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PREFEITA LILIAN MANGULI SILVESTRE

Tradicionalmente
conhecida como “Cida-
de Jardim”, a Estância
Turística de Avaré pos-
sui em sua área urbana,
inúmeros espaços públi-
cos urbanizados, com-
postos por áreas verdes,
jardins, árvores de diver-
sas qualidades, que ofe-
recem a população, lo-
cais de lazer, descanso e
pela sua beleza, na mai-
oria das vezes integrada
a prédios ou monumen-
tos históricos, proporci-
onam inúmeros cartões
postais de rara beleza.

Belas praças e jardins proporcionam a Avaré inúmeros cartões postais
MÁRIO BIXIGA

Página 6 e 7.

Praça Juca Novaes onde se localiza o Paço Municipal

Dia D da
Campanha

de Vacinação
contra

Rubéola
acontece hoje

em Avaré
Página 9.
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PREFEITA LILIAN MANGULI SILVESTRE

"A educação é o instrumento capaz de
formar cidadãos mais conscientes e pre-
parados para enfrentar a vida e o trânsito."

No dia 11 de setembro de 2001 o mundo
parou por causa do atentato nos Estados
Unidos, onde cerca de 3000 mil pessoas
morreram. No Brasil, o trânsito vinha fazen-
do em média o mesmo número de vítimas
todos os meses, índice de fatalidade quatro
vezes maior ao de países desenvolvidos,
antes da nova Lei em vigor que rege nor-
mas sobre o consumo de bebidas álcooli-
cas aos motoristas.

Alto Custo para o País
O Brasil vinha tendo prejuízo anual de R$

105 milhões com acidentes de trânsito. São
custos com perdas em produção, custos
médicos, previdência social, custos legais,
perdas materiais, despesas com seguro e
custos com emergências entre outros.

Excesso de Velocidade
No Rio de Janeiro 41% dos acidentes

são causados por excesso de velocidade.
É o Estado onde essas infrações são mais
freqüentes, seguidos de São Paulo (28%) e
Brasília (21%).

Os atropelamentos são responsáveis por
36% das mortes nas estradas brasileiras. O
pedestre só tem chance de sobreviver se o
veículo estiver a 30 km/h. Se o motorista esti-
ver a 40 km/h, a chance de óbito vai para 15%.
A 60 km/h, a chance de morte cresce assus-
tadoramente, vai para 70%. E, caso o pedes-
tre seja apanhado a 80 km/h, provavelmente
não terá qualquer chance de sobreviver.

Principais Causas de Acidentes
* Dirigir sob efeito de álcool e substânci-

as entorpecentes,
* Trafegar em velocidade inadequada,
* Inexperiência e falta de conhecimento,
* Falta de atenção e falha de observação.

Não Dirija Se...
... Não estiver em boas condições físicas

e psicológicas, sofrendo de fadiga, sonolên-
cia ou após ingerir bebidas alcóolicas ou
substâncias entorpecentes.

Educação no trânsito, uma
questão de cidadania

INFORMATIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E SISTEMA VIÁRIO

Álcool e Drogas
Metade das mortes no trânsito envolvem

motoristas embriagados. Mesmo em peque-
nas doses, o álcool prejudica a percepção
de velocidade e distância, pode causar du-
pla visão e incapacidade de coordenação. A
pessoa alcoolizada tende também a fixas os
olhos em movimento e não consegue obser-
var tudo o que acontece no trânsito.

Algumas drogas para tirar o sono podem
fazer o condutor dormir de olhos abertos.

É importante que fabricantes e comerci-
antes estejam juntos com a sociedade na
luta contra o álcool nas estradas.

DIREÇÃO DEFENSIVA
Você sabe o que é isso?
Direção defensiva é dirigir com objetivo

de prevenir acidentes, atento às ações in-
corretas de outros motoristas e das possí-
veis condições adversas da pista e do tem-
po. Trata-se da prática de dirigir com segu-
rança, reduzindo a possibilidade de ser en-
volvido em acidentes de trânsito.

Dicas Para Um Bom Motorista
* Conheça as leis do trânsito
* Use sempre cinto de segurança
* Conheça detalhadamente o veículo
* Mantenha seu veículo sempre em boas

condições de funcionamento
* Faça a previsão da possibilidade de

acidentes e seja capaz de evitá-los
* Tome decisões corretas com rapidez

nas situações de perigo
* Não aceite desafios e provocações
* Não dirija cansado, sob efeito de álcool e

drogas
* Veja e seja visto
* Não abuse de auto-confiança para não

colocar a sua vida e nem a de outros em risco

"O Trânsito é Feito de Pessoas, Valorize a Vida"
Mensagem:
- Secretaria Municipal dos Transpor-

tes e Sistema Viário
- DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MU-

NICIPAL DE TRÂNSITO
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INEDITORIAIS

COMUNICADO
O PROGRAMA LUZ PARA

TODOS do Governo Federal,
está reaberto para a zona rural

do município de Avaré.

INFORMAÇÕES 08007722196

Secretaria Municipal do Bem Estar Social
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente
CMDCA

Lei Federal nº 8069/90                                 Lei Municipal 310/91

A Secretaria Municipal do Bem Estar Social vem por meio deste
convocar os Conselheiros do CMDCA para participarem da
reunião que se realizará no próximo dia 03/09/08 às 08:00h na
SMBES/Sala dos Conselhos Municipais , situado a Rua Rio
Grande do Sul, 1750 – Centro.
No aguardo de podermos contar com a presença de todos, agra-
decemos antecipadamente.
Informações: (014) 3732-6599 / 3731-2034 – Ramal – 204 – Deni-
se Cristina C. Liberato ou Valdirene M. S. Goulart
Represent. Secret. M. Bem Estar Social
· Titular: Miriam Malacize Fantazia – Vice-Presidente
· Suplente: Andréa da Silva
Represent. Secret. M. Saúde
· Titular: Hercília de Paula Pepe
· Suplente: Maria Luiza Pereira Dias - Tesoureira
Represent. Secret. M. Educação
· Titular: Nair Pitarelli (Titular)
· Suplente: Célia Regina Oliveira dos Reis
Represent. Secret. M. Cultura
· Titular: Ozenita Pereira da Chagas
· Suplente: Adriana Barreto Gonçalves
Represent. Secret. M. Turismo
· Titular: Elaine Cristina Gomes Martins
· Suplente:Tadeu Florentina de Almeida
Represent. Secret. M. Meio Ambiente
· Titular: Fausto Antunes de Mello - Secretário
· Suplente: Mirthes Yara de Freitas Vieira
Represent. Secret. M. Esporte
· Titular: Reginaldo Francisco Dias
Represent. Ent. Atend. Criança e ao Adolesc. c/ Deficiência.
· Titular: Aurora Beatriz Tonini
· Suplente: Elvira Brígida Bona
Represent. Subseção da O.A.B
· Titular: Silvia Regina de Lima - Rua Sta. Catarina, 1209 -
· Suplente: Fernanda Jacob da Rocha
Represent. A.C.I.A/ S.E.C
· Titular: Tais Inácio Jábali
· Suplente: Eduardo Vieira de Moraes
Represent. Sociedade Amigo de Bairro
· Titular: Rotilde Coltinho
· Suplente: Maria Aparecida Pires Bento
Represent. Área Hospitalar
· Titular: Maria Isabel Garcia
· Suplente: Fabiana Domingues
Represent. Polícia Militar
· Titular: Wilson Cláudio de Oliveira
Represent. Polícia Civil
· Titular: Orlando Gambini
· Suplente: Maria de Fátima F. Silva
Represent. Entid. Assist. Atend. Crianç. Adolescente
· Titular: Vera Batista Negrão – Presidente
· Suplente: Marcos Guazzelli Neto
Obs: A convocação é direcionada aos titulares sendo que os
suplentes também estão convidados, se assim achar necessá-
rio, salvo quando o titular não puder comparecer, então, o suplen-
te será convocado para substituir o mesmo e, por esse motivo,
pedimos aos titulares que avisem com antecedência quando hou-
ver necessidade de faltarem à reunião.

