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Fest Country 2007 começa no próximo sábado
No próximo sába-

do, dia 1º de dezem-
bro, começa a tão es-
perada Fest Country,
que neste ano chega a
sua 7ª edição. O even-
to deste ano contará
com grandes atrações,
como shows artísticos
de alto nível e rodeio
com alguns dos princi-
pais peões do país.

O Recinto do Par-
que de Exposições está
recebendo toda a infra-
estrutura necessária
para acomodar o gran-
de público que deve
comparecer nos nove
dias de evento.

Página 9.

MÁRIO BIXIGA

Parque de Diversões
já está sendo montado

Estacionamento da
Praça da Paz recebe
pavimentação

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré está providenciando
a pavimentação da área
anexa a Praça da Paz,
onde está localizado o
Cristo Redentor.

Inicialmente foi rea-
lizado o trabalho de ter-
raplanagem, para a re-
gularização do terreno.

Agora está sendo rea-
lizado o serviço de as-
sentamento das lajotas.

O local é utilizado
como estacionamento,
não só para os freqüen-
tadores da Praça da
Paz, mas também para
os grandes eventos no
Ginásio Municipal de
Esportes Kim Negrão.

MÁRIO BIXIGA

Estacionamento está recebendo
pavimentação em lajotas

Novas
luminárias

serão
instaladas
em breve
A Prefeitura da Es-

tância Turística de Ava-
ré está investindo para
que a cidade fique cada
vez mais iluminada. O
projeto da Prefeitura é
que até o Natal deste ano
todas as ruas da cidade
tenham iluminação com
lâmpadas de vapor de
sódio de 250 watts, a
mesma utilizada nas ruas
centrais e em alguns bair-
ros da cidade. Página 8.
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A V I S O
A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, vem através de sua Seção
de Cadastro Imobiliário, solicitar a todos os Proprietários que executaram muro
e calçada em seus referidos imóveis, que informe a Seção de Cadastro Imobili-
ário ate 30 de novembro, para que a mesma possa efetuar o lançamento da
referida benfeitoria, possibilitando assim a redução da alíquota do IPTU para o
próximo Exercício.

A Seção de Cadastro Imobiliário situa-se a
Rua Rio Grande do Sul, n° 1810 - Centro Administrativo Municipal

JULIANO VILELA - Supervisor Interino da Seção de Cadastro Imobiliário.

AVISO AO PÚBLICO

Senhores Comerciantes e
demais empresários em geral:

Quando vossos estabelecimentos comerciais receberem fiscalização de agentes
desta municipalidade, em qualquer âmbito de suas atividades, e caso vossa se-
nhoria venha a considerar o referido ato improcedente, injusto e arbitrário, por
gentileza protocolar requerimento com endereço completo junto ao Protocolo do
Paço Municipal, a Praça Juca Novaes, 1169, no horário das 13h00 às 17h00, dias
úteis expondo sua reclamação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré
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Avaré recebe o projeto Pró Bandas
Através da Secreta-

ria Municipal de Cultura,
Avaré receberá nos dias
1º e 2 de dezembro o pro-
jeto “Pró Bandas” – Pro-
grama de Apoio às Ban-
das -, realizado pelo Go-
verno do Estado e Secre-
taria de Estado da Cul-
tura através do Conser-
vatório de Tatuí e em
parceria com o municí-
pio. As inscrições já es-
tão abertas.

São aulas gratuitas de
diversos instrumentos,
ministradas por reconhe-
cidos profissionais da mú-
sica e abertas a qualquer
interessado. O curso ofe-
rece certificado num final
de semana, com direito a
apresentação oficial de
encerramento.

As aulas acontecem
na FREA e serão reali-
zadas das 8h30 às 18h00

MÁRIO BIXIGA

Curso será ministrado na FREA

no dia 1º, e das 8h30 às
11hh30 no dia 2.

Instrumentistas de
bandas, fanfarras, or-
questras e músicos de
igreja da de Avaré e re-

gião podem se inscrever
na Secretaria Municipal
de Cultura pelo telefone
(14) 3732 5057. 

Serão oferecidas au-
las de regência, flauta, cla-

rineta, saxofone, trompa,
trompete, trombone, tuba
e percussão. As aulas
serão ministradas, respec-
tivamente, pelos professo-
res Edson Beltrami, Juli-

ano de Arruda Campos,
Márcia Guirra, Fábio Xa-
vier, Adriano Bueno,
Cláudio Sampaio, Alan
Palma, Albert Khattar e
Agnaldo Silva.

Além dessas aulas, o
Conservatório de Tatuí
traz até Avaré curso es-
pecial de Restauração e
Manutenção de Instru-
mentos, a ser ministrado
pelo professor Daniel
Tamborin. Exclusivamen-
te para este curso serão
oferecidas somente qua-
tro vagas. O curso trata-
rá de temas como “Prog-
nóstico de problema no
instrumento: como identi-
ficar e resolver”, “Troca
de sapatilha e mola”,
“Pequenos ajustes”,
“Conservação do instru-
mento”, “Limpeza corre-
ta”, “Orientação básica
em manutenção: quais

materiais corretos a se-
rem usados como cola e
matéria prima” e “Troca
de calços de cortiça de
ajustes das chaves e tro-
ca de cortiça do todel do
saxofone e junções de
cortiças do clarinete”.

Neste ano, o Pró
Bandas chegará a 19
municípios do Estado de
São Paulo. A série de ofi-
cinas gratuitas é voltada
a instrumentistas de ban-
das, corporações musi-
cais e fanfarras, e inte-
ressados de qualquer ida-
de. No mês de dezembro,
bandas envolvidas nos
vários municípios se
apresentarão num en-
cerramento oficial a ser
realizado na cidade de
Piracicaba.

Mais informações:
(14) 3732 5057 ou (15)
32514573 – ramal 222

Casa de Artes e
Artesanato expõe

enfeites para o Natal

Nesta semana co-
meçaram a chegar os
enfeites de Natal que
estão expostos na Casa
de Artes e Artesanatos.
Os trabalhos foram fei-
tos por artesãos de Ava-
ré e estão em exposição
para a venda.

Peças são confeccionadas por artesãos de Avaré

A Casa de Artes e
Artesanato está localiza-
da na Rua Rio Grande do
Sul, ao lado do Teatro de
Municipal. O funciona-
mento é de segunda a
sexta-feira, das 8h00 às
17h30. Aos sábados fun-
ciona das 9h00 às 15h00.

MÁRIO BIXIGA

Biblioteca Municipal abre
espaço para mais um artista

A biblioteca Municipal
“Prof. Francisco R. dos
Santos”, em mais uma edi-
ção do projeto “O Artista é

MÁRIO BIXIGA

Projeto o Artista é Você expõe telas de Soraya M. da Conceição

Você”, cede seu espaço
cultural à artista plástica
Soraya M. da Conceição.

Em sua segunda ex-

posição a artista apresen-
ta sete trabalhos em óleo
sobre tela, com temática
diversificada; apresenta

florais, abstrato. Autodita-
da, iniciou-se na pintura
colorindo tecidos, madei-
ras e diversos tipos de
artesanato, evoluindo en-
tão para as telas. Admi-
radora do expressionista
Van Gogh e do renascen-
tista Leonardo da Vinci,
a artista considera-se
sem técnica e sem estilo
definido, embora apre-
sente nesta exposição tra-
balhos bastante elabora-
dos e com um colorido
surpreendente.

