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ANO V Nº 211

Parque de Exposições da Emapa
recebe diversas melhorias
refeito todo o ajardinamento e o próximo passo será a colocação de
toldo para o estacionamento de veículos.
Nos barracões onde
fica exposto o gado, foi

feita a restauração das
paredes laterais, já que
trata-se de construções
antigas que já estavam
se deteriorando.
Também foi providenciada a pintura do

barracão do laço, do
palco de shows, da capela e da administração. A Prefeitura ainda
implantou calçada ligando a Rua a Pista de
Julgamento.

Ginásio Kim Negrão recebe
melhorias para a Fampop

Reforma do telhado da Administração foi
realizada no mês passado

O Parque de Exposições da Emapa está
recebendo uma série de
melhorias, principalmente em virtude da realização do XXVIII
Campeonato nacional
da Raça Quarto de Milha e do XXVI Potro do
Futuro. Sendo assim o
Recinto da Emapa está
ganhando um novo banheiro que será utilizado pelos peões. O banheiro que é dividido
em duas partes, sendo
um lado masculino e
outro feminino, conta
com 10 boxes de cada
lado. Nestes boxes estão seis chuveiros em
páginas.p65

cada um dos lados.
Também foi adquirida
uma caixa d´água de 10
mil litros para abastecer
o banheiro.
O novo banheiro
foi construído na antiga casa do veterinário, que não estava
sendo utilizada. Com
os novos sanitários,
eventos de grande
porte como a festa da
Emapa, por exemplo
irá suprir as necessidades dos visitantes.
Outra melhoria significativa já realizada no
recinto da Emapa tratase da reforma do telhado da Administração
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do Parque. Como havia muita goteira e em
alguns locais o telhado
estava empenado e em
péssimas condições, foi
providenciada a substituição de 16 mil telhas,
além da reforma em
todo madeiramento.
A Prefeitura também realizou melhorias para o Centro de
Convenções. No início do ano foram trocados o telhado e o
forro. Desta vez está
sendo construída uma
nova cozinha, para o
lado de fora.
Em frente ao Centro de Convenções foi

Com a proximidade
da fase nacional da
Fampop (Feira Avareense de Música Popular), que será realizada
de 8 a 11 de setembro,
o Ginásio Municipal de
Esportes Kim Negrão,
palco do evento, está
recebendo algumas melhorias. De início o Departamento de Obras da
Prefeitura está analisando a rede de esgoto,
para verificar o estado
em que se encontra. De

22/07/2005, 16:36

acordo com as primeiras análises é provável
que tenha que ser trocada toda tubulação.
As melhorias no Ginásio Kim Negrão se
fazem necessárias, já
que durante a realização
da Fampop, a organização do evento espera um
bom público nas quatro
noites do festival. O shows já foram definidos e
no dia 8 de setembro
(quinta-feira), na eliminatória avareense, a

apresentação ficará por
conta de Guilherme
Arantes. No dia 9 (sexta-feira) o show será
com Detonautas. No dia
10 (sábado) será a vez
de Fábio Júnior e no
domingo, o encerramento será com o patrono
do festival, Zé Ramalho.
Neste final de semana, no Centro Avareense, está sendo realizada
a pré-eliminatória avareense com os compositores de Avaré.
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EDUCAÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PARECER CME N° 01/2005, APROVADO EM 12/07/2005
Interessado:- Márcio José Gregório
Assunto:- Desconto no valor da mensalidade em curso superior
Relatores:- Luciene Pereira Lança, Maria Claudia Belluzzo Maia
e Fátima Khalaf Zedan
Histórico:Encaminhamento do professor Márcio José Gregório, RG
30.649.442-5, professor de Educação Básica I e professor de
Educação Infantil (efetivo desde fevereiro de 2003), quanto à
solicitação do desconto de 80% no valor da mensalidade.
-O professor da rede municipal tem direito a um desconto de
80% na mensalidade da FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL
DE AVARÉ (FREA).
-Desde fevereiro requer este direito, porém foi informado pela
Secretária da Educação, que este era concedido somente para
o curso de pedagogia.
-O interessado cursa matemática e consulta este ÓRGÃO sobre
a legalidade de tal desconto.
Relatório:De acordo com a Lei Federal 9394/96 no seu artigo 62, que diz:“A formação dos docentes para atuar na Educação Básica, farse-á em nível superior em Curso de licenciatura, de graduação
plena em Universidades e Instituto Superiores de Educação”...
Da Lei Federal n° 10.172/01 Plano Nacional da Educação, em
suas diretrizes sobre a formação dos professores e valorização do magistério apresenta qualificação do pessoal docente
como um dos maiores desafios para o mesmo e o poder público
precisa se dedicar prioritariamente à solução desse problema.
A formação continuada assume particular importância em decorrência do avanço científico tecnológico e de exigência de um
nível de conhecimento sempre mais amplos e profundos na sociedade moderna. Esse plano, portanto deverá dar atenção permanente aos profissionais da educação. Deverá ser garantida
pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Educação cuja atuação incluirá a coordenação, o financiamento (grifo nosso) e
a manutenção dos programas como ação permanente e busca
de uma parceria com Universidade de Ensino Superior.
- Do convênio pedagógico firmado entre a PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ e a FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ (FREA) por meio de instrumento público
em seu item 4,II afirma que o aluno e docente municipal deve

