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Prefeitura dará início às obras para construção
de Farol e Restaurante Panorâmico

RONALDO

Em pouco tempo a
Prefeitura da Estância
Turística de Avaré dará
início às obras de cons-
trução de um farol e res-
taurante panorâmico no
Camping Municipal.

As obras serão exe-
cutadas com verbas do
DADE (Departamento
de Apoio e Desenvolvi-
mento das Estâncias) e
aguardava apenas a li-
cença ambiental para

seu início. Nesta sema-
na saiu a licença e em
pouco tempo a obra será
iniciada.

A Prefeitura já ha-
via feito toda sua parte,
como o projeto enviado
e aprovado pelo DADE,
a licitação das duas
obras que já definiram
as empresas contrata-
das. O único empecilho
era a licença ambiental.
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Com as obras o Camping ganhará mais dois atrativos turísticos

Animais empalhados
voltam ao Museu de Avaré

Tamanduá é uma das atrações

O Museu Histórico e
Pedagógico Anita Ferrei-
ra de Maria recebeu nes-
ta semana a volta de vá-
rios animais empalhados
que há vários anos havi-
am se perdido.

O animais se perde-
ram do acervo do museu
após várias mudanças
de sede. Preocupada
com o destino dos ani-

mais, a Secretaria da
Cultura pesquisou para
saber onde se encontra-
vam as peças e desco-
briu que estavam em-
prestadas para a Polícia
Ambiental. As peças
eram usadas pela Polí-
cia Ambiental para a re-
alização de palestras
educativas.
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MÁRIO BIXIGA

No próximo dia 2
de fevereiro, às 20 ho-
ras, no Salão de Even-
tos do Hotel Villa Ver-
de, acontece a reunião
para o início do Proje-
to de Repovoamento

Reunião inicia projeto para repovoamento
de peixes na Represa Jurumirim

de Peixes da Represa
Jurumirim.

O encontro contará
com presença de técni-
cos e diretores da Duke
Energy (empresa res-
ponsável pela Usina Ju-

rumirim), Polícia Ambi-
ental, prefeitos, presi-
dente de câmaras e ve-
readores de várias cida-
des banhadas pela Re-
presa Jurumirim, como
Avaré, Campina do

Monte Alegre, Angatu-
ba, Paranapanema,
Cerqueira César, Pira-
ju, Itatinga, Itaí, Taqua-
rituba, Fartura, entre
outras.

Página 12.
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Center Som Watanabe - Rua Alagoas, 1543
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Banca do Mercado - Praça da Independência, s/nº
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Farmais - Rua Rio Grande do Sul, 1355
Babucha - Rua Pernambuco, 1472
Brilho Sutil - Rua Alagoas, 1599
Planeta Vídeo - Rua Pernambuco, 1330
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ZONA AZUL



AVARÉ, 13 DE JANEIRO DE 2007 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 3

LICITAÇÃO

ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO
Tomada de Preço nº. 086/06 – Processo nº. 481/06, 28 de
dezembro de 2006, a empresa JHSC CONSTRUÇÕES E MON-
TAGENS INDUSTRIAIS LTDA, no valor global de R$ 377.637,23
(trezentos e setenta e sete mil, seiscentos e trinta e sete reais e
vinte e três centavos), objetivando a aquisição de materiais e
mão-de-obra para a reurbanização de praças públicas em guias
pré-moldadas de concreto para jardim e piso em mosaico portu-
guês no Bairro Gilberto Filgueiras II – Convênio DADE/ST - Jose-
lyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal - Adjudicado em: 08/
01/2007.

ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO
Tomada de Preço nº. 087/06 – Processo nº. 482/06, 28 de
dezembro de 2006, a empresa JHSC CONSTRUÇÕES E MON-
TAGENS INDUSTRIAIS LTDA, no valor global de R$ 118.226,90
(cento e dezoito mil, duzentos e vinte e seis reais e noventa
centavos), objetivando a aquisição de materiais e mão-de-obra
para urbanização da Praça Bom Jardim no Bairro Jardim Painei-
ras – Convênio DADE/ST - Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito
Municipal - Adjudicado em: 08/01/2007.

AVISO DE EDITAL
LEILÃO nº. 001/07 – Processo nº. 001/07

Objeto: alienação de 364 (trezentos e sessenta e quatro) car-
tuchos vazios para impressora, no estado em que se encon-
tram, conforme anexo ao edital.
Data para Cadastramento: 30 de janeiro de 2007, às 13:30
horas, no Dep. Licitação.
Data de Abertura: 30 de janeiro 2007, às 14:00 horas, no Dep.
Licitação.
Informações: Dep. de Licitação – Praça Juca Novaes, nº. 1169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 - Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 10 de janeiro de 2007 - Rosemaria
de Góes – Presidente da CPJL.

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
Fica PRORROGADO o contrato, referente ao prazo de entrega
do monumento de identificação da entrada da Secretaria Munici-
pal de Turismo, originalmente celebrado na Dispensa de Lici-
tação nº. 037/06 – Processo nº. 127/06, que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa FLÁVIA
REGINA FERRARI RODRIGUES ME, com prorrogação até 27 de
janeiro de 2007 - Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Es-
tância Turística de Avaré.

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
Fica PRORROGADO o contrato, referente ao prazo de en-
trega dos serviços de restauração e construção de pedes-
tal para o monumento no Parque Industrial, originalmente ce-
lebrado na Dispensa de Licitação nº. 042/06 – Processo
nº. 147/06, que faz entre si a Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré e a empresa FLÁVIA REGINA FERRARI RODRI-
GUES ME, com prorrogação até 27 de janeiro de 2007 -
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turística
de Avaré.

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
Fica PRORROGADO o contrato, referente ao prazo de entrega
do chafariz a ser instalado na Avenida Paulo Novaes, original-
mente celebrado no Convite nº. 057/06 – Processo nº. 130/
06, que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e a empresa FLÁVIA REGINA FERRARI RODRIGUES ME, com
prorrogação até 27 de janeiro de 2007 - Joselyr Benedito
Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO
Convite nº. 063/05 – Processo nº. 142/05 fica aditado no
valor de R$ 16.234,59 (dezesseis mil, duzentos e trinta e
quatro reais e cinqüenta e nove centavos), para a empre-
sa C.M. SANTANA & CIA LTDA ME, o que corresponde a
aproximadamente 18,44% (dezoito vírgula quarenta e quatro
por cento) do valor total adjudicado no processo licitatório em
questão, objetivando a contratação de empresa para forneci-
mento de materiais e mão-de-obra para execução e reforma de
praças públicas, incluindo demolição, nas Praças Rui Barbosa e
Praça Juca Novaes.
Assinatura do Termo Aditivo em: 28 de dezembro de 2006.