A exposição pode ser
visitada até o dia 20 de
dezembro, no Centro Cul-
tural “Djanira da Motta e
Silva” das 8h. às 17h30.
Maiores informações po-
derão ser obtidas no tele-
fone nº 3733-6004.
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Travessa fará importante ligação do Bairro Camargo a Rua Carmen Dias Faria

Travessa Congonhas
recebe pavimentação

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré está providenciando
a pavimentação da Tra-
vessa Congonhas. A
obra está sendo realiza-

da em virtude da neces-
sidade da população
que utiliza o local. De-
pois de pronta a traves-
sa fará uma importante
ligação do Bairro Ca-

margo a Rua Carmem
Dias Faria.

A Prefeitura já efe-
tuou a colocação das gui-
as em breve dará início a
pavimentação asfaltica.

Novas luminárias serão instaladas em breve
A Prefeitura da Es-

tância Turística de Ava-
ré está investindo para
que a cidade fique cada
vez mais iluminada. O
projeto da Prefeitura é
que até o Natal deste
ano todas as ruas da ci-
dade tenham iluminação
com lâmpadas de vapor
de sódio de 250 watts,
a mesma utilizada nas
ruas centrais e em alguns
bairros da cidade. Essas
lâmpadas serão coloca-
das em substituição nos
locais onde hoje contam
com lâmpadas de vapor
de mercúrio tem a ilumi-
nação deficiente.

Para realização do
projeto, a Prefeitura já
adquiriu 857 lâmpadas de
vapor de sódio que já
estão no almoxarifado da
Garagem Municipal e
devem ser colocadas nos
próximos dias. Inicial-
mente essas lâmpadas
serão colocadas nas ruas
pavimentadas. A expec-
tativa da Prefeitura é de
que até o final deste ano
todas as ruas pavimenta-
das da cidade estejam
com iluminação com lâm-
padas de vapor de sódio.

Novos Postes
A Prefeitura também

está investindo na im-
plantação de novos pos-
tes na cidade. Nos últi-
mos anos muitas ruas e
travessas foram aber-
tas na cidade e para
isso é necessário que a
iluminação chegue ao
local. Desta forma a
Prefeitura está provi-
denciando a implanta-
ção de novos postes.

Estão sendo colo-
cados 283 postes nos
locais mais críticos da
cidade, que somados
chegam a mais de 60
pontos. O principal
ponto, onde havia uma
reivindicação antiga da
população, é a interliga-
ção entre os bairros Ipi-
ranga e Vera Cruz.
Neste trecho estão sen-
do colocados 36 pos-
tes. Outro ponto im-
portante é a interligação
entre os bairros Vila
Jardim e Vila Martins,
que está recebendo 32
postes. Nesses e vári-
os outros locais estão
inicialmente sendo ins-
talados os postes, pos-
teriormente a Prefeitu-

ra implantará a rede elé-
trica e as luminárias.

Essas ações da Pre-
feitura tem por objeti-
vo atender os anseios
da população e fazer
com que a cidade cada
vez mais fique melhor
iluminada, garantindo
assim, mais comodida-
de e segurança para a
população.

MÁRIO BIXIGA

Além das novas luminárias a Prefeitura
também está implantando novos postes
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Shows de alto nível são as atrações da Fest Country
O Grupo Tradição

fará a abertura da 7ª edi-
ção da Fest Country, que
será realizada de 1º a 9
de dezembro no Parque
de Exposições Fernando
Cruz Pimentel.

O grupo formado em
Mato Grosso do Sul es-
tourou em todo o Brasil
popularizando a Tche
Music, uma variação da
musica gaúcha com ele-
mentos de música baiana,
pagode, samba e baião.
Em 2005 o grupo se apre-
sentou na Fest Country
em Avaré e foi um gran-
de sucesso. Por isso vol-
tam para fazerem a aber-
tura da festa no  sábado,
dia 1º de dezembro.

No domingo, dia 2, o
show ficará por conta
dos irmãos mineiros Vic-
tor & Leo. A dupla vem
fazendo sucesso em todo
o país, principalmente
após o lançamento do úl-
timo CD “Victor & Léo
Ao Vivo”, que já no pri-
meiro mês de lançamen-
to estava entre os 10
mais vendidos do Brasil.

Tradição fará o show de abertura no dia 1º de dezembro

Show de João Bosco e Vinícius será no dia 6 A dupla Rick e Renner fará o show no dia 7

SHOWS DA FEST COUNTRY 2007
DEZEMBRO 2007

Dia 01 (sábado) – Tradição
Dia 02 (domingo) – Vitor e Léo
Dia 03 (segunda) – Edmarques e Alessandro
Dia 04 (terça) – André Valadão
Dia 05 (quarta) – Bruno e Marrone
Dia 06 (quinta) – João Bosco e Vinícius
Dia 07 (sexta) – Rick e Renner
Dia 08 (sábado) – César Menoti e Fabiano
Dia 09 (domingo) – Banda Calipso

Rodeio da Fest Country está entre os 10 melhores do país
A 7ª Fest Country

começa no próximo dia
1º de dezembro e trará
uma diversidade de
atrações para o público
presente no Recinto do
Parque de Exposições.

Dentre essas atra-
ções estão as provas de
rodeio, que pela quali-
dade técnica dos peões
já é considerado como
um dos 10 principais do
país. As disputas acon-
tecem nos dias 1, 2 e 5
com o Rodeio Amador
(montarias em touros) e
de 6 a 9 com o Rodeio
Profissional (montarias
em touros e cavalos).

O rodeio contará com montarias profissionais e amadoras

DIVULGAÇÃO

Fabrício Alves, que já
faturou mais de US$ 200

mil no Circuito
Norte-amaricano

de Rodeio deve ser uma
das atrações

Para esse ano já es-
tão confirmadas as pre-
senças de peões impor-
tantes como Fabrício Al-
ves, campeão em diver-
sos rodeios como Barre-
tos e Jaguariuna, e atu-
almente participa do Cir-
cuito Norte-americano
de Rodeio, onde já fatu-
rou mais de 200 mil dó-
lares. No Brasil já con-
quistou 48 motos, 24 car-
ros, 7 camionetes, além
de várias premiações em
dinheiro. Com esse cur-
rículo, Fabrício Alves
pode ser considerado um
dos favoritos em Avaré.
Outro peão que está nos

Estados Unidos e deve
participar do rodeio em
Avaré, é João Mauro
Kugel, atual bi-campeão
do Rodeio da Fest Coun-
try, quando venceu em
2005 e 2006.

O Rodeio Profissi-
onal em touros tam-
bém terá a participa-
ção de Márcio Suzuki,
campeão de Barretos,
e Rinaldo da Silva, o
Formiga, que também

já atuou como dublê
de  peão  na  nove la
América.

O Rodeio Profissi-
onal em cavalos terá al-
guns nomes importan-
tes como José Vieira da
Silva, Zeiuz Cruz da
Fonseca, Luiz Antonio
Nascimento, Antonio
Joscelino da Costa,
Evandro Pasquotto,
Valmir Nonato, Fabiano
Conceição, entre ou-
tros. Todos esses nome
já venceram rodeios
importantes.

