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SECRETARIAS MUNICIPAIS

ADMINISTRAÇÃO - Tel. 3711-2565
Deira Alizia Visentin Villen

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Tel.  3732-2603

Viviane Maria Alves Mendes
Rua Carmen Dias Faria, 2161

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - Tel.  3711-2572
José Ricardo Cardozo Barreto

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - Cel. (11)99986-6438
Miguel Ignatios

COMUNICAÇÃO - Tel. 3711-2500
Lucas da Silva Mota

Praça Juca Novaes, 1169 Centro (Paço Municipal)

CULTURA - Tel. 3711-2556 | 3732-5057
Gilson Câmara Filgueiras

Rua Rio de Janeiro, 1763 Centro

DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - Tel.3732-8844
Sandra Ribeiro Rosa Antonio

Rua Ceará, 1393 Centro

EDUCAÇÃO - Tel. 3711-2211
Lúcia Helena Lélis Dias

Rua Pernambuco, 1065 Centro

ESPORTES E LAZER - Tel. 3732-0756
Clayton Falanghe Macário

Rua Carmem Dias Faria, 1085 Bairro Alto

FAZENDA - Tel. 3711-2545 | 3711-2566
Waldir Rodrigues Alves

Rua Rio Grande do Sul, 1810

FUNDO SOCIAL E SOLIDARIEDADE - Tel. 3731-2658
Maísa Grassi Novaes

Rua Maranhão, 1578 Centro

GOVERNO - Tel. 3711-2500
José Bastos Cruz Sobrinho

Praça Juca Novaes, 1169 Centro (Paço Municipal)

INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Tel. 3711-2534 | 3711-2546

Aparecido Fernandes Jr.
Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

MEIO AMBIENTE - Tel. 3711-2559
Julio Ruffin Pinhel

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

OBRAS | HABITAÇÃO | SERVIÇOS
Tel. 3711-1340 | 3711-2543 | 3711-2544

Paulo Henrique Ciccone
Avenida Anápolis, 777 Bairro Jurumirim

PLANEJAMENTO E TRANSPORTE
Tel. 3711-2548 | 3711-2567

João José Dalcim
Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

SECRETARIA DA SAÚDE - Tel. 3711-1430
Vanda Corina do Carmo Lovison Nassif Avellar

Rua Carmen Dias Faria, 2111

SECRETARIA DE TURISMO - Tel. 3732-8009
Fernando Peixoto Alonso

Praça Romeu Bretas s/n (Prédio Concha Acústica)

EXPEDIENTE
Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré, criado pela Lei
municipal nº 037/2001 e Registrado no Livro de Jornais Oficina
Impressora Empresas de Radiofusão e Agências Notícias sob
nº 17 (dezessete) em 08.03.2004.
Esta é uma publicação semanal, com circulação aos sábados,
podendo ser retirada em bancas de jornais e repartições públicas.

Tiragem: 7.000 exemplares

O CONTEÚDO DOS ATOS OFICIAS PUBLICADOS SÃO
DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS DEP ARTAMEN-
TOS QUE OS EXPEDEM.

ADMINISTRAÇÃO E REDAÇÃO:
Praça Juca Novaes, 1.169 - Avaré/SP

Fone (14) 3711-2500 | publicacoes@avare.sp.gov.br

EDIÇÃO - Lucas Mota - MTB 46597/SP
REDAÇÃO - Luis Fernando Santos

REVISÃO/PESQUISA HISTÓRICA - Gesiel Júnior
DIAGRAMAÇÃO - Givanildo Pereira

FALECIMENTOS
PERÍODO DE

24/10/14 A 30/10/2014

CALENDÁRIO DE EVENTOS

Fique por dentro

01  Viva o Largo São João 19h30 Largo São João
01  Avaré Viva 14h às 18h       Duílio Gambini
05 Circuíto Cultural Paulista 15h30 Largo São João
05 Oficina de Fotografia 8h às 22h Biblioteca Municipal
06, 07, 08           IV Festival de Choro de Avaré 17h30 Mercado Municipal
06, 07, 08           IV Festival de Choro de Avaré (shows) 20h30 CAC - Rua Rio de Janeiro nº 1763
06, 07, 08 IV Festival de Choro de Avaré 22h30 Clube do Choro,

Largo São Benedito nº 100

ROMUALDO PEREIRA NUNES
*15/02/1965 +24/10/2014
LAERCIO BARBALARGA
*04/11/1938 ++26/10/2014
ALCIDES PERILLE
*24/04/1935 +27/10/2014
JOANINHA GUAZZELLI RAZZINI
*05/04/1954 +29/10/2014
ERCILIA AMARO BARBOSA
*04/09/1926 +30/10/2014

Certame esportivo homenageará
Wander Manoel Gonçalves, um dos
maiores salonistas de Avaré

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
(SEME) realizará a 1ª Copa Popular de Futsal - cate-
goria sub 18 -, que prestará uma homenagem a um
dos maiores salonistas do futsal avareense, Wan-
der Manoel Gonçalves.

A abertura do certame será no dia 14 de no-
vembro, no Ginásio Municipal de Esportes Kim
Negrão. As equipes interessadas poderão entrar
em contato com a Secretaria de Esportes no 3732-
0756 ou com o coordenador de futsal da SEME,
Bugrinho, no 99674-4952.

Campeonato de Taco
A SEME irá realizar também o 1º Campeonato

Regional de Taco (Bets), a ser disputado nas cate-
gorias masculino e feminino (acima de 15 anos).
Será no dia 23 de novembro, no Parque Fernando
Cruz Pimentel (Emapa), a partir das 11h00.

A inscrição será a doação de 2 litros de leite por
dupla e poderá ser feita no local, das 11h às 12h30
(obrigatório a apresentação de RG). Mais informa-
ções com Miguel Camargo no 99829-1723.

ESPORTES

Secretaria realizará 1ª Copa Popular de Futsal

Wander
Manoel

Gonçalves,
homenagea-

do da
1º Copa

Popular de
Futsal
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RAIVA ANIMAL

Na Zona Urbana a
campanha terá
início no dia 17

A Vigilância Sanitária Municipal
realiza neste mês a Campanha de

Campanha de Vacinação Antirrábica
começa dia 10 na Zona Rural

Vacinação contra a Raiva Animal,
em cães e gatos. A iniciativa acon-
tecerá de 10 e 15 na Zona Rural e
de 17 a 22 e de 24 a 29, na Zona
Urbana.

Informe-se
A partir dos quatro meses de

idade, cães e gatos, sem exceção,

devem ser vacinados contra a rai-
va. Ao sair com animal mantenha-o
sob controle, utilizando coleira e
guia, não toque em animais estra-
nhos, feridos ou que estejam se ali-
mentando.

Em caso de acidentes por morde-
dura ou arranhadura de cães e gatos,

lave o ferimento com água e sabão e
procure orientação médica. Identifi-
que o animal agressor e seu proprie-
tário, caso o cão ou gato for conheci-
do, manter o animal em observação
durante 10 dias. A Vigilância Sanitá-
ria não fornecerá doses para que a
vacina seja aplicada em casa.



LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 094/14 - PROCESSO Nº. 348/14

Objeto: Contratação de ME ou EPP ou MEI para prestação de
serviço de seguro para ambulância.
Data de Encerramento: 18 de novembro de 2014  das 09:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 18 de novembro de 2014  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 - www.avare.sp.gov.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 31 de outubro de 2014
- Carolina Aparecida Franco de Freitas - Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 101/14 - PROCESSO Nº. 372/14
Objeto: Contratação de ME ou EPP ou MEI para aquisição de
material de limpeza para a Secretaria de Educação.
Data de Encerramento: 14 de novembro de 2014  das 09:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 14 de novembro de 2014  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 - www.avare.sp.gov.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 28 de outubro de 2014
- Carolina Aparecida Franco de Freitas - Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 102/14 - PROCESSO Nº. 379/14
Objeto: Contratação de ME ou EPP ou MEI para prestação de
serviços para realização de exames de ultrassom cervical.
Data de Encerramento: 19 de novembro de 2014  das 09:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 19 de novembro de 2014  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 - www.avare.sp.gov.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 31 de outubro de 2014
- Carolina Aparecida Franco de Freitas - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 111/14 - PROCESSO Nº. 288/14
Objeto: Contratação e ME ou EPP ou MEI para prestação de
serviço de Software para verificação de valor adicionado ICMS.
Recebimento das Propostas: 07 de novembro de 2014 das 8hs
até 21 de novembro de 2014 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 21 de novembro de 2014  das 09:00 às
11:00 horas.
Início da Sessão: 21 de novembro de 2014  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 229 - www.bll.org.br - Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 31 de outubro de 2014 -
Andreia de Fátima Fragoso - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 113/14 - PROCESSO Nº. 290/14
Objeto:  Contratação e ME ou EPP ou MEI para aquisição de
ventiladores.
Oferta de Compra nº 801940801942014OC00033 - UGE:801940
Recebimento das Propostas: 03 de novembro de 2014
Abertura das Propostas: 14 de novembro de 2014 às 09:00
horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 - Ramal 233 - www.bec.sp.gov.br - Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 28 de outubro de 2014 - Maria
Luíza Pereira Dias - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 140/14 - PROCESSO Nº. 376/14
Objeto: Contratação e ME ou EPP ou MEI para aquisição de
descartáveis e brindes para os departamentos do Semades.
Recebimento das Propostas: 04 de novembro de 2014 das 8hs
até 14 de novembro de 2014 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 14 de novembro de 2014  das 09:00 às
11:00 horas.
Início da Sessão: 14 de novembro de 2014  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 229 - www.bll.org.br - Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 31 de outubro de 2014 -
Andreia de Fátima Fragoso - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 141/14 - PROCESSO Nº. 380/14
Objeto: Contratação e ME ou EPP ou MEI para aquisição de tintas
e materiais para pintura para diversas secretarias do município.
Recebimento das Propostas: 04 de novembro de 2014 das 8hs
até 17 de novembro de 2014 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 17 de novembro de 2014  das 09:00 às
11:00 horas.
Início da Sessão: 17 de novembro de 2014  às 14:00 horas.

Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 229 - www.bll.org.br - Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 31 de outubro de 2014 -
Andreia de Fátima Fragoso - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 142/14 - PROCESSO Nº. 381/14
COM RESERVA DE COTA PARA MICROEMPRESA (ME) E EMPRE-
SA PEQUENO PORTE (EPP)
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais
de construção para diversas secretarias do município.
Recebimento das Propostas: 06 de novembro de 2014 das 8hs
até 19 de novembro de 2014 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 19 de novembro de 2014  das 09:00 às
11:00 horas.
Início da Sessão: 19 de novembro de 2014  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 229 - www.bll.org.br - Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 31 de outubro de 2014 -
Andreia de Fátima Fragoso - Pregoeira.

DELIBERAÇÃO
Pregão Eletrônico n° 128/14 - Processo n° 334/14

A Senhora MARIA LUIZA PEREIRA DIAS, Pregoeira Oficial, no
uso de suas atribuições legais, DETERMINA a rerratificação do
edital nos termos a serem conferidos no site:
www.avare.sp.gov.br
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei  8.666/93 c/c Lei
10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se o dia 13 de novembro de
2014, às 09 horas, para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 29 de outubro de 2014.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
LTDA - ME, objetivando a aquisição de botinas de proteção,
relativa ao Pregão Eletrônico nº. 116/14 - Processo nº. 303/14 -
Homologado em: 22/10/2014.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa HONORATO FERRAZ DA SILVEIRA ME,
objetivando a aquisição de uniformes para funcionários da
municipalidade, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 118/14 - Pro-
cesso nº. 307/14 - Homologado em: 28/10/2014.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELLI - EPP, objetivando a aquisição de ventila-
dores de coluna, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 129/14 - Pro-
cesso nº. 335/14 - Homologado em: 20/10/2014.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa ARTCIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE DECORAÇÕES TEMÁTICAS LTDA - EPP (lotes 01 e 02),
objetivando a locação de decoração natalina, relativa ao Pregão
Presencial nº. 091/14 - Processo nº. 339/14 - Homologado em:
22/10/2014.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 063/14 - Processo nº. 336/14

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa MEIRELUCIA
ALMEIDA - ME, com valor global de R$ 1.600,00 (hum mil e seis-
centos reais) objetivando aquisição de cilindro de oxigênio para
o CAPS II, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 06 de outubro de 2014 -
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 067/14 - Processo nº. 368/14
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa ALVES &
BATISTA ALARMES LTDA - ME, com valor global de R$ 720,00
(setecentos e vinte reais) objetivando instalação e monitoramento
de alarme na Secretaria Municipal dos Direitos das Pessoas
Portadoras de Deficiência, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 14 de outu-
bro de 2014 - Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 027/12 - Processo nº. 601/12, (Contrato 516/12), que
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA, objetivando execução de reforma da EMEB CHB Duílio
Gambini, com prorrogação até 08 de dezembro de 2014 - Paulo
Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº. 023/14 - Processo nº. 341/14, objetivando elaboração
de projeto técnico de proteção e combate contra incêndio, con-
forme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a
Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 24/10/
14 - Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

Fica REVOGADO os itens 04 e 05 do PREGÃO PRESENCIAL Nº.
095/14 - Processo nº. 357/14, objetivando contratação de ME ou
EPP para prestação de serviços de montagem de transformador
e hotelaria para 32ª FAMPOP, conforme preceitua o artigo 49,
primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo
Tribunal Federal. Revogada em: 24/10/14 - Paulo Dias Novaes
Filho - Prefeito Municipal.

ANULAÇÃO
Fica ANULADO o lote 01 do PREGÃO PRESENCIAL Nº 098/14 -
Processo nº. 365/14, objetivando a contratação de ME ou EPP
ou MEI para prestação de serviços de viagens para departa-
mentos do Semades, conforme preceitua a súmula 473 do Su-
premo Tribunal Federal. - Anulado em: 29/10/14 - Paulo Dias
Novaes Filho - Prefeito Municipal.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergênci-
as quanto a Publicação da Prorrogação de Contrato da TOMADA
DE PREÇOS N° 010/13 - Processo n° 312/13, motivo pelo qual os
atos praticados por este setor e assinados pelo Senhor Prefeito
Municipal, deverão ser rerratificados.
Onde se lia:
...com prorrogação até 16 de outubro de 2014
Agora se leia:
...com prorrogação até 14 de dezembro de 2014

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 063/14 - Processo nº. 336/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MEIRELUCIA ALMEIDA - ME.
Objeto: Aquisição de cilindro de oxigênio para o CAPS II.
Valor Global: R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 06/10/2014.

Modalidade: Dispensa nº. 067/14 - Processo nº. 368/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ALVES & BATISTA ALARMES LTDA - ME.
Objeto: Instalação e monitoramento de alarme na Secretaria
Municipal dos Direitos da Pessoa Portadoras de Deficiência.
Valor Global: R$ 720,00 (setecentos e vinte reais).
Data da Assinatura do Contrato: 14/10/2014.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 116/14 - Processo nº. 303/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME.
Objeto: Aquisição de botinas de proteção.
Valor Global: R$ 8.927,10 (oito mil novecentos e vinte e sete
reais e dez centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 22/10/2014.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 118/14 - Processo nº. 307/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: HONORATO FERRAZ DA SILVEIRA - ME.
Objeto: Aquisição de uniformes para funcionários da
municipalidade.
Valor Global: R$ 106.368,00 (cento e seis mil, trezentos e ses-
senta e oito reais).
Data da Assinatura do Contrato: 28/10/2014.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 129/14 - Processo nº. 335/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
EIRELLI - EPP.
Objeto: Aquisição de ventiladores de coluna.
Valor Global: R$ 1.999,95 (hum mil novecentos e noventa e nove
reais e noventa e cinco centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 20/10/2014.
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EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 091/14 - Processo nº. 339/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: ARTCIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DECORA-
ÇÕES TEMÁTICAS LTDA - EPP (lote 01 e 02)
Objeto: Locação de decoração natalina.
Valor Global: R$ 53.984,50 (cinquenta e três mil, novecentos e
oitenta e quatro reais e cinquenta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 22/10/2014.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO: 166/14 - PREGÃO ELETRÔNICO: 050/14 - ATA DE
REGISTRO: 174/14
OBJETO: Aquisição de leite (leite fluído - pasteurizado tipo C/
Integral), para o Programa Viva Leite, sendo 13.680 litros por
mês, pelo período de 12 (doze) meses, no total de 164.160 litros.
DETENTORA: REALCE PRODUTOS LÁCTEOS LTDA - EPP.
Item Qtd. Unid
01 164.160 Litro
Descrição do objeto
Leite pasteurizado; conservado entre 1 a 10 graus centígrados;
integral; tipo C; teor de matéria gorda mínimo de 3,0%; validade
de 48 horas na entrega; envasado em embalagem saco de
polietileno de baixa densidade; de acordo com o Edital.
Valor Unitário
R$ 1,96
VALOR GLOBAL: R$ 321.753,60 (trezentos e vinte e um mil,
setecentos e cinquenta  e três reais e sessenta centavos) -
VIGÊNCIA: 12 meses - Assinatura: 28/11/2013.

LEGISLATIVO

CIRCULAR N º 38/2014 - DG    Avaré, 29 de outubro de 2.014.-
Exmo.(a). Sr. (a)
Vereador (a)
N E S T A
LEMBRETE
Estará presente o Dr . Cássio Souto dos Santos, repre-
sentante da empresa GAMP - Grupo de Apoio à Medicina
Preventiva e a Saúde Pública, para explanar acerca dos
problemas enfrentados junto ao Pronto Socorro, refe-
rente aos plantões médicos.
Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordiná-
ria de 03/11/2014 - Segunda Feira - às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que a Exma. Sra. Pre-
sidente Vereadora Bruna Maria Costa Silvestre  designou  para
a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 03 de Novembro do
corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a
seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI N.º 135/2014 - Discussão Única
Autoria: V erª Rosângela Paulucci Paixão Pereira
Assunto: Dispõe sobre autorização para credenciamento de
Empresas sediadas em Avaré, para execução de serviços de
poda, transplante e supressão de espécime arbórea e demais
formas de vegetação.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 135/2014 e dos Pareceres
do Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
(PARECER CONTRÁRIO)
2. PROJETO DE LEI N.º 139/2014 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial
que especifica e dá providências (R$ 40.000,00 - Secr. Munici-
pal de Saúde)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 139/2014 e dos Pareceres
do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Reda-
ção; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
3. PROJETO DE LEI N.º 143/2014 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que espe-
cifica e dá providências (R$ 80.000,00 - Secr. Municipal de Saúde)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 143/2014 e dos Pareceres do
Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e
de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. (c/ emenda)
4. PROJETO DE LEI N.º 145/2014 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Especial que especi-
fica e dá providências. (R$ 3.100,00 - Secr. Municipal da Saúde)
(c/ SUBSTITUTIVO)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 145/2014 e dos Pareceres
do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Reda-
ção; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.

5. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 146/2014 - Discus-
são Única - Maioria Absoluta (7)
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre revogação da Lei Complementar nº 137,
de 30 de dezembro de 2010
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar n º 146/2014 e
dos Pareceres do Jurídico; e da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Redação.
6. PROJETO DE LEI N.º 155/2014 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar adiantamento
de recursos financeiros destinados a realização da XXXII
FAMPOP - Feira Avareense da Música Popular
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 155/2014 e dos Pareceres
do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Reda-
ção; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral Administrativo

EXTRATO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL 15/2014 - PROCESSO 31/2014
OBJETO: Aquisição de 336 poltronas instaladas para o Plenário
da Nova Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré,
conforme especificações do anexo II do Edital.
DATA DE ABERTURA: dia 20 de novembro de 2014 às 09 horas.
DATA DA VISITA TÉCNICA: poderá ser realizada durante todo o
período até o dia 17 de novembro de 2014, das 14h às 17h,
devendo ser agendada, antecipadamente, junto à Secretaria da
Câmara.
INFORMAÇÕES: Câmara de Vereadores da Estância Turística
de Avaré, Av. Misael Euphrásio Leal, 999 - Centro - Avaré - SP.
Fone: (14) 3711.3092. O Edital completo também poderá ser
acessado pelo site: http://www.camaraavare.sp.gov.br

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Pregoeiro

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Fica ratificada a Dispensa de Licitação 14/14 - Processo 30/14,
para a empresa TERRAPLANA SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA S/C
LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob n.º 50.808.203/0001-87, com
sede a Rua José Estela, nº 235, Alto da Boa Vista - Avaré - SP,
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), objetivando a contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de topo-
grafia destinada a projeto de abertura de rua e servidão de
passagem de esgoto para a nova sede da Câmara de Vereado-
res da Estância Turística de Avaré, com fulcro no artigo 24,
inciso II da Lei n.º 8.666/93.
As despesas decorrentes da presente Dispensa serão empe-
nhadas através da seguinte dotação orçamentária:
01.01.02.01.122.7005.2258.3.3.90.39.99-14
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 30
de outubro de 2014.