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO
Convite nº. 054/06 – Processo nº. 116/06

Analisando os autos foram verificadas divergências quanto à
numeração, no Termo Aditivo que trata o Convite nº. 054/06 –
Processo nº. 116/06, motivo pelo qual os atos praticados por
este setor e assinados pelo Senhor Prefeito Municipal deverão
se re-ratificados, nos seguintes termos:
ONDE LIA-SE:
“RESOLVEM ADITAR o ajuste datado de 22 de março de 2006,
resultante do processo licitatório na modalidade Convite nº.
084/06 – Processo nº. 116/06.”
AGORA LEIA-SE:
“RESOLVEM ADITAR o ajuste datado de 22 de março de 2006,
resultante do processo licitatório na modalidade Convite nº.
054/06 – Processo nº. 116/06.”
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 05 de janeiro de
2.007.
Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito Municipal.

LEGISLATIVO

EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
Contratado: Sino Informática & Sistemas S/C LTDA.
Objeto: Prestação de serviços profissionais especializados de
consultoria, suporte técnico e licença do aplicativo “Gestão do
Processo Legislativo”
Prazo de vigência do contrato: 12 (doze) meses
Valor: R$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais), sendo
R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) mensais
Fundamento legal: artigo 24, II, c/c artigo 57, IV da Lei 8.666/93
Referente: Prorrogação de contrato firmado em 15/01/2004
Data do ajuste: 28 de dezembro de 2.006

EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
Contratado: Vanderlei Joel Ballmann Sistemas - BethaSP Sistemas
Objeto: Disponibilização de sistemas informatizados para mi-
crocomputadores nas áreas de contabilidade pública, patrimô-
nio e almoxarifado
Prazo de vigência do contrato: 12 (doze) meses
Valor: R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), sendo
R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) mensais
Fundamento legal: artigo 57, IV da Lei 8.666/93
Referente: Prorrogação de contrato firmado em 12/04/2006 -
Convite nº 01/2006 - Processo nº 08/2006
Data do ajuste: 28 de dezembro de 2.006

DECRETOS

Decreto n.º 1.334, de 10 de janeiro de 2007
(Dispõe sobre a Declaração de utilidade pública para fins de

desapropriação, e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação amigável ou judicial, a área de terras abaixo,
medindo 2.940,65  m², de propriedade de LUIZ OTÁVIO CLI-
VATTI, localizada na Rua Mauro Aredes Pereira - Chácara Tino-
co, nesta cidade, que será utilizada para ampliação de instala-
ções escolares
Local:- Rua Mauro Aredes Pereira – Chácara Tinoco – Avaré/SP
Proprietário:- LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
Área territorial:- 2.940,65 m²;
Descrição da Área :-
“Um terreno, com área de 2.940,65 metros quadrados, situado
na Chácara Tinoco, nesta cidade, município e Comarca de Ava-
ré, com as seguintes medidas e confrontações: do marco 3/1,
distância 69,90 metros; rumo 36°39’NO, confrontando com o lote
atribuído ao donatário Nelson Aparecido Garcia, do marco 3/1 ao
marco 4/1, distância de 40,00 metros, rumo 55°03’SO, confronta
com a linha de edificação de uma rua projetada, do marco 4/1 ao
marco 4, distãncia de 73,70 metros, rumo 35°07’SE, confronta
com o lote da donatária Conceição Aparecida Garcia Costa; do
marco 4 ao marco 3, distância de 41,80 metros, rumo 50°10’NE,
confronta com propriedade de Olinda Garcia, havido na forma
do registro nº 02 (dois) na matrícula nº 19.453, do livro nº 2, do
Oficial de Registro de Imóveis desta Comarca de Avaré; cadas-
trado junto a Prefeitura  Municipal local sob nº 4.367.020.00.”
Artigo 2º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta das dotações orçamentárias do orçamento vigente.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 10 de janeiro de
2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto nº 1.335, de 10 de janeiro de 2007
(Dispõe sobre revogação do Decreto nº 197,

de 12 de janeiro de 1995.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística
de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica revogado o Decreto nº 197, de 12 de janeiro de
1995, que dispõe sobre padronização de veículos de pequeno
porte da Frota Municipal e dá outras providências.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 10 de janeiro de
2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE AVARÉ

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 01/2006 (ABERTURA DE INSCRIÇÕES)

(retificação)
O Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ava-
ré, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, faz
saber que retifica o Edital nº 01/2006 (publicado no Semanário
Oficial do Município de Avaré em 09.12.2006), para constar o
que segue e não como constou:
1) O Anexo I – Conteúdos programáticos – Conhecimentos Es-
pecíficos para o cargo de Procurador Jurídico, na disciplina Di-
reito Penal passa a ter a seguinte redação:
Direito Penal: Aplicação da Lei Penal. Princípios da legalidade e
da anterioridade da Lei. Interpretação. Analogia. A Lei Penal no
tempo. A Lei Penal no espaço. Conceito de crime. Requisitos,
elementos e circunstâncias do crime. Crimes contra a pessoa.
Crimes contra o patrimônio. Crimes contra a fé pública. Crimes
contra a administração pública. Crimes contra a Ordem Tributá-
ria e a Ordem Econômica (Leis nºs 8.137/90 e 8.176/91). Crimes
contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86). Crimes
falimentares (D.L. nº 7.661/45, artigos 186 a 199). Efeitos civis e
trabalhistas da sentença penal. Crime contra a Organização do
Trabalho. Crime culposo em função de ato ilícito.
E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedida a
presente retificação ao Edital 01/2006.
Avaré, em 11 de janeiro de 2.007

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
Presidente

COMUNICADO
A Secretaria Municipal de Habitação da Prefeitura
da Estância Turística de Avaré informa a todos os
mutuários da CDHU (Companhia de Desenvolvimen-
to Habitacional Urbano) que os mutuários que ven-
derem suas casas não poderão participar de futuros
sorteios da CDHU em todo Estado de São Paulo.
Maiores informações poderão ser obtidas na Secre-
taria Municipal de Habitação (Rua Rio Grande do
Sul, 1810 – Centro Administrativo Municipal).

 Secretaria Municipal de Habitação
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Decreto n.º 1.336, de 11 de janeiro de 2007
(Dispõe sobre a Declaração de utilidade pública para fins de