O juiz do Rodeio da
Fest Country será Se-
bastião Procópio, um
dos melhores do país,
que vem atuando todos
os anos em Barretos.

de André Valadão, um
ícone da música gospel
do Brasil.

A arena da Fest
Country deverá lotar para
o show de Bruno e Mar-
rone na quarta-feira, dia 5.
Com o show baseado no
último CD “Acústico II”,
dupla promete emocionar
o público presente.

Pioneiros no Circuito
Universitário, João Bosco
e Vinícius farão o show na
quinta-feira, dia 6. Com
um grande número de ad-
miradores, a dupla de Co-
xim, no Mato Grosso do
Sul, promete agitar a noite
da Fest Country.

Na sexta-feira, dia 7,
a arena receberá o já

consagrado show de
Rick e Renner.

Depois do grande
sucesso no ano passado,
a dupla César Menotti e
Fabiano voltará ao palco
da Fest Country. O show
será no sábado, dia 8.

O encerramento da
festa promete ser em
grande estilo com a apre-
sentação da Banda
Calypso, no dia 9. O show
é bastante aguardado,
pois essa será a primeira
vez que a banda estará se
apresentando na região.

É importante salien-
tar que em todas as noi-
tes a entrada para os sho-
ws e o estacionamento
são gratuitos.

Na segunda-feira,
dia 3, o show será com a
dupla Ed Marques e

Alessadro, que ficou co-
nhecida no país após as
apresentações no Pro-

grama Raul Gil. Na ter-
ça-feira, dia 4, a Fest
Country receberá o show

DIVULGAÇÃO
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Bom público acompanha etapa do Paulista de Jet Ski

Um bom público
compareceu no último
fim de semana, dias
17 e 18 de novembro,

Mais de 60 pilotos participaram do evento

MÁRIO BIXIGA

Disputas foram acirradas

para acompanhar a
penúltima etapa do
Campeonato Paulista
de Jet Ski. Segundo

estimativa dos organi-
zadores, aproximada-
mente 4 mil pessoas
compareceram no

Camping Municipal.
A etapa contou

com a participação de
mais de 60 pilotos que

empolgaram o público
as manobras realiza-
das na Represa Juru-
mirim.

Mais uma vez o
evento agradou o pu-
blico presente e os pi-
lotos participantes,
que esperam com an-
siedade para a reali-

zação da etapa de
Avaré.

O evento foi orga-
nizado pela Liga Pau-
lista de Jet Ski e con-
tou com todo apoio da
Prefeitura da Estância
Turística de Avaré
através da Secretaria
Municipal de Turismo.

Corrida de São Silvestre terá percurso de 10 mil metros
A Comissão Organi-

zadora da 62ª edição da
Corrida de São Silvestre
já definiu o percurso da
prova que tradicional-
mente acontece no dia
31 de dezembro.

O trajeto será o mes-
mo dos últimos anos,
onde os atletas percorre-
rão uma distância de 10
mil metros. A largada
será na Rua Rio Grande
do Sul, defronte a agên-
cia dos Correios e a che-
gada na Rua Alagoas,
defronte a sede social do
Centro Avareense, onde
é montado o podium.

Mais uma vez são
esperados atletas de alto
nível do pedestrianismo
nacional, já que um dos
grandes atrativos da pro-
va em Avaré é a premia-

MÁRIO BIXIGA

Largada será na Rua Rio Grande do Sul, defronte a agência dos Correios

ção, que deve chegar até
a R$ 30 mil.

Estarão em disputa
cinco categorias: Adulto
Masculino (de 16 a 39
anos), Adulto Feminino
(acima de 16 anos), Ve-
terano A (de 40 a 49
anos), Veterano B (de 50
a 59 anos) e Veteranos C
(acima de 60 anos). Os
primeiros cinco colocados
de cada categoria rece-
berão troféus. Todos os
participantes receberão
medalhas e camisetas.

As inscrições já es-
tão abertas e podem ser
feitas até o dia 20 de de-
zembro, pagando-se uma
taxa de R$ 15,00. Após
essa data, a taxa passa
para R$ 20,00. As inscri-
ções se encerram no dia
28 de dezembro.

Maiores informa-
ções podem ser obtidas
na Secretaria Municipal
de Esportes (SEME),
através do telefone 3732
0756, ou ainda com o Co-
ordenador da Prova, Eli-

as Ward pelo telefone
3732 1589. Os interessa-
dos também podem ob-
ter detalhes pelo e-mail:
saosilvestreavare@hot-
mail.com ou pelo site:
www.runnerbrasil.com.br.
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LICITAÇÃO

AVISOS DE EDITAIS:
PREGÃO PRESENCIAL nº. 077/07 – Processo nº. 410/07

Objeto: Aquisição de cestas básicas de natal para o funciona-
lismo municipal, conforme edital.
Data de Encerramento: 07 de dezembro de 2007, das 08:30
às 09:00 horas, Dep.  Licitação.
Data de Abertura: 07 de dezembro de 2007, às 09:00 horas.
Informações: Dep. de Licitação – Praça Juca Novaes, nº. 1169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 - Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 20 de novembro de 2007 - Rose-
maria de Góes – Presidente da CPJL

PREGÃO PRESENCIAL nº. 079/07 – Processo nº. 415/07
Objeto: Aquisição de equipamentos odontológicos para o CEO,
conforme edital.
Data de Encerramento: 06 de dezembro de 2007, das 13:30
às 14:00 horas, Dep.  Licitação.
Data de Abertura: 06 de dezembro de 2007, às 14:00 horas.
Informações: Dep. de Licitação – Praça Juca Novaes, nº. 1169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 - Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 14 de novembro de 2007 - Rose-
maria de Góes – Presidente da CPJL

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO DE
PUBLICAÇÃO DE EDITAL

Concorrência Pública nº. 021/07 – Processo nº. 412/07
Por um erro de digitação deste Departamento, fica alterado o
objeto e a data de abertura do presente certame, motivo pelo
qual os atos praticados por este setor deverão ser re-ratificados.
ONDE SE LIA:
“Objeto: contratação de empresa especializada para forneci-
mento de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para
execução de guias de concreto extrusadas, com resistência de
30 MPA, no Bairro Costa Azul, conforme edital.
Data de Encerramento: 20 de dezembro de 2007, até as 08:30
horas, Dep.  Licitação.
Data de Abertura: 20 de dezembro de 2007, às 09:00 horas”.
AGORA SE LEIA:
“Objeto: contratação de empresa especializada para forneci-
mento de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para
execução de guias de concreto extrusadas e pavimentação em
lajotas pré-fabricadas em concreto sextavados, com resistên-
cia de 30 MPA, no Bairro Costa Azul, conforme edital.
Data de Encerramento: 07 de janeiro de 2008, até as 13:30
horas, Dep.  Licitação.
Data de Abertura: 07 de janeiro de 2008, às 14:00 horas”.
Rosemaria de Góes-P.C.P.J.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito da Estância Turística de
Avaré, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei,
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 HOMO-
LOGA as Empresas PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA, BON-
TEMPO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA e CO-
MERCIAL CÚRGICA RUICLARENSE LTDA, objetivando a aqui-
sição de medicamentos para todos os PSfs, relativa ao Pregão
Presencial nº. 059/07–Processo nº. 349/07 - Homologado
em: 14/11/2007.

Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito da Estância Turística de
Avaré, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei,
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 HO-
MOLOGA a Empresa MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA-
LARES LTDA, objetivando a aquisição de 02 (dois) monitores
cardíacos e 02 (dois) oxímetros de pulso, relativa ao Pregão
Presencial nº. 061/07–Processo nº. 352/07 - Homologado
em: 21/11/2007.

Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito da Estância Turística de
Avaré, no uso das atribuições que lhes são conferidas por
Lei, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93
HOMOLOGA a Empresa LEONIR GELATTI, objetivando o
fornecimento de material e mão-de-obra para a queima de
fogos de artifícios e apresentação de shows pirotécnicos
para a realização da VII Festa Country, relativa ao Pregão
Presencial nº. 067/07–Processo nº. 370/07 - Homolo-
gado em: 21/11/2007.

Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito da Estância Turística
de Avaré, no uso das atribuições que lhes são conferidas
por Lei, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº.
8.666/93 HOMOLOGA a Empresa A. FERNADEZ ENGENHA-
RIA E CONSTRUÇÕES LTDA, objetivando a contratação
de empresa para manutenção do aterro sanitário e sua
operação, em área de APA, relativa à Concorrência Pú-
blica nº. 011/07–Processo nº. 273/07 - Homologado
em: 30/10/2007.

ADJUDICAÇÃO
Concorrência Pública nº. 011/07–Processo nº. 273/07, 30
de outubro de 2007, a A. FERNADEZ ENGENHARIA E CONS-
TRUÇÕES LTDA, no valor global de R$ 916.449,10 (novecentos
e dezesseis mil quatrocentos e quarenta e nove reais e dez
centavos), objetivando a contratação de empresa para manu-
tenção do aterro sanitário e sua operação, em área de APA -
Adjudicado em: 08/11/2007.

TERMO DE RESCISÃO
Fica RESCINDIDO unilateralmente o contrato na modalidade
Chamamento Público nº. 001/07 – Processo nº. 333/07,
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa M. R. ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA ME, confor-
me preceitua o art. 78, XII c/c art. 79, I, § 1º e 2º, da Lei 8.666/93
e suas alterações - Rescindido em: 21/11/07- Joselyr Benedi-
to Silvestre – Prefeito Municipal.

TERMO DE ANULAÇÃO
Considerando alguns dos questionamentos levantados nos au-
tos do Processo Judicial n. 1.636/07, em trâmite perante a Ter-
ceira Vara Judicial da Comarca de Avaré, e considerando a
possibilidade de a Administração anular seus próprios atos,
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, o que, com
efeito, é expressamente reconhecido pelo Supremo Tribunal
Federal através da sua Súmula n. 473, determino a ANULA-
ÇÃO do Edital de Chamamento n. 001/07 processo n. 333/07,
cujo objeto era a escolha do permissionário para a permissão a
titulo precário do uso de bem público para a realização da VII
Festa Country, assim como do decorrente contrato firmado
junto à empresa M.R. Organização e Eventos Ltda-Me. Deter-
mino ainda aos Departamentos competentes a adoção das
medidas consectárias da presente decisão, notadamente a
formalização do correspondente distrato junto o contratado
acima mencionado.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 21 de novembro
de 2.007-JOSELYR BENEDITO SILVESTRE-Prefeito da Estância
Turística de Avaré

TERMO DE SUPRESSÃO
Convite nº. 046/07 – Processo nº. 097/07 fica suprimido
valor do respectivo contrato, ganho pela empresa MEGA
PAPER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA EPP, no valor
total de R$ 3.012,60 (três mil e doze reais e sessenta
centavos), o que corresponde a aproximadamente 11,83%
(onze vírgula oitenta e três por cento) do valor total do con-
trato - Assinatura do Termo de Supressão: 19 de no-
vembro de 2007.

Dispensa de Licitação nº. 104/05 – Processo nº. 342/05
fica suprimido valor do respectivo contrato, ganho pela em-
presa ASSECAM DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, no
valor total de R$ 1.035,10 (mil e trinta e cinco reais e dez
centavos), o que corresponde a aproximadamente 0,42%
(zero vírgula quarenta e dois por cento) do valor total do
contrato - Assinatura do Termo de Supressão: 13 de
novembro de 2007.
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TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Dispensa de Licitação nº. 012/07 – Processo nº. 052/07 fica
aditado no valor de R$ 7.257,05 (sete mil duzentos e cin-
qüenta e sete reais e cinco centavos), para a empresa
ESCRILIMPHI MATERIAL DE ESCRITÓRIO, LIMPEZA E HIGIE-
NE OSASCO LTDA ME, o que corresponde a aproximadamente
25% (vinte e cinco por cento) do valor total adjudicado no pro-
cesso licitatório em questão. Assinatura do Termo Aditivo
em: 12 de novembro de 2007.

RATIFICAÇÃO DISPENSA
Dispensa de Licitação nº. 098/07–Processo nº. 383/07, a
empresa JULIANA VARELA GUARAREMA ME, no valor global
de R$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais), objetivando
o fornecimento de software, manutenção, suporte técnico e
formação de pessoal especializado para operação, e proces-
samento da folha de pagamento mensal do funcionalismo muni-
cipal, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, 01 de novembro de 2007- Jose-
lyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa de Licitação nº. 101/07–Processo nº. 399/07, a
empresa QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS LTDA EPP, no valor global de R$ 20.462,67
(vinte mil quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e
sete centavos), objetivando a aquisição de materiais descartá-
veis para todos os Postos de saúde da família do Município, com
fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 13 de novembro de 2007- Joselyr Bene-
dito Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa de Licitação nº. 102/07–Processo nº. 408/07, a
empresa ELETRO-MEDIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
ELÉTRO-ELETRÔNICOS LTDA ME, no valor global de R$
32.592,00 (trinta e dois mil quinhentos e noventa e dois reais),
objetivando a coleta, tratamento e destino final do lixo hospitalar
e resíduos do gênero, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 13 de no-
vembro de 2007- Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa de Licitação nº. 103/07–Processo nº. 416/07, a
empresa CLIVATTI & CLIVATTI LTDA EPP, no valor global de
R$ 3.195,00 (três mil cento e noventa e cinco reais), objetivando
a aquisição de cestas básicas mensais para os portadores de
tuberculose (Programa Tuberculose Estado), com fulcro no arti-
go 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística
de Avaré, 19 de novembro de 2007- Joselyr Benedito Silvestre –
Prefeito Municipal.