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 25/2014
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de
Avaré
Contratado: TERRAPLANA SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA S/C LTDA -ME
Objeto: contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de topografia destinada a abertura de rua e servi-
dão de passagem de esgoto para a nova sede da Câmara de
Vereadores da Estância Turística de Avaré
Prazo de vigência do contrato: 60 dias
Valor total: R$ 3.000,00 (três mil reais)
Referente: Processo nº 30/2014 - Dispensa de Licitação 14/
2014
Data do ajuste: 30/10/2014

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidente da Câmara

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO 22/2014
REFERENTE: Processo nº 12/2014 - Concorrência 01/2014 -
Contrato nº 16/2014
CONTRATANTE: Câmara de Vereadores da Estância Turística
de Avaré
CONTRATADO: Euro Construtora Ltda EPP
ESPÉCIE: Em razão das substituições no contrato que visa a
pintura do novo prédio da Câmara de Vereadores da Estância
Turística de Avaré com fornecimento de todos os materiais, mão
de obra e equipamentos necessários, conforme projetos,
planilhas, orçamentos, cronogramas e especificações, fica
aditado ao contrato o valor de R$ 8.097,73 (oito mil e noventa e
sete reais e setenta e três centavos).
ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 29 de outubro de 2014.

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidente da Câmara

INEDITORIAIS

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO-PRAZO
20 (VINTE) DIAS

EDITAL DE CITAÇÃO DE ARIANE HERMENEGILDO DA FONSECA,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROC.
0003323-71.2012.8.26.0073, REQUERIDA POR FUNDAÇÃO RE-
GIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ - FREA, COM PRAZO DE
VINTE (20) DIAS. Dr. Fabrício Orpheu Araújo, MM. Juiz de Direito
da Primeira Vara Judicial da Comarca de Avaré - SP, na forma da
lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente  virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possam, em especial a
requerida ARIANE HERMENEGILDO DA FONSECA, brasileira,
maior, portadora do RG: 32.506.033-2 e do CPF: 301.898.598-
22, que perante este Juízo da Primeira Vara Cível desta Comarca
de Avaré-SP, se processa uma Ação de Procedimento Ordiná-
rio, proc. 0003323-71.2012.8.26.0073, promovida por FUNDA-
ÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ - FREA; tendo o pe-
dido na petição inicial é o seguinte:- "A autora celebrou com o
requerido contrato de prestação de serviços educacionais para
o curso EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA, cursando sua gra-
duação nos anos de 2000 a 2004, e colando grau em 21 de
Janeiro de 2005, deixou de efetuar os pagamento de um acordo
formalizado em janeiro de 2008,referente a novação das men-
salidades em atraso atinente aos anos letivos de 2003 e 2004,
onde o débito foi dividido em 20 parcelas no valor de R$ 183,74,
porém a Requerida não honrou com sua palavra e deixou de
efetuar o pagamento de tais parcelas. O valor atualizado do
débito acima referido totaliza a R$ 5.360,70 (cinco mil e trezen-
tos e sessenta reais e setenta centavos), que foi corrigido mo-
netariamente até a data da propositura da ação. Assim, requer a
citação do requerido, para que pague o valor, no prazo legal, ou,
caso deseje, conteste a ação, no prazo legal, e que ao final seja
julgada procedente a ação, com a condenação da requerida ao
pagamento do valor acima citado, devidamente atualizado, com
correção monetária desde o ingresso da ação, juros de 1% ao
mês, a partir da citação, honorários advocatícios, tudo calcula-
do na forma da tabela DEPRE. Protesta em provar o alegado por
todos os meios admitidos em direito, especialmente pelo depoi-
mento pessoal da requerida, sob pena de confesso. Dá-se à
causa o valor de R$ 5.360,70 (cinco mil e trezentos e sessenta
reais e setenta centavos). Nestes termos P. Deferimento. Av.,
16/10/2014 (a.) Dra. Nathália Caputo Moreira OAB/SP 230.001,
e. Dr. Frederico de Albuquerque Plens OAB/SP 92.781. Decla-
rando que a requerida encontra-se em lugar incerto em não
sabido, determinando a citação por este edital. CIENTIFICIANDO-
O que o prazo para contestação será de quinze (15) dias. É o
presente edital expedido na forma e sob as penas da lei, com
prazo de trinta (30) dias. E para que não se alegue de futuro,
ignorância, foi expedido o presente e afixado uma das vias no
átrio do Forum.

FUNDAÇÃO REGIONAL  EDUCACIONAL DE AVARÉ

RETIRE GRATUITAMENTE
O SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE AVARÉ NO
PAÇO MUNICIPAL, CENTRO

ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.
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EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO-PRAZO
20 (VINTE) DIAS

EDITAL DE CITAÇÃO DE CLEUNICE DA SILVA LERES, EXPEDIDO
NOS AUTOS DE PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROC. 4000494-
15.2013.8.26.0073, REQUERIDA POR FUNDAÇÃO REGIONAL
EDUCACIONAL DE AVARÉ - FREA, COM PRAZO DE TRINTA (30)
DIAS. Luciano José Forster Junior, MM. Juiz de Direito da Segun-
da Vara Judicial da Comarca de Avaré - SP, na forma da lei, etc.
FAZ SABER a todos quanto o presente  virem ou dele conheci-
mento tiverem e interessar possam, em especial a requerida
CLEUNICE DA SILVA LERES, S, brasileira, maior, portadora do
RG: 30.808.128-6 e do CPF: 281.502.128-5, que perante este
Juízo da Segunda Vara Cível desta Comarca de Avaré-SP, se
processa uma Ação de Procedimento Ordinário, proc. 4000494-
15.2013.8.26.0073, promovida por FUNDAÇÃO REGIONAL EDU-
CACIONAL DE AVARÉ - FREA; tendo o pedido na petição inicial é
o seguinte:- "A autora celebrou com o requerido contrato de
prestação de serviços educacionais para o curso LETRAS, cur-
sando sua graduação nos anos de 2005 a 2008, tendo em vista
ela não ter entregado o TCC teve que efetivar uma nova matrícu-
la em março de 2009, deixou de efetuar os pagamento de um
acordo formalizado em 30 de novembro de 2009, seno o débito
em 80 parcelas no valor de R$126,52 estando apenas 3 parce-
las devidamente quitadas. O valor atualizado do débito acima
referido totaliza a R$ 11.562,94 (onze mil quinhentos e sessenta
e dois reais e noventa e quatro centavos) que foi corrigido
monetariamente até a data da propositura da ação. Assim, re-
quer a citação do requerido, para que pague o valor, no prazo
legal, ou, caso deseje, conteste a ação, no prazo legal, e que ao
final seja julgada procedente a ação, com a condenação da
requerida ao pagamento do valor acima citado, devidamente
atualizado, com correção monetária desde o ingresso da ação,
juros de 1% ao mês, a partir da citação, honorários advocatícios,
tudo calculado na forma da tabela DEPRE. Protesta em provar o
alegado por todos os meios admitidos em direito, especialmente
pelo depoimento pessoal da requerida, sob pena de confesso.
Dá-se à causa o valor de R$ 11.562,94 (onze mil quinhentos e
sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos). Nestes
termos P. Deferimento. Av., 16/10/2014 (a.) Dra. Nathália Caputo
Moreira OAB/SP 230.001, e. Dr. Frederico de Albuquerque Plens
OAB/SP 92.781. Declarando que a requerida encontra-se em
lugar incerto em não sabido, determinando a citação por este
edital. CIENTIFICIANDO-O que o prazo para contestação será de
quinze (15) dias. É o presente edital expedido na forma e sob as
penas da lei, com prazo de trinta (30) dias. E para que não se
alegue de futuro, ignorância, foi expedido o presente e afixado
uma das vias no átrio do Forum.

SECRETARIA DE CULTURA E LAZER
COMJUVE - CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE
Biblioteca Pública Municipal: "Prof. Francisco

Rodrigues dos Santos"
Avaré, 23 de Outubro de 2014.
Ofício 003/2014.
Assunto: CONVOCAÇÃO P ARA ASSEMBLÉIA  GE-
RAL EXTRAORDINÁRIA
Venho por meio deste, convocar todos os conselheiros para reu-
nião a ser realizada no dia 07/11/2014 ás 20:00, e terá como pauta:
" DESTITUIÇÃO DOS CONSELHEIROS;
" ELEIÇÃO DE NOVOS CONSELHEIROS;
" REVISÃO DO REGIME INTERNO;
Conto com a presença e colaboração.
Se mais para o momento, elevo protestos de estima e consideração.

_______________________________
Victor Hugo Ap. de Paschoal Castro

Presidente Interino do COMJUVE

CHAMAMENTO PÚBLICO
O CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR - CMPD, em cum-
primento aos princípios da gestão democrática e participativa,
comunica que está aberto o período para APRESENTAÇÃO de
PROPOSTAS, INSERÇÕES, ALTERAÇÕES OU  EXCLUSÕES para
a minuta do projeto de lei de revisão do Plano Diretor - (LC nº
154/2011), incluindo seus mapas, e CONVOCA todos os interes-
sados a apresentarem propostas para o referido projeto de lei.
Prazo para entrega de propostas:  10.11.2014
Forma de apresentação de propostas: por escrito, endereçadas ao
CMPD, contendo obrigatoriamente fundamentação e justificativas.
Local de protocolo das propostas: Protocolo Geral do Centro
Administrativo, à Rua Rio Grande do Sul, 1810.
Minuta disponível para consulta em: Semanário Oficial n.º 690
(www.avare.sp.gov.br); ou  http://informacoes.avare.sp.gov.br
ou  www.area.org.br, no ícone Plano Diretor.
Após o término de recebimento de propostas, será agendada
Audiência Pública para encerramento da minuta a ser encami-
nhada ao Poder Legislativo.