comprovar estar matriculado em algum curso da área pedagógica para obtenção do desconto no percentual de 40%.
Parecer Conclusivo
Diante do exposto, este Conselho entende que o curso da área
pedagógica se estende a todas as licenciaturas, visto que, esta
visa à formação específica do professor para atuar na Educação Básica.
Deliberação Plenária
O Conselho Municipal de Educação aprova por unanimidade que
o interessado faz jus ao desconto solicitado.
Sala do Plenário, 12 de julho de 2005.
Fátima Khalaf Zedan
Presidente do CME

PARECER CME Nº 02/2005, APROVADO EM 12/07/2005
Interessado:- CEI Santa Terezinha
Assunto:- Prestação de contas do Convênio Lei 704, dos meses maio e junho de 2005.
Relatório:De acordo com análise das contas feitas por este Conselho o
parecer é favorável.
Este Conselho alerta que seja respeitado o atendimento do número de crianças conveniadas para a prestação de contas.
Sala do Plenário, 12 de julho de 2005.
Fátima Khalaf Zedan
Presidente do CME

PARECER CME N° 03/2005, APROVADO EM 12/07/2005
Interessado:- CEI São Benedito
Assunto:- Prestação de contas do Convênio Lei 704, dos meses maio e junho de 2005.
Relatório:De acordo com análise das contas feitas por este Conselho o
parecer é favorável.
Este Conselho alerta que seja respeitado o atendimento do número de crianças conveniadas para a prestação de contas.
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Processo Seletivo nº 10/05
A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, comunica a classificação geral do processo seletivo 10/05:
Emprego público: AUXILIAR DE ALMOXARIFE
CLAS. INSCR. NOTA NOME
01º
015/05 70,0 Márcia Pimentel Nobre
02º
037/05 67,5 Renato de Lima Carvalho
03º
011/05 65,0 Andréia de Lourdes Piva
04º
070/05 65,0 Simone Magalhães
05º
025/05 62,5 Ana Carolina Ap. R. Oliveira
06º
041/05 60,0 Evelise Ap. Barbosa Scarcelli
07º
038/05 57,5 Rita Cristina Pereira de Souza Hiray
08º
066/05 57,5 Israel da Silva Júnior
09º
014/05 57,5 Caroline T. Ferreira
10º
031/05 57,5 Júlio César Oliveira
11º
054/05 57,5 Andréia Alves Drumond
12º
013/05 57,5 Edgar Pimenta dos Santos
13º
032/05 57,5 Wagner Arnoldo P. Antunes
14º
030/05 52,5 Priscila Regina Santana dos Santos
15º
020/05 52,5 Guilherme Haruo Hata
16º
006/05 52,5 Leandro Aguilar Batista
17º
039/05 50,0 Helena Aparecida Pereira
18º
029/05 50,0 Helena Maria Pereira Custódio
19º
053/05 50,0 Carolina Alves Portelinha
20º
033/05 50,0 Maila Menchineli
21º
034/05 50,0 Mateus Valentino Viveiros
22º
026/05 50,0 Danilo Ricardo Paes Silva
Emprego Público: MÉDICO CLÍNICO GERAL
CLAS. INSCR. NOTA NOME
01º
101/05 50,0 Ana Caroline Alves F. Giraldi
Avaré, 18 de julho de 2005
JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 11/2005
A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, comunica que haverá um processo seletivo simplificado para
a contratação por prazo determinado, de estagiários, de
acordo com a Lei Municipal nº 735/05, a saber:
I-