Secretaria Municipal do Bem Estar Social
Conselho Municipal da Assistência Social

CMAS
Lei Federal nº 8.742/93                           Lei Municipal nº 237/98

A Secretaria Municipal do Bem Estar Social vem por meio deste
convocar os Conselheiros do CMAS para participarem da
reunião que se realizará no próximo dia 04/09/08 às 16:00h na
SMBES/Sala dos Conselhos Municipais , situado a Rua Rio
Grande do Sul, 1750 – Centro.
No aguardo de podermos contar com a presença de todos, agra-
decemos antecipadamente.
Informações: (014) 3732-6599 / 3731-2034 – Ramal – 204 – Deni-
se Cristina C. Liberato ou Valdirene M. S. Goulart
Represent. Secretaria M. Bem Estar Social
· Titular: Ana Maria Silvestre Costa – Presidente
· Suplente: Ana Lúcia Bakr – Vice-Presidente
Represent. Secretaria M. da Educação
· Titular: Carolina Verpa Corrêa Martins
· Suplente: Terezinha de Fátima Soares Montovani
Represent. Secretaria M. da Saúde
· Titular: Margareth Mota Garcia
· Suplente: Hilda Gambini Uiema
Represent. Secretaria M. Planejamento (CDHU)
· Titular: Silvana de Sena
· Suplente: Luiz Alberto Veiga de Sant’anna
Represent. Secretaria M. Turísmo
· Titular: Tadeu Florentino de Almeida
· Suplente: Elaine Cristina Gomes Martins
Represent. Entidades de Atendimento a Infância e Juventude
· Titular: Gláucia Regina Fávero Hoffmann
· Suplente: Marcos Guazzelli Neto
Represent. Entid. E Assoc. Atendimento a Criança e Ado-
lescente com Deficiência
· Titular: Aurora Beatriz Tonini
· Suplente: Vera Lúcia C. Gárcia
Represent. Entidades Prestadoras de Serviços Assistenciais
· Titular: José Marcos Guazzelli Filho
Represent. Entidades da 3ª Idade
· Titular: Ivani Contini – Secretária
· Suplente: Joana Aparecida Biazon Burini
Represent. Serviços a Comunidade
· Titular: Vera Alice Arca Giraldi
· Suplente: Marlene Rossine Antonangelo
Represent. Profissionais da Assistência Sociais e Psicólogos
· Titular: Sandra Terezinha Cristaule
· Suplente: Karla de Lima Witzel
Obs: A convocação é direcionada aos titulares sendo que os
suplentes também estão convidados, se assim achar necessá-
rio, salvo quando o titular não puder comparecer, então, o suplen-
te será convocado para substituir o mesmo e, por esse motivo,
pedimos aos titulares que avisem com antecedência quando hou-
ver necessidade de faltarem à reunião.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Secretaria Municipal do Bem Estar Social
Conselho Municipal da Condição Feminina

CMCF
Lei Municipal 58/97                                      Lei Federal 11.340/06

A Secretaria Municipal do Bem Estar Social vem por meio deste
convocar os Conselheiros do Conselho Municipal da Con-
dição Feminina (CMCF) para participarem da reunião que se
realizará no próximo dia 04/09/08 às 18:00h na Secretaria Mu-
nicipal Bem EstarSocial/Sala dos Conselhos Municipais ,
situado a Rua Rio Grande do Sul, 1750 – Centro.
No aguardo de podermos contar com a presença de todos, agra-
decemos antecipadamente.
Informações: (014) 3732-6599 / 3731-2034 – Ramal – 204 – Deni-
se Cristina C. Liberato ou Valdirene M. S. Goulart

Conselheiros Convocados
Representantes da Sociedade Civil:
· Titular: Lúcia Aparecida Silvestre
· Titular: Maria Del Carmem Guardiola Esteban - Presidente
· Titular: Mary Lucy Anchangelo Maia
· Titular: Michele Giovana Pedro Santos
· Titular: Norma Montibugnoli Catib
· Titular: Rotildes Coutinho
· Titular: Tereza Moisés Machado
· Suplente: Deise Cristina Domingues Carvalho
· Suplente: Denise Batista de Almeida Camargo – Vice-Presidente
· Suplente: Isabel Cardoso
· Suplente: Leda Márcia Benan de Oliveira
· Suplente: Maria do Carmo Cola - 2ª secretária

· Suplente: Vanda Corina do Carmo Lovison Nassif. Avellar
Representantes da Área Social das Secretarias Municipais:
· -Secretaria Municipal do Bem Estar Social
· Titular: Flávia de Almeida Ramos
· Suplente: Ana Lúcia Bakr - 1ª secretária
· -Centro Social Urbano – CSU - SMBES
· Titular: Soraya Maria Conceição
· -Secretaria Municipal da Cultura
· Titular: AdrianaBarreto Gonçalves
· Suplente: Ozenita Pereira da Chagas
· -Albergue Municipal - SMBES
· Suplente: Maria de Fátima Gomes
· -Secretaria Municipal do Meio Ambiente
· Titular: Cirene Gomes
· Suplente: Nilza Osório Rodrigues
Representantes do Fundo Social de Solidariedade:
· Titular: Fernanda Caroline V. Bernardo
· Suplente: Ana Maria Silvestre Costa
Representante de Entidades Sociais do Município:
· Titular: Maria Aparecida Pires Bento
· Suplente: Cleonice de Lurdes Martins

