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Avaré terá instituição de ensino federal
MÁRIO BIXIGA

Nesta semana, a Pre-
feitura da Estância Turís-
tica de Avaré recebeu a
notícia de que a cidade
foi contemplada com
uma unidade de Ensino
da Rede Federal de Edu-
cação Profissional e Tec-
nológica do Ministério da
Educação. Desta forma
a Prefeitura enviou a
Brasília uma equipe com
representantes da Secre-
taria Municipal de Edu-
cação e Decon (Depar-
tamento de Convênios do
Município).

Avaré foi um dos 12
munícipios do Estado de
São Paulo a ser contem-
plada com uma unidade
de Educação tecnológi-
ca. As outras cidades
são Araraquara, Regis-
tro, Birigui, Barretos,
Presidente Epitácio, Ca-
tanduva, Piracicaba, Pi-
racicaba, Votuporanga,

A unidade será construída na Avenida Professor Celso Ferreira da Silva

Suzano, Itapetininga e
Campinas. Em Avaré o
curso a ser implantado
será de agropecuária. A
unidade será construída
na Avenida Professor
Celso Ferreira da Silva,
ao lado da Faculdade
Sudoeste Paulista.

A unidade de Educa-
ção Tecnológica é mais
um importante benefício
que Avaré recebe na área
da educação, pois no pe-
ríodo de 1997 a 2000,
Avaré já conquistou cur-
sos importantes como
hotelaria, turismo e direi-
to. Neste mesmo período
foi implantada na cidade
duas importantes institui-
ções de ensino que impul-
sionaram o setor.

Desta forma Avaré
está caminhando uma um
Centro Educacional Re-
gional e em breve poderá
tornar uma Universidade.

Depois de 26 anos Rua dos Engenheiros recebe pavimentação

Rua dos Engenheiros está localizada no Bairro Colina da Boa Vista

Depois de 26 anos
aguardando pavimenta-
ção, a Rua dos Engenhei-
ros, no Bairro Colina da
Boa Vista, enfim recebe
a benfeitoria por parte da
Prefeitura. A rua está
recebendo a terraplana-
gem e a colocação de
guias. A pavimentação
faz parte da urbanização
do bairro em execução
pela Prefeitura, onde
também receberão a ben-
feitoria as ruas José Ma-
ria Mançano e Ermínia
Cavezzalli Sampoio, e a
Travessa Três.

Com a pavimenta-
ção destas ruas o bairro
fica totalmente pavi-

mentado, já que em 2006
a Prefeitura já havia re-

alizado a pavimentação
em lajota das ruas Hen-

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

JOIS começa no
próximo domingo

Cabo de Guerra é uma das modalidades em disputa
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rique Pegoli e Dr. Sér-
gio Gonçalves Chaddad.
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RELATÓRIO DE GASTOS

RELATÓRIO DE GASTO POR ESCOLA
LISTA COSUMO DE ÁGUA - GASTOS DO 6 ÚLTIMOS MESES

NUM ENDERECO  NOV/06  DEZ/06  JAN/07  FEV/07  MAR/07  ABR/07  MEDIA
0584 AV JOAO MANOEL FERN 850 ESC CAMARGO  R$  2.860,05  R$  1.215,00  R$  1.079,20  R$  1.392,19  R$     318,36  R$     933,70  R$  1.299,75
1532 R SALVADOR FIRACE ESC CREC ANTONIA S DIAS  R$     142,59  R$     126,98  R$     135,25  R$     118,36  R$       51,10  R$       88,82  R$     110,52
2174 R PEDRO CAMILO DE S. 383 ESC BIDUNGA  R$     802,94  R$     477,80  R$     251,03  R$     500,28  R$     234,49  R$     371,41  R$     439,66
3626 R ZICO DE CASTRO 1243 ESC CARLOS PAPA  R$     915,91  R$  1.050,10  R$  1.100,19  R$     532,52  R$     603,90  R$  2.527,60  R$  1.121,70
4133 R JOAQUIM ARNEZ 60 ESC CEI JANDIRA PEREIR  R$     774,13  R$     807,60  R$  1.098,60  R$     577,16  R$     775,84  R$     885,20  R$     819,76
4422 PCA BENEDITO ROTELLI 2300 ESC LININIA GUAZ  R$  1.053,15  R$     691,20  R$     151,79  R$     623,52  R$     613,60  R$     613,60  R$     624,48
4528 R PARANA 2155 ESC DONA ANNA NOVAES CAR  R$     519,32  R$     691,20  R$     674,88  R$       87,67  R$       88,82  R$     691,20  R$     458,85
5268 R SANTOS DUMONT 1910 ESCOLA DONDOCA  R$  1.648,96  R$  1.981,30  R$  1.462,99  R$     645,11  R$     924,00  R$  1.797,98  R$  1.410,06
5815 R IOIO FREITAS 133 ESC CREC OLGA G BRITO  R$     639,28  R$     642,70  R$     710,60  R$     389,36  R$     485,20  R$     594,20  R$     576,89
6031 AV DUQUE DE CAXIAS 101 ESC ZAINY Z OLIVEIR  R$     121,95  R$     118,71  R$     198,80  R$       48,25  R$       52,04  R$     477,80  R$     169,59
6458 R AVELINO FERNANDES 70 ESC JOSE R CARV  R$     681,23  R$     933,70  R$     571,14  R$       95,60  R$       43,10  R$     514,10  R$     473,15
6872 PCA PADRE P. R. JUSTINO 34 ESC DUILIO GAMB  R$     287,00  R$     371,10  R$     464,93  R$     169,71  R$     303,24  R$     565,10  R$     360,18
7013 AV EMILIO FIGUEIREDO ESCOLA CEI ANA SOAR  R$     539,84  R$     555,40  R$     623,30  R$     499,64  R$     506,90  R$     599,67  R$     554,13
7151 R SÃO CRISTOVAO 77 ESC ELIZABETH FREITAS  R$     716,14  R$     458,40  R$     448,70  R$     676,92  R$       71,11  R$     234,49  R$     434,29
7192 R ARANDU ESC PROF ALZIRA PAVAO  R$     314,28  R$     259,30  R$     308,92  R$     305,05  R$       95,82  R$     226,22  R$     251,60
7533 R DONA DORITA 222 ESC PROF CLARINDA M  R$     435,10  R$     439,00  R$     573,95  R$     409,03  R$       88,26  R$     390,50  R$     389,31
7699 AV DICO MERCADANTE 889 CREC CAROLINA P  R$     291,51  R$     333,73  R$     308,92  R$     224,55  R$     103,69  R$     275,84  R$     256,37
7907 PCA JUCA NOVAES 1141 ESC MANECO DIONISIO  R$     278,00  R$     284,11  R$     839,25  R$       54,98  R$       73,72  R$     135,25  R$     277,55
7908 PCA JUCA NOVAES 1141 ESC MANECO DIONISIO  R$     313,24  R$     275,84  R$     383,28  R$     165,13  R$     121,50  R$     209,68  R$     244,78
8223 R HEITOR DE BARROS 33 EMEI CORTEZ  R$     973,67  R$     991,90  R$     555,40  R$     209,51  R$     284,11  R$     664,85  R$     613,24
8692 R TRES MARIAS 450 ESC CEI JOSE M PORTO  R$  1.739,42  R$  1.903,70  R$  1.709,70  R$  1.951,02  R$  1.618,75  R$  2.126,80  R$  1.841,57
8847 R PADRE MAURICIO 958 ESC VITOR LAMPARELI  R$     338,30  R$     545,70  R$     633,43  R$     149,68  R$       78,44  R$     325,46  R$     345,17
8886 R ANTONIO F INOCENCIO 394 ESC SALIM CURIAT  R$  1.916,72  R$  2.514,80  R$  1.853,30  R$  1.664,21  R$     499,83  R$  1.321,70  R$  1.628,43
8984 R BASTOS CRUZ 2400 ESCOLA PARQ INFANTIL  R$  1.113,91  R$  1.350,80  R$  1.564,20  R$     890,45  R$     111,24  R$     652,40  R$     947,17
9415 AV JOAO MANOEL FERN 400 ESC P MUNICIPAL  R$  1.058,80  R$  1.855,20  R$  1.423,22  R$     366,06  R$       91,35  R$  1.263,50  R$  1.009,69
9529 R ALIMIRANTE BARROSO 133 ESC GERALDO B  R$       44,78  R$       43,10  R$       43,10  R$       69,15  R$       55,89  R$       58,34  R$       52,39

O Brasil paga R$ 22 bilhões por ano pelos aci-
dentes no Trânsito, os JOVENS são maioria entre
as vítimas.

