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UFMA .................... 1,54
INPC(11/2004) ..... 0,44
UFESP .................. 13,30
IPCA(12/2004) ..... 0,86
Zona Azul(1h) ...... 0,50
Zona Azul(2h) ...... 0,75
Salário Mín. .......... 260,00

Indicadores

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré
recebeu na última se-
gunda-feira (dia 17) a
confirmação da vinda de
uma usina de álcool que
deverá se instalar em
Avaré. A referida em-
presa será instalada nas
proximidades da Rodo-

Avaré receberá uma das maiores
usinas de álcool do país

via Castelo Branco, no
município de Avaré, mas
abrangerá vários muni-
cípios da região. A área
ocupará um espaço de
24 mil alqueires, que se-
rão utilizados para a
plantação da cana-de-
açúcar.
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Começaram na últi-
ma terça-feira (dia 18)
as provas práticas para
os cargos de ajudante
geral e eletricista de au-
tos que irão compor o
quadro de funcionários
da Prefeitura de Avaré.
Os candidatos se ins-
creveram no último dia
11, no Centro Adminis-
trativo.

Mais de 800 pesso-
as fizeram as inscrições
gratuitas para os dois
cargos, sendo maiores
de 18 anos e de ambos
os sexos.

As provas práticas
para o cargo de ajudan-
te geral começaram na
manhã da terça-feira,
Garagem Municipal e
foram até quarta-feira

Candidatos às vagas de ajudante geral
e eletricista realizam provas práticas

(dia 19), também pela
manhã.

Serão contratados
50 candidatos para o
cargo de ajudante que
deverão ser chamados
em breve. Os aprova-
dos serão aproveitados
no serviço de limpeza
pública na Estância Tu-

Mais de 800 pessoas se inscreveram
para os cargos

Candidatos tiveram que realizar provas
de aptidão

rística de Avaré. O sa-
lário para o cargo será
R$ 302,69.

Para o cargo de
eletricista de autos, a
prova aconteceu na
quarta-feira (dia 19),
às 19 horas, na Esco-
la Maneco Dionísio.

O edital com os
aprovados será afixa-
do no Centro Admi-
nistrativo.

A Secretaria Mu-
nicipal de Cultura e
Lazer de Avaré já deu
início ao cadastra-
mento dos artistas
avareenses. Poderão
se cadastrar artistas
de Avaré te todas áre-
as, profissionais ou
amadores. Desta for-
ma será emitida a IC
(Identidade Cultural)
que será de grande
auxilio para a Secre-
taria de Cultura a fim
de detectar quem são

Secretaria de Cultura e
Lazer inicia cadastramento

dos artistas
os artistas avareenses
e em quais áreas atu-
am.

Essa identidade
cultural será utilizada
de várias maneiras,
sempre visando um
melhor aproveitamen-
to do potencial artís-
tico do município.

Para se cadastrar
o art ista necessita
comparecer a sede da
Secretaria da Cultura,
no Centro Cultural
“Djanira Motta e Sil-
va” (Rua Minas Ge-
rais, 279). Os docu-
mentos necessários
são duas fotos 3x4 e
o RG. Maiores infor-
mações poderão ser
obtidas pelo telefone
3733 3046.

Prefeitura busca alternativas para
conter gastos excessivos
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Campanha de vacinação contra
Hepatite B é intensificada nas férias
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ALISTAMENTO MILITAR
Atenção Jovens que
Nasceram em 1.987

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
C.E.I. “CASA DA CRIANÇA SANTA ELISABETH”

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

De acordo com as disposições dos Artigos 13º e 15º dos
Estatutos do C.E.I. “Casa da Criança Santa Elisabeth”, convoco
os senhores associados, beneméritos e amigos para a
Assembléia Geral Ordinária que será realizada no próximo dia
31 de Janeiro de 2005, às 20h00 – nas dependências de nossa
sede social à Avenida Paranapanema nº 531 – nesta cidade de
Avaré/SP, para tratar da seguinte ordem do dia:
- Aprovação das contas referentes ao exercício de 2004;
- Eleição / Posse dos Membros da Diretoria, Conselho Fiscal e
Comissão de Patrimônio – biênio 2005/2006.