EDITAL

O coordenador da Comissão Organizadora para constituição da
Cooperativa “PISCICULTORES COOPERADOS DA JURUMIRIM”,
localizada na Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo,
CONVOCA para Assembléia Geral Ordinária de Constituição, a
ser realizada na Rua Santa Catarina, 1.901, centro, nesta cidade,
no dia de 17 de setembro de 2008, em primeira chamada, às
19h00, e em segunda e última convocação às 19h30, para com
um mínimo de vinte (20) pessoas presentes, deliberar sobre a
seguinte Ordem do Dia:
1. Leitura, discussão e aprovação do Estatuto Social;
2. Eleição dos membros do Conselho de Administração e Fiscal;
3. Constituição da subscrição e integralização do Capital;
4. Outros assuntos não deliberativos e de interesse da Cooperativa.
Estância Turística de Avaré, 26 de agosto de 2008

Fernando Franco da Silva
Coordenador da Comissão de Constituição da Cooperativa

RG 17 229 862 SSP/SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO
 PÚBLICO 02/2007

Pelo presente Edital, a Diretora Executiva da FREA, convoca os
classificados em concurso público para o cargo de CONTADOR
do concurso público 02/2007, homologado no dia 02 de outubro
de 2007:
Class.    Nome
01º         Vanessa Antoniazzi Sossai
A comparecer à Praça Prefeito Romeu Bretãs, nº 163, das 13:00
às 17:00 hs, no Departamento Pessoal, 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, 28 de Agosto de 2008.

Marilda Rita de Lima Rossetto
Diretora Executiva da FREA

PISCICULTORES COOPERADOS DA JURUMIRIM -
COOMA PEIXE

Retire gratuitamente o
Semanário Oficial da Estância

Turística de Avaré no Paço
Municipal, Centro Administrativo

e nas Bancas de Jornais

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL
DE AVARÉ - FREA
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LICITAÇÃO

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade Pregão Presencial
nº. 071/08 – Processo nº. 404/08, objetivando a aquisição de
medicamentos, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei
8.666/93 e suas alterações. - Revogada em: 19/08/08 - Joselyr
Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade Pregão Presencial nº.
075/08 – Processo nº. 432/08, objetivando a aquisição de cestas
básicas para o funcionalismo municipal, conforme preceitua o “ca-
put” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada
em: 21/08/08 - Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO
Convite nº. 095/07 – Processo nº. 213/07 fica aditado o valor
de R$ 15.075,00 (quinze mil setenta e cinco reais) para a empre-
sa FARIA & DRUMMOND AGRIMENSURA LTDA, o que corres-
ponde a aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento), do valor
total adjudicado no processo licitatório em questão, objetivando o
fornecimento de trabalhos técnicos topográficos - Assinatura
do Termo Aditivo em: 11 de agosto de 2008.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade de
Convite nº. 095/07 – Processo nº. 213/07, que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa FARIA &
DRUMMOND AGRIMENSURA LTDA, objetivando o fornecimento
de trabalhos técnicos topográficos, com prorrogação até 24 de
outubro de 2008–Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estân-
cia Turística de Avaré.

COMUNICADO

Processo Licitatório nº 028/2008
Pregão Presencial  nº 004/2008.
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática conforme
especificações e quantidades constantes do anexo IX, parte in-
tegrante do Edital.
Tendo sido constatada a ausência de licitantes interessados na
presente licitação, a  pregoeira resolveu abrir prazo de 06 (seis)
dias para abertura de nova sessão que se realizará no dia 04 de
setembro de 2008, no mesmo horário e local.

Avaré, 28 de agosto de 2.008.

Laura Mendes Cardoso Peluso
Pregoeira

Presidente LP/FREA

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL
DE AVARÉ - FREA

Resumo do Edital de Pregão Presencial nº 006/2008

Processo nº 031/2008.
Pregão Presencial nº 006/2008.
Data de Abertura:- 17/09/2008
Horário de Abertura:- 10h30m

A Fundação Regional Educacional de Avaré torna Público para ciên-
cia dos interessados através do Resumo do Edital de Pregão Pre-
sencial nº. 006/2008, objetivando a Aquisição de 60 caixas de papel
sulfite tamanho A4 na cor branca, com 75g/m² e 01 caixa de papel
sulfite tamanho A3 na cor branca, com 75g/m², onde se realizará o
Pregão, às 10h30m do dia 17 de setembro do ano de 2.008.
A cópia do Edital de Pregão Presencial e maiores informações
poderão ser obtidas com a Sra. Laura Mendes Cardoso Peluso,
Presidente da LP/FREA até o dia 16 de setembro do ano de 2.008,
no horário das 10h00m às 18h00m, no endereço:-Praça Prefei-
to Romeu Bretas – 163,Bairro Centro - CEP. 18700 – 902, Avaré –
SP - Departamento de Licitações, ou Tel :- (0xx14) 3711.1822 ou
ainda pelo e-mail lcucamc@hotmail.com.
Avaré, 30 de agosto de 2.008.

_________________________________
Laura Mendes Cardoso Peluso

Presidente LP/FREA

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL
DE AVARÉ - FREA

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 028/08 – Processo nº. 369/08
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: M. J. DA SILVA EPI ME
Objeto: aquisição de EPIs para os funcionários operacionais dos
setores de coleta.
Valor: R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2008

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 029/08 – Processo nº. 389/08
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: M. S. CORTES & CIA LTDA
Objeto: aquisição de 01 (uma) máquina copiadora multifuncional.
Valor: R$ 3.480,40 (três mil quatrocentos e oitenta reais e qua-
renta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2008

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 068/08 – Processo nº. 386/08
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratadas: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA, SILVANA APARECIDO PRELA E.P.P. e GS COMERCIAL
DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA ME
Objeto: aquisição de carnes e ovos.
Valores: R$ 22.885,00 (vinte e dois mil oitocentos e oitenta e
cinco reais), R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) e R$ 18.800,00
(dezoito mil e oitocentos reais).
Data da Assinatura dos Contratos: 07/08/2008

Modalidade: Pregão Presencial nº. 069/08 – Processo nº. 392/08
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: J. G. CASSEMIRO ME
Objeto: aquisição de pneus para a frota (Convênio Transporte Escolar).
Valor: R$ 79.900,00 (setenta e nove mil e novecentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 05/08/2008

EXTRATO DE CONTRATO DE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Modalidade: Concorrência Pública nº. 001/08 – Processo nº. 103/08
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRU-
ÇÕES LTDA
Objeto: contratação de empresa com fornecimento de materiais, máqui-
nas, equipamentos e mão-de-obra para execução de guias e sarjetas
extrusadas em concreto usinado 20 MPa em várias ruas da Vila Operária.
Valor: R$ 530.795,16 (quinhentos e trinta mil setecentos e no-
venta e cinco reais e dezesseis centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 16/07/2008