desapropriação, e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação amigável ou judicial, a área de terras abaixo,
medindo 3.147,516  m², de propriedade da RFFSA- REDE FER-
ROVIÁRIA FEDERAL – S/A, localizada  entre as Ruas Sergipe,
Rua Paraná, Avenida Major Rangel, antiga Estação e a Praça
Guaraciaba Amorim – Zona Urbana - Município e Comarca de
Avaré, Estado de São Paulo.
Local:- Área 1: situada entre as Ruas Sergipe, Rua Paraná,
Avenida Major Rangel, antiga Estação e a Praça Guaraciaba
Amorim – Zona Urbana - Município e Comarca de Avaré, Estado
de São Paulo.
Proprietário:- RFFSA – Rede Ferroviária Federal S/A
Área territorial:- 3.147,516 m²;
Descrição da Área :-
“UMA GLEBA DE TERRAS contendo a área de 3.147,516m²,
dentro das seguintes divisas e confrontações:- As divisas des-
ta área inicia - se no ponto nº1, situado na margem da Avenida
Major Rangel, daí segue em reta na confrontação com a antiga
Estação e Praça Guaraciaba Amorim, a distância de 59,329 me-
tros até o ponto nº2; daí deflete a direita e segue por cerca
margeando a rua Paraná, a distância de 62,744 metros até o
ponto nº3, situado na esquina com a Rua Sergipe; daí deflete a
direita e segue por cerca margeando a Rua Sergipe, a distância
de 69,840 metros até o ponto nº4, situado na esquina da Rua
Sergipe com a Avenida Major Rangel; daí deflete a direita e se-
gue margeando a Avenida Major Rangel a distância de 35,134
metros até o ponto nº1, ponto este que serviu de partida e inicio
destas divisas e confrontações.”
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 11 de janeiro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n.º 1.337, de 11 de janeiro de 2007
(Dispõe sobre a Declaração de utilidade pública para fins de

desapropriação, e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação amigável ou judicial, a área de terras abaixo,
medindo 1.158,355  m², de propriedade da RFFSA- REDE FER-
ROVIÁRIA FEDERAL – S/A, localizada  entre a Avenida Major
Rangel, Área 1 e Área 3 da RFFSA- Rede Ferroviária Federal S/
A e Praça Guaraciaba Amorim – Zona Urbana - Município e Co-
marca de Avaré, Estado de São Paulo.
Local:- Área 2: situada entre a Avenida Major Rangel, Área 1 e
Área 3 da RFFSA- Rede Ferroviária Federal S/A e Praça Guara-
ciaba Amorim – Zona Urbana - Município e Comarca de Avaré,
Estado de São Paulo.
Proprietário:- RFFSA – Rede Ferroviária Federal S/A
Área territorial:- 1.158,355 m²;
Descrição da Área :-
“UMA GLEBA DE TERRAS contendo a área de 1.158,355m²,
dentro das seguintes divisas e confrontações:- As divisas des-
ta área inicia - se no ponto nº1, situado na margem da Avenida
Major Rangel; daí segue em reta margeando a Avenida Major
Rangel a distância de 56,740 metros até o ponto A, situado na
divisa com a área 3 da RFFSA – Rede Ferroviária Federal; daí
deflete a direita e segue na confrontação com a RFFSA – Rede
Ferroviária Federal, a distância de 20,588 metros até o ponto B;
daí deflete a direita e segue na confrontação com a Praça Gua-
raciaba Amorim, a distância de 56,674 metros até o ponto C; daí
deflete a direita e segue em reta, na confrontação com a área 1
da RFFSA – Rede Ferroviária Federal, a distância de 20,266
metros até o ponto nº1, ponto este que serviu de partida e inicio
destas divisas e confrontações.”
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 11 de janeiro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n.º 1.338, de 11 de janeiro de 2007
(Dispõe sobre a Declaração de utilidade pública para fins de

desapropriação, e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação amigável ou judicial, a área de terras abaixo,
medindo 1.795,600  m², de propriedade da RFFSA- REDE FER-
ROVIÁRIA FEDERAL – S/A, localizada  entre a Avenida Major
Rangel, Área 2, Área 4 da RFFSA- Rede Ferroviária Federal S/A
e Rua Paraná, Zona Urbana - Município e Comarca de Avaré,
Estado de São Paulo.
Local:- Área 3: situada entre a Avenida Major Rangel, Área 2, Área
4 da RFFSA- Rede Ferroviária Federal S/A e Rua Paraná, Zona
Urbana - Município e Comarca de Avaré, Estado de São Paulo.
Proprietário:- RFFSA – Rede Ferroviária Federal S/A
Área territorial:- 1.795,600 m²;
Descrição da Área :-
“UMA GLEBA DE TERRAS contendo a área de 1.795,600m²,
dentro das seguintes divisas e confrontações:- As divisas des-
ta área inicia - se no ponto A, situado na margem da Avenida
Major Rangel; daí segue em reta margeando a Avenida Major
Rangel a distância de 27,753 metros até o ponto D, situado na
divisa com a área 4 da RFFSA – Rede Ferroviária Federal; daí
deflete a direita e segue por cerca na confrontação com a área
4 da RFFSA – Rede Ferroviária Federal, a distância de 64,837
metros até o ponto E; daí deflete a direita e segue por cerca na
confrontação com a Rua Paraná, a distância de 27,395 metros
até o ponto F; daí deflete a direita e segue por cerca em reta, na
confrontação com a Praça Guaraciaba Amorim e área 2 da RFF-
SA – Rede Ferroviária Federal, a distância de 64,833 metros até
o ponto A, ponto este que serviu de partida e inicio destas divi-
sas e confrontações.”
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 11 de janeiro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n.º 1.339, de 11 de janeiro de 2007
(Dispõe sobre a Declaração de utilidade pública para fins de

desapropriação, e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação amigável ou judicial, a área de terras abaixo,
medindo 3.508,400  m², de propriedade da RFFSA- REDE FER-
ROVIÁRIA FEDERAL – S/A, localizada  entre a  Avenida Major
Rangel, Área 3 da RFFSA- Rede Ferroviária Federal S/A, Prefei-
tura Municipal de Avaré e OAB, Rua Paraná, Zona Urbana -
Município e Comarca de Avaré, Estado de São Paulo.
Local:- Área 4: situada entre a Avenida Major Rangel, Área 3 da
RFFSA- Rede Ferroviária Federal S/A, Prefeitura Municipal de
Avaré e OAB, Rua Paraná, Zona Urbana - Município e Comarca
de Avaré, Estado de São Paulo.
Proprietário:- RFFSA – Rede Ferroviária Federal S/A
Área territorial:- 3.508,400 m²;
Descrição da Área :-
“UMA GLEBA DE TERRAS contendo a área de 3.508,400m²,
dentro das seguintes divisas e confrontações:- As divisas des-
ta área inicia - se no ponto D, situado na margem da Avenida
Major Rangel; daí segue em reta margeando a Avenida Major
Rangel, cruzando a Rua Amazonas, a distância de 56,000 me-
tros até o ponto G, situado na divisa com a Prefeitura Municipal
de Avaré e a OAB; daí deflete a direita e segue na confrontação
com a Prefeitura Municipal de Avaré e a OAB, a distância de
64,840 metros até o ponto H; daí deflete a direita e segue na
confrontação com a Rua Paraná, cruzando a Rua Amazonas a
distância de 56,000 metros até o ponto E; daí deflete a direita e
segue em reta, na confrontação com área 3 da RFFSA – Rede
Ferroviária Federal, a distância de 64,837 metros até o ponto D,
ponto este que serviu de partida e inicio destas divisas e con-
frontações.”
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 11 de janeiro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n.º 1.340, de 11 de janeiro de 2007
(Dispõe sobre a Declaração de utilidade pública para fins de

