiro turno exclusivo
para a raça. Até o domin-
go, dia 24, acontecem os
leilões e julgamentos dos
animais Nelore.

Já o segundo turno,
que contará com a presen-
ça das raças Angus, Can-
chim, Brahman,Guzerá,
Limousin, Santa Gertrudes
e Simental, os julgamentos
serão do dia 29 de feve-
reiro à 2 de março – data
de encerramento da expo-
sição.

Quanto a leilões a ex-
pectativa é de que o cres-
cimento em relação ao
ano passado seja em tor-
no de 15%. Em 2007, a
42ª Emapa obteve um
crescimento de 200% no
faturamento com relação
à edição de 2006, soman-
do R$ 8,2 milhões com a
realização de 10 leilões.

Neste ano, no primei-

ro turno da exposição,
estão acontecendo quatro
remates de Nelore: Te-
souros do Nelore e Lei-
lão Oficial AgHROzurita
Avaré Hall 2008, que já
foram realizados, e Leilão
Qualidade Nelore e Lei-
lão Nova Geração, que
estão programados para
este fim de semana. No
segundo turno, dois rema-

tes serão dedicados a raça
Brahman, o Leilão Mar-
cas de Peso e o 4° Leilão
Princesas do Brahman,
um do Santa Gertrudis o
2° Leilão Brasileiro Santa
Gertrudis Emapa, um re-
mate de Simental, o Lei-
lão Liquidação Simental
da Agro e um leilão de
Guzerá, o Leilão Virtual
Prenhezes Zebu.

Primeiro turno é inteiro dedicado a raça Nelore



AVARÉ, 23 DE FEVEREIRO DE 2008 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 11
Decreto nº 1.662, de 20 de fevereiro de 2008

(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal de Avaré, usando das atribuições que lhe são
conferidas por lei,
D E C R E T A:-
Artigo 1º - Fica aberto no Departamento de Contabilidade da Câmara Municipal, nos termos da lei nº
1.042, de 19 de fevereiro de 2008, o Crédito Adicional no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais),
Suplementar a seguinte dotação orçamentária:
01.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.02 DIRETORIA DA CAMARA
01.122.7005.2.258 Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3.90.39.99.00.00.00.0101 37-Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 12.000,00

TOTAL 12.000,00
Artigo 2º - O valor do Crédito Adicional Suplementar de que trata o Artigo anterior será coberto com
recursos da anulação e redução das seguintes dotações do Orçamento vigente:
01.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.02 DIRETORIA DA CÂMARA
01.122.7005.2.258 Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3..90.30.01.00.00.00.0101 13-Combustíveis e Lubrificantes Automotívos 12.000,00

TOTAL 12.000,00
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 19 de fevereiro de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

LEIS

Lei nº 1.042, de 20 de fevereiro de 2008
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal de Avaré, usando das atribuições que lhe são
conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal de Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
 Artigo 1º - Fica aberto no Departamento de Contabilidade da Câmara Municipal o Crédito Adicional
no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), Suplementar a seguinte dotação orçamentária:
01.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.02 DIRETORIA DA CAMARA
01.122.7005.2.258 Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3.90.39.99.00.00.00.0101 37-Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 12.000,00

TOTAL 12.000,00
Artigo 2º - O valor do Crédito Adicional Suplementar de que trata o Artigo anterior será coberto com
recursos da anulação e redução das seguintes dotações do Orçamento vigente:
01.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.02 DIRETORIA DA CÂMARA
01.122.7005.2.258 Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3..90.30.01.00.00.00.0101 13-Combustíveis e Lubrificantes Automotívos 12.000,00

TOTAL 12.000,00
Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 19 de fevereiro de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

 Lei n.º 1.041, de 19 de fevereiro de 2008
(Altera a denominação de via pública, e dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal de Avaré, usando das atribuições que lhe são
conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal de Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º - Fica alterada a denominação da via pública Dr. Nícias de Rezende, situada nesta cidade
de Avaré, no Bairro Residencial Camargo, para Rua Milton Silva.
Artigo 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 19 fevereiro de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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Avaré Black Horse vence duas no Paulista da Segunda Divisão

No último final de
semana, o time de Fute-
bol Americano Avaré
Black Horse esteve em
São Paulo e jogou suas
duas primeiras partidas
pelo Torneio de Integra-
ção (Campeonato Pau-
lista da 2ª Divisão), ven-

Time avareense vem fazendo um a boa campanha no Paulista

DIVULGAÇÃO

No dia 1º de março o Avaré Black Horse fará mais duas partidas

cendo as duas. No pri-
meiro jogo um resultado
surpreendente ao bater o
São Paulo Rhynos por
70x0. Na segunda par-
tida, contra Brasilândia
Dragons, a vitória avare-
ense foi por 28x8.