Não havendo número legal para a instalação da Assembléia em
1ª convocação, a mesma será realizada em 2ª convocação, 30
minutos após, com qualquer número, contando pelas assinaturas
constantes no Termo de Comparecimento.

Avaré – SP, 18 de janeiro de 2005.

Divanildo de Carvalho França
Presidente

PORTARIAS

Portaria nº 4.351 de 28 de dezembro de 2005.
(publicada no DOU em 30/12/2004)

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO , no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto no Decreto nº 2.264, de
27 de junho de 1997, resolve
Art. 1  o Divulgar os Coeficientes de Distribuição dos recursos
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, a vigorar
no exercício de 2005, na forma do Anexo II.
Parágrafo único.  O Coeficiente de Distribuição dos recursos
do FUNDEF, para cada Governo, é calculado a partir da fórmula

constante do Anexo I, adotando-se o número de matrículas no
ensino fundamental público, nas modalidades regular e especial,
nas respectivas redes de ensino (estadual e municipal) no âmbito
de cada Unidade Federada, tomando-se como referência os
dados do Censo Escolar de 2004, publicado por meio da Portaria
nº 4.330, de 27 de dezembro de 2004, e a diferenciação de valor
por aluno/ano, de que trata o art. 2º, incisos I e II, do Decreto nº
3.326, de 31 de dezembro de 1999.
Art. 2 o  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

TARSO GENRO

LICITAÇÕES

DECRETOS

Ratificação

Dispensa de Licitação 001/05 – Processo 008/05
Fica Ratificada a Dispensa de Licitação supra para a Fundação
para o Remédio Popular – FURP , para a aquisição de 15
(quinze) itens de medicamentos para o Departamento de Farmácia,
no valor de R$ 29.292,21 (vinte e nove mil duzentos e noventa e
dois reais e vinte e um centavos), com fulcro no Art. 24, inciso
VIII da Lei 8666/93.
Avaré, 20/01/05 - Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal

Inexigibilidade de Licitação 002/05 – Processo 009/05
Fica Ratificada a Inexigibilidade de Licitação supra para a empresa
White Martins Gases Industriais Ltda. , para  fornecimento
de gases acondicionados em cilindros de alta pressão para uso
medicinal, até o limite de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais),
com fulcro no Art. 25, inciso I, da Lei 8666/93.
Avaré, 20/01/05 - Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal

Decreto n.º 837, de 18 de janeiro de 2.005
(Dispõe sobre a nomeação de Secretária Municipal, de

acordo com Lei  Complementar nº 50, de 07 de janeiro

de 2.005.)

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  - Para o cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DO MEIO

AMBIENTE , criado pela Lei nº 50 , de 07 de janeiro de 2005,

combinada com a Emenda à Lei Orgânica n.º 1, de 19 de janeiro

de 1.993, fica NOMEADA , nos termos da legislação acima, a

Excelentíssima Senhora ANA LUCIA BUNCANA CESAR , R.G.

nº  9.675.033, a partir desta data.

Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 18 de janeiro de 2.005

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM

SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 838, de 19 de janeiro de 2.005
(Dispõe sobre a nomeação de Secretário Municipal, de

acordo com Lei  Complementar nº 50, de 07 de janeiro

de 2.005.)

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  - Para o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO , criado pela Lei nº 50 , de

07 de janeiro de 2005, combinada com a Emenda à Lei Orgânica

n.º 1, de 19 de janeiro de 1.993, fica NOMEADO, nos termos da

legislação acima, o Excelentíssimo Senhor JOSÉ APARECIDO

ANDRADE , R.G. nº  7.776.888, a partir desta data.

Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 19 de janeiro de 2.005

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM

SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
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Matrículas Para Educação de Jovens e Adultos (EJA)

A Secretaria Municipal da Educação de Avaré informa que
encontram-se abertas as matrículas para o curso de Educação
de Jovens e Adultos (EJA) nas escolas municipais de Avaré
abaixo relacionadas:

- EMEIF Orlando Cortez (3733 8246)
- EMEIFES Maria Thereza de Oliveira Picalho “Dondoca” (3733
7017)
- EMEF Salim Antonio Curiati (3733 9599)
- EMEIS Professor Flávio Nascimento (3733 5333)
- EMEF Dona Anna Novaes de Carvalho (3733 5353)
- EMEIF Professor Carlos Papa (3733 7311)
- EMEIF Professora Maria Nazareth Abs Pimentel (3732 8686)
- EMEF Professor Victor Lamparelli (3732 2342)

Os interessados deverão entrar em contato com a escola mais
próxima de sua residência.

Secretaria Municipal de Educação
Prefeitura da Estância Turística de Avaré

Comunicado

CONVOCAÇÕES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2005

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca classificado  em concurso público
para o cargo de MÉDICO CARDIOLOGISTA  do Concurso Público homologado pelo Decreto nº 681
de 29/04/2004, publicado em 30/04/2004:

Class. NºInscr. Nome
02º 2370-1 EDIVALDO NUNES 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, 20 de janeiro 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03/2005

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca classificado  em concurso público
para o cargo de MÉDICO CLÍNICO GERAL  do Concurso Público homologado pelo Decreto nº 379
de 16/10/2002, publicado em 18/10/2002, prorrogado através do Decreto nº 733 de 31/08/2004,
publicado em 03/09/2004:

Class. NºInscr. Nome
02º 6499 EMILIANO PONTES MARTINS

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, 20 de janeiro 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 04/2005

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca classificado  em concurso público
para o cargo de MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA  do Concurso Público homologado pelo
Decreto nº 681 de 29/04/2004, publicado em 30/04/2004:

Class. NºInscr. Nome
01º 0989-0 MARCOS CEOLOTTO GALATI

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, 20 de janeiro 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 05/2005

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca classificado  em concurso público
para o cargo de MÉDICO OFTALMOLOGISTA  do Concurso Público homologado pelo Decreto nº
379 de 16/10/2002, publicado em 18/10/2002, prorrogado através do Decreto nº 733 de 31/08/
2004, publicado em 03/09/2004:

Class. NºInscr. Nome
01º 6482 JOSÉ ROBERTO BILUCA

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, 20 de janeiro 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO – SORTEIO DE PRÊMIOS
(Lei Municipal nº 522, de 27.11.2003)

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré COMUNICA aos interessados abaixo relacionados, na qualidade
de suplentes dos sorteados, para no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação
deste comunicado, compareçam, na sede da Secretaria Municipal da Fazenda, na Rua Rio Grande do
Sul, 1810, munidos dos documentos previstos nos dispositivos do Decreto nº 751, de 20.10.2004, abaixo
reproduzidos, para se habilitarem ao recebimento dos seguintes prêmios, observado o disposto no artigo
6º do citado decreto:

GANHADOR DO CARRO 0 KM – lote sorteado - I.029.004.00 – desclassificado
1º suplente Associação Esportiva de Avaré I.030.001.00

GANHADOR DA TV 34 POLEGADAS  – lote sorteado – T.009.005.00 – desclassificado
1º suplente Alessandra Vilas Boas S. Barbosa S.007.013.00

GANHADOR DA TV 29 POLEGADAS – lote sorteado – T.010.002.00 – desclassificado
1º suplente Alessandra Vilas Boas S. Barbosa S.007.013.00