O impacto é devastador para a sociedade quan-
do aumentam as mortes em ruas e estradas. São
Paulo registrou números assustadores depois do
feriado prolongado: acidentes, atropelamentos e
uma grande conta a pagar. Além da perda de vidas
e grandes traumas, há também um prejuízo para os
cofres públicos.

As perdas financeiras são enormes. "A DOR
MAIOR É DAS FAMILIAS" que perdem parentes
ou que têm que conviver com vítimas que ficam
com seqüelas graves, mas cada acidente com
morte custa R$ 500 mil. O prejuízo para os co-
fres públicos é bilionário.

"Esse gasto, com certeza, é um dinheiro que
poderia estar sendo empregado em outros projetos

"PERDA DE VIDAS / VÍTIMAS COM SEQUELAS
GRAVES / GRANDES TRAUMAS DE VÍTIMAS PELA

TRISTE ESTATÍSTICAS NO TRÂNSITO BRASILEIRO"

de interesse social. Não é um investimento, não é
uma capacitação, é um dinheiro desperdiçado, lite-
ralmente", observa o superintendente da Associa-
ção Nacional de Transportes Públicos (ANTP), Mar-
cos Bicalho.

O levantamento da Associação Nacional dos
Transportes Públicos leva em conta o gasto com
médicos e hospitais; perda de produção com o
afastamento do trabalho; o prejuízo com os veí-
culos; o seguro; o patrimônio público que é da-
nificado, como postes e placas; e a mobilização
de policiais e equipes de resgate.

Fonte: Pesquisa
Apoio: Secretaria Municipal dos Transportes

e Sistema Viário
DEMUTRAN - Departamento Municipal de

Trânsito

Retire gratuitamente o
Semanário Oficial da
Estância Turística  de

Avaré no Paço Municipal e
nas Bancas de Jornais
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Portaria Nº 007/2007

Cory Contrucci Noronha, Diretor Administrativo-Financeiro,
do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município
de Avaré, no uso das atribuições conferidas pelo Artigo 58,
Inciso I da Lei Municipal 475 de 06 de Agosto de 2003, publicada
no Semanário Oficial do Município em 08 de Agosto de 2003,
tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2007, referen-
te à concessão de Pensão por Morte.
Resolve:
Conceder Pensão por Morte com benefícios integrais a partir de
09 de abril de 2007, a Srª Maria Aparecida Pereira Elias,
brasileira, viúva, maior, portadora do RG nº 36.935.497 - 7  SSP-
SP,  expedida em 20/06/2000, CPF/MF nº 306.220.728 - 03, em
razão do falecimento da Srº Pedro Elias,  portador do RG nº
21.601.145 SSP – SP, CPF/MF nº 960.423.628 - 87 e PIS/PASEP
nº 10086942716 que era Servidor Público do quadro de pessoal
civil da Prefeitura Municipal Estância Turística de Avaré, matricu-
la nº  1189, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviço de
Campo, referente ao beneficio base, qüinqüênio, com funda-
mentos no Artigo 21 a 27 da lei Municipal nº 475 de 06 de Agosto
de 2003, c.c. Artigo 40, § 7º, inciso II da E. C. nº 41/2003, e Artigo
60 da Orientação Normativa SPS nº 01/2007.
Considerando como beneficiária vitalícia a Srª Maria Apareci-
da Pereira Elias, recebendo o correspondente a 50% do bene-
ficio e de natureza temporária  de Mariselma Elias, totalizando
os outros 50% do beneficio. Como a requerente é a mãe e
responsável da menor Mariselma Elias, cabe a ela administrar
a sua parte da pensão até a menor atingir 18 anos, por opção,
ou até a sua extinção ao completar 21 anos, prevista para 14/
08/2010. A partir da extinção da beneficiária temporária a bene-
ficiaria vitalícia da Srª Maria aparecida Pereira Elias passará
a perceber a título de pensão por morte  o valor correspondente
a 100% do benefício.

Avaré, 04  de Maio de 2007.

Cory Contrucci Noronha
Diretor Adm. Financeiro

Portaria Nº 008/2007

Cory Contrucci Noronha, Diretor Administrativo-Financeiro,
do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município
de Avaré, no uso das atribuições conferidas pelo Artigo 58,
Inciso I da Lei Municipal 475 de 06 de Agosto de 2003, publicada
no Semanário Oficial do Município em 08 de Agosto de 2003,
tendo em vista o que consta no Processo nº 011/2007, referente
à concessão de Pensão por Morte.
Resolve:
Conceder Pensão por Morte com benefícios integrais a partir de
13 de abril de 2007, a Srº Lavínio Rodrigues Graças, brasilei-
ro, viúvo, maior, portador do RG nº 4.486.391 - 3  SSP - SP,
expedida em 27/02/2002, CPF/MF nº 515.109.018 - 68, em razão
do falecimento da Srª Neuza de Jesus Rodrigues,  portadora
do RG nº 7.233.709  SSP - SP, CPF/MF nº 171.776.418 - 58 e PIS/
PASEP nº 20077148481 que era Servidora Pública do quadro de
pessoal civil da Prefeitura Municipal Estância Turística de Avaré,
matricula nº  4180, ocupante do cargo de PEB  I, referente ao
beneficio base,  e horas atividades, com fundamentos no Artigo
21 a 27 da lei Municipal nº 475 de 06 de Agosto de 2003, c.c.
Artigo 40, § 7º, inciso II da E. C. nº 41/2003, e Artigo 60 da
Orientação Normativa SPS nº 01/2007.

Avaré, 04  de Maio de 2007.

Cory Contrucci Noronha
Diretor Adm. Financeiro

LICITAÇÃO

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO DE
PUBLICAÇÃO DE EDITAL

Por um erro de digitação, fica alterada a data de abertura de
licitação de que trata o Pregão Presencial nº. 004/07 – Pro-
cesso nº. 136/07, motivo pelo qual os atos praticados por este
setor deverão ser re-ratificados, nos seguintes termos:
ONDE LIA-SE:
“Data de Encerramento: 12 de maio de 2007, das 09:30  às 10:00 horas.
Data de Abertura: 12 de maio de 2007, a partir das 10:00 horas”.
AGORA LEIA-SE:
“Data de Encerramento: 23 de maio de 2007, das 09:30  às 10:00 horas.
Data de Abertura: 23 de maio de 2007, a partir das 10:00 horas”.
Ficam ratificados os demais termos do referido edital.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 03 de maio de 2007.
Rosemaria de Góes - Presidente da Comissão de Licitações

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO DE
PUBLICAÇÃO DE EDITAL

Analisando os autos, foram verificadas divergências quanto à
publicação do Aviso de Edital, referentes ao Pregão Presenci-
al nº. 005/07 – Processo nº. 141/07, motivo pelo qual os atos
praticados por este setor, deverão ser re-ratificados.
ONDE SE LIA:
“Objeto: aquisição de materiais para complementação da pro-
dução de 115 (cento e quinze) unidades habitacionais da Tipolo-
gia CDHU TI24A, no empreendimento denominado Conjunto Ha-
bitacional Avaré “F1”, 85 (oitenta e cinco) no “F2”...”.
AGORA SE LEIA:
“Objeto: aquisição de materiais para complementação da pro-
dução de 115 (cento e quinze) unidades habitacionais da Tipolo-
gia CDHU TI24A, no empreendimento denominado Conjunto Ha-
bitacional Avaré “F1” e 75 (setenta e cinco) no “F2”...”.
Assim, nos moldes do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93, fixa-se o dia 17
de maio de 2.007, às 09:00 horas, para abertura dos envelopes.
Ficam ratificados os demais termos do referido edital.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 03 de maio de 2007.
Rosemaria de Góes - Presidente da Comissão de Licitações

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO
Conforme solicitação do Departamento de Contabilidade fica al-
terada a dotação orçamentária de que trata o Convite nº. 058/
06 – Processo nº. 132/06, motivo pelo qual os atos praticados
por este setor e assinados pelo Senhor Prefeito Municipal deve-
rão se re-ratificados, nos seguintes termos:
ONDE LIA-SE:
“16.02.00.44.90.00.00.15.451.5002.1086-445”
AGORA LEIA-SE:
“16.02.00.44.90.00.00.15.451.5002.1086-572”
Ficam ratificados os demais termos do referido Processo.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 27 de abril de 2007.
Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito Municipal.