Com esses resulta-

dos o Avaré Black Hor-
se tem o melhor ataque
e a melhor defesa do
campeonato, ficando a
um passo de conseguir
o ingresso para o Cam-
peonato da Primeira
Divisão.

O time avareense

conta com total apoio
da Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré
através da Secretaria
Municipal de Esporte
(SEME). Nas duas
partidas Coach (técni-
co) Larri, contou com
Duílio e Talison (defen-

sive end); Miguel, Mar-
celo e Edy (lineba-
ckers), Pelé e Vitor
(cornerbackers); Wal-
ty (strong safety); Bat-
man (quarterback); Lu-
izinho e Davi (guards);
Paulo Henrique (cen-
ter); Rodrigo V. (tight

end); Pedra (running
back); Vinícius e Wil-
dley (wide reciver).

No próximo sábado,
dia 1º de março, o Ava-
ré Black Horse jogará
contra o SP 54ers e logo
em seguida contra o SP
Phoenix.

População vem colaborando com a coleta seletiva
A Coleta Seletiva em

Avaré vem crescendo e ga-
nhando a participação de boa
parte da comunidade. Boa
parte da população está aju-
dando a separar o lixo reci-
clável do lixo orgânico.

Para que a coleta se-
letiva de lixo em Avaré
tenha efetivamente resul-
tado é necessário que a
colaboração venha de
toda cidade. Para isso a
Secretaria Municipal do
Meio Ambiente orienta as
pessoas para que, antes
de colocar o lixo para a
coleta normal, faça a se-
paração. O lixo orgânico,
restos de alimentos, cas-
ca de frutas ou legumes,
ou seja, qualquer tipo de
lixo que é absorvido pela
natureza, deve ser desti-
nado para a coleta diária
feita pela Prefeitura nor-
malmente. Esse lixo vai
para o aterro sanitário

Coleta é feita diariamente pela Prefeitura

MÁRIO BIXIGA

onde será decomposto
pela natureza.

O lixo reciclável, pa-
pel, vidro, plástico, metal,
entre outros, deve ser se-
parado, pois demora mui-
to mais tempo para se
decompor e pode causar
danos irreparáveis à na-
tureza. Esse material
será coletado pela equi-
pe da coleta seletiva, que

realiza o trabalho de se-
gunda a sexta-feira em
praticamente todos os
bairros da cidade.

Na segunda-feira as
equipes da coleta intensi-
ficam o trabalho para a
coleta de plástico, já que
este é um dos materiais
que mais agride a natu-
reza. O acúmulo deste
tipo de material no aterro

sanitário vem causando
problemas. O plástico
tem um baixo valor no
mercado, principalmente
as sacolas que são bas-
tante leves, por isso não
há um grande interesse
dos catadores neste ma-
terial. Sendo assim, a Pre-
feitura está providencian-
do essa coleta, sempre às
segundas-feiras.

Todo plástico coleta-
do será enviado a uma
empresa especializada
que dará o destino corre-
to ao material. A renda
com a venda do material
será destinada a Coope-
rativa dos Catadores.

A coleta seletiva acon-
tece todos os dias a partir
das 7h30 da manhã. Maio-
res informações podem ser
obtidas na Secretaria do
Meio Ambiente, no Centro
Administrativo Municipal,
ou pelo telefone 3711 2559.

COLETA SELETIVA PORTA A PORTA
COLETA REALIZADA SEMANALMENTE

SEGUNDA-FEIRA (COLETA DE MATERIAIS PLÁSTICOS)
Centro Expandido
Manhã (7h30 às 11h30) – Rua Amazonas até a Rua São
Paulo, Rua Lineu Prestes até Avenida Major Vitoriano/Misael
Eufrásio
Tarde (13h30 às 17h00) – Rua São Paulo até a Rodovia SP
255, Avenida Misael Eufrásio até Rua Lineu Prestes – Bairros:
Centro Comercial, Santa, Água Branca, J. Santa Cruz, São
Judas, J. São Paulo, São Felipe e Jardim América.