Recorte do Decreto nº 751 de 20 de outubro de 2004
Artigo 3º  - Para poder receber o prêmio, o contribuinte deverá exibir certidão negativa de tributos municipais
de exercícios anteriores, expedida pelo Setor de Tributação e de certidões do exercício, expedidas pelo
Setor de Tributação e pelo Setor de ISS.
§ 1º - Tratando-se de locatário, deverá ser exibido o carnê de IPTU/2004 quitado, o contrato de locação ou
outra prova convincente de que o imposto foi pago às suas expensas e é de sua responsabilidade e os
documentos exigidos no caput deste artigo.
§ 2º - O não cumprimento pelo locatário das condições previstas no parágrafo anterior , e estando o imóvel
nas condições fixadas no artigo 2º deste Decreto o prêmio passará a pertencer ao titular do imóvel constante
no lançamento, desde que apresentadas  às certidões elencadas  no caput deste artigo.
Artigo 6º  - Na hipótese do sorteado não comprovar as condições estabelecidas nos artigos 2º, 3º e seus
parágrafos, será o prêmio atribuído alternadamente ao número imediatamente superior e inferior
respectivamente até que o primeiro da seqüência comprove as condições dos citados artigos.
Artigo 7º  - Os números sorteados e nome dos respectivos proprietários serão publicados no Semanário
oficial do Município, na edição imediata da realização do sorteio.
§ 1º Os contribuintes sorteados poderão pleitear o prêmio, usando do direito de preferência, se estiverem
munidos dos comprovantes de pagamento, exigidos no artigo 3º e seus parágrafos, em até 15 (quinze)
dias da publicação do resultado do sorteio.
Artigo 12  – Toda a documentação a ser apresentada pelos contribuintes deverá ser direcionada à Secretaria
Municipal da Fazenda que examinará, analisará e emitirá os documentos necessários para a efetiva
entrega do prêmio.

Estância Turística de Avaré, 17 de Janeiro de 2005.

             CLÓVIS DE OLIVEIRA                                                  JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
    Secretário Municipal da Fazenda                                                  Prefeito Municipal

COMUNICADO

A Secretaria Municipal de
Cultura e Lazer informa que a
partir do próximo dia 22/01, a
Biblioteca Municipal “Profº
Francisco Rodrigues Dos
Santos” abrirá todos os
sábados.

Comunicado

A Secretaria Municipal da
Saúde de Avaré informa que já
está atendendo no Centro
Administrativo, a Rua Rio
Grande do Sul, 1810.

Comunicado

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 06/2005

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado  em concurso público para o cargo de MÉDICO
UROLOGISTA  do Concurso Público homologado pelo Decreto nº
379 de 16/10/2002, publicado em 18/10/2002, prorrogado através
do Decreto nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/09/2004:

Class. NºInscr. Nome
01º 3319 HAMILTO AKIHISSA YAMAMOTO

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, 20 de janeiro 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

O Semanário
Oficial da
Estância

Turística de
Avaré

também está
disponível na

internet.
Acesse:

www.prefeituraavare.sp.gov.br
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A Prefeitura da Estância
Turística de Avaré recebeu na
última segunda-feira (dia 17)
a confirmação da vinda de
uma usina de álcool que de-
verá se instalar em Avaré. A
referida empresa será instala-
da nas proximidades da Ro-
dovia Castelo Branco, no mu-
nicípio de Avaré, mas abrange-
rá vários municípios da região. A
área ocupará um espaço de 24
mil alqueires,
que serão utili-
zados para a
plantação da
cana-de-açú-
car.

Os con-
tatos come-
çaram desde
o ano passado e vieram a se
concretizar agora. Dentro de
aproximadamente 60 dias o
contrato deverá ser assinado
e as obras de instalação de-
verão seguir em ritmo acele-
rado. A empresa é conside-
rada como uma das maiores
do país. Para se ter uma idéia,
mais de mil caminhões e má-

emprego

Avaré receberá uma das maiores
usinas de álcool do país

quinas serão usados e pode-
rá haver a contratação de cer-
ca de 6 mil pessoas. Um em-
preendimento como este
deve agradar em cheio as inú-
meras pessoas que encon-
tram-se desempregadas.