Eduardo Augusto Zanella
Presidente CMPD

Convocação
A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA, Sra. Ilza Antonia de Souza, vem por
meio desta convocar todos os Conselheiros e Suplentes, para
Reunião Ordinária, que ocorrerá na data de 06/11/2.014 (quinta-
feira) às 09h00min na sala de Reunião dos Conselhos na
SEMADS, situada na Rua Carmen Dias Faria, nº 2161 (antigo
Water Park)
Pauta:
Leitura e assinatura das atas;
Discussão, análise e deliberação sobre ofício circular nº 61/
2.014 para providências
Ciência do Mandado de Intimação para lavratura do auto de
adjudicação da Representação nº 232/2009 da Vara da Infância
e Juventude;
Ciência e aprovação dos controles de utilização do automóvel
do CMDCA
Discussão, análise e deliberação sobre denúncia;
Ciência aos relatórios de atividades mensais enviados pelas
Entidades;
Outros assuntos.
Contamos com a presença de todos  no caso de imprevistos,
favor                      comunicar por escrito com antecedência
e-mail: cmdca@avare.sp.gov.br

JARI – AVARÉ
Estância Turística de Avaré, 29 de Outubro de 2014

ATA Nº 10 DE REUNIAO DA JARI – JUNTA ADMINISTRATIVA
DE RECURSOS E INFRAÇÕES.
Aos 29 (trinta) dias do mês de Outubro de 2014, às 10:00 hrs,
reuniram-se nas dependências da Prefeitura Municipal da Es-
tância Turística de Avaré a Junta Administrativa de Recursos e
Infrações JARI sendo Presidente da mesma, Dr. Hidalgo André
de Freitas e os membros Jesus Dias Miranda, Andreia Aparecida
Costa, com o intuito de apreciar e julgar os recursos a seguir
descritos:
Processo: 0842/2014
Auto de Infração n.: X0043012272
Placa: ETR6060
Proprietário/Recorrente: JOSE LOPES DA FONSECA
A JARI do Município da Estância Turística de Avaré reunida nes-
ta ocasião para julgamento do recurso interposto dentro do pra-
zo legal, por UNANIMIDADE de votos, decide DEFERIR o presen-
te recurso.
Justificativa
Alega o Recorrente que foi multado por “estacionar em desacor-
do com as condições regulamentadas – estacionamento rotativo”.
Alega também que estacionou e retirou um tíquete pelo período de
1h00min, válido até as 11h36min, mais ao fechar a porta do veícu-
lo o vento virou o tíquete que estava no painel. Após retornar ao
veículo encontrou um aviso de cobrança de tarifa emitido às
10h47min pelo funcionário da Auto Parque, não sendo justo tal
cobrança. Por fim Requer o cancelamento da multa.
Após a análise das razões do recurso e dos documentos apre-
sentados, constatou-se que o Recorrente realmente retirou o
tíquete as 10h36min por um período de 1h, sendo irregular o
tíquete colocado pelo funcionário em seu veículo as 10h47. Por
fim não pode o Recorrente ser penalizado com um novo paga-
mento, tendo em vista a comprovação mediante os documentos
apresentados em seu recurso, inclusive o ticket  retirado na
máquina 09, onde teria o prazo de uma hora para utilizar o esta-
cionamento rotativo vencendo seu tempo apenas as 11h36m.
Em razão das alegações acima, resta deferido o recurso inter-
posto, devendo ser efetuado o imediato cancelamento da pena-
lidade imposta.
Pelo exposto os Membros da JARI decidiram pelo DEFERIMENTO.
Este é o parecer.
Intime-se.
Avaré, 29 de outubro de 2010.

Processo: 0721/2014
Auto de Infração n.: X004301 1189
Placa: HNY9746
Proprietário/Recorrente: MARIA  APARECIDA ALVES DE
PAULA
A JARI do Município da Estância Turística de Avaré reunida nes-
ta ocasião para julgamento do recurso interposto dentro do pra-
zo legal, por UNANIMIDADE de votos, decide INDEFERIR o pre-
sente recurso.
Justificativa
Alega o Recorrente que foi multada por “estacionar em desacor-
do com as condições regulamentadas – estacionamento
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COMUNICADO AOS TAXISTAS
De acordo com Portaria IPEM-SP Nº252/2014, será
realizado a verificação anual dos taxímetros instala-
dos nos veículos de aluguel para o transporte de
passageiros do município de Avaré (taxi), referente
ao ano de 2014, nos dias 05 e 06/11/2014, das 9h às
12h e das 13h às 16h, na Praça Padre Goecke (de-
fronte a  igreja São José de Avaré).
Informações tel. 14-32031044/32031089.
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CULTURA

No próximo dia 6 de no-
vembro, quinta-feira, Avaré
viverá as emoções dos espe-
táculos de dança "Beco" e
"Anti", da Cia de Dança TF Sty-
le. A atração faz parte da pro-
gramação do Circuito Cultural
Paulista e acontece no Largo
São João, a partir das 15h30.

Beco, de Igor Gasparini e
Frank Tavanti, surge com
questionamentos: o quanto

animam o Largo São João
Espetáculos de dança

Atração gratuita
faz parte do
Circuito Cultural
Paulista

nos conhecemos? Até onde
vão os nossos desejos? O
que quer nosso inconscien-
te? A partir daí, o espetácu-
lo busca refletir sobre os

anseios individuais e coleti-
vos. Sobre o beco de cada um
e o que move esse corpo,
sonhando ou acordado,
aprofundado internamente

em múltiplas vontades e re-
fletindo metáforas de uma
vida de aparências.

Anti, do coreógrafo norte-
americano Daniel Holt, é um
espetáculo que reúne luta,
oposição, cura, rebeldia, des-
truição e o próprio livramen-
to. Os rótulos dos seres huma-
nos e a troca constante entre
bem e mal marcam forte pre-
sença, numa proposta que per-
corre as crenças e as mudan-
ças das mesmas. O que antes
era ruim, milhares de anos
depois pode ser banal. Como
nós, então, podemos distin-
guir o que é, sem dúvida, cor-
reto? A dança propõe um con-

Programas
oferecidos pelo
Ponto MIS são
gratuitos

O Museu da Imagem e do
Som (Ponto MIS) oferecerá
para Avaré, gratuitamente,
uma Oficina de Fotografia e
a exibição de dois filmes. A
Oficina de Fotografia "Des-
vendando Sua Câmera" será
realizada no dia 5 de no-
vembro, das 18h às 22h, na
Biblioteca Municipal Pro-
fessor Francisco Rodrigues
dos Santos (Rua Minas Ge-
rais, 279).

Ministrada por Natália
Tonda, a oficina oferece ao
participante a possibilidade
de desvendar o seu equipa-
mento fotográfico. Será fei-
to um breve mapeamento

Biblioteca recebe Oficina de Fotografia

da história da fotografia por
meio da análise de imagens,
dos princípios aos dias atu-
ais.

Em seguida, serão apre-
sentados componentes téc-
nicos da câmera fotográfica,
como obturador e o diafrag-
ma. Os participantes serão
convidados a explorar as fun-
ções da câmera em uma saí-

da fotográfica pelos arredo-
res do local, e assim buscar
suas qualidades estéticas.
Serão oferecidas somente 20
vagas e a idade para partici-
par é partir de 14 anos. Ou-
tras informações na Secreta-
ria Municipal de Cultura pelo
telefone 3732-5057.

Cinema
Já no dia 19 de novembro,

acontece a exibição de dois
filmes: Corda Bamba, com
direção de Eduardo Goldens-
tein, produção nacional de
2012, com duração de 80 mi-
nutos. No elenco estão Stela
Freitas, Gustavo Falcão, Ge-
orgiana Goes, Augusto Ma-
deira, Cláudio Mendes, Silvia
Aderne, Bia Goldenstein e
João Madeira. Trata-se de um
drama, adaptado de uma
obra literária. A Classificação
é livre.

Adaptado do clássico livro
homônimo de Lygia Bojunga,
o filme conta a história de
Maria, uma menina de 10 anos
que nasceu no circo, filha de
equilibristas, e que precisa li-
dar com uma difícil passagem
em sua vida. Maria vai morar
com a avó, na cidade, e não
consegue se lembrar de seu
passado. Da janela do seu
quarto vai lançar uma corda e
sobre ela atravessar para a
dimensão do imaginário,
onde recuperará sua memó-
ria e encontrar a possibilida-
de de seguir adiante.

O outro filme é Garoto Bar-
ba, um curta dirigido por Chris-
topher Faust, produção nacio-
nal de 2010, com duração de
14 minutos. No elenco estão
Joel José da Silva Junior, Mau-
reen Miranda, Ricardo Alberti
e Vitor Steinhaus. O filme é do

gênero drama/comédia e a
classificação é livre. Fábula
sobre uma criança que, devi-
do a uma rara doença, tem
barba. Felipe gosta de ser
como é, mas se sente deslo-
cado porque as outras pesso-
as costumam olhar para ele
de forma diferente. Quando
seus pais resolvem submetê-
lo a uma moderna cirurgia de
remoção de pelos, será pre-
ciso que o garoto tome uma
decisão drástica, que mostra-
rá a seus pais e à cidade intei-
ra que às vezes vale a pena
lutar pelo o que se realmen-
te é.

As exibições acontecem
no Clube Avareense de Ci-
nema (CAC), sede das Ofi-
cinas Culturais José Reis Fi-
lho, na Rua Rio de Janeiro
nº 1763, em três sessões, às
9h, às 14h e às 19h30.

Cia de Dança TF Style

texto em que todos precisa-
rão jogar juntos para a criação
da representação do sonho.
Tudo a partir do cotidiano da
vida humana.