TERÇA-FEIRA
Zona Norte
Manhã (7h30 às 11h30) – Jardim Europa I e II, Alto da Boa
Vista, Camargo.
Tarde (13h30 às 17h00) – Bairro Alto, Colina Verde, Alto da Colina

QUARTA-FEIRA
Centro Expandido
Manhã (7h30 às 11h30) – Rua Amazonas até a Rua São Paulo,
Rua Lineu Prestes até Avenida Major Vitoriano/Misael Eufrásio
Tarde (13h30 às 17h00) – Rua São Paulo até a Rodovia SP
255, Avenida Misael Eufrásio até Rua Lineu Prestes – Bairros:
Centro Comercial, Santa, Água Branca, J. Santa Cruz, São
Judas, J. São Paulo, São Felipe e Jardim América.

QUINTA-FEIRA
Zona Sul
Manhã (7h30 às 11h30) – Vila Operária, Parque Jurumirim,
Jardim Paineiras, Emapa, Residencial Village, Residencial Por-
to Seguro, Hotel Villa Verde.
Tarde (13h30 às 17h00) – Jardim Brabância I, II e III, Vila
Jardim, Residencial Gilberto Filgueiras.

SEXTA-FEIRA
Zona Leste
Manhã (7h30 às 11h30) – Bonsucesso, Vila Martins I e II,
Santa Elizabeth, Jardim Brasil e Paraíso.
Tarde (13h30 às 17h00) – São Luiz, Jardim Brasil, Vila Mar-
tins III, Pliemc, Avenida João Vitor de Maria.
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Cursos possibilitam a melhor capacitação dos funcionários

Funcionários de CEIs participam de workshop

No último dia 29 de
janeiro, no Teatro Muni-
cipal de Avaré, os funci-
onários de CEIs (Centro
de Educação Infantil),
participaram do 1º
Workshop para apresen-
tação dos cursos “Um
olhar diferente sobre as
diferenças”, “Como cui-
dar de si para cuidar da
criança que você cuida”
e “Capacitação do edu-
cador para entender a
criança em cada fase do
seu desenvolvimento”
com a Dra. Maria José
Barbosa, especialista em

Workshop foi uma preparação para os próximos cursos a serem ministrado Os cursos são para funcionários de CEIs (Centro de Educação Infantil)

psicologia clínica, o qual
será direcionado às pa-
jens e ou monitoras, di-
retoras, supervisoras e
coordenadoras atenden-
do a uma reivindicação
das mesmas.

O evento foi organi-
zado pela Prefeitura, Se-
cretaria de Educação de
Avaré e o Instituto de
Psicologia e Integração
Humana MJB de Bauru.

O curso terá a dura-
ção de 120 horas, sendo
dividido em 3 módulos
com o objetivo de pro-
porcionar aos funcionári-

os e funcionárias dos
CEIs (Centro de Educa-
ção Infantil) momentos de
questionamento e refle-
xão do seu papel enquan-
to educador e transmis-
sor  de comportamentos
adequados ou inadequa-
dos da criança que ele
cuida, essa reflexão aju-
dará na formação da cri-
ança durante sua trajetó-
ria na vida adulta.

O primeiro módulo
do curso será iniciado no
dia 22 de fevereiro, na
EMEB Dona Anna No-
vaes de Carvalho.

Até o dia 19 de mar-
ço, a Secretaria Munici-
pal de Cultura está abrin-
do espaço do Projeto
“O Artista é Você”, na
Biblioteca Municipal
“Prof. Francisco Rodri-
gues dos Santos”, para
a exposição das obras
da artista plástica Maria
Elisa Martins.

Projeto “O Artista é Você”
recebe mais uma exposição

A artista iniciou seus
estudos de pintura em tela
em 1984 com a avareen-
se Suhad Aurani Jorge
que, além das técnicas que
ensina, desperta em suas
alunas o amor às artes
plásticas. Recebeu tam-
bém a assessoria eficiente
e dedicada da artista plás-
tica Rosane Gauss.