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO
Conforme solicitação do Departamento de Contabilidade fica al-
terada a dotação orçamentária de que trata o Convite nº. 114/
06 – Processo nº. 291/06, motivo pelo qual os atos praticados
por este setor e assinados pelo Senhor Prefeito Municipal deve-
rão se re-ratificados, nos seguintes termos:
ONDE LIA-SE:
“16.02.00.44.90.00.00.15.451.5002.1086-445”
AGORA LEIA-SE:
“16.02.00.44.90.00.00.15.451.5002.1086-572”
Ficam ratificados os demais termos do referido Processo.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 27 de abril de 2007.
Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito Municipal.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade Convite nº. 061/07 –
Processo nº. 124/07, objetivando a locação de três máquinas copia-
doras, conforme preceitua a Lei 8.666/93 e suas alterações - Revo-
gada em: 27/04/07 - Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade Convite nº. 062/07
– Processo nº. 126/07, objetivando a aquisição de cortinas
para diversas unidades educacionais, conforme preceitua a Lei
8.666/93 e suas alterações - Revogada em: 27/04/07 - Joselyr
Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

ADJUDICAÇÃO CONVITE
Convite nº. 054/07 – Processo nº. 110/07, 16 de abril de 2007,
a empresa KARSEG ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGU-
ROS LTDA, no valor global de R$ 79.672,73 (setenta e nove mil
seiscentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos),
objetivando a contratação de empresa para a realização de
seguro de 43 (quarenta e três) veículos - Joselyr Benedito Sil-
vestre – Prefeito Municipal - Adjudicado em: 19/04/2007.

Convite nº. 056/07 – Processo nº. 115/07, 25 de abril de 2007,
a empresa J. L. PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, no valor
global de R$ 88.255,70 (oitenta e oito mil duzentos e cinqüenta e
cinco reais e setenta centavos), objetivando a contratação de
empresa especializada com fornecimento de materiais e mão-
de-obra para reurbanização de diversas praças públicas desta
municipalidade- Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal -
Adjudicado em: 30/04/2007.

Convite nº. 058/07 – Processo nº. 119/07, 24 de abril de 2007,
a empresa RAMIRES & RAMIRES AVARÉ LTDA, no valor global
de R$ 31.600,00 (trinta e um mil e seiscentos reais), objetivando
a aquisição de 20.000 (vinte mil) unidades de “cartilha da den-
gue”- Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal - Adjudi-
cado em: 27/04/2007.

Convite nº. 060/07 – Processo nº. 123/07, 25 de abril de
2007, a empresa DAKFILM COMERCIAL LTDA, no valor global
de R$ 25.833,00 (vinte e cinco mil oitocentos e trinta e três
reais), objetivando a aquisição de materiais odontológicos para
todos os Postos de Saúde - Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito
Municipal - Adjudicado em: 30/04/2007.

RATIFICAÇÃO DISPENSA
Dispensa de Licitação nº 043/07 – Processo nº 129/07, o Sr.
LUIZ LEITE, no valor mensal de R$ 1.300,00 (mil e trezentos
reais), objetivando a locação de imóvel para instalação do Cen-
tro de Tratamento de Dependentes Químicos, com fulcro no ar-
tigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística
de Avaré, 02 de maio de 2007- Joselyr Benedito Silvestre –
Prefeito Municipal.

Dispensa de Licitação nº 044/07 – Processo nº 130/07, o Sr.
DIAMANTINO MONTEIRO DE GAMA FILHO, no valor mensal
de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), objetivando a locação de
imóvel para instalação do Albergue Noturno Municipal, com ful-
cro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 18 de abril de 2007- Joselyr Benedito Silves-
tre – Prefeito Municipal.

Dispensa de Licitação nº 047/07 – Processo nº 138/07, a
empresa PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO
LTDA, no valor global de R$ 948,00 (novecentos e quarenta e
oito reais), objetivando a contratação de empresa para forneci-
mento de 10 (dez) dosímetros para controle de radiação em
aparelho de RX no Pronto Socorro Municipal, com fulcro no arti-
go 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística
de Avaré, 24 de abril de 2007- Joselyr Benedito Silvestre –
Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO INEXIGIBLIDADE
Inexigibilidade de Licitação nº 008/07 – Processo nº 137/
07, a empresa STTIMA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA EPP,
no valor global de R$ 14.552,00 (quatorze mil quinhentos e cin-
qüenta e dois reais), objetivando a aquisição de 428 (quatrocen-
tos e vinte e oito) apostilas do “Projeto Crescendo” para os
alunos do jardim I, jardim II e pré-escola desta municipalidade,
com fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 25 de abril de 2007- Joselyr Bene-
dito Silvestre – Prefeito Municipal.

Retire gratuitamente o
Semanário Oficial da
Estância Turística de

Avaré no Paço Municipal
e nas Bancas de Jornais
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Instaladas novas luminárias na Avenida Misael Leal
Nesta semana a

Prefeitura da Estância
Turística de Avaré ini-
ciou os trabalhos para a
instalação de novas lu-
minárias na Avenida Mi-
sael Eufrásio Leal. A ins-
talação está ocorrendo
no trecho que compre-
ende entre a Avenida
Gilberto Filgueiras (an-
tiga Presidente Kenne-
dy) até a Marginal da SP
255. Esse trecho rece-
beu pavimentação re-
centemente com verbas
adquiridas através do
DADE (Departamento
de Apoio ao Desenvol-
vimento das Estâncias).

No total são 34 lu-
minárias que estão sen-
do implantadas no can-
teiro central da avenida.
São lâmpadas de vapor
de sódio de 250 watts
o que possibilita uma ilu-
minação mais eficiente,
garantindo maior segu-
rança para a população
que utiliza o local.

Essa é mais uma eta-
pa da Prefeitura para a
implantação de melhori-
as no local. Com a pavi-
mentação a Avenida Mi-
sael Leal passa a fazer li-
gação com a Marginal da
SP 255. Sendo assim a
Prefeitura aguarda libera-
ção da Artesp para pro-
jetar a nova saída para
São Paulo. A saída seria
pela Avenida Paulo No-

 Estão sendo instaladas luminárias de vapor de sódio de 250 watts
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Rua de acesso ao
recinto de exposições
recebe pavimentação

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré está realizando a im-
plantação de pavimen-
tação em paralelepípe-
do na rua de acesso ao
Recinto de Exposições
Fernando Cruz Pimen-
tel, pelos fundos.

No local foram im-
plantadas guias e agora
está recebendo a pavi-
mentação em paralele-
pípedo. As pedras es-

MÁRIO BIXIGA

No local foram implantados paralelepípedos que
estavam nas ruas do Bairro Alto

tão sendo reaproveita-
das, pois eram utilizadas
nas Ruas Tenente João
Dias e Tenente Apiaí,
no Bairro Alto. A pavi-
mentação destas ruas
foi trocada de paralele-
pípedo para lajotas sex-
tavadas. Com isso os
paralelepípedos foram
reaproveitados para
pavimentar a rua de
acesso ao Parque de
Exposições.

vaes, entrando na Mar-
ginal da SP 255, passan-
do pela Avenida Misael
Leal, até a rodovia. Essa
nova saída possibilitaria
que motoristas que tra-
feguem pela Misael Leal
possam chegar a rodo-
via com maior agilidade
e fugindo do trânsito do
centro da cidade.

Avenida Getúlio Vargas recebe capa asfaltica

Pavimentação faz parte do projeto de melhoria de
acesso aos bairros

Nesta semana a Pre-
feitura da Estância Turís-
tica de Avaré realizou o
trabalho para a coloca-
ção da capa asfaltica no
trecho final da Avenida
Getúlio Vargas, na Vila
Jardim. Os trabalhos ini-
ciais já haviam começa-
do há alguns dias, com a
terraplanagem, coloca-
ção de guias e implanta-
ção da base, encerran-
do agora com a coloca-
ção da capa asfaltica.