Ficha Técnica:
Direção Geral: Igor Gaspa-

rini, Direção Artística: Frank
Tavanti. Coreografias: Igor
Gasparini e Frank Tavanti
(Beco) e Daniel Holt (Anti).
Elenco: Bianca Emy, Bruna
Sant'Anna, Frank Tavanti,
Helon Hori, Igor Gasparini,
Luiz Paulo Cordeiro, Márcia
Marcos, Marcos Werneck,
Mayara Rosa, Natália Moura
e Verônica Lopes. Iluminação:
Gustavo Guerra.
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CIDADE LIMPA

As equipes de roçada e
capinação da prefeitura tra-
balham diariamente para
manter a cidade limpa e li-
vre do mato alto que muitas
vezes provoca incômodos à
população.

Durante a semana foram
realizadas roçadas nas áre-
as verdes no Bairro Rancho
Alegre e entrada do bairro
Duílio Gambini, e nas mar-
gens de rios e córregos que
cortam a cidade.

Também foram executa-
dos serviços de capinação
no bairro Brabância, Vila Jar-
dim, Avenida Carlos Ramires
e entrada do Bairro Duílio
Gambini.

Serviços de roçada e capinação
são executados na cidade

- Largo Santa Cruz
- Praça Rui Barbosa
- Área verde Jardim Botânico
- Praça Padre Tavares
- Área verde Bambuzinho
- Praça da Paz
- Área verde Madalena
- Av. Emílio Figueiredo
- Praça Vila Martins III - Rua Tancredo Tamassia
- Praça Vila Martins II  - Rua Bruno Tamassia
- Praça Vila Operária
- Av. Mamud Sacre
- Praça Padre Paulo Goecke
- Praça Jorge Gonçalves Serodio
- Rotatória Avenida Espanha
- Praça (Climatologia)
- PAS Vera Cruz (antigo posto de saúde)
- Área verde Posto Vera Cruz
- Praça Jamil Mamud Srous
- Praça do Milênio
- Rotatória da Sabesp
- Rotatória Sup. Di Solé
- Praça Prefeito Romeu Bretas
- Praça Ovídio Grassi
- Praça Braulina Negrão

CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DE 13 A 25 DE OUTUBRO

- Rua Maria Herotildes G. Santos
- Praça Ludgero Silvio Santana
- Praça Família Vituri
- Praça Três Marias
- Praça João Galdino Lopes
- Praça José Alves Valente
- Praça José Lopes de Andrade
- Praça Terezinha Gil
- Praça do Camargo
- Praça do Camargo II
- Rotatória do Camargo
- Viela Japonesa
- Praça Brasil Japão
- Praça Sonho do Major
- Praça Juca Novaes
- Praça Nilceia  G. Siciliano
- Área verde da Praça Nilceia Sicoliano
- Praça dos Pinheiros
- Praça Bertinho Rocha
- Av. das Palmeiras
- Av. dos Pinheiros
- Praça Domingas Rosa B. Amorim
- Praça José Cunha Ribeiro
- Praça Monte Alto
- Praça das Orquídeas

- Praça Alto da Colina
- Av. Nações Unidas
- Praça Merched José Ismael
- Rotatória Av. Carlos Ramires
- Praça Carlos Espírito Santo
- Praça Paulo Bastos Cruz
- Praça Av. Carlos Ramires IV
- Área verde Rua Isaac R. Silva
- Viela bairro Boa Vista
- Praça do Centenário
- Praça Erminia Sampaio
- Praça Manfredo Bonametti
- Praça Duílio Contruci Gambini (Avaré I)
- Praça Armando Padredi
- Av. Celso Ferreira da Silva
- Meia lua Av. Celso Ferreira da Silva
- Praça Jardim Europa
- Quadra Vitor Lamparelli
- Semads
- Lago Colorado
- Rotatória da Av. Paulo Novaes
- Praça Cid Ferreira
- Quadra Cid Ferreira
- Área verde Cid Ferreira
- Praça Padre Paulo Roberto Justino
- Praça Josefina Sartori - Pimpinela
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INFRAESTRUTURA

Com o objetivo de levar
serviços e atividades de lazer,
educação, cultura e saúde aos

acontece hoje no Duílio Gambini
Avaré Viva!
Evento terá atendimento médico e odontológico:
Serão realizados ainda coleta de Papanicolau, solicitação de
mamografia, teste de glicemia e aferição de pressão arterial

bairros da cidade, a Prefeitu-
ra de Avaré promove no pró-
ximo sábado, 1º de novembro

a partir das 14h, mais uma edi-
ção do Avaré Viva!. Desta vez
o evento acontece no Bairro

Duílio Gambini, nas depen-
dências da EMEB Cohab Duí-
lio Gambini e da USF II Dr. Fer-
nando Hirata.

Dois médicos darão atendi-
mento clínico na unidade es-
colar do bairro, onde também
ocorrerão outras atividades.
Na USF II Dr. Fernando Hirata
serão realizados coleta de pa-
panicolau, solicitação de ma-
mografia, aferição de pressão
arterial, teste de glicemia,
atendimento odontológico,
vacinação e farmácia aberta à
disposição da população.

A Secretaria de Cultura
oferecerá para as crianças
sessões de cinema, apresen-
tações teatrais, troca de livros
na biblioteca itinerante, feira
de artesanato, mostra de ar-
tes plásticas, oficina de origa-
mi da Casa do Artesão e ex-
posição do Museu Itinerante.

Shows e Diversão
Os eventos no palco come-

çam às 14h30 com a apresen-
tação de Cláudio Pieri e se-
guem até às 18h30. As atra-
ções são Projeto nos Passos
da Dança Parte I (Léo Ma-
ckiin), Projeto Som da Terra
(lançamento da dupla Gilmar
Ferreira & Bruno), Projeto
Música na Praça (Parte I - Pau-
linho Ribeiro, Parte II - Show
de Talentos), Projeto nos Pas-
sos da Dança Parte II (Turma
da Esfinge e Tenda do Tuareg).
Nesta edição do Projeto não
acontece a eliminatória do
Festival Regional Sertanejo.

Já para a recreação da ga-
rotada os pequenos ainda
poderão se divertir com pis-
cina de bolinhas, mini-qua-
dras esportivas, cama elásti-
ca, pingue-pongue, brinque-
dos infláveis, jogos de tabu-
leiro, voleibol e futebol. To-
das as atividades serão acom-
panhadas por monitores da
Secretaria de Esportes.
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GESIEL JÚNIOR

Vias da Brabância
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DISK SAÚDE
ATENDIMENTO DE

SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 17H

3711.2410

Formada por três quadras onde antigamente
existiam chácaras no trecho entre a Rua Santos
Dumont e a Rua Josefa Amicci, a Rua Maestro Itagi-
ba abriga o primeiro núcleo residencial do bairro
Brabância, aberto no começo dos anos 1970. O
nome da via homenageia o músico João Batista Ita-
giba, regente do coro paroquial e da Banda Itagiba,

corporação que animava as retretas no Largo São João, principal atração popular na
Avaré do final do século dezenove.

Via situada numa quadra entre as Ruas Santos
Dumont e Samuel Wainer, a Rua Antonio Hassum
ocupa trecho central do Parque Residencial Gilber-
to Filgueiras. Sua denominação honra a memória
do médico e político Antonio Hassum (1924-1980),
de origem árabe, que clinicou na Santa Casa de Mi-

sericórdia e elegeu-se vereador por dois mandatos nos anos 1950 e 1960, tendo
presidido a Câmara Municipal em 1953.

Entre as Ruas Loja Maçônica Nazareth e Sebas-
tião Munhoz, numa extensão de cerca de 150 me-
tros, está a Rua Danton Jobim, nas imediações da
Residência do Departamento de Estradas de Roda-
gem (DER). O logradouro homenageia a ilustre figu-
ra do avareense Danton Pinheiro Jobim (1906-1978),

jornalista, educador e político, que atuou com destaque na imprensa carioca, lecio-
nou na Universidade de Paris e foi senador pelo Estado do Rio de Janeiro.

Denominada como Rua Sebastião Camargo
Garcia, a via que se estende por cerca de 200 me-
tros entre as Ruas Loja Maçônica Nazareth e Ar-
mando Assato fica no setor residencial do bairro
Brabância. Seu nome lembra o advogado, educa-
dor e político Sebastião Camargo Garcia (1916-

1978), que lecionou na Escola Cel. João Cruz e exerceu a vereança por quatro manda-
tos, tendo sido presidente da Câmara nos anos de 1968, 1973 e 1974.



rotativo”. Alega que é de Minas Gerais e este em Avaré e foi
orientada a respeito dos procedimentos utilizados pela empresa
responsável pelo estacionamento como proceder e recolher os
valores relativos ao estacionamento rotativo. Alega também que
a infração não foi efetuada pela Autoridade de Trânsito presen-
te no local, sendo indispensável sua presença. Por fim Requer o
cancelamento da multa.
Após a análise das razões do recurso e dos documentos apre-
sentados, primeiramente  vale ressaltar que em relação ao argu-
mento de que haveria a necessidade do Agente de Trânsito
estar no local para lavrar tal infração, a mesma é sem funda-
mento e não merece prosperar, pois a Resolução nº 404, de 12
de junho de 2012 em seu artigo 2º é clara. Vejamos “Constatada
a infração pela autoridade de trânsito ou por seu agente, ou
ainda comprovada sua ocorrência por aparelho eletrônico ou
por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro
meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado
pelo CONTRAN, será lavrado o Auto de Infração...”. Quanto a
infração por “estacionar em desacordo com as condições regu-
lamentadas – estacionamento rotativo” a Recorrente deixou de
regularizar a notificação com o recolhimento do valor de R$
12,00 dentro do prazo de 24 horas, sendo regular a multa aplica-
da. Demais argumentos apresentados pela Recorrente não são
suficientes a acolher as razões do recurso, ficando desde já
mantida a penalidade e a pontuação na CNH. Vale ressaltar que
esta Junta analisa todos os recursos de acordo com a Lei e com
base nas documentações apresentadas pelo Recorrente e não
com fundamentos totalmente descabidos.
Em razão das alegações acima, resta indeferido recurso inter-
posto, devendo ser efetuado o imediato cancelamento da pena-
lidade imposta.
Pelo exposto os Membros da JARI decidiram pelo
INDEFERIMENTO.
Este é o parecer.
Intime-se.
Avaré, 29 de outubro de 2014.