Sua primeira expo-
sição individual aconte-
ceu nas antigas instala-
ções da Biblioteca Mu-
nicipal através do Pro-
jeto Vitrine Cultural.
Teve várias obras clas-
sificadas no Salão de
Artes Plásticas de Ava-
ré, de âmbito nacional e,
desde então, foram inú-

meras participações em
eventos culturais.

A Biblioteca Munici-
pal está localizada no
Centro Cultural Djanira
e atende de segunda a
sexta das 08h00 às
17h30, e no sábado das
08h00 às 13h00. Maio-
res informações pelo te-
lefone 3733.6004.
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DISQUE
DENÚNCIA

A Polícia Militar do Es-
tado de São Paulo e o 53º
Batalhão de Polícia do Inte-
rior Avaré/SP, vêm divulgar a
existência do telefone de uti-
lidade pública “181”, que tra-
ta do Disk Denúncia.

Este serviço é reconhe-
cido pela UNESCO como
uma das principais e mais
importantes ferramentas a
serviço da sociedade e que
colabora efetivamente com
a redução da criminalidade
no Estado de São Paulo.

As denúncias feitas através
do telefone “181” são de cará-
ter restrito, garantindo o sigilo
absoluto e o total anonimato da
pessoa que a faz. É importan-
te lembrar que por se tratar de
um telefone de utilidade públi-
ca, o mesmo não deve ser utili-
zado como forma de trote ou
causador de intrigas.

Ao utilizar o Disk Denún-
cia o cidadão deve passar
de maneira simples e deta-
lhada o fato ocorrido ou em
eminência, sendo de imedi-
ato registrado em uma cen-
tral única de computadores
no Estado de São Paulo.

Feita a denúncia destaca-
se uma equipe de investiga-
ção para o caso, onde atra-
vés do telefone o denuncian-
te pode acompanhar os resul-
tados de sua informação.

Este serviço é desenvol-
vido pelo Instituto São Paulo
Contra a Violência, uma Or-
ganização da Sociedade Ci-
vil de interesse Público, que
atua em diversas frentes de
combate à criminalidade.

Cidadão, ao fazer a denún-
cia, você estará garantindo seu
direito à segurança e auxilian-
do a Polícia do Estado de São
Paulo a solucionar e a comba-
ter a criminalidade.

Polícia Militar do
Estado de São Paulo
53º Batalhão de Polícia

Militar do Interior
Avaré/SP
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A) Acervo fotográfico da pintora Djanira (12 itens)
· Conjunto de 3 fotografias p/b da artista Djanira, montado em passe-
partout.  Medida das fotografias: (17 x 24cm) - cada
· Pequeno vaso de porcelana (branco e dourado) retratado em uma das
fotografias acima.   Observação: objeto danificado.
· Fotografia p/b: Djanira com papagaio.  (12 x 18cm)
· Fotografia p/b: Djanira - fim da década de 50.  (16,5 x 11,5cm)
· Fotografia p/b: Djanira - Hotel Internacional Santa Teresa. (24 x 18cm)
· Fotografia p/b: Djanira e João Jorge - pequeno rasgo no canto direito -
(17,5 x 23cm)
· Fotografia p/b: Atelier Vila Santa Cecília em Santa Teresa.  (23 x 18cm)
· Fotografia p/b: Djanira com a cadela Samambaia em Sta.Teresa, 1976.  (22 x 17cm)
· Fotografia p/b: Djanira - fotos tiradas no Rio, Bernardino dos Santos
nº54, para catálogo da exposição de Viena.  (24 x 18cm)
· Fotografia p/b: Djanira - útlima residencia da artista, Santa Teresa.  (18 x 24cm)
· Fotografia cor: Atelier de Djanira
· Envelope com 4 slides

B) Acervo cinematográfico da pintora Djanira (3 itens)
· Djanira - Filme 16MM - sonoro, colorido. Rede Globo (DRE)
· Djanira - VEB Film Fabrik Wolfen.  ORWO PF2 16MM Positiv-Feink Orn-
Film.  Einseitig perf. 1-0 35/36
· Canal 100 - 72x04.  Djanira e sua pintura, As Artes - 1972.  /  Produções
Carlos Niemeyer Filmes Ltda.