desapropriação, e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação amigável ou judicial, a área de terras abaixo,
medindo 4.145,180  m², de propriedade da RFFSA- REDE FER-
ROVIÁRIA FEDERAL – S/A, localizada  entre a  Avenida Major
Rangel,  Prefeitura Municipal de Avaré, Rua Paraná,  Rua Coro-
nel João Cruz – Zona Urbana - Município e Comarca de Avaré,
Estado de São Paulo.
Local:- Área 5: situada entre a Avenida Major Rangel,  Prefeitura
Municipal de Avaré, Rua Paraná,  Rua Coronel João Cruz – Zona
Urbana - Município e Comarca de Avaré, Estado de São Paulo.
Proprietário:- RFFSA – Rede Ferroviária Federal S/A
Área territorial:- 4.145,180 m²;
Descrição da Área :-
“UMA GLEBA DE TERRAS contendo a área de 4.145,180m², den-
tro das seguintes divisas e confrontações:- As divisas desta
área inicia - se no ponto I, situado na margem da Avenida Major
Rangel e final da Rua Coronel Coutinho; daí segue em reta mar-
geando a Avenida Major Rangel, a distância de 52,014 metros
até o ponto J; daí segue em reta, a distância de 9,285 metros até
o marco K; daí segue em reta, a distância de 21,686 metros até
o marco L, situado junto a margem da Avenida Major Rangel; daí
segue em curva, na mesma confrontação anterior, a distância
de 13,742 metros até ponto M; daí segue em reta cruzando uma
travessa da Avenida Major Rangel, a distância de 21,012 metros
até o ponto N; daí segue em reta, a distância de 12,898 metros
até o ponto O; daí segue em curva pela Rua Coronel João Cruz,
a distância de 11,201 metros até o ponto P; daí segue margean-
do a Rua Paraná, a distância de 32,302 metros até o ponto Q; daí
cruza uma travessa a distância de 31,472 metros até o ponto R;
daí segue em reta cruzando a Rua Coronel Coutinho, a distância
de 54,527 metros até o ponto S; daí deflete a direita e segue na
confrontação com a Prefeitura Municipal de Avaré, a distância
de 69,518 metros até o ponto I, ponto este que serviu de partida
e inicio destas divisas e confrontações.”
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 11 de janeiro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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Reiniciado trabalho de pavimentação
das ruas da Vila Esperança

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré retomou os trabalhos
para pavimentação das
ruas da Vila Esperança.
Os trabalhos estavam
paralisados em virtude
das chuvas dos últimos
dias, mas agora foram
retomados com a colo-
cação das guias.

No total serão pavi-
mentadas cinco ruas, in-
clusive a interligação
com a Avenida Getúlio
Vargas. A obra está sen-
do executada em uma
parceria entre a Prefeitu-
ra de Avaré, o Ministé-
rio das Cidades e a Cai-
xa Econômica Federal.

O Bairro Vila Espe-
rança foi implantado em
Avaré em 1998. Na
época, a Prefeitura fez a Devido às chuvas dos últimos dias os trabalhos estavam paralizados

doação de lotes e parte
do material de constru-
ção para assentar famí-
lias carentes que esta-
vam em situação de ris-
co na então Favela da
Biquinha.

A Secretaria Muni-
cipal do Bem Estar So-
cial, que teve participa-
ção fundamental na
melhoria de condição
destas famílias, man-
tém o trabalho assistin-
do até hoje estas pes-
soas, sempre respei-
tando critérios.

Com a pavimenta-
ção da Vila Esperança,
a Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré
cumpre o seu papel em
levar melhor condição
de vida às famílias ne-
cessitadas.

MÁRIO BIXIGA

Prefeitura retoma “Operação Tapa Buraco” nas calçadas

Calçadas estão sendo preparadas para receber o calçamento

Em 2007 a Prefei-
tura da Estância Turís-
tica de Avaré voltou a
realizar o trabalho para
melhorias nas calçadas
da cidade. A Opera-
ção Tapa Buraco nas
calçadas teve início no
ano passado com a re-
cuperação das calça-
das das ruas centrais
da cidade.

Agora a operação
se expande para os
bairros periférico da ci-
dade. Neste início de
ano, os trabalhos estão
concentrados na Rua
Major Vitoriano, no
Bairro Alto.

MÁRIO BIXIGA

O objetivo da Pre-
feitura é dar mais tran-

qüilidade ao pedestre
para que possam cami-

nhar em calçadas sem
buracos.

Luciana Tegani é
atração do Projeto

Terças Musicais

Luciana Tegani se
apresenta no Teatro

Municipal

Na próxima ter-
ça-feira (dia 16/01) a
atração do Projeto
Terças Musicais será
a cantora Luciana
Tegani. A apresenta-
ção acontece no Te-
atro Municipal a par-
tir das 20 horas.

O Projeto Terças
Musicais traz sempre
uma atração musical
no Teatro Municipal.
As  apresen tações
acontecem uma vez
por mês, sempre às
terças-feiras.

MÁRIO BIXIGA
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Prefeitura cancela Carnaval de Rua em Avaré
A Prefeitura da Es-

tância Turística de Ava-
ré decidiu cancelar para
este ano o Carnaval de
Rua com a apresenta-
ção das escolas de Sam-
ba, em Avaré. O motivo
é o baixo nível técnico
apresentado pelas Es-
colas de Samba no Car-
naval do ano passado.

As Escolas de Sam-
ba, e também os blocos,
foram advertidos de que
teriam que apresentar um
carnaval digno da Estân-
cia, pois no primeiro ano,
em 2005, as escolas sa-
íram de qualquer jeito,
explicando que não ha-
via tempo hábil, pois o
Carnaval acontece no
início de fevereiro.

Apesar de terem
mais de um ano para se
prepararem, as escolas

Sem o Carnaval de Rua a Prefeitura deverá contratar Trio Elétrico e investir no Carnaval do Camping

de samba e blocos dei-
xaram a desejar na pas-
sarela do samba em
2006. Apesar da Prefei-
tura ter investido em ar-
quibancadas, banheiros
químicos, som e libera-
do ainda ajuda financei-
ra substancial atendendo
praticamente todos os
pedidos dos sambistas.

De acordo com a
Prefeitura, as Escolas de
Samba de Avaré devem
procurar imitar Piraju,
onde o Carnaval, sem
dúvida, é profissional,
com os sambistas se
preparando o ano intei-
ro para entrar na Aveni-
da, e não deixar tudo
para a última hora, usan-
do fantasias rasgadas,
sem nenhuma preocupa-
ção com o público.

Apesar de cancelar

 ARQUIVO

o Carnaval de Rua em
Avaré, a Prefeitura vai
contratar Trios Elétricos

para animar o Carnaval
pelas principais ruas da
Estância e também vai

incrementar o Carnaval
no Camping Municipal e
Costa Azul, que normal-

mente recebe milhares
de pessoas durante os
festejos do Rei Momo.