Dr. Hidalgo André de Freit as
Presidente da JARI

Andréia Aparecida Costa
Represent ante Trânsito

Jesus Dias Miranda
Representante Sociedade

DECRETOS

Decreto nº 4.033, de 29 de outubro de 2014.
(Nomeia a Comissão Organizadora da 69ª Corrida São

Silvestre "Elias de Almeida Ward" - 2014).

PAULO DIAS NOVAES FILHO, 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 nomeada, na forma abaixo, a Comissão
Organizadora da 69ª Corrida São Silvestre "Elias de Almeida
Ward"- 2014.
CLAYTON FALANGHE MACÁRIO - Presidente;
ROSIMARY DA SILVA GONÇALVES- Vice-Presidente
WAGNER ANTONIO BELCHIOR - Tesoureiro;
BENEDITO DA SILVA - Membro;
SANDRO OLIVEIRA DA CUNHA - Membro
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 29 de outubro de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto nº 4.034, de 29 de outubro de 2014.
(Normatiza o Regulamento da 69ª Corrida de São Silvestre

"Elias de Almeida Ward" 2014.)

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Art. 1º - Fica, pelo presente Decreto, normatizado o Regulamento
da 69ª Corrida de São Silvestre "Elias de Almeida Ward" - 2014.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 29 de outubro de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

69º  Corrida São Silvestre "Elias  de Almeida Ward"
REGULAMENTO GERAL Ano 2014

69ª CORRIDA  DE  SÃO SILVESTRE DE AVARÉ

Regulamento Geral
A 69ª  Corrida de São Silvestre de Avaré, é uma prova de
pedestrianismo de rua  promovida pela Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, organizada pela Secretaria Municipal de Es-
portes de Avaré, em caráter  de competição aberta e será regida
pelo presente regulamento.
Data: - 31/12/2014
Horário: - 18h:30
 CAPITULO l- CONSTITUIÇÃO
Art.1º - A Prova é uma competição de pedestrianismo com apro-
ximadamente 10.000 metros  a ser realizada no dia 31 de de-
zembro de 2014, às 18:30 hs, na qual participam pessoas de
ambos os sexos distribuídas nas seguintes categorias:
Categorias Anos Completos
Adulto " A"- Masculino 16 a 24 Anos
Adulto  "A"- Feminino 16 a 29 Anos
Adulto ''B''  Masculino 25 a 29 Anos
Adulto ''B"  Feminino- 30 a 39 Anos
Master ''A'' Masculino- 30 a 34 Anos
Master "A" Feminino 40 a 49 Anos
Master "B" Masculino 35 a 39 Anos
Master "C" Masculino 40 a 44 Anos
Master "D" Masculino 45 a 49 Anos
Veterano "A" Masculino 50 a 55 Anos
Veterano " A" Feminino Acima de 50 Anos
Veterano "B" MasculinoAcima de 56 Anos
Avareense Masculino - 05 primeiros
Avareense Feminino -    05 primeiras
Idade minima : 16  Anos.

CAPITULO ll- INSCRIÇÃO
ART. 2º-   Para a inscrição será cobrada uma taxa de R$35.00
(Trinta e Cinco Reais) e somente serão aceitas impreterivelmente
até o dia 28 de dezembro de 2014 ou antes caso atinja o limite
máximo de 300 (trezentos) inscritos.
 ART. 3º - Os atletas  da prova deverão inscrever -se no site o
qual será informado pela Secretaria Municipal de Esportes res-
peitando as datas e limites de inscritos. A inscrição somente
será validada após o pagamento da mesma.
Obs: No caso de inscritos menores de 18 (dezoito) anos, será
obrigatória a retirada do KIT por um responsável legal onde o
mesmo deverá entregar um termo de responsabilidade assinado
pelo responsável legal. Em anexo o termo a ser preenchido.
ART. 4º - A empresa vencedora do processo licitatório após
receber os valores das inscrições repassará ao município atra-
vés da conta corrente do Banco Santander Ag- 3615; conta
corrente 13.000471-5 em nome da Prefeitura Municipal de Avaré
o valor total arrecadado, menos a taxa de serviço por inscrição
no máximo até o 2º dia útil.

 CAPITULO .lll- LARGADA E CHEGADA
  ART.5º-   - A prova terá como local de largada e chegada a rua
Pernambuco defronte ao Paço Municipal às 18:30 hs, indiferente
a qualquer condição de tempo .

CAPITULO lV- PREMIAÇÃO
ART.6º - Haverão as seguintes  premiações em dinheiro (cheque).
Único- Para a retirada da premiação o atleta deverá apresentar
quando do recebimento da  premiação em dinheiro (cheque) os
seguintes dados;  RG, CPF e endereço.
Seguem os valores da premiação:
 GERAL                     MASCULINO             FEMININO
1º- Lugar                     R$ 1.200,00                 1º  Lugar   R$ 800,00
2º-Lugar                       R$ 900,00                     2º Lugar    R$ 700,00

3º- Lugar                       R$    700,00              3ª  Lugar   R$  600,00
4º-Lugar                      R$   500,00             4º  Lugar   R$  500,00
5º-Lugar           R$   400,00             5º Lugar    R$  400,00

 ADULTO "A"(16-24 anos) ADULTO "A"(16-29 anos)
Masculino Feminino
 1º- Lugar      R$  200,00           1º -Lugar   R$ 200,00
2º -Lugar      R$  120,00            2º -Lugar   R$ 120,00
3º- Lugar      R$    80,00            3º -Lugar   R$   80,00

 ADULTO "B"(25-29 anos) ADULTO "B"(30-39 anos)
Masculino Feminino
1º- Lugar      R$  200,00            1º -Lugar   R$ 200,00
2º -Lugar      R$  120,00            2º -Lugar   R$ 120,00
3º- Lugar      R$    80,00            3º -Lugar   R$   80,00

MASTER "A" (30-34)   MASTER "A" (40-49)
Masculino                                 Feminino
1º- Lugar      R$  200,00               1º -Lugar   R$ 200,00
2º -Lugar      R$  120,00               2º -Lugar   R$ 120,00
3º- Lugar      R$    80,00               3º -Lugar   R$   80,00

MASTER "B" (35-39) Masculino
1º- Lugar      R$  200,00
2º -Lugar      R$  120,00
3º- Lugar      R$    80,00

 MASTER "C" (40-44) Masculino
1º- Lugar      R$  200,00
2º -Lugar      R$  120,00
3º- Lugar      R$    80,00

MASTER "D" (45-49) Masculino
1º- Lugar      R$  200,00
2º -Lugar      R$  120,00
3º- Lugar      R$    80,00

VETERANO "A" (50-55) VETERANO "A" (ACIMA DE 50)
Masculino Feminino
1º- Lugar      R$  200,00           1º -Lugar   R$ 200,00
2º -Lugar      R$  120,00           2º -Lugar   R$ 120,00
3º- Lugar      R$    80,00           3º -Lugar   R$   80,00

VETERANO "B" (ACIMA DE 56) Masculino
1º Lugar R$  200,00
2º Lugar R$  120,00
3º Lugar R$    80,00

AVAREENSE MASCULINO         AVAREENSE FEMININO
1º Lugar R$ 600,00                      1º Lugar R$ 600,00
2º Lugar R$ 400,00                      2º Lugar R$ 400,00
3º Lugar R$ 300,00                      3º Lugar R$ 300,00
4º Lugar R$ 200,00                      4º Lugar R$ 200,00
5º Lugar R$ 100,00                      5° Lugar R$ 100,00

ART.7º- Premiação em troféus e medalhas:
Troféus para os 05 primeiros colocados masculino e feminino
Medalhão de ouro, prata e bronze para as categorias.
Medalhão de Ouro, Prata e Bronze (3) para categoria Avareense
masculino e feminino. No caso de atletas Avareenses só serão
aceitos os nascidos no Município onde deverão comprovar com
o RG ou possuírem residência fixa em Avaré, através de com-
provante de resistência no nome.
Medalhas de participação para os primeiros 300 inscritos.
Somente os primeiros 300 atletas inscritos receberão camisetas
alusivas ao evento.
As premiações serão pagas no dia da prova após o resultado
oficial.
CAPITULO V -CONTROLE DA  PROVA
ART.8º- A  apuração da prova será através de controle tipo
sistema  chiptiming.
É de responsabilidade do  atleta a correta colocação do chip no
tênis.
Todos os participantes estarão tomando ciência da
obrigatoriedade do uso e da devolução do chip no final da corri-
da e, caso isso não aconteça, será cobrada uma taxa de R$
35,00 do atleta.
O atleta que não devolver o chip não receberá o Kit de participa-
ção da prova, com medalha, camiseta (300) primeiros, isotônico
e barra de cereal ou outra qualquer premiação.
O atleta que não acessar o sensor no local de largada para
registrar o chip estará automaticamente desclassificado, mes-
mo completando a  mesma.
O atleta desistente deverá devolver  o chip, aos  árbitros do
percurso identificados ou na troca pelo kit no final da prova.
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DENUNCIE
VOCÊ SABIA QUE PARA TODO SERVIÇO TEM DE
SER EMITIDA UMA NOTA FISCAL DE SERVIÇO?