C) Acervo bibliográfico da pintora Djanira (18 itens)
· Scliar - O Real em Reflexo e Transconfiguração.  Roberto Pontual,
1970. (com dedicatória de Scliar para Djanira).
· MAM/RJ - Do Moderno ao Contemporâneo - Coleção Gilberto Chateau-
briand. Catálogo. Maio-Julho de 1981.
· Cadernos Brasileiros, Ano VII, Nº1 - Jan/Fev 1965. Gilberto Freire;Jeorj
Wkács;TS Eliot; Rui Barbosa. - De Mestre Valentim a Affonso E. Reidy
· Dicionário Universal de Artes Plásticas.  Joan Fekete, Editora CBAG, 1979.
· Djanira.  Jorge Amado;José G.Vieira.  Ediciones Galeria Bonino - Argentina, 1961.
· Revista Cultura, Ano VII, Nº25, Abr/Jun 1977.  (com uma obra de
Djanira na capa da revista)
· Revista Cultura, Ano VI, Nº23, Out/Dez 1976.
· Revista Veja-Rio, Setembro de 1996.  Editora Abril.
· Revista Domingo, Ano XII, Nº595, 27 de Setembro de 1987. Editora
Jornal do Brasil.
· Revista Manchete, Janeiro de 1983. Editora Bloch.
· Revista Domingo, Maio de 1981.  Editora Jornal do Brasil.
· Módulo - Revista de Arquitetura, Arte e Culinária.  Julho de 1979.
· Revista Manchete, Novembro de 1982.  Editora Bloch.
· Revista Visão, Novembro de 1976.  Editora Visão Ltda.
· Revista Veja, 26 de Abril de 1978.  Editora Abril.
· Revista Domingo, Julho de 1988.  Editora Jornal do Brasil.
· Fichário - 1979, contendo 32 páginas com recortes de matérias de jornais
· Encarte do livro sobre Djanira, com 5 serigrafias, depoimentos, músi-
cas e poemas + Capa do livro (de feltro) + Medalha de gesso sobre
chassis de madeira

D) Objetos de trabalho da pintora Djanira * (94 itens)
* e/ou objetos que ficavam na pequena estante de parede, que juntamen-
te com a mesa de desenho, a banqueta e o cavalete, compunham o local
de trabalho da artista em seu ateliê.
· Palheta de pintura da artista
· Aparelho de rádio - “Wansat - Sonia”
· Pequeno vaso de vidro com tampa
· Apontador de lápis, de mesa - “Lion Nº 1810 - Japan”
· Pequeno objeto de decoração: redoma transparente com pinguim, sobre
base de cerâmica (marrorm)
· Copo de vidro com emblema do Fluminense Football Club
· Livreto “Storie della vita di cristo” - Milano MCMXLV
· Recipiente de plástico branco - usado como palheta ou para misturar tintas
· Recipiente de vidro, tamanho médio - possivelmente usado para mistu-
rar / preparar tintas
· Recipiente de vidro, tamanho pequeno - possivelmente usado para
misturar / preparar tintas
· Recipiente de vidro, tamanho pequeno - possivelmente usado para
misturar / preparar tintas
· Recipiente de vidro, tamanho pequeno - possivelmente usado para
misturar / preparar tintas
· Recipiente de metal - possivelmente usado para misturar / preparar tintas
· Pequeno pote de cerâmica, sem tampa - “Mailly - Paris”
· Objeto de vidro ( “pilão” ) - usado para misturar tintas
· Grampeador de papéis da marca “Veloma” (vinho)
· Recipiente de plástico para misturar / preparar tintas (rosa)
· Recipiente de plástico para misturar / preparar tintas (amarelo)
· Recipiente de plástico para misturar / preparar tintas (verde)
· Recipiente de plástico para misturar / preparar tintas (verde)
· Recipiente de plástico para misturar / preparar tintas (rosa)
· Recipiente de vidro, tamanho pequeno - possivelmente usado para
misturar / preparar tintas
· Amolador de ferramentas (preto)
· Pequeno pote de cerâmica (amarelo)
· Pequeno pote de cerâmica (branco)
· Pequeno pote de cerâmica (branco com borda rosa)