Modalidade: Concorrência Pública nº. 004/08 – Processo nº. 395/08
Permitente: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Permissionária: SR. JOSÉ AUGUSTO GARCIA NASSAR
Objeto: permissão de exploração e instalação do bar para o
evento da 26ª FAMPOP.
Valor Ofertado: R$ 4.010,00 (quatro mil e dez reais)
Data da Assinatura do Contrato: 20/08/2008

EXTRATO DE CONTRATO DE TOMADA DE PREÇO
Modalidade: Tomada de Preço nº. 057/08 – Processo nº. 303/08
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SAVAN EDIFICAÇÕES LTDA
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de materiais
e mão-de-obra para instalação de um portal ornamental metálico
na Av. Paulo Novaes (Convênio DADE).
Valor: R$ 94.830,09 (noventa e quatro mil oitocentos e trinta reais
e nove centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 05/08/2008

Modalidade: Tomada de Preço nº. 066/08 – Processo nº. 370/08
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRU-
ÇÕES LTDA
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de máqui-
nas, equipamentos, materiais e mão-de-obra para execução de
guias extrusadas de concreto usinado e pavimentação asfáltica
em CBUQ em diversas ruas da Vila Operária.
Valor: R$ 1.143.367,20 (um milhão cento e quarenta e três mil
trezentos e sessenta e sete reais e vinte centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 07/08/2008

EXTRATO DE CONTRATO DE CONVITE
Modalidade: Convite nº. 105/08 – Processo nº. 381/08
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré

Contratada: SÔNIA MARIA HIDALGO ALVES ME
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios para o Batalhão da
polícia Militar.
Valor: R$ 5.107,20 (cinco mil cento e sete reais e vinte centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 01/08/2008

Modalidade: Convite nº. 112/08 – Processo nº. 401/08
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ISABEL CRISTINA PIOVEZAN FERNANDES ME
Objeto: locação de sonorização, iluminação e palco para a rea-
lização da 26ª FAMPOP.
Valor: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 14/08/2008

Modalidade: Convite nº. 113/08 – Processo nº. 402/08
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: P. H. RÚBIO HUNGRIA ME
Objeto: aquisição de 500 (quinhentos) caminhões de terra.
Valor: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 15/08/2008

Modalidade: Convite nº. 115/08 – Processo nº. 405/08
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: NEWLUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Objeto: aquisição de 33 (trinta e três) luminárias para diversos
locais desta municipalidade.
Valor: R$ 16.014,90 (dezesseis mil quatorze reais e noventa centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 19/08/2008

Modalidade: Convite nº. 118/08 – Processo nº. 417/08
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: NELI MARTINS LOPES ME
Objeto: aquisição de uniformes para funcionários da Vigilância
Sanitária.
Valor: R$ 3.440,00 (três mil quatrocentos e quarenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 20/08/2008

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 081/08–Processo nº. 350/08
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MEDSEVEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto: aquisição de frascos do medicamento Herceptin de 440mg.
Valor: R$ 49.247,70 (quarenta e nove mil duzentos e quarenta e
sete reais e setenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 21/07/2008

Modalidade: Dispensa nº. 086/08–Processo nº. 363/08
Locatária: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Locador: SR. OSWALDO HIDEO ITO
Objeto: locação de imóvel para a instalação da fábrica Edna
Maria Marson ME.
Valor: R$ 700,00 (setecentos reais) mensais
Data da Assinatura do Contrato: 01/07/2008

Modalidade: Dispensa nº. 102/08–Processo nº. 409/08
Locatária: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Locador: SR. PAULO SALIM ANTÔNIO CURIATI
Objeto: locação de imóvel para a instalação do Procon.
Valor: R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais
Data da Assinatura do Contrato: 05/08/2008

Modalidade: Dispensa nº. 103/08–Processo nº. 410/08
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: COMPTROM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRO-
DUTOS DE INFOMÁTICA LTDA
Objeto: aquisição de 01 (um) scanner colorido.
Valor: R$ 3.585,00 (três mil quinhentos e oitenta e cinco reais)
Data da Assinatura do Contrato: 05/08/2008

Modalidade: Dispensa nº. 104/08–Processo nº. 412/08
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
Objeto: aquisição de equipamentos eletrônicos para atender o
CRAS II.
Valor: R$ 4.773,00 (quatro mil setecentos e setenta e três reais)
Data da Assinatura do Contrato: 07/08/2008

Modalidade: Dispensa nº. 105/08–Processo nº. 420/08
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: THALITA FRAGOZO GONÇÁLVES
Objeto: objetivando a prestação de serviços de manutenção em
equipamentos odontológicos desta municipalidade.
Valor: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 11/08/2008
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DIVULGAÇÃO

Foram entregues
equipamentos de
informática e
equipamentos e
acessórios para
realização de
medição e vistorias

S O C I A L :

Inativo em nossa ci-
dade, o Conselho Muni-
cipal das Pessoas Porta-
dores de Deficiência foi
reorganizado, e a nova
diretoria, com o intuito de
realizar ações que real-
mente tragam o benefício
e que seja cumprido o
Estatuto das Pessoas
Portadoras de Deficiên-
cia, estará realizando
hoje, dia 30, na Concha
Acústica, das 10:00 as
15:00 horas, um evento
que visa o cadastramen-
to e pesquisa com esta
população em nosso mu-
nicípio, suas maiores di-
ficuldades, suas necessi-
dades e seus anseios.

O intuito é que as
pessoas venham partici-
par trazendo suas infor-

Cadastramento de pessoas com necessidades
especiais acontece hoje na Concha Acústica

MÁRIO BIXIGA

CADASTRAMENTO DE PESSOAS
COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Para lutar por seus direitos, precisamos de
você amigo com necessidades especiais !!

Onde está você ?
Quais suas prioridades ?
Quem é você ?
Compareça para o 1º Cadastramento do Conselho
Municipal dia 30/08/2008 (Sábado) das 10:00h as
15:00h na Concha Acústica.
Presença confirmada dos amigos da :
- Policia Civil (emissão de documentos de identidade
gratuitamente para os que se cadastrarem)
- UNIMED (exames de diabetes e aferição de pressão
arterial gratuitamente)
- Sorteio de cestas básicas
- Cabeleireiro (gratuito para os que se cadastrarem)
- Faculdade Sudoeste Paulista (FSP) com os alunos
do curso de Serviço Social
- Escola da Família com apresentação em comemo-
ração as suas atividades

Esperamos por você !!!
Venha, cadastre-se, participe.

Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência
Conselho Municipal da Pessoa com Necessidades
Especiais

Maiores informações (14) 3732-6599
Secretaria Municipal do Bem Estar Social

O cadastramento será na Concha Acústica a partir das 10:00 horas

mações para que o con-
selho possa trabalhar na
direção certa de seus in-
teresses, que com certe-
za trará grandes benefí-
cios a toda população
avareense e em especial

às pessoas que já con-
tam com maiores dificul-
dades e necessitam de
cuidados especiais.
Maiores informações:
Valdirene M. S. Gou-
lart: (14) 3732-6599

Eduardo Vieira de Mora-
es - Associação Comerci-
al de Avaré: Tel:(14)
3732-7493  / 9114-2402
José Ricardo Cegarra -
Presidente - C.M.P.P.D.
- (14) 3732-6915

Ministério Público do Trabalho realiza
entrega de equipamentos ao CEREST

D O A Ç Ã O :

Na manhã do últi-
mo dia 26, esteve nas
dependênc i a s  do
CEREST (Centro de
Referência Regional
em Saúde do Traba-
lhador), o Dr. Marcus
Vinicius Gonçalves,
Procurador do Tra-
balho, fazendo entre-
ga de equipamentos
de  i n fo rmá t i ca  e
equipamentos e aces-
sórios para realiza-
ção de medição e vis-
torias.

Segundo o Procu-

rador,  tais equipa-
mentos foram doados
em reconhecimento
aos serviços realiza-
dos por este Depar-
tamento em parceria
com o Ministério Pú-
blico do Trabalho.

O CEREST conti-
nua fortalecido, na es-
fera Federal, inclusive
efetuando vistorias e
diligências constante-
mente a pedido do Mi-
nistério Público da
União, como ocorreu
no último dia 26.

Orquestra Sinfônica de Ourinhos se
apresenta hoje na Igreja Matriz

A Orquestra Sinfôni-
ca da cidade de Ourinhos
se apresentará hoje na
Igreja Matriz de Nossa
Senhora das Dores a par-
tir das 20:00 horas, após

C U L T U R A :

a missa das 19:00 horas.
A Secretaria Munici-

pal de Cultura convida
toda a população para
prestigiar este grande
evento cultural.

DIVULGAÇÃO



Cada vez mais Avaré vem se firmando como uma
cidade turística e hoje dispõe de uma série de
atrativos para os visitantes. Aqui mostramos alguns
dos atrativos turísticos de Avaré

Destaque dos
principais
pontos turísticos
de Avaré

449 km2 de espelho
d’água. Sem dúvida al-
guma o maior e mais
atrativo cenário turístico
de Avaré. Formada
pelo represamento do
Rio Paranapanema, a
Represa é límpida,
100% livre de poluição,
cercado de verde, um
manancial de 25.000
alqueires de água pura.
Apresenta 100 km de
comprimento com 3 km
de largura em alguns
pontos, 1800 km de
praia e com volume de
água 6 vezes maior do

REPRESA JURUMIRIM
MÁRIO BIXIGA

Localizado as mar-
gens da Represa Juru-
mirim,  dispõe de uma
área de 84.000m2, dota-
do de total infra-estrutu-
ra  com sanitários, lava-
tórios, quiosques, chur-
rasqueiras, campo de
futebol, parque infantil.
Aberto  todos os dias.
Rodovia João Mellão km
277,5, onde em breve será
construído o Restaurante
Panorâmico e Farol.

CAMPING MUNICIPAL

Aberto ao público
diariamente das 6 às
21:00 h, o Horto tem
como elemento paisa-
gístico o Lago Artifici-
a l ,  Tr i lha Educat iva
para passeio em conta-
to com a natureza onde
você poderá respirar o
ar puro. Além disso ain-
da tem a disposição
parque infantil alterna-
tivo, o Ribeirão Lagea-
do e instalações de
apoio como lanchone-

FLORESTA ESTADUAL - HORTO FLORESTAL
BICO FINO

Santuário Nossa Senhora das Dores, toda
em estilo barroco. Seu interior foi pintado a mão
pelo artista tcheco Francisco Paulovic, decora-
da com figuras do Novo Testamento. Sua cons-
trução teve início em 24/03/1921 e término em
30/10/1945. Este santuário nos anos 1913, 1917
e 1921 teve o privilégio de ser visitada por Madre
Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Vale
destacar que toda sua pintura foi patrocinada por
famílias da cidade.

SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DAS DORES
BICO FINO

BICO FINO

Localizado na par-
te mais alta da cida-
d e ,  a  i m a g e m  d o
Cristo Redentor com
26 metros de altura,
e d i f i c a d o  j u n t o  a
Praça da Paz é um
dos pr incipais pon-
t o s  t u r i s t i c o s  q u e
Avaré  o fe rece  aos
turistas e visitantes,
proporcionando em
seu mirante uma vis-
ta deslumbrante da
cidade.

PRAÇA DA PAZ - CRISTO REDENTOR
MÁRIO BIXIGA

Localizada no
centro da cidade,
encontra-se o Pré-
dio mais antigo da
cidade, Edifício Dr.
Paschoal Bocci,
antigo Fórum
construído em
1896, que abrigou
a cadeia pública.
Atualmente o local
abriga o Museu
Municipal Anita
Ferreira de Maria.

PRAÇA RUI BARBOSA
MARIO BIXIGA
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que a baia de Guanabara
sendo cortada pela pon-
te Carvalho Pinto que
tem 1 km de extensão.

A represa encontra-se a
20 km ou 15 minutos de
Avaré, indo pela Rodovia
João Melão km 281.

te, sanitários, quios-
ques e parque infantil.

(final da Rua Pernam-
buco s/nº)
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O  E s t a d o  d e
S ã o  P a u l o ,  v e m
s e  d e s t a c a n d o
dentro do contex-
to nacional nos in-
vestimentos dire-

Agronegócio altera quadro econômico no município e região de Avaré
MÁRIO BIXIGA

Plantação de cana-de-açúcar

Plantação de LaranjaPlantação de Eucalipto

E C O N O M I A :

cionados a produ-
ção do etanol e ou-
t ros  der ivados  da
cana-de-açucar. O
município e região
de Avaré, felizmen-

te pelas quant ida-
d e s  d e  t e r r a s  d e
poss ib i l idade pro-
du t i va  e  p róp r i as
p a r a  e s s a  á r e a ,
vem recebendo im-

por tan tes  inves t i -
mentos para insta-
l a ç õ e s  d e  u s i n a s
de álcool e açucar
que estarão funcio-
n a n d o  e m  b r e v e ,

que conjuntamente
c o m  o s  g r a n d e s
i n v e s t imen tos  na
área cítrica e de eu-
caliptos já estão ge-
randos milhares de

empregos diretos
e  ind i re tos ,  mu-
dando  o  quad ro
econômico para o
melhor de nossa
cidade e região.
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C I D A D A N I A :