A meta da Prefeitura é in-
centivar o turismo com a im-
plantação de calçadão na orla
do Costa Azul, iluminação da
Ponte Carvalho Pinto, ajardi-

namento da
Rodovia SP-
255 no trecho
em que mar-
geia a cidade,
construção de
portais mo-
dernos de
acesso a cida-

de, construção de farol de 27
metros de altura no camping
municipal, que será remode-
lado, com a construção de
restaurante futurista. Apesar
disto tudo, a Saúde e Educa-
ção também serão priorida-
des, bem como incentivar a
vinda de empresas e geração
de empregos para a cidade.

“A empresa é
considerada como

uma das maiores do
país e deverá gerar

cerca de 6 mil
empregos”

Altas contas de água e te-
lefone fizeram com que a Pre-
feitura da Estância Turística
de Avaré tomasse atitudes
drástica para conter os gas-
tos excessivos.

Em relação às contas de
telefone, o valor total, refe-
rente ao mês de novembro/
2004, chega a R$ 43.497,42.
São cerca de 60 linhas tele-
fônicas e os maiores gastos
foram constatados no Centro
Administrativo e Paço Muni-
cipal com contas de R$
11.418,66 e R$ 5.157,05,
respectivamente.

Para frear estes gastos
excessivos a Prefeitura tomou
algumas medidas de urgência,
como o bloqueio de ligações
para interurbano e celular nos
principais prédios, como Cen-
tro Administrativo e Paço
Municipal. Agora estas liga-
ções só podem ser feitas com
autorização, para se ter a cer-
teza de que será utilizada ex-
clusivamente para uso da Pre-
feitura. Existem ainda contas
dos celulares da Prefeitura
utilizadas por secretários e
cargos de confiança. Apenas
uma destas contas chega ao
valor de R$ 6.572,37.

Em relação aos gastos
com água, foi encontrada uma
conta no valor de R$
31.860,96. Esta conta refe-
re-se ao recinto da Emapa.
Enquanto que o consumo
médio do local é de 75m³ por
mês, apenas em dezembro o

Prefeitura busca alternativas
para conter gastos excessivos

gasto foi de 3.835m³. O alto
consumo poderia ser justifica-
do com a realização da Ema-
pa no período, mas em de-
zembro de 2003, o valor da
conta foi em torno de R$ 15
mil, ou seja, dobrou de um
ano para o outro.

Existem ainda contas que
ultrapassam a média, como na

Maior controle: Ligações para interurbano ou
celular somente através da telefonista

Praça Padre Tavares, que
teve um consumo em de-
zembro/2004 de 368m³,
enquanto que a média é de
165m³. O valor desta con-
ta chegou a R$ 2.946,18.

A preocupação da Pre-
feitura agora é economizar
para poder investir em ou-
tras áreas.

A Biblioteca Municipal
“Prof. Francisco R. dos Santos”,
através do Projeto O Artista É
Você, cede seu espaço para a
artista plástica Gisele Murback.
Seus trabalhos poderão ser visto
até o dia 01 de fevereiro.

Gisele Murback é natural de
Avaré. A jovem artista, é apaixo-
nada pelas artes desde a infân-
cia. Com várias exposições em
seu currículo, busca através de
cursos de pintura, desenho, arte-
sanato, aperfeiçoar suas técnicas.
Atualmente, é aluna do curso de

Gisele Murback expõe trabalhos
na Biblioteca Municipal

Desenvolvimento da Percepção
Visual, ministrado pela professora
Maria Diva Tardivo.

Nesta Exposição apresenta
trabalhos em diversas técnicas,
onde o tema principal é “Crian-
do”, que mostra a fase em que
se dedica em sentir, observar e
montar seus trabalhos.

A Biblioteca Municipal,
localiza-se no Centro Cultu-
ral “Djanira da Motta e Sil-
va”, com atendimento ao pú-
blico de segunda a sexta das
07h30 às 17h30.
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O funcionário responsável
pelo setor de iluminação da
Prefeitura de Avaré esteve na
última sexta-feira (dia 14) no
primeiro Distrito Policial para
registrar queixa de roubo de
2.400 metros de fio de cobre
de 25mm. O material estava
no subterrâneo em volta do
Lago Ornamental do Jardim
América, um dos cartões pos-
tais da Estância Turística de
Avaré.