Animais empalhados voltam ao Museu de Avaré
Nesta semana o

Museu Histórico e Pe-
dagógico Anita Ferreira
de Maria recebeu a volta
de vários animais empa-
lhados que há vários
anos haviam se perdido.

O animais se perde-
ram do acervo do mu-
seu após várias mudan-
ças de sede. Preocupa-
da com o destino dos
animais, a Secretaria da
Cultura pesquisou para
saber onde se encontra-
vam as peças e desco-
briu que estavam em-
prestadas para a Polícia
Ambiental. As peças
eram usadas pela Polí-
cia Ambiental para a re-
alização de palestras
educativas.

Animais estavam cedidos para a Polícia Ambiental

MÁRIO BIXIGA

Após um entendi-
mento entre a Secre-
taria Municipal de Cul-
tura e a Polícia Ambi-
ental os animais estão
de volta e podem ser

novamente visitados.
A solicitação da popu-
lação era grande, pois
muitos lembravam
destes animais e gos-
tariam de revê-los no

museu. Além disso as
peças interessam bas-
tante as crianças que
tem curiosidade de ver
animais que dificil-
mente teria a oportu-

nidade de conhecê-los
na natureza.

Dentre os animais
empalhados estão lo-
bos, jacaré, tatu, aves-
truz, seriema, veado,
capivara, tamanduá,
além de cabeça de
boi, casco do jabuti e

couro de uma cobra
sucuri.

O Museu Anita Fer-
reira de Maria fica na
Praça Rui Barbosa, no
Prédio do Antigo Fó-
rum, onde funciona tam-
bém a Secretaria Muni-
cipal de Cultura.
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Obras do farol e restaurante panorâmico serão iniciadas em breve
Em pouco tempo a

Prefeitura da Estância
Turística de Avaré dará
início às obras de cons-
trução de um farol e res-
taurante panorâmico no
Camping Municipal.

As obras serão exe-
cutadas com verbas do
DADE (Departamento
de Apoio e Desenvolvi-
mento das Estâncias) e
aguardava apenas a licen-
ça ambiental para seu iní-
cio. Nesta semana saiu a
licença e em pouco tem-
po a obra será iniciada.

A Prefeitura já havia
feito toda sua parte,
como o projeto enviado
e aprovado pelo DADE,
a licitação das duas
obras que já definiram as
empresas contratadas. O
único empecilho era a li-
cença ambiental.

O restaurante pano-
râmico será em forma-
to de um grande quios-
que e terá toda sua la-
teral em vidro. Isso para
que os visitantes pos-
sam fazer suas refeições
e apreciarem as belezas
da Represa Jurumirim.
Ocupará uma área
572m² e contará com

Restaurante panorâmico

Projeto do Farol que terá 24 metros de altura

REPRODUÇÃO

Na tarde da última
quarta-feira (dia 10/01)
estiveram na Prefeitura
da Estância Turística de
Avaré os novos direto-
res da Cia Luz e Força
Santa Cruz. Recente-
mente a Santa Cruz foi
adquirida pelo grupo
CPFL Energia e passa
a se chamar CPFL –
Santa Cruz.

Estiveram na Pre-
feitura Hélio Viana Pe-
reira (vice-presidente
de distribuição), Au-
gusto Rodrigues (dire-
tor de comunicação
empresarial), Otávio
Luiz Rennó Grilo (dire-
tor de operações) e
Marcos Sambo (as-
sessor de imprensa).

Na oportunidade
os novos diretores
apresentaram as novas
propostas da compa-
nhia. “Na verdade o
consumidor não senti-
rá mudança alguma,
pois não haverá manu-
tenção da tarifa. Esta-
mos nos apresentando
ao prefeito e buscando
firmar parcerias com as
prefeituras”, disse Hé-
lio Viana Pereira.

Dentre essas par-
cerias, em pouco tem-
po a Prefeitura preten-
de uniformizar a ilumi-
nação de toda a cida-
de com lâmpadas de
vapor de sódio de 250
watts. Serão substituí-
das 2 mil luminárias

Prefeitura fará parceria
com CPFL – Santa Cruz para
melhorar iluminação pública

deficientes para vapor
de sódio. Primeira-
mente serão trocados
800 pontos nas ruas
pavimentadas e poste-
riormente 1200 pontos
assim que as outras
ruas receberem a pavi-
mentação. Em pouco
Avaré terá uma ilumi-
nação uniforme em
toda a cidade.

Para o futuro, a
Prefeitura pretende fir-
mar outras parcerias
com a CPFL – Santa
Cruz, como a moder-
nização do centro da
cidade, onde pretende
deixar o local com ca-
bos subterrâneos.

A eletrificação rural
é outra preocupação e
a CPFL – Santa Cruz
garantiu que estará man-
tendo a mesma filosofia
de trabalho. Com o Pla-
no de Universalização,
através do Programa
Luz Para Todos, prati-
camente 100% da zona
rural de Avaré é abaste-
cida com luz elétrica.
Mesmo assim, caso
apareça alguma propri-
edade solicitando a liga-
ção, a CPFL – Santa
Cruz faz gratuitamente,
desde que a ligação seja
até 50 kilowats.

Hoje a CPFL Ener-
gia é uma das principais
empresas de Energia
Elétrica do país e abran-
ge 261 municípios no
Estado de São Paulo.

14,5m de raio. O res-
taurante será construí-
do nas proximidades de
onde funcionava o an-
tigo, demolido pela ad-
ministração anterior.

O farol será mais
um ponto turístico a ser

visitado na Estância Tu-
rística de Avaré. A obra
será executada nas pro-
ximidades do pesquei-
ro do camping e conta-
rá com 24 metros de al-
tura. Isso possibilitará
que os visitantes tenham

uma visão privilegiada de
boa parte da Represa de
Jurumirim. O farol ainda
contará com completa
iluminação o que o dei-
xará mais bonito e impo-
nente, mesmo no perío-
do noturno.
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Secretaria da Cultura entrega premiação
do Concurso de Enfeites Natalinos

Vencedores na categoria residencial

No último dia 27 de
dezembro, Secretaria
Municipal de Cultura
realizou a entrega dos
certificados e da premi-
ação aos primeiros co-
locados no Concurso
de Enfeites Natalinos.

Na categoria de loja
melhor enfeitada, a ven-
cedora foi a Planeta
Kids, que ganhou o prê-
mio de R$ 300,00, de-
pois ficou a Avaré Veí-
culos, que recebeu o
prêmio de R$ 200,00 e
em terceiro a Staroup,
que ganhou o prêmio de
R$ 100,00.

Na categoria de re-
sidência melhor enfeita-
da o vencedor foi Edson
Barbosa, que ganhou o
prêmio de R$ 200,00,
em segundo ficou Ma-
nuel Antunes Matheus,
que recebeu R$ 150,00
e em terceiro Simone

DIVULGAÇÃO

Curi e Wanderlei Boni-
fácio que ficaram com o
prêmio de R$ 100,00.