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 083/2007

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de SERVENTE
(LIMPEZA) do Concurso Público nº 001/2007, homologado pelo
Decreto nº 1.415 de 12/04/2007, publicado em 14/04/2007:
Class. Nº Inscr. Nome Local de Trabalho
26º 01952 Cleide Martins CEI Maria Isabel

Leal - Plimec
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, 14 novembro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

LEIS

TERMO DE COMPROMISSO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AVARÉ, Estado de São Paulo,
no exercício de suas atribuições legais e conforme as disposi-
ções insertas na Lei Federal nº 10.819, de 16 de dezembro de
2003 c/c a Lei Municipal nº 1.012 de 13 de novembro de 2007 e
seu Regulamento, criado pelo Decreto Municipal nº ..................,
objetivando a concessão do repasse de 70% (setenta por cen-
to) dos depósitos colocados à disposição desse insigne juízo,
atinentes a todas e quaisquer ações que discutam matéria de
natureza tributária e seus acessórios, independente do trânsito
em julgado, COMPROMETE-SE perante Vossa Excelência a:
I - Manter o Fundo de Reserva, representado pela Conta Bancá-
ria nº .............., Agência nº .........., Banco ..... - .......................; e,
II - Destinar automaticamente ao Fundo de Reserva, o valor
correspondente à parcela dos depósitos judiciais, no percentual
de 30% (trinta por cento) do montante integral.
Outrossim, consoante artigo 2º, III, da Lei Federal nº 10.819/
2003, o Município de Avaré zelará pela existência constante de
saldo no Fundo de Reserva, nunca inferior ao montante equiva-
lente à parcela dos depósitos judiciais mantida na instituição
financeira ou à diferença entre a soma dos cinqüenta maiores
depósitos repassados ao Município e a soma das parcelas des-
ses depósitos mantidas na instituição financeira, valendo alter-
nativamente, a maior condição.
Por derradeiro, desde já, esse digno juízo fica autorizado a
movimentar o Fundo de Reserva, nos moldes disciplinados no
artigo 4º e 6º da Lei Federal nº 10.819/2003, bem como, o Muni-
cípio recomporá o Fundo de Reserva, em até 48 (quarenta e
oito) horas, após a comunicação escrita da instituição financei-
ra, sempre que o seu saldo estiver abaixo dos limites estabele-
cidos na legislação e parágrafo anterior deste Termo.
Sendo o que cabia expressar, sob as penas da lei, segue o
presente Termo assinado, para que produza seus jurídicos e
regulares efeitos.
Prefeitura da Estância turística de Avaré, aos 13 de novembro
de 2007

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

A/C
Exmo(a). Sr(a). Dr(a). ......................................................................
MD. Juiz(íza) .......................................... de Direito
Titular da ....... Vara ............................. (Cível/Anexo das Fazen-
das) da ........ (Comarca/Subsecção Judiciária) de Avaré/SP.

ERRATA

Na Lei nº 1011, de 13 de novembro de 2007 no parágrafo único
do artigo 1º, onde se lê:-
“.. os serviços prestados os mantidos pela Estância Turística de
Avaré,...”
deve-se ler;-
“os serviços prestados e mantidos pela Estância Turística de
Avaré.

LEGISLATIVO

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré convida a
toda a população para a Audiência Pública de Prestação de
Contas da Prefeitura Municipal de Avaré, referente ao II Quadri-
mestre do exercício de 2007.
A Audiência será realizada no dia 28 (vinte e oito) de novembro
de 2007, no Plenário Eruce Paulucci, na Câmara Municipal da
Estância Turística de Avaré, às 14h30min..
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

DECRETOS

Decreto n.º 1.607, de 22 de Novembro de 2007
(Dispõe sobre 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 o fim de
desapropriação amigável ou judicial, a área de terra abaixo des-
crita, de propriedade de AVELINO ALEXANDRE DA COSTA FI-
LHO, localizada na Rodovia SP-255, nesta cidade de Avaré, que
será destinada ao prolongamento da Avenida Dr. Plínio de Almei-
da Fagundes.
Local:- Rodovia SP-255
Proprietário:- AVELINO ALEXANDRE DA COSTA FILHO
Áreas:- 375,00 m2
Valor :- R$ 25.207,50

Descrição das Áreas :-
Faz frente para a Rodovia SP 255, divisando com a cerca de
limite do DER, numa extensão de 25,00 metros; pelo lado direito
de quem olha dessa rodovia para o imóvel confronta com propri-
edade de Paulo Roberto da Silva e outros na extensão de 15,00
metros; nos fundos confronta com propriedade remanescente
de Avelino Alexandre da Costa Filho na extensão de 25,00 me-
tros e do lado esquerdo confronta com propriedade de Irineu
Raimundo de Souza na extensão de 15,00 metros, perfazendo
uma área territorial de 375,00 metros quadrados.
Artigo 2º - As despesas decorrentes da aplicação deste decreto
correrão por conta da aplicação própria 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 22 de Novembro
de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado nesta Secretaria na data supra

Decreto nº 1.608, de 22 de novembro de 2007
(Dispõe sobre declaração de utilidade pública para fins de

futura desapropriação, e dá outras providências).

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, uma área de
terras, de propriedade de IRINEU RAIMUNDO DE SOUZA, que
será utilizada para fins de futura desapropriação visando o pro-
longamento da Avenida Dr. Plínio de Almeida Fagundes.
Local:- Rodovia SP-255;
Proprietário:- Irineu Raimundo de Souza;
Área:- 300,00 m2;
Descrição da Área:-
Uma área de terras, de forma regular, fazendo frente para a Rodo-
via SP 255, onde mede 20,00 metros, na divisa com a cerca do DER;
pelo lado direito de quem olha dessa rodovia para o imóvel confron-
ta com propriedade de Avelino Alexandre da Costa Filho na exten-
são de 15,00 metros; nos fundos confronta com área remanes-
cente de Irineu Raimundo de Souza na extensão de 20,00 metros e
do lado esquerdo confronta com o final atual da Avenida Dr. Plínio
de Almeida Fagundes na extensão de 15,00 metros, perfazendo
uma área territorial de 300,00 metros quadrados.
Artigo 2º - A presente área será utilizada para futura desapro-
priação.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Avaré, aos 22 de novembro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL

Edital de Parcial Notificação 004/2007
Referente a Concorrência Publica Nº 012/07
Processo nº 277/07