A pavimentação do
trecho final da Avenida

Getúlio Vargas faz parte
do projeto da Prefeitu-
ra que incluiu a pavi-
mentação das ruas da
Vila Esperança. Com o
asfalto neste trecho, o
Bairro Vila Esperança,
não ficará mais isolado
e passa a ter ligação a
Vila Jardim através da
Avenida Getúlio Vargas

Apesar de ter mais
de 50 anos, a avenida
tinha recebido pavimen-
tação em apenas uma
pequena parte. Recen-
temente a Prefeitura

providenciou a pavi-
mentação de pratica-
mente toda sua exten-

são, faltando apenas um
pequeno trecho que foi
finalizado agora.

MÁRIO BIXIGA
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Farmácia Popular disponibiliza medicamentos a baixo do custo
A Prefeitura da Es-

tância Turística de Ava-
ré, em parceria com o
Ministério da Saúde,
mantém em Avaré a uni-
dade do Programa Far-
mácia Popular do Bra-
sil. A farmácia, instalada
na Rua Santa Catarina,
960, Centro, repassa à
população medicamen-
tos a preço de custo,
adquiridos pela Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fi-
ocruz) exclusivamente
para o programa.

A farmácia funciona
das 8h às 18h, de se-
gunda a sexta-feira, e
das 8h às 12h, aos sá-
bados. Seguindo o pa-
drão do programa, a
unidades tem estrutura
adequada, além de far-
macêutico e funcioná-
rios qualificados para
orientar o usuário so-
bre os cuidados com a
saúde e o uso correto
da medicação.

Para ter acesso aos
medicamentos, basta o
interessado se dirigir à
farmácia popular com
receita médica ou odon-
tológica. Não há neces-
sidade de o usuário pas-
sar por qualquer proce-
dimento burocrático.

As farmácias popu-
lares contam com, no
mínimo, 95 itens de me-
dicamentos correspon-
dentes a 2 mil unidades
ou apresentações co-
merciais, entre frascos,
cartelas, bisnagas, inje-
táveis e preservativos
masculinos. Por meio
da Fiocruz, os medica-
mentos são adquiridos
em laboratórios públi-
cos e privados do país.

Farmácia Popular está localizada na Rua Santa Catarina, 960

MÁRIO BIXIGA

Dessa forma, é possível
uma redução média de
90% no preço dos pro-
dutos e nas despesas
dos usuários com aqui-
sição de medicamentos.

Os dez medicamen-
tos mais procurados nas
farmácias populares em
todo o país são sinvas-
tatina (redutor de coles-
terol), omeprazol (contra
gastrite), captopril (para
hipertensão), atenolol
(para hipertensão), ena-
lapril (para hipertensão),
ácido acetil-salicílico
(analgésico e coadjuvan-
te no tratamento da hi-
pertensão), metformina
(contra diabetes), raniti-
dina (contra gastrite), ni-
fedipina e mononitrato de
isossorbida (para o tra-
tamento de doenças car-
diovasculares). Há casos
em que o medicamento
pode ser adquirido nas

farmácias populares por
um preço seis vezes
menor que o praticado
pelo mercado.

A lista de produtos
disponíveis nas farmácias
populares está de acor-
do com a Relação Naci-
onal de Medicamentos
Essenciais (Rename) e
leva em consideração
as prioridades nacionais
de saúde, como tam-
bém a segurança, eficá-
cia terapêutica, qualida-
de e disponibilidade
dos medicamentos.

Os principais bene-
ficiários do programa
são pessoas com difi-
culdade financeira para
manter o tratamento da
doença em razão dos
preços do medicamen-
to praticados no mer-
cado, principalmente
pacientes que sofrem de
doenças crônicas,

como hipertensão, dia-
betes e problemas gás-
tricos. Foi pensando
nessa parcela da popu-
lação - e também nos
brasileiros que não uti-
lizam o Sistema Único
de Saúde (SUS), mas
não querem pagar caro

pelo medicamento -
que foi criado o pro-
grama Farmácia Popu-
lar do Brasil.

O programa foi re-
gulamentado em 2004 e
começou a ser imple-
mentado em junho do
mesmo ano para ampli-

ar as ações de assistên-
cia farmacêutica e ofe-
recer à população mais
uma opção de acesso
aos medicamentos.
Com orçamento pró-
prio e independente dos
recursos aplicados na
distribuição gratuita de
medicamentos, o Far-
mácia Popular não visa
ao lucro, pois os me-
dicamentos são repas-
sados aos usuários a
preço de custo, nem
causa prejuízo às de-
mais ações de supri-
mento garantidas nas
unidades do SUS.

Levantamento do
Ministério da Saúde
em parceria com o
Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE) constatou que
o Programa Farmácia
Popular do Brasil tem
aprovação de 91%
dos usuários. O aten-
dimento prestado nas
unidades foi conside-
rado um ponto forte
do programa, com
97% de aprovação.

A Biblioteca Mu-
nicipal “Prof. Francis-
co Rodrigues dos
Santos” estará ex-
pondo até o dia 22 de
maio, telas dos alunos
da Colônia Espírita
Fraternidade. A expo-
sição acontece no es-
paço “O Artista é
Você” da Biblioteca.

A Colônia Espíri-
ta Fraternidade é ins-

Alunos da Colônia Fraternidade
expõe trabalhos na Biblioteca

tituição de assistência
social e ministra a alu-
nos entre 9 e 17 anos
de idade, aulas de pin-
tura em tela. Atualmen-
te a Colônia atende
cerca de 130 adoles-
centes e realiza um im-
portante trabalho soci-
al no município.

A Exposição reúne
diversos trabalhos de
adolescentes coorde-

nados pelo voluntário
e artista plástico Pau-
lo Dias.

A Biblioteca Mu-
nicipal está localizada
no Centro Cultural
Djanira e atende de
segunda a sexta das
8h00 às 17h30, e no
sábado das 8h00 às
13h00. Maiores in-
formações pelo tele-
fone 3733.6004.
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Região de Avaré está há 13 anos sem registro de aftosa

Iniciada no último dia
1º de maio, a campanha
de vacinação contra a
Febre Aftosa, espera
manter o Estado sem re-
gistro da doença.  Em
todo o Estado, não há
registro da doença há

DIVULGAÇÃO

Rebanho deve ser vacinado até o dia 31 de maio

mais de 11 anos. Na re-
gião de Avaré a doença
não ocorre desde 1994,
portanto, há 13 anos.

Para que esses nú-
meros sejam mantidos a
Defesa Agropecuária
de Avaré intensifica a

fiscalização e espera
atingir a mesma efici-
ência obtida na última
campanha, quando fo-
ram vacinados 99,7%
dos animais no período
da campanha

A primeira etapa da

campanha de vacinação
vai até o final do mês.
Depois de  31 de maio, o
pecuarista tem até 7 de
junho para comunicar e
comprovar a vacinação
de todo o seu gado bovi-
no e bubalino sob pena
de autuação.

A comunicação de-
verá ser feita pelo cria-
dor mediante apresenta-
ção da nota fiscal de
aquisição das vacinas
bem como da declaração
do rebanho por faixa
etária e sexo. A nota fis-
cal e a declaração deve
ser entregue no posto
da Casa da Agricultura,
na Rua Santa Catarina,
1901. As penalidades
para os que não vacina-
rem serão de 5 UFESP
(R$ 71,15) e para os
que deixarem de comu-
nicar, 3 UFESP (R$
42,69) por cabeça.

Hoje o rebanho bovi-

Bicicletas passam a utilizar placas em Avaré
SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Já foram cadastradas mais de 400 bicicletas

De acordo com lei
municipal todas as bici-
cletas que circulam no
município de Avaré de-
vem ser cadastradas
junto ao Demutran (De-
partamento Municipal
de Trânsito), órgão vin-
culado a Secretaria Mu-
nicipal dos Transportes
e Sistema Viário. Essas
bicicletas receberão
uma placa de identifica-
ção para ajudar na fis-
calização.

Hoje já estão cadas-
tradas mais de 400 bi-
cicletas que em breve
começarão a receber as
placas. O emplacamen-
to é uma segurança a
mais para os ciclistas,
pois possibilita um rigor

maior na fiscalização,
inibindo o furto.