Sala do Plenário, 12 de julho de 2005.
Fátima Khalaf Zedan
Presidente do CME

VAGASCURSO SUPERIOR REQUISITO

PARECER CME Nº 04/2005, APROVADO EM 12/07/2005

EXPEDIENTE

PROCESSO SELETIVO

Interessado:- CEI Santa Elisabeth
Assunto:- Prestação de contas do Convênio Lei 704, dos meses março e abril de 2005.
Relatório:De acordo com análise das contas feitas por este Conselho o
parecer é favorável, desde que haja a devolução de R$ 202,30
(duzentos e dois reais e trinta centavos), equivalente à compra
de 70 (setenta) ovos de páscoa para crianças não conveniadas.
Este Conselho alerta que seja respeitado o atendimento do número de crianças conveniadas para a prestação de contas.
Sala do Plenário, 12 de julho de 2005.
Fátima Khalaf Zedan
Presidente do CME

PARECER CME Nº 05/2005, APROVADO EM 12/07/2005
Interessado:- APAE -Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Avaré
Assunto:- Prestação de contas do Convênio Lei 704, dos meses maio e junho de 2005.
Relatório:De acordo com análise das contas feitas por este Conselho o
parecer é favorável.
Este Conselho alerta que seja respeitado o atendimento do número de crianças conveniadas para a prestação de contas.
Sala do Plenário, 12 de julho de 2005.
Fátima Khalaf Zedan
Presidente do CME

JORNADA BOLSA AUXÍLIO Tx de Insc

02

Educação Física

Cursando a partir 30hssemanais R$ 350,00
do 5º (quinto)
semestre

R$ 5,00

04

Direito

Cursando a partir 30hssemanais R$ 350,00
do 5º (quinto)
semestre

R$ 5,00

04

Administração

Cursando a partir 30hssemanais R$ 350,00
do 5º (quinto)
semestre

R$ 5,00

II- DAS INSCRIÇÕES
1. PERÍODO – HORÁRIO – LOCAL
Os interessados poderão inscrever-se no período de 25 à 27
de julho de 2005, das 9:00 às 16:00hs, no Departamento de
Recursos Humanos da Prefeitura da Estância Turística de Avaré, na rua Rio Grande do Sul, nº 1810, centro , Avaré.
2. DOCUMENTOS QUE O CANDIDATO DEVERÁ ENTREGAR NO
ATO DA INSCRIÇÃO
a) Comprovante do recolhimento da taxa de inscrição;
b) cópia do documento de identidade;
c) requerimento fornecido pela Prefeitura;
d) cópia de documento que comprove a escolaridade exigida;
III – DAS PROVAS
1. A prova será realizada na EMEF Anna Novaes de Carvalho,
localizada à Rua Paraná
nº 2155, bairro do Braz, às 8h00 do dia 30 de julho de 2005,
com duração de até 3 (três) horas.
2. A prova será escrita e contará de testes de múltipla escolha,
com base no conteúdo programático, com valor total de 100,0
(cem) pontos, sendo considerado aprovado o candidato que
obtiver 50,0 (cinqüenta) pontos ou mais.
IV – DAS INFORMAÇÕES
1. O Edital completo, bem como o conteúdo programático das
provas, serão fixados no átrio do Centro Administrativo no dia
25 próximo.
Avaré, 20 de julho de 2005.
JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

22/07/2005, 16:36
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ADJUDICAÇÕES: TOMADA DE PREÇO
DECRETOS

LICITAÇÃO

Termo de Rescisão Unilateral de Contrato
O senhor Prefeito Municipal de Avaré, Estado de São Paulo,
torna público que Rescindiu o seguinte contrato:
Dispensa de licitação nº. 019/05 – Processo nº.058/05
Fica rescindido o Contrato de Dispensa de Licitação supra a
Sra. Darli Aparecida Graciano, visando a locação do imóvel sito
na Rua: Nilda Ferrante nº. 93, para instalação do PSF IV (Programa Saúde da Família) Jardim Tropical, vigência do contrato, 28/
02/05 a 27/02/06, fica rescindido, conforme solicitação do Secretário Municipal da Saúde.
A presente rescisão tem fundamento legal nos artigos 78 inciso
XII c/c 79 inciso I, § 1º da lei nº. 8.666/93, e suas alterações.
Rescindido em: 29/06/05 Joselyr Benedito Silvestre