Contribuição de melhoria de serviços de pavimentação
asfáltica em CBUQ na Rua Ancara, trecho entre Rua Pro-
jetada e Avenida Espanha.
O MUNICIPIO DE AVARÉ, inscrito no CGC 46.634.168/001-50,
com sede a Praça Juca Novaes, nº 1169, na cidade de Avaré,
estado de São Paulo, neste ato representado por seu Prefeito
Municipal Sr. Joselyr Benedito Silvestre, no uso de suas atri-
buições legais, e em conformidade com a Lei 52.172 de 23 de
Outubro de 1996 (Código Tributário Nacional), art. 82, e art.
145, III da Constituição Federal e com base no Código Tributá-
rio Municipal:
FAZ SABER que serão executados os serviços de melhoramen-
tos públicos, conforme discriminação abaixo, em cumprimento à
legislação e às normas pertinentes ao lançamento e a cobrança
da contribuição de melhoria.
MEMORIAL DESCRITIVO
Especificações Técnicas:
Obra: Execução de pavimentação asfáltica.
Local: Rua Âncara – trecho entre Rua Projetada e Avenida
Espanha.
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Quantidade:
Pavimentação Asfáltica: 1.391,00 m²
A-) Pavimentação Asfáltica
1- Abertura e Preparo de caixa;
2- Execução de base estabilizada quimicamente;
3- Imprimadura Impermeabilizante;
4- Imprimadura ligante;
5- Camada de Rolamento em concreto C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quen-
te), na espessura média de 3 cm devidamente compactada;
Execução:
1- Abertura de caixa:
Será executado com a escarificação do mesmo, e se necessário, realizar a troca do material
imprestável por outro de boa qualidade devidamente compactado, obedecendo-se como grau de
compactação 95 % do P.S., dentro das cotas exigidas no projeto.
2- Execução de base estabilizada quimicamente:
a) A camada a ser tratada deverá ser previamente conformada á seção transversal e longitudinal;
b) Escarificar o solo até a profundidade desejada, após o que o material será pulverizado com
trator rural e grade de disco adequado. A pulverização deverá se processar sempre a partir das
bordas para o centro da pista a ser prolongada, até que se consiga uma boa homogenização em
todo o trecho a ser executado.
c-) Determinar em vários pontos da pista a umidade natural, por intermédio do “speedy”, ou
qualquer outro equipamento adequado. Com estes dados de campo e valor da umidade ótima de
compactação, fornecida pelo ensaio de Próctor e com auxilio da seqüência de calculo da folha de
campo, determinamos a quantidade total de água a acrescentar.
d-) Colocar no caminhão pipa, 100% da quantidade total de água calculada e adicionar a quantida-
de de DS- 328 (ou similar), nas proporções determinadas em laboratório.Nesta operação, depen-
dendo do solo, podemos trabalhar no máximo com 10% da umidade ótima, acima ou abaixo. Após
a homogeneização, no caminhão pipa, do DS- 328 (ou similar), e água (andar e frear), proceder á
molhagem da pista de maneira mais uniforme possível.
e-) Entrar com equipamentos de pulverização e mistura (trator e grade), a fim de ser efetuada a
incorporação do aditivo ao solo para que sua mistura fique de modo uniforme e homogênea. Nesta
operação poderemos usar o equipamento logo atrás do caminhão pipa.
f-) Proceder, com resgate químico cálcico da mesma forma descrita no item “d”.
g-) Verificar com rigor a umidade final do solo tratado. O material deverá ser colocado na umidade ótima
em toda extensão do trecho em execução. Se a umidade estiver acima da ótima, promover a areração
da camada; Se a umidade ótima de compactação estiver abaixo, completar adicionando água.
h-) Iniciar a compactação por meio de pé-de-carneiro. A operação de compactação deverá começar nas
bordas e progredir longitudinalmente para o centro, nos trechos em tangente e da borda interna para a
externa nos trechos em curva, de modo que o compressor cubra uniformemente em cada passada, pelo
menos a metade da largura do seu rastro, da passagem anterior, paralelamente ao eixo da via.
i-) A compactação da base será de no mínimo 95% do P.M., sendo sua espessura média 18 cm.
3-)Imprimadura Impermeabilizante:
Imprimadura impermeabilizante betuminosa- executada com emulsão asfáltica diluída em querose-
ne (CM 30) com aplicação de um litro por meio quadrado, para penetração na base estabilizada
quimicamente.
4-)Imprimadura Ligante:
Imprimadura ligante betuminosa – executada com emulsão asfáltica (RR2C), com aplicação de 0,8
litros por metro quadrado que servirá como pintura de ligação.
A distribuição do betume será executada por um caminhão tanque espargidor de asfalto, provido
de maçaricos autogeradores, sistema de circulação para enchimento do tanque, circulação na
barra ou caneta com retorno para o tanque e descarga do tanque acionado por bomba.
5-) Capa Asfáltica de Usinado à Quente.
Após a imprimação ligante, será feita uma camada de rolamento compactada, obedecendo as
especificações próprias quanto a faixa granulométricas.
Para o transporte da massa asfáltica até o local de aplicação, serão utilizados caminhões bascu-
lantes, cuja caçamba deverá ser recoberta com lona. O Espalhamento do material asfáltico será
executado com vibro - acabadora sobre esteira, a qual possui controle eletrônico para a confor-
mação de suas seções transversais e longitudinais.
A espessura da camada de Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.) será de 3 cm
devidamente compactada.
2- CRITÉRIOS DA COBRANÇA
2.1– Será lançada aos contribuintes da Ruas beneficiada, através de contribuição de melhoria, a
importância despendida pelo Município, no total de R$ 44.512,00 (quarenta e quatro mil, quinhentos
e doze reais), levando-se em conta a testada real beneficiada dos imóveis particulares, ficando a
cargo da municipalidade o valor das testadas onde houver incidências sobre áreas lindeiras de
propriedade ou domínio da municipalidade.
2.2- A importância a ser rateada acarretará, aos contribuintes, a valorização de seus imóveis na
proporção de 30% (Trinta por cento).
2.3- O valor do metro linear de testada para fins de cobrança de contribuição de melhoria da
referida via publica será de R$ 104,00( cento e quatro reais) por metro linear.
3- CRITÉRIOS DE PAGAMENTO
Os proprietários dos imóveis relacionados no final deste Edital deverão requerer o parcelamento
das contribuições de melhoria, prevista neste Edital, cujos prazos de pagamento é o previsto no
ordenamento jurídico Municipal, bem como, os pagamentos que poderão ser feitos a vista.
4- ÁREA A SER BENEFICIADA
Os trabalhos descritos beneficiarão diretamente os proprietários dos imóveis situados na via
pública no local a ser executado o serviço, quais sejam: aquele descrito no item 1.
5 – BENEFICIO E VALORIZAÇÃO
O benefício desse melhoramento representará uma valorização sobre o imóvel, atualizado à época dos
serviços acrescidos da parcela correspondente ao valor dos serviços. Tendo em vista que estes
serviços valorizarão diretamente imóveis onde os mesmos serão executados, o fator de absorção de
benefício pelo proprietário será de 30% (Trinta por cento) do valor dos serviços correspondentes à
testada de cada imóvel, descontados as áreas verdes, cruzamentos e prédios públicos.
6 – PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO
Os proprietários beneficiados, bem como, demais munícipes, poderão oferecer impugnação a

qualquer dos elementos do presente Edital, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da
publicação deste, cabendo ao impugnante o ônus da prova. A apresentação de impugnação não
implicará na suspensão ou inicio das obras.
Item Contribuinte – Zona Cadastral: Setor 4 Nº do Imóvel Nº da quadra Nº do lote Testada

cadastral cadastral ml
Rua Âncara
01 Carlos José Novaes Ramires 241 004 6,0
02 Carlos José Novaes Ramires 241 005 12,0
03 Carlos Ramires 241 006 12,0
04 Carlos Ramires 241 007 12,0
05 Carlos Ramires 241 008 12,0
06 Carlos Ramires 241 009 12,0
07 Carlos Ramires 241 010 12,0
08 Carlos Ramires 241 011 12,0
09 Carlos Ramires 241 012 12,0
10 Carlos Ramires 241 013 12,0
11 Carlos Ramires 241 014 12,0
12 Carlos Ramires 241 015 12,0
13 Marina Garcia Ramires 241 016 12,0
14 Gilberto Filgueiras e outros 241 017 12,0
15 Gilberto Filgueiras e outros 241 018 12,0
16 Gilberto Filgueiras e outros 241 019 12,0
17 Gilberto Filgueiras e outros 241 020 12,0
18 Gilberto Filgueiras e outros 241 021 12,0
19 Gilberto Filgueiras e outros 241 022 10,0

Item Contribuinte – Zona Cadastral: Setor 4 Nº do Imóvel Nº da quadra Nº do lote Testada
cadastral cadastral ml

Rua Âncara
01 Gilberto Emp. Imob. LTDA. 242 001 10,0
02 Gilberto Emp. Imob. LTDA. 242 002 12,0
03 Rafael Ramires A. Valim 242 003 12,0
04 Rafael Ramires A. Valim 242 004 12,0
05 Gabriel Nunes Ramires 242 005 12,0
06 Gabriel Nunes Ramires 242 006 12,0
07 Gustavo Nunes Ramires 242 007 12,0
08 Gustavo Nunes Ramires 242 008 12,0
09 Thais Paulucci Tamires 242 009 12,0
10 Thais Paulucci Tamires 242 010 12,0
11 Carlos Ramires Neto 242 011 12,0
12 Carlos Ramires Neto 242 012 12,0
13 Felipe Ferro Ramires 242 013 12,0
14 Felipe Ferro Ramires 242 014 12,0
15 Marina Garcia Ramires 242 015 12,0
16 Marina Garcia Ramires 242 016 12,0
17 Marina Garcia Ramires 242 017 19,0

Avaré, 023 de Novembro de 2007.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré.