É importante salientar

que todo o processo não
tem custo algum para o
proprietário. Para se ca-

dastrar basta comparecer
a sede do Demutran, na
Rua São Paulo, 1559.

no na região é de 335 mil
animais, mas esse núme-
ro vem caindo, pois em
2005 eram registradas
415 mil cabeças. Um dos
fatores para a queda é a
disposição de terras para
outras culturas, além da
queda no preço da arro-
ba do boi. Essa queda
ocorreu em virtude do
grande número de carne
no mercado depois do
embargo imposto a car-

ne brasileira por grandes
exportadores como
União Européia e Chile.
Esse embargo ocorreu
depois de serem registra-
dos focos da doença no
Mato Grosso do Sul e
Paraná, em 2005. Ape-
sar dos focos serem re-
gistrados somente nes-
tes dois estados, São
Paulo, o principal expor-
tador do país foi o gran-
de prejudicado.

No próximo dia 19
de maio, em mais uma
iniciativa da Prefeitura
da Estância Turística
de Avaré, com apoio da
Rede Record de TV,
Polícia Militar e Civil,
Unimed, vai acontecer
no Hospital da Unimed
em Avaré, a Feira da
Saúde, que inclusive já
vai constar no Calen-
dário de Eventos da
Estância.

Segundo os orga-
nizadores, a Feira da
Saúde e Qualidade de
Vida, acontecerá dia
19, das 7 da manhã às
13 horas, tendo como
objetivo orientar e pre-
venir a população em
geral sobre diversos ti-
pos de doenças.

As pessoas terão
acesso gratuito a teste
de glicemia, colesterol,
verificação de pressão
arterial, doação de san-
gue, emissão de docu-
mentos de identidade.

O mais importante
é que haverá ainda pre-
venção odontológica,
orientação médica, pa-
lestra sobre cirurgia de
obesidade e stand. Os
procedimentos e ativi-

Feira da Saúde
acontece em Avaré

dades serão gratuitos e
limitados. Somente pas-
sará pela orientação
médica as pessoas que
retirarem as senhas an-
tecipadamente no dia 14
de maio, das 8 às 14
horas, no Hospital da
Unimed (Rua Santa Ca-
tarina, 1981). É impor-
tante frisar para a popu-
lação que para a ser li-
berada a pessoa deve-
rá apresentar encami-
nhamento do médico
especialista da área ou
guia de referência do
Posto de Saúde.

Serão feitos exa-
mes de pneumologia
(para fumantes espiro-
metria – 100 exames),
cardiologia (eletrocar-
diograma - 50), Gine-
cologia (ultrasom obs-
tétrico – 30, papanico-
lau – 30), angiologia
vascular (dupler – 15),
fonaudiologia, infecto-
logia (hepatite B e C,
sífilis e HIV – 100), fi-
sioterapia, colesterol
(100), Glicemia (500).
Através da Secretaria
do Bem Estar Social
também estarão dispo-
níveis 100 fotos ¾ para
obtenção de RG.
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Abertas inscrições para vestibulinho da ETE

Inscrições podem ser feitas na sede da ETE

Até o dia 11 de maio
estarão abertas as ins-
crições para o vestibuli-
nho do Segundo Semes-
tre da ETE (Escola Téc-
nica Estadual). Neste
ano a ETE de Avaré pas-
sa a contar com mais um
curso disponível. Trata-
se técnico em informáti-
ca que passa a fazer
parte da grade de cur-
sos técnicos da escola.

Além deste a ETE de
Avaré ainda proporciona
curso técnico em admi-
nistração e curso técnico
de nutrição e dietética.

Todos os cursos são
totalmente gratuitos e esta-
rão disponíveis apenas 35
vagas para cada um deles.

Os interessados no
vestibulinho poderão se
inscrever na própria ETE
de Avaré, que fica na Rua
Álvaro Lemos Torres,
561, Bairro Brabância.
Poderão se inscrever os
candidatos que já te-
nham concluído ou este-
jam cursando a 2ª ou 3ª
série do ensino médio.

A ETE funciona em
Avaré graças a uma par-

ceria com a Prefeitura
Municipal. Desta forma foi
possível a realização de
diversas melhorias no pré-
dio onde hoje funciona a
escola e dá condições aos
alunos que lá freqüentam.
Técnico em Informática

É o profissional que
desenvolve e opera siste-
mas, aplicações e interfa-
ces gráficas; monta estru-
turas de banco de dados
e codifica programas; pro-
jeta, implanta e realiza ma-
nutenção de sistemas e de
aplicações; seleciona re-

cursos de trabalho, lingua-
gens de programação, fer-
ramentas e metodologias
para o desenvolvimento
de sistemas.

As opções de mer-
cado de trabalho são in-
dústrias em geral, estabe-
lecimentos comerciais,
órgãos públicos munici-
pais, estaduais e federais.

Técnico em
Administração
É o profissional que

controla a rotina adminis-
trativa das empresas.
Colabora nos planeja-

mentos estratégico, táti-
co e operacional. Reali-
za atividades em recur-
sos humanos e interme-
deia mão-de-obra para
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colocação e para reco-
locação profissional.
Atua na área de com-
pras; auxilia no setor con-
tábil e assessora a área
de vendas. Intercambia
mercadorias e serviços e
executa atividades nas
áreas fiscal e financeira.

As opções para o
mercado de trabalho
são áreas da indústria,
comércio, prestação de
serviços, empresas em
geral de pequeno e mé-
dio porte, entre outros.
Técnico em Nutrição

e Dietética
É o profissional que

atua em atividades rela-
cionadas à alimentação
e à nutrição com vistas
à promoção, à preven-

ção, à manutenção e à
recuperação da saúde
de indivíduos ou de co-
letividades. Desenvolve
também atividades de
supervisão e de contro-
le técnico e administra-
tivo da área de alimen-
tação e nutrição.

As opções para o
mercado de trabalho
são hospitais, creches,
asilos, ambulatórios,
unidades básicas de saú-
de, indústrias, unidades
de alimentação, cozi-
nhas experimentais, in-
dústrias de alimentos,
restaurantes comerciais,
super-mercados, insti-
tuições de educação ali-
mentar, empresas que
fornecem cestas básicas.

Através da Lei
Complementar nº 69/
2006 a Prefeitura da
Estância Turística de
Avaré está concedendo
isenção de juros e multa
para os contribuintes
que estejam em atraso
com a contribuição de
melhorias. A isenção
será concedida somen-
te aos contribuintes que

Prefeitura concede isenção de juros e
multa para contribuição de melhorias

tenham recebido a me-
lhoria até o ano de
1999, inclusive.

Além da isenção de
juros e multa a lei tam-
bém possibilita o parce-
lamento da dívida em
até 30 meses. No caso
do contribuinte receber
até um salário mínimo e
possuir comprovada-
mente apenas um único

imóvel onde utiliza
como moradia, o par-
celamento pode chegar
até 40 meses.

Para usufruir do
benefício o contribuin-
te em débito deverá
comparecer no Centro
Administrativo Muni-
cipal, na Seção de Tri-
butação para negociar
a dívida.
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PROCESSO SELETIVO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO
SELETIVO Nº 025/2007

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificados em processo seletivo, para o emprego de PEBII -
INGLÊS do Processo Seletivo nº 002/2007.
Class. Nome
05º Alessandra C. P. de Oliveira
06º Francine Godoy Piazza
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 02 de maio de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 022/2007

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de AUXILIAR
SERVIÇO DE CAMPO do Concurso Público nº 001/2007, homo-
logado pelo Decreto nº 1.425 de 26/04/2007, publicado em 28/
04/2007:
Class. Nº Inscr. Nome
01º 00704 Sergio Roberto Alves Martins
02º 01127 Marcos Roberto da Costa Gonçalves
03º 00643 André Diniz de Carvalho
04º 01210 Flavio Henrique de Oliveira Gomes
05º 00562 Pedro Messias Lopes do Nascimento
06º 01284 José Paulo Rodrigues
07º 00692 Marcio Ramos
08º 00644 Maik Rodrigues Pimentel
09º 00828 José Robert Prudente Gonçalves
10º 00993 Juliano Correa Custodio Pereira
11º 01276 Jose Valdeci Correa
12º 01357 Ricardo da Costa Abreu
13º 01352 Josiel Messias de Camargo
14º 01147 Ademir Caetano de Oliveira
15º 00521 Fernando Bortolotte
16º 00932 Renato César da Luz
17º 00490 Juliana Ramos dos Santos
18º 00688 Antonio Carlos da Silva
19º 00647 Flavia Cristina da Silva
20º 01008 Renato Banin Dias
21º 00867 Adriano Venâncio da Silva
22º 00741 Lucas Jose Forti
23º 01282 Adelson Santana
24º 00717 Joao Batista Machado de Oliveira
25º 00975 Erisson Caetano Lobo
26º 01240 Valmor Paulino D. de Oliveira
27º 01273 Douglas Aparecido Gomes