ACERVO DO MEMORIAL DE DJANIRA
· Recipiente de vidro com tampa, contendo pedras de material não identifi-
cado em seu interior
· Tubo de tinta da marca “acrilex” (verde) - usado
· Tubo de tinta da marca “acrilex” (preto) - usado
· Tubo de tinta da marca “acrilex” (branco) - usado
· Tubo de tinta da marca “acrilex” (amarelo) - usado
· Caixa com 6 pequenos tubos de tinta - usados - da marca “Longo” (ocre)
- fabricados na Italia
· Pequeno recipiente (duplo) de metal, usado para misturar / preparar tintas,
com clipe para fixá-lo na palheta de pintura
· Caixa com 6 pequenos tubos de tinta - usados - da marca “Longo” (ama-
relo) - fabricados na Italia
· Colar de conchas brancas - obs: costumava ficar sempre apoiado sobre
o rádio (ítem 2)
· Pequeno recipiente para tintas, feito de metal, com tampa
· Pequeno recipiente para tintas, feito de metal, com tampa
· Caixa de filme fotográfico (AGFA), possivelmente usado para guardar ou
misturar tintas
· Banqueta de madeira utilizada pela artista
· Tubo de tinta - sem marca - (azul)
· Tubo de tinta da marca “Talens” (azul)
· Tubo de tinta da marca “Talens” (azul)
· Tubo de tinta da marca “Acrilex” (vermelho)
· Tubo de tinta da marca “Acrilex” (azul)
· Tubo de tinta da marca “Acrilex” (rosa)
· Tubo de tinta da marca “Bologna” (vermelho)
· Tubo de tinta da marca “Bologna” (azul)
· Pequeno vidro de tinta da marca “Talens” (azul)
· Pequeno vidro de tinta da marca “Talens” (azul)
· Pequeno vidro de tinta da marca “Talens” (azul)
· Pequeno vidro de tinta da marca “Talens” (violeta)
· Pequeno vidro de tinta da marca “Talens” (rosa)
· Pequeno vidro de tinta - sem marca - (azul)
· Vidro de Gouache da marca “Longo” (ouro)
· Vidro com líquido escuro (verniz ou nogueira?) - “Look Line”
· Vidro de tinta da marca “WN Poster Colour” (azul)
· Vidro de tinta da marca “WN Poster Colour” (amarelo)
· Vidro de tinta da marca “WN Poster Colour” (amarelo)
· Vidro de tinta da marca “Talens” (rosa)
· Vidro de tinta da marca “WN Poster Colour” (azul)
· Vidro de tinta da marca “WN Poster Colour” (creme)
· Vidro com “Gloss” da marca “Rembrandt” - fabricado na Holanda
· Vidro com “Mat” da marca “Rembrandt” - fabricado na Holanda
· Vidro médio com tinta escura (nanquim?) da marca “Talens”
· Pote de pintura, de metal, (amarelo e vermelho)
· Pote de pintura, de metal, (amarelo e vermelho)
· Pote de pintura, de metal, (amarelo e vermelho)
· Recipiente de metal contendo 37 pincéis usados pela artista, sendo 22
pincéis grandes (aprox.30cm), 7 pincéis médios (aprox.20cm) e 8 pincéis
pequenos (aprox.15cm)
· Estante de parede com 6 prateleiras, na cor branca, medindo aprox.
100x80cm
· Mesa de desenho, usada pela artista, com tampo de fórmica creme e pés de metal
· Tapete colorido (usado sobre a banqueta - item 39) e que representava a
escala de cores - usada como referência para os trabalhos da artista
· Cavalete de madeira (grande) mantido no ateliê da artista
· Primeiro cavalete utilizado pela pintora. Tamanho pequeno, de madeira.
Fabricação Francesa.
· Cópia de azulejo (motivo: Peixes) - 1 unidade
· Cópia de azulejo (motivo: Flores) - 1 unidade
· Pequeno pote de cerâmica para misturar tintas (branco)
· Vidro de tinta da marca “Talens” (laranja)
· Vidro de tinta da marca “Talens” (verde)
· Gel Medium - Mate / Licryl (branco)
· Vidro de tinta da marca “Talens” (vermelho)
· Vidro de tinta da marca “Talens” (verde claro)
· Vidro de tinta da marca “Talens” (rosa)
· Vidro de tinta da marca “Talens” (verde)
· Vidro de tinta da marca “Talens” (vermelho claro)
· Vidro de tinta da marca “Talens” (azul)
· Vidro de tinta da marca “Talens” (rosa)
· Vidro de tinta da marca “Talens” (rosa)
· Vidro de tinta da marca “Talens” (violeta)
· Vidro de tinta da marca “Talens” (verde)
· Vidro de tinta da marca “Talens” (violeta)
· Vidro de tinta da marca “Talens” (violeta)
· Vidro de tinta da marca “Talens” (azul claro)
· Pote de cerâmica com 22 pincéis (variados) usados pela artista
· Pote de metal com 18 pincéis (variados) usados pela artista