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2007
EDITAL DE INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, através do Chefe do Poder
Executivo, Joselyr Benedito Silvestre, no uso de suas atribuições legais, juntamente com a empre-
sa CEMAT Assessoria Jurídica e Administrativa Ltda, responsável pela realização do Concurso
Público nº 02/2007, conforme respectivo Edital, tornam público os INDEFERIMENTOS das seguintes
inscrições:
NOME R.G. Cargo
Ana Claudia Deolin Sá 46.241.812-1 Recepcionista
Aline Ferreira dos Santos 46.349.362 Auxiliar de Serviços Diversos
a) indeferidas por não atenderem ao disposto no Capítulo II, item 2 “b” do referido Edital.
Caberá recurso do indeferimento da inscrição dentro do prazo de 03 (três) dias úteis a contar da
publicação deste Edital.
As demais inscrições estão deferidas, cuja relação com a indicação dos respectivos números de
inscrição encontra-se afixada no Quadro de Publicação dos Atos Oficiais do Centro Administrativo
Municipal, sito à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, Centro, em Avaré - SP.
Para que chegue ao conhecimento de todos e, no futuro, não se alegue ignorância, é expedido o
presente Edital, que vai afixado no lugar de costume da Prefeitura da Estância Turística de Avaré,
bem como publicado no Jornal Oficial do Município.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 21 de novembro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
Prefeito Municipal

CONCURSO PÚBLICO
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Alunos da rede municipal fazem sarau
em homenagem a Vinícius de Moraes

Na última terça-fei-
ra, dia 13 de novembro,
os alunos da rede muni-
cipal de ensino partici-
param de um Sarau Cul-
tural. O evento foi em
homenagem ao poeta e
compositor Vinicius de
Moraes. Os alunos uti-
lizaram textos e musicas
do artista e realizaram
diversas apresentações,

Alunos realizaram apresentações baseadas em textos e músicas de Vinicius de Morais

MÁRIO BIXIGA

Participaram alunos da rede municipal

que aconteceram no Te-
atro Municipal.

Participaram do Sa-
rau Cultural alunos de 1ª
a 4ª Série do Ensino
Fundamental das se-
guintes escolas: Evani
Elaine Batochio Casso-
lato, Dona Anna Nova-
es, Elizabeth Jesus de
Freitas, Maneco Dioní-
sio, Clarindo Macedo,

Ulisses José Silvestre,
Maria Nazareth Abs Pi-
mentel, Fausto dos San-
tos Rodrigues, Maria
Tereza de Oliveira Pica-
lho, Vitor Lamparelli,
Orlando Cortez, Anto-
nio Dias Silva, Salim
Antonio Curiati, Celina
Vilela Duarte Bruno,
José Rebouças de Car-
valho e Carlos Papa.

Palestra abordará Doenças Transmissíveis
No próximo dia 28

de novembro, o CSU
(Centro Social Urba-
no) estará realizando
uma palestra que abor-
dará o tema: “Preven-
ção de Doenças Trans-
missíveis”.

A palestra será diri-
gida ao público femini-
no e é aberta a todas as
mulheres interessadas no
assunto. O tema será
abordado pela médica
Dra. Marta Carneiro.

A palestra acontece
no dia 28 de novembro,
às 14 horas, no CSU. Palestra será na sede do CSU

Modalidade Teatro do Mapa Cultural
Paulista está acontecendo em Avaré

Desde a última
quarta-feira, dia 21 de
novembro, acontece em
Avaré, a Fase Regional
do Mapa Cultura Pau-
lista na modalidade de
Teatro. No total 14 es-
petáculos estarão se
apresentando do Tea-
tro Municipal Otavio
Moralles Moreno. As
peças, de várias cida-
des da região de Soro-
caba, estarão se apre-
sentando até o dia 27
de novembro.

O evento é realiza-
do pela Secretaria Mu-
nicipal de Cultura e tem
o apoio da Secretaria
Municipal de Turismo.

Dia 24 de novembro
11:00 horas – A Ver Estrelas -infantil – Mairinque – sp
16:00 horas – A Romaria: Milagre na Manchester
Paulista – rua – Sorocaba – sp
20:30 horas – Quarta-Feira sem falta, lá em casa
– adulto – Itu – sp

Dia 25 de novembro
11:00 horas – Pluft, o Fantasminha – infantil – Ta-
quarituba – sp
15:00 horas – Nuanças de uma Viúva – Piedade – sp
20:30 horas – Os Mansos da Terra – adulto – Sal-
to – sp

Dia 26 de novembro
16:00 horas – Patellin – rua – Itararé – sp
20:30 horas – Ato Medeiar – adulto – Salto de Pi-
rapora – sp

Dia 27 de novembro
20:00 horas – Espumas Flutuantes – (espetáculo
convidado)
21:30 horas – Anúncio do espetáculo selecionado
e suplentes
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Equipe Dentinho da SEME se
classifica para fase final da Inspetoria

MÁRIO BIXIGA

Na última sexta-fei-
ra, a equipe Dentinho da
Secretaria Municipal de
Esportes (SEME) de
Avaré estreou na Fase
Regional do Campeona-
to de Futebol da Inspe-
toria. O jogo realizado na
cidade de Arandu foi
contra a equipe de Itapo-
ranga. No tempo normal
os dois times empataram
por 0x0. Nos pênaltis o
time avareense venceu
por 4x2.

No sábado o time
Time Dentinho da SEME

voltou a jogar e venceu
a equipe do Manchester
de Sorocaba por 1x0. O
único gol do jogo foi mar-
cado pelo centroavante
Diego Araújo.

Com esses resultados
o time avareense está clas-
sificado para a fase final do
Estado que será disputada
de 11 a 20 de dezembro,
em Mogi Mirim.

A equipe Dentinho
da SEME, comandada
pelo técnico Bugrinho,
conta com os seguintes
jogadores: Richard, Luci-
ano, Maheus, Vinícius,
Jéferson, Diego Oliveira,
Nelton, Renato, Eduardo,
Thiago, Michel, Geovani,
Deivid, Diego Araújo,
Gabriel, Anderson, Wil-
son, Leandro e Kennedy.