Termo Ratificações
Dispensa de Licitação 073/05 – Processo 210/05
Fica Ratificada a Dispensa de Licitação supra para a Empresa
Transvale Pavimentação e Terraplenagem Ltda, visando a contratação de Empresa para fornecimento de máquinas, equipamentos e material para execução de pavimentação asfáltica em
CBUQ com base de solo brita com espessura de 15 cm. conforme solicitação da Secretaria dos Transportes e Sistema Viário,
no valor global de R$ 14.980,00 (quatorze mil, novecentos e
oitenta reais), com fulcro no Art 24,Inc I da Lei 8.666/93.
Avaré, 01/07/05 – Joselyr Benedito Silvestre- Prefeito Municipal

Termo de Revogação
Carta Convite nº. 079/05 – Processo nº. 161/05
Objeto: Contratação de Empresa para prestar serviço de segurança no Pronto Socorro Municipal, com fulcro no artigo 49,
Caput, da Lei 8.666/93.
Avaré, 19/07/05 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal
Carta Convite nº. 089/05 – Processo nº. 176/05
Objeto: Contratação de Empresa para prestar serviços e fornecer materiais para a emissão semanal do Semanário Oficial da
Estância Turística de Avaré, conforme solicitação do Secretário
Municipal da Comunicação, com fulcro no artigo 49, Caput, da
Lei 8.666/93.
Avaré, 19/07/05 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal

Termo de Anulação
Carta Convite nº. 098/05 Processo nº. 204/05
Objeto: Aquisição de equipamentos para dois consultórios odontológicos, conforme solicitação do Secretário Municipal da Saúde, com fulcro no artigo 49, Caput, da Lei 8.666/93.
Avaré, 19/07/05 - Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

ADJUDICAÇÕES: CARTA – CONVITE
Carta – Convite nº. 093/05 – Processo nº. 189/05, 24 de
junho de 2005, A Empresa Dorival Dionizio Gomes ME., valor
global de R$ 12.118,40, aquisição de 90 (noventa) cotas de gás
em botijões P 45 e 08 (oito) cotas de gás em botijões P-43 (13kg)
para atender as necessidades dos centros de educação infantil
(creches) da rede municipal, conforme solicitação da Secretária
Municipal da Educação.
Adjudicado em: 12/07/05
Carta – Convite nº. 094/05 – Processo nº. 196/05, 14 de julho
de 2005, A Empresa D. B. Porto - ME., valor global de R$ 18.000,00,
aquisição de 800 (oitocentos) refletores em policarbonato em
luminárias abertas de lâmpadas a vapor de sódio 360W em diversas ruas, na rede iluminação pública para substituição, conforme solicitação do Prefeito Municipal.
Adjudicado em: 19/07/05
Carta – Convite nº. 097/05 – Processo nº. 203/05, 07 de julho
de 2005, A Empresa Celso da Conceição ME., valor global unitário de R$ 8.550,00, sendo valor unitário de R$ 28,50 cada cesta,
aquisição de 300 (trezentas) cestas básicas para o fundo social solidariedade, conforme solicitação da Secretária Municipal
do Bem Estar Social.
Adjudicado em: 12/07/05
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Tomada de Preço nº 013/05 – Processo nº. 182/05, 27 de
junho de 2.005, A Empresa Insight Informática Ltda-ME, Valor
global foi de: R$ 126.850,00, sendo R$ 9.000,00 o valor de um
software de gestão de controle de horários, R$ 106.000,00 o
valor de quarenta relógios virtuais biométricos, R$ 2.250,00 o
valor de cinco gôndolas para relógio virtual e R$ 9.600,00 o valor
da manutenção anual do sistema, aquisição de sistema de controle de horário composto de software, relógio virtual biométrico, gôndola para suporte do relógio biométrico e manutenção,
conforme solicitação do Secretário Municipal da Administração.
Adjudicado em: 18/07/05
Tomada de Preço nº 014/05 – Processo nº. 185/05, 06 de
julho de 2.005, A Empresa Avaré Veículos Ltda, Valor de R$
38.869,00, aquisição de um carro para o Centro de Referência
da Saúde do Trabalhador, conforme solicitação do Secretário
Municipal da Saúde.
Adjudicado em: 14/07/05