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 021/2007

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de AUXILIAR DE
CADASTRO do Concurso Público nº 001/2006, homologado pelo
Decreto nº 1.261 de 26/09/2006, publicado em 30/09/2006:
Class. Nº Inscr. Nome
01º 01931 Fabiana de Jesus Vilela
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 26 de abril de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

28º 01161 Fernando Justino Vilas Boas
29º 00992 Adriano Rodrigues Pereira
30º 01031 Alexandre Alves dos Santos
31º 00654 José Luiz Faleti
32º 00813 Djanane Urbano da Costa
33º 01249 João Miguel Costa Carvalho
34º 01017 Rodrigo Henrique Mendes dos Santos
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 02 de maio de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

LEGISLATIVO

RESOLUÇÃO Nº 335/2007
Dispõe sobre designação de Vereadores para representar o
Poder Legislativo Municipal da Estância Turística de Avaré em

missão oficial e dá outras providências.

A Mesa da Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas
por Lei Resolve:
Artigo 1º - Ficam designados os Vereadores Marialva Araújo de
Souza Biazon, Rosana Alice Ubaldo Ribeiro Paulucci e Luiz Otá-
vio Clivatti para representar o Poder Legislativo Municipal da
Estância Turística de Avaré em missão oficial a ser realizada em
Brasília – DF, por até 02 (dois) dias no mês de maio, período em
que os mesmos participarão de audiências com Ministros de
Estado e Deputados Federais.
Artigo 2º - A referida designação terá validade de 30 (trinta) dias.
Artigo 3º - Os vereadores deverão apresentar em até 07 (sete)
dias do retorno, prestação de contas das eventuais despesas,
bem como, apresentar declaração que comprove o interesse
público da viagem, conforme orientação exarada pelo Egrégio
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Artigo 4º - As despesas decorrentes com a presente Resolu-
ção serão cobertas com recursos provenientes da seguinte
dotação orçamentária: 01.01.2.257.3.3.90.33.99.00.00.00.0080
Artigo 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré,
aos 30 de Abril de 2007.

GERALDO LAUDEMIR U.
DA COSTA

2º Secretário

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara Municipal da
Estância Turística de Avaré na data supra.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

Projeto de Resolução n.º  003/2007;
Autoria:- Mesa Diretora;
Aprovado por unanimidade em Sessão Extraordinária
de 30/04/2007.

LUIZ OTÁVIO
CLIVATTI

Presidente

APARECIDO FERNANDES
JUNIOR

2º Secretário

ROSANA A.UBALDO
RIBEIRO PAULUCCI
Vice-Presidente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI, Vereador Presidente da Câmara Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições
que lhe são conferidas por lei, vem acolher o objeto da licitação
de que trata o Processo 08/2007 – Convite 01/2007, HOMOLO-
GANDO a empresa VISÃO ASSESSORIA, CONSULTORIA E
PLANEJAMENTO S/C LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 01.906.640/
0001-28, objetivando a Prestação de serviços com corpo técni-
co especializado na área jurídica e urbanística para acompa-
nhamento da tramitação do projeto de lei que institui o Plano
Diretor do Município de Avaré, abrangendo os seguintes aspec-
tos: Sensibilização dos poderes constituídos e da sociedade
civil organizada em relação à legislação existente, à organiza-

ção político-social, aos aspectos físicos e aos aspectos sócio-
econômicos que tenham ligação direta com o uso e ocupação do
solo do município; Realização de audiência pública acerca dos
objetivos do Plano Diretor e da metodologia de trabalho; Criação
do grupo de apoio composto por vereadores, técnicos da Pre-
feitura e outros profissionais habilitados; Criação da Comissão
Municipal do Plano Diretor que se disporá a participar dos traba-
lhos e interagir na reconstrução do plano: Divulgação dos traba-
lhos nos meios de comunicação local e regional; Curso de capa-
citação para os integrantes da Comissão Municipal e trabalho de
planejamento estratégico quando serão debatidos todos os te-
mas pertinentes ao Plano Diretor e à Legislação complementar,
seguindo o que dispõe o Estatuto da Cidade, distribuídos nos
seguintes blocos: a) capacitação em políticas públicas; b) a
cidade que queremos; c) os limites atuais da cidade e seu cres-
cimento; d) macrozoneamento; e) classificação do uso do solo;
f) instrumentos do Estatuto da Cidade; g) os não conformes e as
penalidades; h) criação ou adequação de mecanismos que ga-
rantam a participação da comunidade nos processos de avalia-
ção e nos instrumentos jurídicos criados; Elaboração dos ma-
pas e minutas dos projetos de lei em total concordância com a
legislação estadual e federal, revisão com a Comissão Municipal
do Plano Diretor e apresentação e exposição ao Poder Executi-
vo Municipal; Apresentação das minutas à Promotoria Pública da
Comarca: Apresentação da minuta do projeto de Lei do Plano
Diretor em audiência pública antes de ser encaminhado para
votação no Legislativo; Apresentação da minuta de projeto de
Lei do Plano Diretor ao Legislativo com todos os esclarecimen-
tos necessários à sua compreensão, no valor global de R$
14.610,00 (quatorze mil seiscentos e dez reais).

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré,
aos 02 de maio de 2.007

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
Presidente

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI, Vereador Presidente da Câmara Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições
que lhe são conferidas por lei, vem acolher o objeto da licitação
de que trata o Processo 08/2007 – Convite 01/2007, ADJUDI-
CANDO a empresa VISÃO ASSESSORIA, CONSULTORIA E
PLANEJAMENTO S/C LTDA, inscrita no CNPJ sob nº
01.906.640/0001-28, objetivando a Prestação de serviços com
corpo técnico especializado na área jurídica e urbanística para
acompanhamento da tramitação do projeto de lei que institui o
Plano Diretor do Município de Avaré, abrangendo os seguintes
aspectos: Sensibilização dos poderes constituídos e da socie-
dade civil organizada em relação à legislação existente, à orga-
nização político-social, aos aspectos físicos e aos aspectos
sócio-econômicos que tenham ligação direta com o uso e ocu-
pação do solo do município; Realização de audiência pública
acerca dos objetivos do Plano Diretor e da metodologia de traba-
lho; Criação do grupo de apoio composto por vereadores, técni-
cos da Prefeitura e outros profissionais habilitados; Criação da
Comissão Municipal do Plano Diretor que se disporá a participar
dos trabalhos e interagir na reconstrução do plano: Divulgação
dos trabalhos nos meios de comunicação local e regional; Curso
de capacitação para os integrantes da Comissão Municipal e
trabalho de planejamento estratégico quando serão debatidos
todos os temas pertinentes ao Plano Diretor e à Legislação com-
plementar, seguindo o que dispõe o Estatuto da Cidade, distribu-
ídos nos seguintes blocos: a) capacitação em políticas públicas;
b) a cidade que queremos; c) os limites atuais da cidade e seu
crescimento; d) macrozoneamento; e) classificação do uso do
solo; f) instrumentos do Estatuto da Cidade; g) os não confor-
mes e as penalidades; h) criação ou adequação de mecanismos
que garantam a participação da comunidade nos processos de
avaliação e nos instrumentos jurídicos criados; Elaboração dos
mapas e minutas dos projetos de lei em total concordância com
a legislação estadual e federal, revisão com a Comissão Munici-
pal do Plano Diretor e apresentação e exposição ao Poder Exe-
cutivo Municipal; Apresentação das minutas à Promotoria Públi-
ca da Comarca: Apresentação da minuta do projeto de Lei do
Plano Diretor em audiência pública antes de ser encaminhado
para votação no Legislativo; Apresentação da minuta de projeto
de Lei do Plano Diretor ao Legislativo com todos os esclareci-
mentos necessários à sua compreensão, no valor global de R$
14.610,00 (quatorze mil seiscentos e dez reais).