Secretaria de Meio Ambiente promove mais
uma visita para os alunos do NOCAIJA

DIVULGAÇÃO

Dando continuidade
no Programa de Educa-
ção Ambiental do primei-
ro semestre no NOCAI-
JA – Núcleo de Orienta-
ção e Capacitação à In-
fância e Juventude de
Avaré, neste mês, os alu-
nos do período da manhã

Os alunos do Nocaija visitaram o Quartel do Corpo de Bombeiros onde assistiram palestra educativa

e da tarde, visitaram o
Quartel do Corpo de
Bombeiros. Foram rece-
bido pelo Soldado José
Carlos Campinas que em
seguida ministrou uma
palestra educativa em
sala de aula sobre como
proceder em casos de in-

cêndios e acidentes do-
mésticos; acidentes com
bombinhas e cortantes de
pipa;  como e  qual a im-
portância de evitá-los; as
conseqüências ao meio
ambiente e o perigo de
soltar balões. Também
explicou toda rotina e as

responsabilidades de um
bombeiro. Após a pales-
tra, fez exposição das vi-
aturas de resgate, salva-
mento e incêndio. Mos-
trou  todos os equipamen-
tos utilizados nas emer-
gências e explicou sobre
suas finalidades. Os alu-

Aconteceu na últi-
ma quarta-feira, 27,
mais uma edição do
Sarau Caipira, no Mu-
seu Histórico e Peda-
gógico Anita Ferreira,
evento que é organiza-
do pela Secretaria

Sarau Caipira

Municipal de Cultura
que acontece em toda
última quarta-feira de
cada mês.

Violeiros de toda a
região participaram
com canções de músi-
cas raízes.

nos viajaram na imagina-
ção, puderam sentir o que
é responsabilidade quan-
do se trata de salvar vi-
das. Aprenderam como

podem participar para te-
rem uma vida saudável
sem acidentes e sem des-
truir o meio ambiente
com fogos.

Projeto Quero te Contar um Conto
P R O J E T O  C U L T U R A L :

A Biblioteca Munici-
pal Prof. Francisco R.
Dos Santos realizou on-
tem, dia 29, mais uma
fase do projeto “Quero
te contar um conto”.

A Escola Orlando
Cortez foi a convidada
para presenciarem as
encenações.

O conto encenado
foi: O Velho, O Menino
e o Burro, com os alu-
nos Melissa, João Pau-
lo, Jéssica Regina, Eve-
lyn e Natany, ambos alu-

nos do Projeto Sonho de
ser um Artista pela com-
panhia de Artes Cênicas
de Avaré em parceria
com a FREA.

Os contos serão
sempre na última sexta-
feira de cada mês, nas
dependências da Biblio-
teca Municipal, localiza-
da na Rua Minas Gerais,
279, CAIC   ( Centro
Avareense de Integração
Cultural ). Informações
pelo telefone:  3733-
6004.

MÁRIO BIXIGA

A Escola Orlando Cortez foi a convidada para
presenciarem as encenações.
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LEGISLATIVO

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré convida toda
a população para a Audiência Pública para apresentação do Pro-
jeto de Lei, que estabelece as diretrizes a serem observadas na
elaboração da lei orçamentária do Município para o exercício de
2009 e dá outras providências.
A Audiência será realizada no dia 04 (quatro) de setembro de
2008, no Plenário Eruce Paulucci, na Câmara Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, às 14h00min..
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

DECRETO LEGISLATIVO Nº 214,
de 25 de agosto de 2008

(Dispõe sobre a extinção do mandato do Prefeito
Municipal e dá outras providências)

Luiz Otávio Clivatti, Vereador Presidente da Câmara Municipal
da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe
são conferidas pelo artigo 26, XII, c.c artigo 67, IV da Lei Orgânica
Municipal1  Decreta:
Artigo 1º - Atendendo a determinação emanada pelo Poder Judici-
ário da Comarca de Avaré, fica declarado extinto o mandato do
Prefeito Municipal Sr. Joselyr Benedito Silvestre, brasileiro, ca-
sado, administrador de empresas, portador da cédula de identida-
de RG nº 4.938.880, inscrito no CPF/MF sob nº 556.775.178-87,
por decisão irrecorrível proferida nos autos do Processo nº 1885/
2007, da Primeira Vara Cível da Comarca de Avaré, que determinou
a perda da função pública que o Prefeito atualmente exerce.
Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção no local de costume.
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 25 de agosto
de 2008.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
Presidente

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara Municipal na
data supra.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

1 Artigo 67 – Será declarado vago, pela Câmara Municipal, o cargo de Prefeito quando:
 IV – perder ou tiver suspensos os direitos políticos.
 Artigo 26 – Dentre outras atribuições, compete ao Presidente da Câmara:
 XII – declarar extinto o mandato do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, nos casos previstos em lei.

TERMO DE REALINHAMENTO CONTRATUAL

Ref. Pregão 03/2008
Processo 08/2008

Fica REALINHADO o preço do contrato de que trata o Pregão nº
03/2008, Processo nº 08/2008, com a empresa Clivatti & Clivatti
Ltda EPP, nos termos do artigo 65, II, “d” da lei 8.666/93, referente
à alteração no valor unitário por quilo de arroz fornecido, passando
de R$ 1,43 (um real e quarenta e três centavos), para R$
2,09 (dois reais e nove centavos), passando o valor unitário de
cada Cesta Básica efetivamente fornecida de R$ 85,50 (oitenta e
cinco reais e cinqüenta centavos) para R$ 92,10 (noventa e dois
reais e dez centavos), a partir de 01 de Setembro de 2008.
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 28 de Agosto
de 2008.

Luiz Otávio Clivatti
Presidente

Clivatti & Clivatti Ltda EPP
Alfredo Henrique Clivatti

Retire gratuitamente o Semanário
Oficial da Estância Turística de Avaré no
Paço Municipal, Centro Administrativo e

nas Bancas de Jornais

MENSAGEM AO IDOSO
Conselho Municipal do Idoso de Avaré

A DIFERENÇA ENTRE VELHO E IDOSO

O IDOSO SE RENOVA A CADA DIA QUE COME-
ÇA, O VELHO SE ACABA A CADA NOITE QUE
TERMINA.
ENQUANTO O IDOSO TEM SEUS OLHOS POS-
TOS NO HORIZONTE DE ONDE DESPONTA O SOL
QUE ILUMINA A ESPERANÇA, O VELHO TEM SUA
MIOPIA VOLTADA PARA AS SOMBRAS DO PAS-
SADO. O IDOSO TEM PLANOS, O VELHO TEM
SAUDADES. O IDOSO CURTE O QUE LHE RES-
TA DE VIDA, O VELHO SOFRE QUE SE APROXI-
MA DA MORTE. MANTENHA-SE JOVEM, NÃO
PENSE CONFORME A SUA IDADE CRONOLÓGI-
CA,  MAS VIVA COMO SE TIVESSE A METADE.
NÃO SE VISTA COMO VELHO SE ARRUME, POIS,
CHARME NÃO TEM IDADE. PROCURE VIVER IN-
TENSAMENTE TODOS OS MOMENTOS.