Na categoria das
lojas, a escolha foi feita
através de votação po-

pular, onde cada um
pode expressar sua opi-
nião através do voto.
Na categoria residenci-
al foi formada uma co-
missão julgadora forma-

da por artistas plásticos
que visitaram as residên-
cias para a análise.

O evento realizado
pela Secretaria de Cul-
tura, em parceria com o
SEC (Sindicato dos Em-
pregados do Comércio)
de Avaré, aconteceu de
18 a 22 de dezembro.

No Largo do Mer-
cado foi montado um
palco onde acontece-
ram diversas apresenta-
ções, como Coral da
Igreja Nossa Senhora
de Fátima, Ronaldo Pe-
res, RBD, Anderson e
Sandro Cabello.

O coreto foi todo
decorado e contou com
a presença do Papai
Noel que tirou fotos com
as crianças. Foi monta-
do também um telão
que durante todo o tem-
po mostrou imagens do
comércio enfeitado.

Espaço “O Artista é
Você” abre mais uma

exposição

Obras estão expostas na Biblioteca Municipal

A Biblioteca Muni-
cipal “Prof. Francisco
Rodrigues dos Santos”
informa que até o pró-
ximo dia 18 de janeiro,
no espaço do Projeto
“O Artista é Você”, es-
tarão expostas as telas
do artista plástico José
Maria de Oliveira.

Em sua primeira ex-
posição, o artista autodi-
data, apresenta 14 traba-
lhos, em sua maioria, pai-
sagens rurais e marítimas.

Admirador de Anita
Malfati, Tarsila do Ama-

Exposição recebe trabalhos do artista plástico
José Maria de Oliveira

ral, Bia Junqueira, Picas-
so, entre outros grandes
nomes da pintura, José
Maria começou a pintar
há mais de 5 anos, des-
de  então, produziu di-
versos trabalhos para
amigos e familiares.

A Biblioteca Muni-
cipal está localizada no
Centro Cultural Djanira
e atende de segunda a
sexta das 8h00 às
17h30, e no sábado das
8h00 às 13h00. Maio-
res informações pelo te-
lefone 3733 6004.

Canteiros da Avenida Itália recebem urbanização

Prefeitura está realizando a plantação de grama nos canteiros

A Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré re-
tomou os trabalhos de ur-
banização dos canteiros da
Avenida Itália. Os traba-
lhos foram iniciados no
ano passado com a terra-
planagem do local que foi
preparado para receber a
grama. Boa parte da Ave-
nida já havia recebido a
melhoria, faltando um pe-
queno trecho que está sen-
do executado agora.

A pavimentação da
Avenida Itália, na Re-
gião Norte da cidade, foi
executada no ano pas-

sado. O loteamento
existe desde 1974 e so-
mente agora recebeu a

pavimentação por parte
da Prefeitura, mostran-
do o interesse da admi-

nistração municipal em
pavimentar praticamen-
te toda a cidade.

MÁRIO BIXIGA

MÁRIO BIXIGA
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Decreto n.º 1.341, de 11 de janeiro de 2007
(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 conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial, a
área de terras abaixo, medindo 5.356,792  m², de propriedade da RFFSA- REDE FERROVIÁRIA
FEDERAL – S/A, localizada  entre a Avenida Major Rangel, Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, Olívia Fernandes de Alencar Sampaio e Rua Coronel João Cruz - Zona Urbana - Município e
Comarca de Avaré, Estado de São Paulo.
Local:-  Área 6: situada entre a Avenida Major Rangel, Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
Olívia Fernandes de Alencar Sampaio e Rua Coronel João Cruz - Zona Urbana - Município e
Comarca de Avaré, Estado de São Paulo.
Proprietário:- RFFSA – Rede Ferroviária Federal S/A
Área territorial:- 5.356,792 m²;
Descrição da Área :-
“UMA GLEBA DE TERRAS contendo a área de 5.356,792m², dentro das seguintes divisas e
confrontações:- As divisas desta área inicia - se no ponto 2, situado na margem da Avenida Major
Rangel; daí segue em reta pelo alinhamento divisório, na confrontação com a Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, a distância de 37,741 metros até o ponto A; deflete a direita e segue na
mesma confrontação anterior, a distância de 33,156 metros até o ponto B, situado na margem
esquerda do Ribeirão do Lajeado; deste ponto sobe pela margem esquerda do Ribeirão do Lajea-
do, na confrontação com Olívia Fernandes de Alencar Sampaio, a distância de 76,348 metros até
o ponto C; daí cruza o Ribeirão do Lajeado e segue por cerca na mesma confrontação anterior, a
distância de 39,705 metros até o ponto D, situado a margem da Rua Coronel João Cruz; deste ponto
deflete a direita e segue margeando a Rua Coronel João Cruz, cruzando o Ribeirão do Lajeado, a
distância de 28,333 metros até o ponto E; deste ponto segue em curva, margeando a Rua Coronel
João Cruz e Avenida Major Rangel, a distância de 29,240 metros até o ponto F; deste ponto segue
margeando a Avenida Major Rangel nas seguintes distâncias:- 20,698 metros até o ponto G;
10,672 metros até o ponto H; 27,802 metros até o ponto I; 33,463 metros até o ponto 2,  ponto este
que serviu de partida e inicio destas divisas e confrontações.”
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposi-
ções em contrário.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 11 de janeiro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n.º 1.342, de 11 de janeiro de 2007
(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 conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial, a
área de terras abaixo, medindo 3.026,485  m², de propriedade da RFFSA- REDE FERROVIÁRIA
FEDERAL – S/A, localizada entre a Avenida Major Rangel, Rua Coronel João Cruz, Horto Florestal
do Estado de São Paulo, RFFSA – Rede Ferroviária Federal S/A e Rua Francisco Cruz - Zona
Urbana - Município e Comarca de Avaré, Estado de São Paulo.
Local:- Área 7: situada entre a Avenida Major Rangel, Rua Coronel João Cruz, Horto Florestal do
Estado de São Paulo, RFFSA – Rede Ferroviária Federal S/A e Rua Francisco Cruz - Zona Urbana
- Município e Comarca de Avaré, Estado de São Paulo.
Proprietário:- RFFSA – Rede Ferroviária Federal S/A
Área territorial:- 3.026,485 m²;
Descrição da Área :-
“UMA GLEBA DE TERRAS contendo a área de 3.026,485 m², dentro das seguintes divisas e
confrontações:- As divisas desta área inicia - se no ponto 3, situado a margem da Rua Coronel
João Cruz, junto a ponte do Ribeirão do Lajeado; deste ponto segue margeando a Rua Coronel
João Cruz, a distância de 12,423 metros até o ponto A; deste ponto deflete a direita e segue na
mesma confrontação anterior, a distância de 6,453 metros até o ponto B; deflete a direita e segue
em curva, pela Rua Francisco Cruz, a distância de 27,401 metros, até o ponto C; daí segue em reta
margeando a Rua Francisco Cruz, a distância de 89,934 metros até o ponto D; daí deflete a direita
e segue em reta margeando a Rua Francisco Cruz, a distância de 3,576 metros até o ponto E; daí
deflete a esquerda e segue margeando a Rua Francisco Cruz, a distância de 11,043 metros até o
ponto F; daí deflete a direita e segue na confrontação com a RFFSA Rede Ferroviária Federal, a
distância de 21,849 metros até o ponto G; daí deflete a direita e segue na confrontação com o Horto
Florestal do Estado de São Paulo, nas seguintes distâncias:- 11,282 metros até o ponto H; 17,526
metros até o ponto I; 44,441 metros até o ponto J; 49,322 metros até o ponto K; em curva a
esquerda a distância de 14,358 metros até o ponto 3, ponto este que serviu de partida e inicio
destas divisas e confrontações.”