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré,
 aos 04 de maio de 2.007

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
Presidente
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EXTRATO DE CONTRATOS

Contratante: Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
Contratada: Visão Assessoria, Consultoria e Planejamento S/C Ltda
Objeto: Assessoria Projeto de Lei Plano Diretor
Prazo de vigência do contrato: 90 dias
Valor:; R$ 14.610,00.
Referente: Processo nº 08/2007 – Convite 01/2007
Data do ajuste: 04/05/2007

DECRETOS

Decreto nº 1.424, de 26 de abril de 2007
(Dispõe sobre Determinação.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e
C o n s i d e r a n d o, que o valor do salário mínimo passará
para R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) a partir do dia 1º de
abril de 2007;
C o n s i d e r a n d o, que os artigos 7º, IV e 39, § 3º da
Constituição Federal asseguram a todos os trabalhadores e aos
servidores públicos salários ou vencimentos nunca inferiores
ao salário mínimo;
C o n s i d e r a n d o, que por força do disposto no artigo 40,
§ 12, combinado com o artigo 201, § 2º da Constituição Federal,
podemos interferir que os proventos dos servidores públicos
inativos e pensionistas pagos pelos cofres públicos municipais
ou pelo regime próprio de previdência, também nunca poderão
ser inferiores ao salário mínimo;
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica determinado que a partir do dia 1º de abrilde
2007, o valor do salário das referências abaixo constantes da
escala de vencimentos dos funcionários municipais, terão um
reajuste de 8,57% .

Referência Valor atual Reajuste 8,57% Valor Atualizado
1 353,10 30,26 383,36
2 356,27 30,53 386,80
3 364,12 31,21 395,33

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 26 de
abril de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

Decreto n.º 1.426, de 26 de Abril de 2007
(Dispõe sobre desapropriação, e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para o fim de
desapropriação amigável ou judicial, a área de terras abaixo, de
propriedade de DORIVAL ARCA JUNIOR, localizada no Jardim
Paineiras, nesta cidade, que será utilizada para futuro prolonga-
mento da Rua Humberto Mórbio.
Local:- Lotes nº 1B e 2B da quadra B- Jardim Paineiras- Avaré - SP
Proprietário:- DORIVAL ARCA JUNIOR
Área:- Lote 1B – 140,00 metros quadrados e

Lote 2B -  190,00 metros quadrados.
Valor :- R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais)
Descrição das Áreas :-
Lote 1B da Quadra B: Um lote de terreno, desmembrado de
maior porção do lote 1 da Quadra B, do Jardim Paineiras, fazen-
do frente para a rua Angelina Montebugnoli Bonfante Henriques,
onde mede 10,00 metros; pelo lado direito de quem olha dessa
rua para o imóvel confronta com o lote 1C na extensão de 14,00
metros; nos fundos confronta com o lote 2B na extensão de
10,00 metros e do lado esquerdo com o lote 1A na extensão de
14,00 metros, perfazendo uma área territorial de 140,00 metros
quadrados.
Lote 2B da Quadra B: Um lote de terreno, desmembrado do lote
2 da Quadra B, no Jardim Paineiras, fazendo frente para a rua
Maria Morbio Bonan onde mede 10,00 metros; pelo lado direito

de quem olha dessa rua para o imóvel confronta com o lote 2A
na extensão de 19,00 metros, nos fundos confronta com o lote
1B na extensão de 10,00 metros e do lado esquerdo confronta
com o lote 2C na extensão de 19,00 metros, perfazendo uma
área territorial de 190,00 metros quadrados.
Artigo 2º - As despesas decorrentes da aplicação deste decreto
correrão por conta da aplicação própria do orçamento vigente.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogando-se o Decreto nº 1.182, de 25 de maio de 2006.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 26 de Abril de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 1.427, de 30 de Abril de 2007
(Dispõe sobre a organização do Conselho Municipal de

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos

Profissionais da Educação- FUNDEB, e dá outras
providências).

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas  por lei,
D E C R E T A:
Artigo 1º - Fica organizado na forma abaixo, o Conselho Muni-
cipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza-
ção dos Profissionais da Educação- FUNDEB, nos termos da Lei
Municipal n.º 929, de 25 de abril de 2007:-
REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
TITULAR: ROSANA DIAS FONSECA DE MELLO
SUPLENTE: LÚCIA HELENA LELLIS DIAS
REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PÚ-
BLICAS MUNICIPAIS
TITULAR: FÁTIMA KHALAF ZEDAN
SUPLENTE: CLAUDINÉIA  DAS GRAÇAS BATISTA BENINI
REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLI-
CAS MUNICIPAIS
TITULAR: KÁTIA REGINA FERNANDES SOARES
SUPLENTE: MARTA MARIA BATISTA DA SILVA
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRA-
TIVOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
TITULAR: LUCY MARY DLAIR B. MARTINS RODRIGUES
SUPLENTE: AFONSO APARECIDO PEREZ SANCHES
REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS PÚ-
BLICAS MUNICIPAIS
TITULAR: PATRÍCIA PIAGENTINI CARVALHO
SUPLENTE: ÉLCIO HERNANDEZ
TITULAR: SOLINÉIA ROCHA BRIZOLA
SUPLENTE: MARIA EDNÉIA DOS SANTOS
REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSI-
CA PÚBLICA
TITULAR: MARGARIDA DE LOURDES C. ZANDONÁ
SUPLENTE:VALDOMIRO RIBEIRO ROLIM
TITULAR: FERNANDO DOS SANTOS LIMA
SUPLENTE: ANDRÉ LUIZ CAMARGO DOS SANTOS
REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TITULAR: VILMA TEREZA DEOLIM
SUPLENTE: GUSTAVO JOSÉ DO PRADO
REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR
TITULAR: HELOÍSA BRUNO DALCIM
SUPLENTE: MÁRIO RODRIGUES LEITE
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 30 de Abril de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado nesta Secretaria na data supra

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAÚJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Center Som Watanabe - Rua Alagoas, 1543
Banca Central - Rua Rio Grande do Sul, s/nº
Banca do Mercado - Praça da Independência, s/nº
Abavil - Rua Pernambuco, 1346
Farmais - Rua Rio Grande do Sul, 1355
Babucha - Rua Pernambuco, 1472
Brilho Sutil - Rua Alagoas, 1599
Planeta Vídeo - Rua Pernambuco, 1330
A Baiúca - Rua Rio Grande do Sul, 1389
Xerox e Chaveiro Center - Rua Pernambuco, 1271
Café do Ponto - Rua Santa Catarina, 1386
Victória Delicatesse - Rua Santa Catarina, 1290
Casa Chaddad - Largo São João, 200
Young Store - Rua Rio Grande do Sul, 1244
Distribuidora Avaré de Publicações
Rua Rio de Janeiro, 1626

POSTOS DE VENDA
DE CARTÕES DA

ZONA AZUL
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EDITAL

Edital de Parcial Notificação 003/2007
Referente a Carta Convite Nº 057/07
Processo nº 118/07