E) Impressos e publicações diversas (17 itens)
· Calendário “Cinquenta anos de samba” / Pirelli, 1968. (53x43cm)
· Catálogo de exposição.  Djanira.  Primeira exposição de Djanira na Euro-
pa, Novembro de 1978.
· Djanira e a Azulejaria Contemporânea, Fundação MNBA, 1996.
· Djanira - Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.  Julho-Agosto de 1958
· Djanira - (encarte) / Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.  1967.
· Exposição Retrospectiva de Djanira, Homenagem da Galeria de Artes das

“Folhas”, 1958. + Pequeno livreto da mesma exposição.
· Mãe - Exposição de Arte.  Secretaria de Turismo do Estado da Guanaba-
ra. 12 a 30 de Maio de 1967.
· Djanira - (encarte) / Galeria Bonino.  Buenos Aires, 1961.
· Djanira - (encarte) / MNBA, Outubro de 1962.
· Djanira - (encarte) / Paintings of Brazil and New York.  New School for
Social Research.  Third and Fifth Floor Galleries, 1946.
· Encarte / Convite de exposição - MNBA. 13 de Outubro (ano não informado)
· Djanira - (encarte) / Djanira põe sua arte nos bilhetes federais.  Periquito,
Órgão da Administração do Serviço de Loteria Federal / Março de 1968.
· Encarte ( O Lirismo de Djanira ) - Texto de José Roberto Teixeira Leite
· Catálogo de exposição.  “Arte em Movimento”.  BNDES, 12/08 à 12/09 de 2003.
· Convite - Mostra Djanira. Maio de 1986.  Galeira de Arte FESP.
· Livro de visitantes - Djanira / Retrospectiva 1976, 13 Outubro a 13 de Dezembro.
· Pasta com 67 páginas contendo as listas de visitantes (assinaturas) de
diversas exposições da artista, algumas não informadas.

F) Premiações da artista (10 itens)
· Diploma da Medalha de Honra da Inconfidência, concedido pelo Governo
de Minas Gerais, em 1974.
· Diploma concedido pela XXIII R.A. de Santa Teresa à Djanira, com o
título de Patrona dos Artistas de Santa Teresa, datado de 1975.
· Diploma de distinção Pontifícia da Nunciatura Apostólica para Djanira.
(guardado em canudo bordô)
· Diploma concedido pelo Conselho Nacional de Mulheres do Brasil, confe-
rindo à artista o título de “uma das mulheres do ano de 1976”.
· Troféu de Honra ao Mérito - “Mulher Destaque - 1976”.
· Medalha concedida ao artista brasileiro, ano 1963, pelo Jornal do Brasil e H.Stern
· Caixa de couro (verde) com uma medalha “Libertas Qua Sera Tamen” e duas
outras menores com alfinetes -  obs: complemento referente ao ítem 123
· Troféu “Golfinho de ouro”, concedido pelo Governo do Estado do Rio de
Janeiro.  Obs: haste danificada
· Condecoração “Orden de Andrés Bello” concedida à Djanira pelo Gover-
no da Venezuela em 1977.
· Caixa contendo uma faixa e 3 medalhas - obs: complemento referente
ao ítem 131a