Essa Nota Fiscal é a garantia de poder reclamar
sobre um serviço mal feito.
Ajude o município para que possamos ajudar você !
Sentindo-se lesado e/ou tiver dúvidas nos mande
um e-mail:

denuncia.fiscal@avare.sp.gov .br



O atleta que não for registrado no ponto de cronometragem será
desclassificado, mesmo  completando a prova.
O atleta não devolvendo o chip estará impedido de inscrever-se
em qualquer  outra corrida no Brasil que tenha apuração através
de chip.
 CAPITULO VI
ART.9º- Os chips serão entregues no dia da prova na Secreta-
ria Municipal de Esportes  no  dia 31/12/14 das 14:00 até às
17:00hs (somente serão entregues no horário mencionado não
havendo qualquer exceção)   para todas as categorias.
CAPITULO VII-ALOJAMENTO
ART.10º- Serão oferecidas  vagas a partir das 10:00 hs do dia
30 de dezembro de 2014 até às 13:00hs do dia 01 de janeiro de
2014, na EMEIEF ''Maneco Dionísio'', sito a Praça Juca Novaes,
nº1141- Centro.
 Único - Não serão fornecidos roupas de cama e nem alimenta-
ção, somente colchões.
CAPITULO VIII- NORMAS GERAIS
 ART.11º- É obrigatório o uso do número de corrida em local
visível à frente do corpo do atleta. O número não pode sofrer
qualquer tipo de alteração.
ART.12º- Toda a inscrição de atleta deixará claro que o mesmo
goza de perfeito estado de saúde eximindo a comissão
organizadora da prova, bem como dos patrocinadores, de quais-
quer responsabilidade.
ART. 13º -Na ficha de inscrição do atleta deverá conter o nome
completo, sexo, data de nascimento, endereço, número do RG,
clube ou patrocinador, CEP, cidade e telefone.
ART. 14º  - Haverá atendimento de primeiros socorros na larga-
da, chegada e durante o percurso da prova.
ART. 15º - Todos os atletas participantes deverão obedecer ao
trajeto do percurso estabelecido pela comissão organizadora
da prova, onde haverá 3 (três) passagens obrigatória pelo con-
trole de chip da prova a ser determinado aleatoriamente, com a
penalização de desclassificação se o atleta não o fizer.
ART. 16º - A comissão organizadora do evento e os patrocina-
dores não se responsabilizarão por incidentes que venham ocor-
rer com os atletas no decorrer da prova.
ART. 17º - Ao participar da prova, o atleta assume a responsa-
bilidade por seus dados fornecidos e aceita totalmente o Regu-
lamento da Prova, participando por livre e espontânea vontade,
sendo  conhecedor do seu perfeito estado de saúde, eximindo
assim qualquer responsabilidade da comissão organizadora e
patrocinadores. Assumi também as despesas de transporte,
hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer outras des-
pesas necessárias ou provenientes da sua participação na pro-
va, antes, durante e depois da mesma.
ART.18º - A segurança da prova receberá apoio dos órgãos
competentes e haverá sinalização para a orientação dos PARTI-
CIPANTES. Por se tratar de vias públicas, os atletas deverão
observar e tomar cuidado com os desníveis e obstáculos que
podem existir ao longo do percurso. A ORGANIZAÇÃO não se
responsabilizará por possíveis defeitos na pista.
ART. 19º - Todos os participantes do evento, atletas, staffs,
organizadores e público em geral cedem todos os direitos de
utilização de imagem/som para a organização da Corrida e Cami-
nhada pela PAZ para seus patrocinadores e apoiadores para
usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à pro-
va, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores.
ART. 20º - Poderá o Organizador/Realizador suspender o even-
to por questões de segurança pública, atos públicos, vandalis-
mo e/ou motivos de força maior sem aviso prévio aos PARTICI-
PANTES; A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme
as necessidades do EVENTO, incluir ou alterar este regulamen-
to, total ou parcialmente.
ART. 21º - No ato da inscrição, o atleta estará concordando com
as condições estipuladas nesse regulamento.
ART. 22º - Os casos omissos serão resolvidos pela comissão
organizadora da prova.
Comissão Organizadora da 69ª Corrida de São Silvestre Elias
Almeida Ward

____________________ _________________________
Clayton falange Macario        Rosimary da Silva Gonçalves
Presidente Vice- Presidente

___________________ ______________________
Wagner Antônio Belchior              Benedito da Silva
       Tesoureira             Membro

___________________________
Sandro de Oliveira da Cunha
             Membro
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Durante a realização da 49ª Expo-
sição Municipal Agropecuária de Ava-
ré (EMAPA), artistas que fizeram par-
te da grade de shows assinaram uma
camiseta para o Fundo Social de Soli-
dariedade.. A peça de vestuário vai
colaborar com os trabalhos da Asso-
ciação de Assistência e Prevenção do
Câncer (AAPC).

De acordo com a direção da enti-
dade, as camisetas serão reproduzi-
das e vendidas a R$ 35,00 cada e toda
renda será revertida para a AAPC. Para
encomendá-las, basta ligar para o te-
lefone (14) 3733-1233 (falar com Már-
cia). Para mais informações basta en-
viar um e-mail para

Camisetas autografadas
na EMAPA beneficiarão
entidade de prevenção
ao câncer

aapc_avare@hotmail.com contendo
nome completo, cidade, telefone de
contato e numeração da camiseta.

Novembro Azul
No próximo dia 5 de novembro,

a AAPC de Avaré realizará, em par-
ceria com a Faculdade Eduvale, o
evento denominado Novembro
Azul, que tem como objetivo cons-
cientizar a população sobre a pre-
venção do câncer de próstata. A
ação acontecerá no Largo São João,
das 9h às 16h. A equipe da AAPC
distribuirá folders explicativos e os
alunos de enfermagem da Eduvale
realizarão aferição de pressão e tes-
te de glicemia.

FUNDO SOCIAL
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Com entrada franca, acon-
tece nos próximos dias 6, 7 e
8 o IV Festival de Choro de
Avaré, numa realização do
Clube do Choro, com o apoio
da Secretaria Municipal de
Cultura e empresas privadas.

A programação diária in-
clui apresentação de choro no
Mercado Municipal, às 17h30,
shows no Clube Avareense de
Cinema (CAC), Rua Rio de Ja-
neiro nº 1763, às 20h30, e Roda
de Choro na sede do Clube do
Choro, no Largo São Benedito
nº 100, às 22h30.

A programação terá a apre-
sentação de Alexandre Ribei-
ro Quarteto, Panorama do
Choro Paulistano Contempo-

CULTURA

Vem aí o IV Festival de Choro de Avaré
Evento acontece nos dias 6, 7 e 8 de novembro, com apresentações diárias de choro e shows

râneo e César Roversi.
Currículo musical

Alexandre Ribeiro Quar-
teto - O espetáculo Alexan-
dre Ribeiro Quarteto apre-
senta um vasto repertório da
música instrumental brasi-
leira passando por ritmos
como choro, baião, frevo,
valsa e incluindo no repertó-
rio músicas de diversos com-
positores dentro de uma
cronologia que vai de Pixin-
guinha e Anacleto de Medei-
ros aos tempos de hoje. É por
isso um espetáculo para qual-
quer idade e gosto musical.
Clarinete, violão de sete cor-
das, cavaquinho e percussão
apresentam juntos uma so-

noridade única e peculiar.
Panorama do Choro Pau-

listano Contemporâneo -
Considerado o primeiro gêne-
ro musical urbano genuina-
mente brasileiro, o Choro
continua vivo e atravessando
gerações. Com o objetivo de
registrar e divulgar a expres-
são atual do gênero, os per-
cussionistas e pesquisadores
Yves Finzetto e Roberta Va-
lente criaram o Panorama do
Choro Paulistano Contempo-
râneo, projeto duplamente
contemplado pela Secretaria
de Estado da Cultura de São
Paulo com os prêmios ProAC
nas categorias de "Gravação
de Disco Inédito - 2008" e "Cir-

culação de Shows Musicais -
2009". A originalidade, a di-
versidade e a beleza das com-
posições fazem do Panorama
uma obra histórica. Reunindo
instrumentistas de diferentes
gerações, o disco representa
a produção atual do Choro
paulistano, com músicas
compostas ou selecionadas
especialmente para o proje-
to interpretadas por seus
compositores e pelo Sexteto
Panorama - Alexandre Ribei-
ro, João Poleto, Gian Corrêa,
Henrique Araújo, Roberta Va-
lente e Yves Finzetto.

César Roversi - Bacharel em
saxofone pela FAMOSP, forma-
do em música popular e saxo-

fone erudito pelo Conservató-
rio de Tatuí. Ministrou aulas e
masterclasses nos festivais de
música de Ourinhos e Londri-
na, e no I Painel Instrumental
no Conservatório de Tatuí. Par-
ticipou de concertos com
OSESP, OSUSP, Orquestra da
TV Cultura, dentre outras.
Como solista,atuou com a Ca-
merata Aberta, Orquestra Sin-
fônica do Conservatório de
Tatuí, Banda Sinfônica Jovem
do Estado de São Paulo e Ban-
da Sinfônica Jovem do Conser-
vatório de Tatuí. Também atua
em música popular e tem dois
CDs lançados com seu grupo
de música instrumental brasi-
leira - Mente Clara.

O curso é
gratuito e
oferecido a
todos os
manipuladores
de alimentos

Encerram-se no dia 5
de novembro as inscri-
ções para o Curso de Ma-

OPORTUNIDADE

Curso de Manipulação de Alimentos será realizado no Instituto Federal
nipulação de Alimentos,
oferecido pelo Instituto Fe-
deral de São Paulo (IFSP) -
Campus Avaré em parceria
com a Vigilância Sanitária
Municipal. O curso visa
conscientizar os manipula-
dores de alimentos quanto
à maneira adequada de tra-
balhar com produtos ali-
mentícios a fim de oferecer
um produto de qualidade e

seguro aos consumidores.
Também será abordada a

Portaria CVS-5, publicada
em 19 de abril de 2013, que
torna obrigatória a aplicação
das Boas Práticas de Fabri-
cação de Alimentos por es-
tabelecimentos comerciais.

Participe
O curso é gratuito e ofe-

recido a todos os manipu-
ladores de alimentos: fun-

cionários de restaurantes,
pizzarias, bares, hotéis,
mercados, quitandas e
quaisquer outros estabele-
cimentos que forneçam ali-
mentos.

A grade curricular terá a
duração de 20 horas, distri-
buídas ao longo de 5 sema-
nas. Os interessados podem
se informar na Secretaria do
IFSP, pelo telefone (14)

3711-1450. Devido ao nú-
mero limitado de vagas
(25 por turma), a classifi-
cação se dará por ordem
de matrícula.

Serão duas turmas,
uma com aulas às quintas-
feiras à tarde, e outra com
aulas às sextas-feiras de
manhã. O início das aulas
será nos dias 6 e 7 de no-
vembro.
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Organizada pela Biblioteca Municipal Profes-
sor Francisco Rodrigues dos Santos com apoio da
Secretaria Municipal de Cultura, a III Semana Ava-
reense do Livro reuniu de 20 a 24 de outubro aman-
tes da literatura em atividades que incluíram pa-
lestras, oficinas culturais, troca e venda de livros e
lançamentos literários.