VERA GEHM MONTEIRO

AVISO AO PÚBLICO

Senhores
Comerciantes e demais
empresáriosem geral:

Quando vossos estabelecimentos co-
merciais receberem fiscalização de
agentes desta municipalidade, em
qualquer âmbito de suas atividades, e
caso vossa senhoria venha a conside-
rar o referido ato improcedente, injus-
to e arbitrário, por gentileza protocolar
requerimento com endereço completo
junto ao Protocolo do Paço Municipal,
a Praça Juca Novaes, 1169, no horá-
rio das 13h00 às 17h00, dias úteis ex-
pondo sua reclamação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré

V A C I N A Ç Ã O :

Dia D da Campanha de Vacinação
contra Rubéola acontece hoje

Acontece hoje na
Estância Turística de
Avaré, o Dia D da Cam-
panha de Vacinação con-
tra Rubéola.

Todos os homens e
mulheres de 20 à 40
anos devem tomar a va-
cina, mesmo que já te-
nha tomado antes.

A única restrição é
quanto as gestantes,
que não devem ser va-
cinadas.

Todos os Postos de
Saúde, PSF's, escolas
municipais, supermerca-
dos, equipes no Largo
do Mercado, no Largo
São João e na Concha
Acústica, estarão aten-
dendo a população para
tomar a vacina além de
três postos volantes que
também estarão passan-
do no comércio.

Rubéola - é uma
doença aguda causada

por vírus, muito conta-
gioso, que se transmite
com extrema facilidade.
A pessoa doente pode
apresentar manchas
avermelhadas na pele,
começando no pesco-
ço, que depois se alas-
tra para o tronco, per-
nas e braços.

Transmissão - Os
vírus são transmitidos de
uma pessoa infectada
para outra quando esta
entra em contato direto
com as gotículas de se-
creções que saem do
nariz e da boca da pes-
soa infectada ao tossir,
falar ou espirrar. A trans-
missão por meio de ob-
jetos contaminados, ou
seja, a transmissão indi-
reta, pode acontecer.
Quando a grávida man-
tém contato com as go-
tículas de secreções de
pessoa doente, mesmo

assintomática, ela trans-
mite o vírus para o bebê
através da placenta. O
vírus provoca infecção
na placenta e no feto.

Não é uma doença
grave o problema é
quando ela é transmitida
à mulher grávida. Neste
caso a gestante pode
abortar ou o bebê pode
nascer morto, além dis-
so a criança pode nas-

cer com a Síndrome da
Rubéola Congênita
(SRC) e apresentar al-
guns problemas que per-
duram por toda vida. Os
problemas mais comuns
são: deficiência auditiva
(surdez), lesões oculares
(retinopatia, catarata,
glaucoma), problemas
no coração (más forma-
ções cardíacas), proble-
mas neurológicos.
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DIVULGAÇÃO

Curso incentiva criação de tilápias em tanque-rede
O Sindicato Rural de

Avaré, com apoio do SE-
NAR/SP e da Prefeitura
da Estância Turística de
Avaré, através da Secre-
taria Municipal de Agri-
cultura e Abastecimento,
promove nos próximos
dias 12 e 13 de setembro,
o Curso de Criação de
Tilápias em Tanque-rede.

As aulas teóricas
acontecem na sede do
Sindicato Rural de Avaré
e a prática em uma pro-
priedade demonstrativa
na região. O curso abor-
dará nutrição, manejo,
instalações, espécies
mais utilizadas, custos de
produção, mercado, doen-
ças em peixes, qualidade
da água e outros aspec-
tos da criação.

 O curso, com vagas

Tanque-rede: boa opção de investimento na represa de Jurumirim

limitadas, é apostilado,
com certificado de parti-
cipação e será ministrado
pelo zootecnista Moisés
Anthero, instrutor do SE-
NAR/SP, e visa capacitar

pequenos produtores, pes-
cadores artesanais, técni-
cos, integrantes de coope-
rativas ou associações de
pescadores e investidores
do agronegócio.

POTENCIAL – Fer-
nando Franco, gestor de
agronegócio da Secretaria
da Agricultura de Avaré,
ressalta a qualidade da
água da represa Jurumirim

como um dos principais fa-
tores que torna o local ade-
quado para o desenvolvi-
mento da criação de pei-
xes em tanque-rede.

Outros aspectos des-
tacados pelo gestor são os
incentivos governamentais
e as linhas especiais de
crédito para associações
ou cooperativas de pesca-
dores, produtores rurais,
pescadores artesanais ou
projetos individuais, com
juros baixos e carência
para o pagamento.

De acordo com Fer-
nando, os itens financiá-
veis via Banco do Brasil
S/A ou Feap/Banagro/
Nossa Caixa, são tan-
ques-redes completos,
barco, remo, salva-vidas
ou aeradores, equipamen-
tos, alevinos e ração para

o primeiro lote. “Temos
que incentivar a criação
intensiva de peixes em
tanques-rede nas cidades
da região banhadas pelas
águas da represa de Juru-
mirim, que é de uso múlti-
plo. Esse tipo de criação
destaca-se hoje como
uma das atividades mais
rentáveis do agronegócio
paulista, impulsionada pelo
alto preço da carne ver-
melha e da lucratividade
ao piscicultor” destacou.

INSCRIÇÕES E IN-
FORMAÇÕES
Sindicato Rural de Avaré
- (14) 3733-5666
sra.avaresenar@uol.com.br
Secretaria de Agricultura
de Avaré - (14) 3733-4182
E-mail: agricultura@ava-
re.sp.gov.br

Alimentação sustentável é tema de Simpósio
S A Ú D E :

SAIBA O QUE É A MULTIMISTURA
A Multimistura  é composta de 70% de farelo (arroz

e ou trigo) tostado; 15% de pó de folhas de mandioca e
15% de pó de sementes (abóbora, gergelim, linhaça,
girassol). Deve-se usar uma colher de sopa por pes-
soa, por dia, dividida em 3 refeições. Serve para me-
lhorar a saúde de pessoas de qualquer idade e, princi-
palmente, crianças.

COMO FAZER A MULTIMISTURA
Peneirar o farelo de arroz e ou trigo e tostar em

panela grossa.
Folhas de mandioca: depois de lavar as folhas,

deixar em uma solução de 1 litro de água e 1 colher
(sopa) de água sanitária por 20 minutos. Secar as fo-
lhas em lugar ventilado, à sombra ou em forno entrea-
berto até se tornarem crocantes, mexendo algumas
vezes. Amassar bem e passar no liquidificador até virar
pó. Com esse processo, elimina-se o ácido cianídrico.