G) Roupas e trajes de trabalho (15 itens)
· Avental branco com detalhes bordados
· Vestido azul turquesa com motivos florais (pretos)
· Saia azul turquesa com motivos florais coloridos e pequenos apliques
reflexivos
· Cinto de tecido, com listas nas cores (bordô, bege, azul e verde).
· Pulseira de metal com motivos indígenas
· Colar de metal (bolinhas)
· Pulseira de metal (bolinhas)
· Colar de metal e pedras nas cores vermelha, verde e lilás
· Pulseira de metal articulada em 3 partes, com detalhes rendados
· Piteira nas cores bege e preta
· Colar de metal e madeira
· Piteira nas cores preta e dourada
· Pingente de metal com pedras azuis
· Par de brincos de metal (rendado)
· Bengala de madeira “Zé Sobolky”

H) Instrumentos musicais (3 itens)
· Violão de 6 cordas, da marca “Tranquillo Giannini SA”.  Madeira escura,
sem as cordas, e com detalhes em madrepérola.
· Violão de 10 cordas, da marca “Tranquillo Giannini SA”.  Madeira clara,
com apenas 3 cordas.
· Caixa com 4 discos de audio com a gravação da participação da artista
Djanira em dois programas “Formas e Cores”, da Rádio MEC.

I) Documentos e manuscritos (12 itens)
· Carteira de Pensionista do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Marítimos
· Original da certidão de casamento de José Shaw da Motta e Silva e
Djanira Gomes Pereira, em 7 de Julho de 1954.
· Fotografia da casa da avó da artista (em Avaré), indicando o quarto onde
Djanira nasceu.
· Fotografia da casa dos avós da artista em Avaré.
· Cópia do título eleitoral da artista
· Cópia do documento de identidade da artista
· Original da certidão de óbito da artista, datado de 31 de Maio de 1979.
· Original da retificação do nome da artista no documento de registro de
nascimento.
· Cópia da certidão de casamento dos pais da artista, datado de 24 de
Junho de 1942.
· “Prelúdio para o Motta” - composição para órgão de autoria da artista.
· “Acalanto” - composição para órgão de autoria da artista.
· Poema - Nova York, 1946.  (relacionado ao ítem D5 - objeto com pinguim)

*Outras peças e adornos do ateliê (3 itens)
· Escultura de cerâmica retratando o rosto da artista, sobre base de madeira
(jacarandá), medindo aproximadamente 30 x 20 x 15cm. - “Mobilms 48”
· Escultura de madeira (rosto).  Obs: constumava ficar sobre a mesa de
trabalho, (vide item A11)
· Quadro - Desenho à lápis realizado pela avó materna de Djanira, Sra. Maria Pliger.
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P R I N C I P A I S   P O N T O S   D E   A L A G A M E N T O

Cruzamento da Rua Goiás com Alagoas Cruzamento da Rua Voluntários de Avaré com MaranhãoCruzamento da Rua Distrito Federal com Maranhão

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré
já deu início a um cadas-
tramento das áreas lindei-
ras ao Córrego Água
Branca, principal causa-
dor dos alagamentos no
centro da cidade em vir-
tude de seu estreitamen-

Prefeitura dá início aos trabalhos para acabar com
alagamentos que assolam o centro há mais de 30 anos

to e redução drástica da
capacidade de vazão em
face de algumas constru-
ções mal planejadas no
passado, inclusive algu-
mas construídas sobre o
próprio córrego.

De início está sendo
feito um levantamento

detalhado de todos os
imóveis situados ao lon-
go do trajeto original do
córrego. Nas primeiras
visitas realizadas nos imó-
veis já se percebeu a boa
vontade dos proprietários
com a Prefeitura que que-
rem a solução do proble-

ma o mais rápido possí-
vel, podendo inclusive em
alguns casos criar parce-
rias de solução e ser co-
locado a faixa de terreno
em disponibilidade ao
município sem ônus ao
erário público.

Infelizmente, as

ações da última chuva
deram uma noção mais
precisa aos técnicos da
Prefeitura para saberem
quais as maiores neces-
sidade, os principais
pontos de alagamento e
o quanto é necessário de
chuva para que determi-

nado ponto alague. Com
essas informações é
possível saber exata-
mente o que é preciso
fazer para combater e
solucionar definitiva-
mente o problema, que
vem se arrastando por
mais de 30 anos.