Segundo o funcionário,
pessoas adentraram ao local
e levaram toda a fiação, cau-
sando enorme prejuízo aos
cofres municipais. Sendo as-

Prefeitura denuncia roubo de fios do
Lago Ornamental

Lago Ornamental está situado na entrada da cidade 2400 metros de fios foram roubados

sim a Prefeitura terá que desem-
bolsar um bom dinheiro para res-
tituir a iluminação do lago.

Através de
seu departa-
mento de ilumi-
nação pública,
a Prefeitura da
Estância Turís-
tica de Avaré
irá promover a
troca das lumi-
nárias de todas
as praças da
cidade.

As lâmpa-
das serão tro-
cadas por mais
potentes, o que
dará um novo
visual às pra-
ças da Estân-
cia.

D e n t r o  d e  p o u c o s
dias as luminárias dos
postes das ruas também
deverão ser tocadas. O
objetivo é dar um ar di-

Prefeitura vai trocar
iluminação das praças

ferente a cidade, que é
Estância Turística e com
a chegada do Carnaval é
importante que o turista
possa ter um novo con-
ceito de Avaré.

A Secretaria de Estado
da Saúde, aproveitando o
período de férias escola-
res, está convocando cri-
anças e adolescentes, de
até 19 anos, para vacina-
ção contra a Hepatite B. A
vacina é gratuita e as cri-
anças e adolescentes po-
d e r ã o
t o m á - l a
nos seguin-
tes postos
de saúde
de Avaré:
Centro de
S a ú d e ,
Bonsuces-
so, Jardim Brasil, Brabân-
cia, Bairro Alto e Vera
Cruz, das 8 às 17 horas.

De acordo com levan-
tamento da Secretaria,
41% das pessoas nesta fai-
xa etária no Estado de São
Paulo ainda não foram aos
postos de saúde para se-
rem imunizadas contra a
doença.

Antes de 2001 a vaci-

Campanha de vacinação contra
Hepatite B é intensificada nas férias

na contra a Hepatite B era
restrita apenas para crian-
ças com menos de 1 ano de
idade. A partir de então, o
Ministério da Saúde am-
pliou a vacinação. Desde
de 2001 cerca de 8,2 mi-
lhões de crianças e adoles-
centes paulistas tomaram a

vacina. Esti-
ma-se que
5,5 milhões
de pessoas
ainda neces-
sitam compa-
recer aos
postos de
saúde. A va-

cina está disponível na rede
de postos do Estado, em
qualquer período do ano.

“É importante aprovei-
tar o descanso escolar
para levar crianças e ado-
lescentes aos postos de
saúde, com a caderneta de
vacinação. A Hepatite B é
uma doença grave, mas
que pode ser evitada com
a vacina”, afirma Luiz Ro-

berto Barradas Barata, se-
cretário de Estado da Saú-
de.

A Secretaria tem divul-
gado a importância da va-
cinação contra a Hepatite
B por todo o Estado, com
informações disponíveis
principalmente em postos
de saúde. É preciso tomar
três doses para ficar imu-
ne a Hepatite B. A primei-
ra dose geralmente é apli-
cada após o nascimento.
As outras duas acontecem
um e seis meses após a pri-
meira. Mesmo quem não
recebeu a vacina nos pri-
meiros meses de vida, po-
derá tomar as doses. Quem
recebeu apenas uma ou
duas aplicações pode com-
pletar a caderneta. Para
quem não tem a carteirinha
e não sabe quais doses já
tomou, deverá procurar o
Posto de Saúde que tomou
a primeira dose para se in-
formar.

“Estima-se que 5,5
milhões de crianças e

adolescentes ainda
necessitam

comparecer aos
postos de saúde”