Sementes de Abóbora: lavar para retirar os fiapos,
secar ao sol. Colocar no forno brando, mexendo algu-
mas vezes até se tornarem crocantes. Passar no liqui-
dificador até virar pó. Peneirar.

Misturar bem todos os ingredientes e guardar em
potes de vidro bem tampados.

Realizado recente-
mente, o Simpósio de
Hortaliças – “Do Produ-
tor ao Consumidor”, pro-
movido pela Faculdade de
Ciências Agronômicas
(FCA) – UNESP/Botu-
catu teve como eixo prin-
cipal o conceito de ali-
mentação sustentável,
abordando temas agronô-
micos e tecnológicos da
produção, integrando o
setor produtivo com a
área da saúde.

O evento foi dividido
na parte agronômica e
nutricional e destacou o
consumo de hortaliças e
toda a cadeia produtiva
da horticultura como ins-
trumento de promoção da
saúde da população. Par-
ticiparam do simpósio
olericultores, estudantes
de agronomia, nutricio-

nistas, diretores de esco-
la, merendeiras, profissi-
onais da saúde e público
em geral.

A monitora do Pronaf
junto ao EDR/CATI/Re-
gional Avaré e especia-
lista em alimentos à base
de soja, Maria Elena da
Silva Pereira participou
do evento e avaliou a ini-
ciativa da UNESP como
muito oportuna.

Clara Terko Takaki
Brandão, médica pediatra e
nutróloga, foi uma das pa-
lestrantes que abordou o
tema “Alimentos Funcionais
da Horta Perene” e realizou
a Oficina Culinária de ‘’Ali-
mentação Sustentável”.

Para ela, o Brasil é
um país muito rico em
alimentos. “Cada região
precisa valorizar essa
riqueza para que todos

possam comer melhor”,
ensina.

A mandioca é um
exemplo. Além da raiz, a
folha é riquíssima em mi-
nerais e vitaminas, tendo
mais ferro que a carne,
mais vitamina A que o lei-
te. A composição e a pro-
porção entre seus nutri-
entes é tão perfeita que

pequenas quantidades do
seu pó,  acrescentadas
todos os dias em nossa
comida, pode controlar a
anemia, aumentar a imu-
nidade e reduzir a gravi-
dade das infecções.

MULTIMISTURA
“É um princípio bási-

co de nutrição. É um ali-
mento e não um medica-

DIVULGAÇÃO

Verduras, legumes, cereais e frutas: equilíbrio para o
corpo e a mente

mento. Contém um con-
centrado de minerais e
vitaminas. Repõe nutri-
entes e vitaminas funda-

mentais e também reduz
a absorção de metais no-
civos como o mercúrio,
chumbo e alumínio.
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No último domingo,
dia 24d, o time avareen-
se de Futebol America-
no “AVARÉ BLACK
HORSE”  literalmente
atropelou o time paulis-
tano “Roadrunners” pelo
placar de 20 x 00. Com
atuações impecáveis no
ataque, o Black Horse
comandado pelo QB
Batman, pulverizou a

Carrossel Caipira vence o Roadrunners no CT da Portuguesa
DIVULGAÇÃO

defesa adversária com 3
TD’s e 1 conversão de
2 pontos do WL Cabe-
lo. Já a defesa consegui-
ram neutralizar toda e
qualquer tentativa em
colocar pontos no pla-
car, o ataque do Roa-
drunners. O próximo
confronto será no próxi-
mo dia 7, contra o invic-
to Silver Bullets.

Autora avareense
lançará livro “Arte em

Minha Vida”
No próximo dia 6, a

autora Kerollin Evange-
lista Calsoni, estará lan-
çando seu livro “Arte em
Minha Vida” no Teatro
Municipal a partir das
20:00 horas.

O livro fala de uma

C U L T U R A :

cristã que leva a arte do
teatro para as igrejas. Os
convites podem ser reti-
rados na Secretaria de
Cultura. Para adquirir o
livro, ligue 9763-7742
ou 3732-5057, que cus-
ta R$ 10,00.

Retire
gratuitamente o

Semanário
Oficial da
Estância

Turística de
Avaré no Paço

Municipal,
Centro

Administrativo
e nas Bancas

de Jornais
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Rock, samba, MPB,
frevo, maracatu, enfim,
uma mistura de ritmos
que deu muito trabalho
aos jurados Osni Ribei-
ro, Alécio Di Pascucci e
Serjo Santa Rosa, du-
rante os dois dias de
apresentação das 25
músicas selecionadas
para as pré-eliminatóri-
as avareenses da Feira
Avareense da Música
Popular – FAMPOP -,
realizadas nos dias 21 e
22, quinta e sexta-feira
da semana passada, no
Teatro Municipal “Octá-
vio Morales Moreno”.

Das 25 músicas
apresentadas, 13 foram
escolhidas para a elimi-
natória avareense, que
acontece no dia 11 de

Escolhidas 13 músicas para a eliminatória avareense da FAMPOP

Luciana Tegani cantou “Lamento” de Lito Puleio

DIVULGAÇÃO

Wilson Teixeira com a música “O Rei da Alegria”

setembro, no Ginásio de
Esportes “Kim Negrão”,
ao invés de 12 músicas,
conforme estava previs-
to. Foram selecionadas
as músicas “Meia Luz”
(Gustavo Papim Camar-
go), “Ana X” (Igda Lu-
cia Matos), “A Espera”
(Cláudio Guerra), “Ca-
ras Pintadas” (Ednel de
Oliveira Floriano), “Pa-
lavras” (Rosa Yuri),
“Avelã” (Gustavo Pa-
pin), “Dejá Vu” (Francis-
co Cleidson Saraiva
Cardoso – Cacau), “Rei
da Alegria” (Wilson Tei-
xeira), “Armas” (Fer-
nando Santos/Amauri
Albuquerque), “Menina
da Ladeira” (Rodrigo
Custódio), “Lamento”
(José Antonio Puleio),

“Arribaçá” (Wilson Bar-
celos) e “Devaneio em
Mi (M)aior” (Daniel Chi-
apetto/Carolina Rivero).
Após a apresentação
das músicas, haverá

show com a cantora ava-
reense Bruna Caram.
Das 13 músicas, 4 ou 5
deverão ser escolhidas
para representar Avaré
na fase nacional.

Vale destacar aqui o
trabalho da banda de
apoio do festival, que
participou de quase to-
das as músicas apresen-
tadas no Teatro Munici-

pal, composta pelo ma-
estro Du Javaro (tecla-
dos), Alexandre (bate-
ria), Maú (baixo), Gean-
dré (percussão) e Spo-
ck (guitarra).