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposi-
ções em contrário.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 11 de janeiro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO SELETIVO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2007
CLASSIFICAÇÃO

Estágio – Direito
Class:  Nome   RG Inscr. Nota Final
 01º   Josiane Carminati Rodrigues   41.870.867 - 8 019/07 80,00
 02º   Milena de Campos   29.962.694 - 5 018/07 62,50
 03º   Camila Cristina Zambello   33.563.853 - 3 009/07 60,00
 04º   Paula Cristina Muller Pizza   44.649.438 - 0 017/07 60,00
 05º   Talita Rodrigues da Cruz   44.050.300 - 0 011/07 60,00
 06º   Leonardo P. Ripoli   41.251.866 - 1 001/07 55,00
 07º   Lucas André Ferraz Grasselli   43.558.412 - 1 016/07 52,50
 08º   Edson Leandro da Silva   30.579.371 - 8 002/07 50,00
 09º   Karina Carvalho Bitencourt   30.391.999 - 1 014/07 50,00
 10º   Carla Cristina de Souza   41.417.091 - X 015/07 50,00
 11º   Elaine C. Cheche Lopes   41.993.889 - 8 006/07 50,00
 12º   Marcelo H. Costa de Oliveira   34.233.633 - 2 010/07 50,00
 13º   Guilherme Roberto de Lima   42.770.647 - 6 012/07 50,00
 14º   Graziela Dias   42.770.645 - 2 005/07 50,00
 15º   Matheus Serrador Cassetari   43.206.657 - 3 008/07 50,00
 16º   Ana Ligya Ramos   43.206.058 - 3 003/07 50,00
 17º      Rafaela Lais Sanches Ferreira  33.795.521 -  9 013/07 50,00
 18º   Bruna Aparecida Ferreira   44.050.167 – 2 004/07 50,00
 19º   Juliana Leite Romero   42.770.982 - 9 020/07 50,00

 Estágio – Administração
Class:  Nome   RG Inscr. Nota Final
 01º   Priscila de Castro   23.076.627 - 4 005/07 65,00
 02º   Luiz Fernando P. da Silva   43.206.333 - X 002/07 60,00
 03º   Juliano do Amaral Leite   29.201.176 - 3 004/07 55,00
 04º   Fabio A. C. Polastri   32.053.116 - 8 001/07 50,00
 05º   Maria Bethânia N. Amaral   28.843.513 - 8 003/07 50,00

Estágio – Educação Física
Class:  Nome   RG Inscr. Nota Final
 01º   Valdemar Rodrigues Graça   20.506.267 001/07 62,50
 02º   Michele F. de Campos   41.231.540 - 3 003/07 60,00
 03º   Rafael Krauss Braga   40.981.495 - 6 002/07 57,50

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2007

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca classificado em concurso público
para o cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO 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
06º 02193 Sandro José Franco da Silva
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, 11 de janeiro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Retire gratuitamente o
Semanário Oficial da

Estância Turística de Avaré
no Paço Municipal e nas

Bancas de Jornais
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Aumenta número de consultas ao Procon de Avaré
O número de con-

sultas ao Procon (Coor-
denadoria de Proteção,
Orientação e Defesa do
Consumidor) de Avaré
vem crescendo a cada
ano. Em 2006 o núme-
ro de consultas chegou
a 27.479, superando a
marca de 2005 que foi
19.478 consultas.

Se comparados
com os anos anteriores,
ao aumento nas consul-
tas é ainda maior. Em
2004 foram 6.335 con-
sultas, em 2003 foram

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré está intensificando os
trabalhos para recuperar
as ruas que sofreram al-
guma avaria com as chu-
vas dos últimos dias.
Para isso está realizan-
do a operação tapa bu-

Intensificado trabalho para recuperar
estragos causados pelas chuvas

Recuperação de ruas com lajotas Usina para produção de asfalto

MÁRIO BIXIGA

racos tanto em ruas as-
faltadas como aquelas
que têm calçamento em
lajota. Para conseguir
agilizar os trabalhos, foi
feito um levantamento
em toda a cidade para
determinar os locais
mais críticos.

No caso das lajotas,
o problema acontece
com o deslocamento das
peças que acabam oca-
sionando os buracos.
Com isso os funcionários
realizam o trabalho para
a recolocação destas la-
jotas, restabelecendo as-

Procon de Avaré fica na Rua Mato Grosso, 1360

MÁRIO BIXIGA

sim o nível normal da via.
Para as ruas asfalta-

das, a Prefeitura conse-
gue agilizar o serviço gra-
ças a implantação da Usi-
na de Processamento de
Asfalto a frio, montada na
Garagem Municipal.
Através desta usina a Pre-

feitura consegue baratear
os custos do trabalho de
recuperação das ruas,
além de agilizar o serviço
que passa a ser feito em
menor tempo, evitando a
geração de transtornos
para a população.

Atualmente a Usina de

Processamento de Asfal-
to trabalha apenas na
Operação Tapa Buraco,
mas em breve a Prefeitura
pretende investir em novos
equipamentos para que a
usina possa produzir asfal-
to para pavimentação de
trechos mais extensos.

6.190, em 2002 foram
5.678 e em 2001 foram
3.669 consultas. So-
mando o período de

2001 a 2004, chega-se
a 23.647 consultas, nú-
mero inferior ao obtido
apenas em 2006.

Esse é o reflexo do
trabalho série executa-
do pela Coordenadoria
do Procon de Avaré,
Os números compro-
vam a qualidade da
prestação de serviços,
bem como o bom aten-
dimento dos profissio-
nais lotados neste ór-
gão, que com compe-
tência vêm realizando
um trabalho frutífero.

Somente no mês de
dezembro de 2006, o
Procon de Avaré rece-
beu 2.116 consultas. O

setor mais reclamado foi
de produtos, atingindo
832 consultas. Em se-
guidas ficaram os seto-
res de serviços (561), fi-
nanceiro (357), alimen-
tos (90), habitação (72)
e saúde (67). Foram re-
gistradas ainda 137 con-
sultas que não diziam
respeito ao Procon.
Nestes casos os funcio-
nários indicam ao recla-
mante o órgão correto a
que se deve dirigir.