Em seu encerramento, o evento contou com o
lançamento dos livros "Memórias de uma infân-
cia", de Maurício de Barros", e do VI Festival Lite-
rário (Fesla), que homenageia o poeta avareense
Djalma Noronha. O lançamento da antologia dos
poetas que fazem parte do Centro Literário será
no dia 28 de novembro, quando acontece o último
Sarau Poético de 2014.

A Semana também teve a palestra "O uso cria-
tivo da mente", com Valéria Oliveira Guassu, a apre-
sentação do Coral Municipal das Oficinas Culturais
José Reis Filho, mostra de literatura infantil em
vídeo (exibição de filmes infantis baseados na li-
teratura); palestra "Personagens que brincam e
cantam contra o racismo: o que Mário de Andrade
viu e o que ele não viu" por André Curiati de Paula
Bueno e Lançamento do livro "Palhaços da cara
preta: Pai Francisco e Catarina, Mateus e Bastião,
parentes de Macunaíma no boi, cavalo-marinho e
folia-de-reis".

No dia 21 aconteceu a palestra "O passo a passo
de uma história em quadrinhos" proferida pelo
desenhista avareense Flávio de Oliveira. A Sema-
na teve ainda a exibição do documentário "Hercu-
lano Pires: um convite ao futuro" - documentário

CULTURA

Lançamentos marcam a
III Semana Avareense do Livro
Obras foram apresentadas ao público durante o evento que
contou com palestras, oficinas culturais e troca de livros

em homenagem ao centenário do maior escritor
avareense de todos os tempos que conta com di-
reção Edson Audi e parceria da Fundação Maria
Virgínia e J. Herculano Pires. As netas do escritor
estiveram presentes e doaram todo o acervo da
obra de Herculano para a Biblioteca. Gumercindo
Castelluci falou sobre o advento das redes sociais
no processo de comunicação dos dias atuais na
palestra "A comunicação e as redes sociais". Tam-
bém houve reunião do Centro Literário Anita Fer-
reira De Maria para discussão e criação de um es-
tatuto.

No dia 22 houve apresentação da palestra "Lei-
tura: um convite ao conhecimento", por Elaine
Aparecida Campideli Hoyos e Vanessa Regina Fer-
reira da Silva, e a Oficina de Cinema "Além da ima-
ginação: a magia dos efeitos especiais", por Cássio
Sterling, além do lançamento do livro "Contos hor-
rorescos", da escritora Lourdes Evani Ferreira Gas-
par.

A mais tradicional instituição de ensino
superior de Avaré e uma das mais antigas da
região, a FREA - Fundação Regional Educaci-
onal de Avaré -, abriu inscrições para exa-
me vestibular voltado aos cursos de Artes,
Ciências Biológicas, Educação Física (Licen-
ciatura e Bacharelado), História, Letras, Ma-
temática, Pedagogia e Química, para o ano
de 2015.

O Exame Vestibular acontece no dia 30 de
novembro, as inscrições tem uma taxa de R$
1 5 , 0 0 ,  d e v e n d o  s e r  r e a l i z a d a  p e l o

ENSINO SUPERIOR

FREA abre inscrições para o vestibular 2015
www.frea.edu.br. Com cursos de duração a
partir de apenas três anos e valores men-
sais a partir R$ 300,59 reais, uma demanda
cada vez maior de profissionais nas áreas ci-
tadas, e agora também com a opção do F i-
nanciamento Estudantil (FIES),  a FREA cons-
titui-se numa das mais importantes opções
educacionais para o sudoeste do Estado de
São Paulo.

M a i s  i n f o r m a ç õ e s  p e l o  t e l e f o n e  ( 1 4 )
3711-1828 ou na própria instituição que fica
na Praça Prefeito Romeu Bretas, 163.

02 ajudante de cozinha F
03 garçom F
01 cozinheiro M
01 chefe de cozinha M
01 churrasqueiro M
01 sushiman F/M
02 padeiro/confeiteiro F/M
01 pizzaiolo M
01 açougueiro F/M
01 balconista de açougue F/M
01 balconista de padaria F/M
01 nutricionista F/M (Telêmaco Borba PR)
01 gerente de limpeza F/M (Telêmaco Borba PR)
01 gerente de restaurante F/M (Telêmaco
BorbaPR)
01 cozinheiro industrial F/M (Telêmaco Borba PR)
01confeiteiro F/M (Telêmaco Borba PR)
01 ajudante confeiteiro F/M (Telêmaco Borba PR)
01açougueiro F/M (Telêmaco Borba PR)
01 meio oficial de cozinhaF/
M(TelêmacoBorbaPR)
01 estoquista M (Telêmaco Borba PR)
01 limpador de piscinas M
01 camareiro F
01 empregada domestica F
20 trabalhador rural F/M
01 retireiro M
02 técnico agrícola F/M
01 enrolador de motor M
01 motoboy M
01 eletricista industrial M (Cerqueira César)
01 mecânico de balanceamento M
01 mecânico de maquina agrícola M
01 desenhista de topografia e mapas F/M
01 lider de equipe F/M
03 repositor de supermercado F/M
04 operador de caixa de supermercado F/M
01 operador de caixa F
01 promotor de vendas M
01 vendedor interno M
05 vendedor de consórcios F/M
01 supervisor de vendas F/M
01 monitor de recreação F/M (Ed física ou ar-
tística)
02 cuidador de idoso F
05 auxiliar de enfermagem F/M
01 técnico de enfermagem F/M
01 supervisor industrial M
01 balconista de farmácia F/M
01 professor de farmácia F/M
02 professor de inglês F/M
05 costureiro industrial F/M (Jeans-Itatinga)

VAGAS EXCLUSIVAS
PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
03 AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO F/M
01 ASSITENTE ADMINISTRATIVO F/M
01 AUXILIAR DE CONFECCÇÃO F/M
(M -masculino, F - feminino)
EMPREGADORES: É necessário o cadastro da
empresa, ou pessoa física, no endereço ele-
trônico maisemprego.mte.gov.br, para a colo-
cação de vagas e processo seletivo.
CANDIDATOS: É necessário cadastrar-se no
SISTEMA MAIS EMPREGO através da internet
ou junto ao PAT (Posto de Atendimento ao Tra-
balhador). Você utilizará os seguintes docu-
mentos:
" PIS (Programa de Integração Social) ou equi-
valente NIT, PASEP, Bolsa Família, Cartão Cida-
dão.
" Carteira de Trabalho
" RG
" CPF
" CNH
" Estamos na Rua Rio Grande do Sul, nº 1810,
Centro, (Prédio Centro Administrativo Munici-
pal), entrada pela rua Ceará. Maiores informa-
ções ligue 14-37321414.
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PRIORIDADE

As quatro novas Unida-
des Básicas de Saúde (UBSs)
em construção na cidade,
duas em reforma e amplia-
ção, além da Unidade de
Pronto Atendimento (UPA),
ao lado do Pronto Socorro,
visam melhorar a qualidade
da saúde municipal.

Das quatro novas unida-
des, duas já estão em está-
gio avançado, nos bairros:
Santa Elisabeth e Jardim
Paineiras. Já as que aten-
derão Paraíso e Plimec en-
traram na fase de alicerce.
Também estão sendo am-
pliadas as unidades da Vila
Jardim e do Brasil Novo. As

Unidades de Saúde em construção:

Investimento em novos prédios vão melhorar a
infraestrutura de atendimento à população

mais qualidade na saúde municipal

COLABORE
COM O DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

Faça sua sugestão de melhorias
ou solicite serviços para o seu bairro

3711-2500 - Ouvidoria

unidades terão equipes
completas do Programa
Saúde da Família e os pos-
tos terão à disposição dos
pacientes: médicos, den-
tistas, enfermeiros, farma-
cêuticos, técnicos de en-
fermagem, auxil iares de
enfermagem e agentes co-
munitários de saúde.

Atendimento
A infraestrutura inclui

sala de espera, consultóri-
os médicos, consultório
odontológico, sala de pro-
cedimentos, farmácia, sala
exclusiva de vacinas, sala
de curativos, sala de reuni-
ões, copa e cozinha, área de

depósito de materiais de
limpeza, sanitário para o
público, sanitário adaptado
para pessoas com deficiên-
cia, sanitário para funcioná-
rios e sala de utilidades.

 Os novos prédios, paci-
entes e profissionais da
saúde serão beneficiados
com espaços apropriados
para consultas. O mais im-
portante é que a Prefeitu-
ra deixará de alugar imó-
veis para prover a assistên-
cia de saúde nos bairros.
Assim o município oferece-
rá atendimento em prédi-
os padronizados pelo Pro-
grama Saúde da Família, do

Governo Federal.
 O investimento na uni-

dade do Paraíso é de R$
579.943,59. O posto do Pai-
neiras receberá R$
570.139,67. Mais de R$ 584
mil serão aplicados na uni-
dade do Pl imec. As três
unidades têm 302,63 me-
tros quadrados de constru-
ção. Já a unidade do Santa
Elizabeth terá 414,35 me-
tros quadrados e um valor
de investimento de R$
654.843,08. As edificações
são oriundas de convênios
com o governo federal e
totalizam investimento de
R$ 2.388.106,73.

 UPA
A obra da UPA sofreu al-

gumas paral isações por
problemas com a emprei-
teira, mas tudo está norma-
lizado. O responsável pela

empresa garantiu que o
cronograma será respeita-
do e os atrasos não irão
mais ocorrer.

 Depois de pronta, A UPA
oferecerá serviço de raio X,
laboratório para exames,
aparelho de eletrocardio-
grama e atendimento pedi-
átrico. A população poderá
tratar problemas como hi-
pertensão, febre, cortes,
queimaduras, alguns trau-
mas e receber o primeiro
atendimento para infarto
ou acidente vascular cere-
bral (AVC), entre outras en-
fermidades. Com funcio-
namento integrado ao Ser-
viço de Atendimento Mó-
vel de Urgência, o SAMU
192, a UPA 24 horas de Ava-
ré vai ajudar a concretizar
a rede de urgência e emer-
gência do município.

UBS em construção do Bairro Santa Elizabeth

Futura Unidade de Pronto Atendimento (UPA)