Ratificação Inexigibilidade
Inexigibilidade nº. 012/05 – Processo 229/05
Fica Ratificada a Inexigibilidade de Licitação supra para a Empresa Conam Consultoria em Administração Municipal
Ltda, visando a contratação de licenciamento do software –
Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, para atendimento a área de finanças públicas da Prefeitura Municipal, nos
termos do artigo 26, da Lei 8.666/93.
Avaré, 22/07/05 - Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal

Decreto nº 976, de 22 de julho de 2005
(Nomeia o Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré e dá outras providências)
JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
CONSIDERANDO, que a Lei n.º 475 de 06 de Agosto de 2003,
aprovou o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Avaré;
CONSIDERANDO, a necessidade de convocar eleições para preenchimento de cargos administrativos e conselhos definitivos
CONSIDERANDO, a revogação do Decreto nº 577, de 07 de
novembro de 2003.
DECRETA:
Artigo 1º - Ficam nomeados transitoriamente, de conformidade
com o disposto nos artigos 86 e 87 da referida Lei:
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Roberta Soares B. Vallejo;
Solange Gonçalves;
Maria Pierina Silvestre;
Rosemaria de Góes;
José Eduardo de Paula
CONSELHO FISCAL
Eliezer Colla;
Priscila dos Santos Hungria;
José Raimundo de Andrade;
Marcelo Alves de Goes
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 22 de
Julho de 2005.
JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Domingo começa o campeonato
Municipal de Futebol
No próximo domingo terá início o
Campeonato Municipal de Futebol que neste ano será disputado
em duas divisões. Para
marcar este início de
competição a Secretaria Municipal de Esportes estará promovendo
um jogo amistoso entre a seleção da Primeira Divisão e a Seleção
da Segunda Divisão.
O jogo comemorativo será realizado no
Estádio do São Paulo
Futebol Clube, às
8h30 da manhã. O selecionado da Primeira
Divisão será comandado pelo técnico Sérgio
Piva e o time da Segunda Divisão terá como
treinadores Donizeti e
Bagaceira.

Campeonato da
Inspetoria
No próximo sábado
terá seqüência a fase
municipal do Campeonato da Inspetoria. Serão três jogos no Estádio da AA Avareense.
Na categoria dente de
leite a AA Avareense
enfrenta a equipe da Vila
Jardim. Na categoria
dentinho o jogo será entre AA Avareense x
AABB. Pela categoria
dentão o confronto será
entre AA Avareense x
AABB. Os vencedores
estarão classificados
para a final de cada categoria. Os campeões
da cada categoria estarão classificados para a
fase regional do Campeonato da Inspetoria.
Ainda visando a re22/07/2005, 16:36

novação do futebol
avareense, a Secretaria Municipal de Esportes está abrindo

inscrições para treinamento nas categorias,
sub-10, sub-12, sub14 e sub-16.

CONVITE
Audiência Pública
O prefeito Joselyr Benedito
Silvestre e o secretário Municipal de Saúde, Roslindo
Wilson Machado, convidam
toda população para participar da 2ª Audiência Pública da Saúde de 2005, que
será realizada no dia 29 de
julho de 2005, às 13 horas
no Auditório da Câmara Municipal.
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Avaré poderá ter o “Projeto Guri”
A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, juntamente com a
Secretaria Municipal de
Cultura e Lazer, estarão
nos próximos dias assinando Convênio com a
Secretaria de Estado da
Cultura para que Avaré
possa receber a Associação Amigos do Projeto “Guri”.
O projeto, da Secretaria de Cultura do
Estado de São Paulo, é
um empreendimento
sócio-cultural que consiste na socialização
através da música, visando a formação de
orquestras-escola, corais e grupos musicais na
faixa etária de 8 a 19
anos. São crianças e
adolescentes basicamente de localidades

culturalmante carentes
No próximo dia 25
de Julho, estará em Avaré um técnico do Estado a fim de vistoriar o
local que será cedido
para a realização do
projeto.
A Secretaria de Estado da Cultura recrutará e selecionará os profissionais para serem
contratados para atuarem no projeto, bem
como capacitará os
mesmos para o cumprimento de suas obrigações. Acompanhará e
relatará a execução e o
desenvolvimento do
projeto avaliando os resultados das atividades
desenvolvidas. Oferecerá suporte técnico,
assessoria e consultoria
necessárias à boa exe-