Produtor deve vacinar rebanho contra a brucelose
Logo após a campa-

nha nacional de vacina-
ção contra a febre afto-
sa, que acontece anual-
mente em novembro, tem
início o Programa Nacio-
nal de Vacinação contra
a Brucelose em bezerras
de três a oito meses.

O programa é de-
senvolvido pelo Ministé-
rio da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento
(MAPA), com apoio
das secretarias estadu-
ais e municipais de Agri-
cultura e ocorre durante
todo o mês de dezembro.

A veterinária Adria-
na Ferraz, da Secretaria
Municipal de Agricultu-
ra, faz um alerta aos pe-
quenos produtores ru-
rais de Avaré sobre a
reunião referente à va-
cinação contra brucelo-
se, compra em conjunto
da vacina e escolha da
data da vacinação. O
produtor deve procurar
o representante do seu
Bairro ou a Secretaria
Municipal de Agricultu-

MÁRIO BIXIGA

Devem ser vacinadas bezerras de três a oito meses

DATA DAS REUNIÕES
NOS BAIRROS RURAIS DE

AVARÉ

Bairro: JACUTINGA
Dia: 27/11 terça feira

Horário: 19:30 h
Local: Igreja do Bairro

Representante: Ivanildo Dorth

Bairro : PONTE ALTA
Dia : 28/11 quarta feira

Horário : 19:30 h
Local : Igreja do Bairro

Representante :Daniel Martos

Bairro : TRÊS COQUEIROS
Dia : 29/11 quinta feira

Horário : 19:30 h
Local : Nino Paixão

Representante :Silvia Muller

Bairro : ASSENTAMENTO
SANTA ADELAIDE

Dia : 30/11 sexta feira
Horário : 18:00h

Local : Sede do Assentamento
Representante : Admilson Pires

ra/CATI, na Rua Santa
Catarina nº 1901.

“A vacinação será
realizada em pequenas
propriedades rurais,
atendendo os produtores
que possuem área de no
máximo 1 Módulo Rural,
e que vivem basicamen-
te da propriedade, possu-
indo,  na maioria,  3 a 4
bezerras com idade en-
tre 3 a 8 meses”, diz
Adriana Ferraz, que tam-
bém é responsável pelo
Programa Municipal de
Controle e Erradicação
da Brucelose.

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré tem dado total apoio
a este programa, atra-
vés da Secretaria Muni-
cipal de Agricultura e
Abastecimento procu-
rando sempre melhorar
a sanidade do rebanho e
a qualidade de vida do
produtor rural.

Maiores informa-
ções podem ser obtidas
na Secretaria Municipal
de Agricultura e Casa da
Agricultura pelo telefone
3733-1977, com a vete-
rinária Adriana Ferraz .

No último domingo,
dia 18 de novembro, as
equipes da SEME (Secre-
taria Municipal de Espor-
tes) de Avaré, jogaram
pela 6ª Copa Piratininga
de Futebol, em Piraju.

Os jogos foram con-
tra Sarutaiá, em duas
categorias. Na categoria
fraldinha, a equipe da
SEME perdeu por 2x1.

Na categoria dentinho
os dois times empataram
por 1x1 no tempo normal.
Nos pênaltis o time de
Sarutaiá venceu por 6x5.

É importante salien-
tar que a equipe dentinho
da SEME é bi-campeã
deste torneio, vencendo
nos anos de 2005 e 2006.

O treinador Bugrinho
está começando a prepa-
rar a equipe para a final
Estadual do Campeona-
to Inspetoria, que será
realizada na cidade de
Mogi Mirim, em dezem-
bro. O treinador também
agradeceu o empenho
dos atletas, já que en-
frentarão uma maratona
de jogos.

Equipes da SEME
participam da Copa

Piratininga de Futebol
Quadrangular

Fazendo parte do pro-
jeto de planejamento do
futebol de Avaré, a SEME
promoverá uma Quadran-
gular de futebol na cate-
goria sub-17. O evento
terá início no próximo sá-
bado com duas partidas no
Campo Municipal: 14h30
– Grêmio Vera Cruz x Vila
Jardim; 15h30 – São Pe-
dro x Paineiras.

Esse quadrangular tem
como objetivo avaliar os jo-
gadores para a convocação
da Seleção de Avaré que
estará disputando os Jogui-
nhos Abertos da Juventude,
em março de 2008.

2008
A Secretaria Municipal

de Esportes já começa pla-
nejar os trabalhos para 2008
e promete novidades. O
Coordenador de Futebol,
Bugrinho, anuncia que a
SEME poderá disputar os
Campeonatos da Associa-
ção Paulista de Futebol. Na
última semana ele recebeu
toda a documentação ne-
cessária para fazer se fili-
ar a entidade.
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Continuam trabalhos para pavimentação do Bonsucesso II
A Prefeitura da Es-

tância Turística de Ava-
ré está investindo na pa-
vimentação do Bairro
Jardim Bonsucesso II.
O bairro foi implantado
em 1956 e somente
agora, depois de mais de
50 anos, recebe a pavi-
mentação.

A obra é uma rei-
vindicação antiga da
população local e be-
neficiará os moradores
que terão mais como-

MÁRIO BIXIGA

Obra é uma reivindicação antiga da população local

didade para transitar
pelo bairro.

A pavimentação
será realizada em lajota
e a Prefeitura também
está providenciando a
colocação de guias.

Serão pavimentadas
as ruas Professor Azu-
rara, Professor João
Padilha, Sebastião Pi-
nheiro, João Custódio
Lopes, trecho final de
Nicola Pizza e trecho fi-
nal da Higino Rotelli.

Marginal Plínio de Almeida
Fagundes recebe pavimentação

A Prefeitura da
Estância Turística de
Avaré firmou convê-
nio com o Governo
Estadual para a libe-
ração de verba para
pavimentação das
marginais da SP-255.

Parte do recurso
está sendo investida

A benfeitoria proporcionará o crescimento da região

na pavimentação da
Marginal Plínio de Al-
meida Fagundes, que
receberá o benefício
desde o Posto Bizun-
gão até a Rua Mato
Grosso. Neste trecho
há um grande número
de estabelecimentos
comerciais que serão

beneficiados com a
pavimentação. A ben-
feitoria proporcionará
um crescimento da
região, onde também
dará a possibilidade
de crescimento no
número de vagas de
empregos a serem
oferecidas.

Prefeitura pavimenta
Marginal Giovani Begnozzi

A Marginal Giova-
ni Begnozzi receberá
em breve a pavimenta-
ção por parte da Pre-
feitura da Estância Tu-
rística de Avaré. A
obra está sendo reali-
zada graças ao convê-
nio assinado entre a

Prefeitura de Avaré e o
Governo do Estado.

A via fica no Distrito
Industrial Primavera e
receberá pavimentação
neste primeiro trecho.

A Giovani Begnozzi
margeia a Rodovia SP-
255 e no local existe um

grande número de in-
dústrias que também se-
rão beneficiadas com a
pavimentação. A melho-
ria também proporcio-
nará a expansão indus-
trial do local, gerando
maiores oportunidades
de emprego.

MÁRIO BIXIGA

MÁRIO BIXIGA

A marginal fica no Distrito Industrial Primavera

Retire gratuitamente o Semanário Oficial
da Estância Turística  de Avaré no Paço

Municipal e nas Bancas de Jornais