A grande maioria
dos casos apresentados

no Procon são resolvi-
dos através de conver-
sas onde as duas partes
chegam a um entendi-
mento. Quando isso não
é possível é aberto um
processo onde se tenta
chegar a um consenso.
Se mesmo assim não
houver entendimento, o
caso é levado à Justiça.

O Procon de Avaré
atende na Rua Mato Gros-
so, 1360. Maiores infor-
mações podem ser obti-
das pelos telefones 3733
7010 ou 3733 7565.
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Banda Fogo Fátuo se apresenta no Projeto Horto Encanto
No próximo domin-

go (14/01) acontece no
Horto Florestal mais
uma edição do Projeto
Horto Encanto. Neste
mês a atração será a
banda Fogo Fátuo, que
se apresenta a partir das
16 horas. O evento é
promovido pela Prefei-
tura da Estância Turísti-
ca de Avaré, através da
Secretaria Municipal de
Cultura e Lazer.

A banda avareense é
formada por Chico San-
tana (vocal), Marcelo
Rocha (Guitarra, Voz e
Harmônica), Everton
Tonini (Guitarra), Carlos
Cardoso (Bateria) e Re-
nato Sanches (Baixo). A
banda teve seu início em
meados dos anos 90,
com Chico, Carlos e Re-
nato. Após a passagem
de vários integrantes, o
grupo acabou se fixando
com a entrada de Ever-
ton na guitarra e com
Marcelo Rocha, em
2004.

O Fogo Fátuo já par-
ticipou de três eliminató-
rias avareense da Fam-
pop (2003, 2004 e
2006). O melhor resulta-
do foi obtido com a mú-
sica Apenas Um Blues,
que em 2004 chegou a
fase nacional do festival.

A banda tem como
principais influências
grupos norte-america-
nos e ingleses das déca-
das de 60 e 70, como
Jimi Hendrix, The Do-
ors, Grandfunk Railro-
ad, The Animals e Eric
Clapton. O blues tam-
bém tem grande influên-
cia, com John Lee

Banda avareense fará a primeira apresentação de 2007

DIVULGAÇÃO

Hooker, Muddy Waters
e John Mayall.

Inicialmente a banda
chamava-se Encruzilha-
da, referência direta a
composição Crossroa-
ds, de Robert Johnson,
um dos maiores clássi-
cos do blues. No entan-
to soube-se que uma
banda, com praticamen-
te o mesmo estilo, havia
registrado o nome. Des-
ta forma, os integrantes

foram obrigados a tro-
car o nome. Fogo Fá-
tuo, nome científico
dado ao fenômeno co-
nhecido popular e fol-
clóricamente como Boi-
tatá, acabou permane-
cendo após várias esco-
lhas. O nome reflete a
vontade da banda em
prestar homenagem a
elementos populares na-
cionais, além de ter uma
musicalidade agradável.
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Reunião inicia projeto para repovoamento
de peixes na Represa Jurumirim

No próximo dia 2
de fevereiro, às 20 ho-
ras, no Salão de Even-
tos do Hotel Villa Ver-
de, acontece a reunião
para o início do Proje-
to de Repovoamento
de Peixes da Represa
Jurumirim.

O encontro conta-
rá com presença de
técnicos e diretores da
Duke Energy (empre-
sa responsável pela
Usina Jurumirim), Po-
lícia Ambiental, prefei-
tos, presidente de câ-
maras e vereadores de
várias cidades banha-
das pela Represa Juru-

A intenção é fazer com que a Represa receba um maior número de peixes possível

DIVULGAÇÃO

mirim, como Avaré,
Campina do Monte
Alegre, Angatuba, Pa-

ranapanema, Cerquei-
ra César, Piraju, Itatin-
ga, Itaí, Taquarituba,

Fartura, entre outras.
A idéia de repovo-

amento da Represa

está sendo colocada em
prática pela Secretaria
de Comunicação e ain-
da conta com o apoio
da Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré.

O trabalho de repo-
voamento já vem sen-
do executado pela
Duke Energy, que nes-
ta semana já realizou a
soltura de 150 mil ale-
vinos (veja matéria nes-
ta página). Mesmo as-
sim a intenção é mobi-
lizar toda a região para
que um maior número
possível de peixes, das
mais variadas espécies,
sejam soltos na Repre-

sa. O objetivo é que
toda a região se torne
um pólo turístico da
pesca esportiva.

Essa é a primeira
vez em que toda a re-
gião se une para tratar
do assunto. A reunião
também servirá para
discutir outros assuntos
relacionados ao tema,
como a fiscalização
para evitar a pesca pre-
datória. Além disso os
técnicos serão consulta-
dos para poder definir
quais as espécies mais
adequadas para a re-
gião e os locais apro-
priados para a soltura.

Os reservatórios
das usinas hidrelétricas
Jurumirim e Salto
Grande receberam,
nos dias 11 e 12 de ja-
neiro, 80 mil pacus-
guaçus e 70 mil piapa-
ras. A soltura dos 150
mil peixes juvenis foi a
primeira do ano de
2007 e faz parte do
Programa de Manejo
Pesqueiro iniciado há
seis anos pela Duke
Energy, que já lançou
mais de 10 milhões de
peixes nativos no Pa-
ranapanema. Os obje-
tivos, segundo o coor-
denador do programa,
Rodolfo Sirol, são con-
tribuir para a preserva-
ção da natureza e da
biodiversidade e tam-
bém favorecer o de-
senvolvimento da re-

Empresa já faz a soltura de peixes na Represa Jurumirim

Foram soltos 80 mil pacus-guaçus e 70 mil piaparas

gião através do turismo
da pesca.

De acordo com Si-
rol, em 2007 a empre-
sa soltará mais 1,5 mi-
lhão de peixes em re-
servatórios e afluentes
do Paranapanema. “As
solturas acontecem em
pontos estratégicos,
respeitando as carac-
terísticas ecológicas de
cada reservatório fa-
voráveis ao rápido
crescimento das espé-
cies e à proteção con-
tra predadores”, expli-
ca Sirol.

Na Estação de Hi-
drobiologia e Aqüicultu-
ra, localizada na usina
Salto Grande, a Duke
Energy desenvolve as
pesquisas e as ações ne-
cessárias ao programa.
Em 2007, o repovoa-

mento da bacia do Pa-
ranapanema será feito
com pacus-guaçu, cu-
rimbatás, piaparas, pira-
canjubas e dourados.

Para transportar os
peixes da Estação de
Hidrobiologia e Aqüi-
cultura, onde são pro-
duzidos, até os locais
onde são soltos, a em-
presa utiliza um sistema
especial de transporte.
Para poupar os peixes
de estresse térmico ou
mecânico, eles viajam
sedados e acondicio-
nados em caixas com
isolamento térmico e um
sistema de quebra on-
das interno. Antes de
soltá-los, os técnicos
realizam a troca gradu-
al da água dos tanques
de transporte, injetando
água do reservatório.

DIVULGAÇÃO