Secretarias de Cultura
e Turismo incentivam
artesãos de Avaré
A Secretaria Municipal de Cultura e Lazer,
junto com a Secretaria
de Turismo de Avaré e
o SEBRAE, estão realizando reuniões semanais com os artesãos e
artistas plásticos da cidade. O objetivo é organizar a classe para
que Avaré possa contar
com uma Feira de Artes
e Artesanato nos moldes das maiores do país.
Na Semana passada a Secretaria de Cultura, em contato com a
Secretaria de Turismo
da Estância de Embu
das Artes, firmaram uma
páginas.p65

parceria. Desta forma,
Avaré estará recebendo
toda a assistência de
Embu das Artes, que
possui enorme experiência na realização de feiras de artesanato.
No mês de setembro, membros da secretaria de turismo do
Embu das Artes estarão
em Avaré para trazerem
toda a regulamentação
da feira daquela Estância e também para conversarem com os artesãos de Avaré para que
seja iniciado um trabalho sério e organizado
como é necessário.
4

cução do projeto, além
de estabelecer os critérios técnicos e operacionais que deverão ser
obedecidos na execução
do projeto.
O Projeto atenderá
crianças e adolescentes
carentes de 8 a 19 anos
e a Secretaria cederá em
comodato vários instrumentos musicais para
uso exclusivo do Projeto “Guri”.
Atualmente o projeto atende 22 mil crianças e adolescentes em
101 pólos em todo o
Estado de São Paulo,
sendo 37 na Capital e 64
no interior. Já passaram
pelo projeto mais de 60
mil crianças e adolescentes. Os cursos oferecidos pelo Projeto Guri
são: violino, viola, violoncelo, baixo acústico, violão, cavaquinho, percussão, saxofone, clarinete, flauta, trompete,
trombone e canto coral.

Secretaria da
Saúde realiza
palestra sobre
diversos temas
No próximo dia 28
de julho a Secretaria
Municipal de Saúde estará realizando uma palestra sobre diversos temas. Entre estes temas
serão abordados: Hepatite A, Higiene Corporal, Alimentar e Verminoses.
A palestra acontecerá às 19 horas na Escola Carlos Papa (Rua
Zico de Castro, 1.235 –
Jardim Tropical)

Secretaria de Agricultura
realiza curso de apicultura

O produtor Ricardo Buenting já havia ministrado uma palestra
sobre o tema no início de junho

De 24 a 31 de julho
a Secretaria Municipal de
Agricultura de Avaré,
com o apoio da Prefeitura da Estância Turística
de Avaré, estará realizando o curso de apicultura,
ministrado pelo produtor
Ricardo Buenting. O curso será realizado na
Casa da Agricultura
(Rua Santa Catarina,
1901), que também é
parceira da iniciativa.

O curso é inteiramente grátis, inclusive
com alimentação para os
participantes.
O objetivo é orientar
os produtores interessados em um novo ramo de
atividade que vem expandindo cada vez mais.
Com uma boa orientação é possível conseguir
um produto de alta qualidade e bons lucros com
a comercialização do mel

de abelha.
Recentemente o
produtor Ricardo Buenting, do Apiário Eldorado, ministrou uma
palestra sobre o assunto e devido ao grande
número de interessados na produção de
mel de abelha, a Secretaria da Agricultura resolveu realizar o curso
para melhor orientar os
produtores.

TV Record grava Programa
Nota 10 em Avaré
Atr a vé s da Se cretaria Municipal de
Cultura e Lazer, em
parceria com a Secretaria Municipal de
Turismo, o Programa
“Nota 10” do Apresentador Tuba Ferreira está sendo gravado em Avaré desde o último sábado
(16/07). A primeira
versão gravada na
22/07/2005, 16:36

Praça de Alimentação conta com a participação do cantor
Ronaldo Peres, violinista Jony, baixista
Maurício, Grupo
Mimésis de Teatro
(realizando o trabalho de sombras) e o
Artista Plástico Rubens Prata.
O Primeiro programa vai ao ar

neste sábado (23/
07) às 10h00 na
Rede Record. Tuba
Ferreira está prev e n d o ma is d e 11
programas gravados na cidade que
irá abranger a
FA M P O P M u n i c i pal, Nacional, Aniversário de Avaré, e
provavelmente a
Feira das Nações.