Contribuição de melhoria de serviços de pavimentação em lajotas pré-fabricadas de
concreto, e implantação de guias pré-fabricadas de concreto nas Ruas Luiz Fagnani e
Borba Gato – Jardim Brasil
O MUNICIPIO DE AVARÉ, inscrito no CGC 46.634.168/001-50, com sede a Praça Juca Novaes, nº
1169, na cidade de Avaré, estado de São Paulo, neste ato representado por seu Prefeito Municipal
Sr. Joselyr Benedito Silvestre, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei
52.172 de 23 de Outubro de 1996 (Código Tributário Nacional), art. 82, e art. 145, III da Constituição
Federal e com base no Código Tributário Municipal:
FAZ SABER que serão executados os serviços de melhoramentos públicos, conforme discrimina-
ção abaixo, em cumprimento à legislação e às normas pertinentes ao lançamento e a cobrança da
contribuição de melhoria.
MEMORIAL DESCRITIVO
Especificações Técnicas:
Obra: Execução de pavimentação em lajotas pré-fabricadas e implantação de guias pré-fabrica-
das, tudo de concreto.
Local: Rua Luiz Fagnani (trecho entre a Av. Salim Curiati e propriedade de Ivete Benin e outros)
Rua Borba Gato (trecho entre a Av. Salim Curiati e propriedade de Ivete Benin e outros)
Quantidade:
Lajotas: 1.025,50 m²
1- MATERIAIS
1.1- Lajota sextavada de concreto para pavimentação: Trata-se de revestimento fabricado
com mistura de agregados e cimento Portland, em formato hexagonal, com dimensões mínimas
padrão Prefeitura Municipal de Avaré, 30 cm entre arestas e 08 cm de espessura.
1.2- Guias pré-fabricadas de concreto: Trata-se de peças pré-moldadas de concreto, desti-
nadas a definir o alinhamento de ruas, bem como para delimitação de área pavimentada, nas
dimensões mínimas no padrão Prefeitura Municipal de Avaré.
1.3- Resistência: Deverão apresentar resistência à compreensão simples aos 28 dias de idade,
no mínimo, de 30 Mpa.
1.4- Generalidade: Deverão estar ausentes de trincas, fraturas ou outros defeitos, não podendo
apresentar deformações com relação ao seu formato, bem como à sua espessura, devendo também
estar em conformidade com a NBR-9781 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).
2- ASSENTAMENTO
2.1- Locação Topográfica da Obra: A obra deverá ser demarcada topograficamente, de acordo
com as plantas do cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal de Avaré, bem com o seu nivelamen-
to topográfico, visando dar o perfeito escoamento necessário às águas pluviais em concordância
com sa vias existentes.
2.2- Abertura e preparo de caixa: Deverá ser realizada a abertura e preparo da caixa do leito
carroçável, para posterior recebimento da pavimentação.
2.3- Colchão de Areia: Deverá ser esparramada uma camada de areia de estrada, com espes-
sura solta da ordem de 10cm, visando o recebimento da pavimentação.
2.2- Assentamento: O assentamento das lajotas deverá estar compatível com as normas técni-
cas estabelecidas pelos técnicos da Prefeitura Municipal de Avaré, devendo os mesmos progredir
longitudinalmente ao eixo da via. As juntas das lajotas não deverão ser maiores que 3,00 mm.
2.3- Acabamento e rejuntamento: Após o assentamento, o piso deverá ser rejuntado com
argamassa de cimento e areia, com teor de umidade que permita o espalhamento em todos os vãos
de rejunte, através de vassourão de piaçava.
3-EQUIPAMENTOS:
3.1- Fábrica de lajotas e guias: Os pisos deverão ser fabricados em Vibro-Prensa ou equipa-
mento similar, para que atinjam a resistência especificada no item 1.3 deste memorial. As Guias
deverão ser fabricadas em mesas vabratórias, para que o concreto tenha o adensamento neces-
sário a sua resistência.
4- DIVERSOS:
4.1- O Transporte dos materiais fabricados, da fábrica até as vias públicas a serem pavimentadas,
ficarão a cargo do licitante vencedor, bem como o fornecimento de areia de estrada para o Colchão
de assentamento. O cimento e areia para o acabamento junto às guias e rejuntamento também.
Depois de executada a pavimentação, deverá ser aterrado por detrás das guias, devidamente
compactado na largura do passeio público, ao longo da extensão, em qualidade suficiente para
seu devido escoramento.
4.2- Limpeza geral da obra: Constará de retirada de sobras de lajota, guias e demais entulhos
que tenham ficado no local durante a execução das obras.
2- CRITÉRIOS DA COBRANÇA
2.1– Será lançada aos contribuintes das Ruas beneficiadas, através de contribuição de melhoria,
a importância despendida pelo Município, no total de R$ 35.892,50 (trinta e cinco mil oitocentos e
noventa e dois reais e cinqüenta centavos), levando-se em conta a testada real beneficiada dos
imóveis particulares, ficando a cargo da municipalidade o valor das testadas onde houver incidên-
cias sobre áreas lindeiras de propriedade ou domínio da municipalidade.
2.2- A importância a ser rateada acarretará, aos contribuintes, a valorização de seus imóveis na
proporção de 30% (Trinta por cento).
2.3- O valor do metro linear de testada para fins de cobranças de contribuição de melhoria da Rua abaixo:
- Rua Borba Gato: o custo por metro linear será de R$ 146,12 (Cento e Quarenta e Seis Reais e
Doze Centavos).
- Rua Luiz Fagnani: o custo por metro linear será de R$ 154,00 (Cento e Cinqüenta e Quatro Reais).
3- CRITÉRIOS DE PAGAMENTO
Os proprietários dos imóveis relacionados no final deste Edital deverão requerer o parcelamento
das contribuições de melhoria, prevista neste Edital, cujos prazos de pagamento é o previsto no
ordenamento jurídico Municipal, bem como, os pagamentos que poderão ser feitos a vista.

4- ÁREA A SER BENEFICIADA
Os trabalhos descritos beneficiarão diretamente os proprietários dos imóveis situados na via
pública no local a ser executado o serviço, quais sejam: aquele descrito no item 1.
5 – BENEFICIO E VALORIZAÇÃO
O benefício desse melhoramento representará uma valorização sobre o imóvel, atualizado à época dos
serviços acrescidos da parcela correspondente ao valor dos serviços. Tendo em vista que estes
serviços valorizarão diretamente imóveis onde os mesmos serão executados, o fator de absorção de
benefício pelo proprietário será de 30% (Trinta por cento) do valor dos serviços correspondentes à
testada de cada imóvel, descontados as áreas verdes, cruzamentos e prédios públicos.
6 – PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO
Os proprietários beneficiados, bem como, demais munícipes, poderão oferecer impugnação a
qualquer dos elementos do presente Edital, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da
publicação deste, cabendo ao impugnante o ônus da prova. A apresentação de impugnação não
implicará na suspensão ou inicio das obras.
Item Contribuinte – Zona Cadastral: Setor 3 Nº do Imóvel Nº da quadra Nº do lote Testada

cadastral cadastral ml
Rua Borba Gato
01 A.S.C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 175 006 25,00
02 A.S.C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 175 007 11,00
03 A.S.C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 175 008 11,00
04 A.S.C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 175 009 10,00
05 A.S.C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 175 010 17,00
06 BENEDITO MARTINS RODRIGUES FILHO 176 001 31,00
07 ANTONIO SALIM CURIATI 176 013 7,50
08 PAULO MARCOS COLELLA 176 014 11,00
09 JOÃO COLELLA 176 015 11,00
10 MARIA APARECIDA ROGADO PALMA 176 016 11,00
11 BENEDITO MARTINS RODRIGUES FILHO 176 017 11,00

Item Contribuinte – Zona Cadastral: Setor 3 Nº do Imóvel Nº da quadra Nº do lote Testada
cadastral cadastral ml

Rua Luiz Fagnani
01 JOSÉ EDUARDO KAGAWA 175 001 27,00
02 A.S.C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 175 011 12,00
03 A.S.C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 175 012 9,00
04 MARLENE APARECIDA COSTA OLIVEIRA 189 006 27,00
05 A.S.C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 189 007 17,00

Avaré, 03 de Maio de 2007.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré

 A SECRETÁRIA DA HABITAÇÃO INFORMA

RELAÇÃO PROJETOS AGUARDANDO LEI DE REGULARIZAÇÃO
EM TRAMITE NA CAMARA MUNICIPAL

Nº Data de Prot.PROPRIETÁRIO ENDEREÇO
1 2/4/2007 PATRICIA DA SILVA LATANZIO E OUTROS AV. SNTOS DUMONT, Nº 1453
2 3/4/2007 FRANCISCO DAMÁSIO DE FONSECA RUA PARAIBA Nº 250
3 3/4/2007 NAIR CRIVELLI RUA SÃO VICENTE Nº 205
4 3/4/2007 JOSÉ DAMÁSIO ARANTES RUA PARAIBA Nº 256
5 13/4/2007 DILMA FERREIRA DA COSTA RUA ROMEU BRETAS Nº 396
6 9/4/2007 ALEX SANDRO CIRILO RUA ZICODE CASTRO Nº 1184
7 18/4/2007 EDUARDO A. CAVALHEIRO AV. ANTONIETA PAULUCCI Nº 51

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

AVISO AO PÚBLICO

Senhores Comerciantes e
demais empresários em geral:

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

Prefeitura da Estância Turística de Avaré
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Prova Pedestre O Operário foi realizada com sucesso

Organizada pela Pre-
feitura da Estância Turís-
tica de Avaré, através da
Secretaria Municipal de
Esportes (SEME), a 47ª
edição da Corrida Pe-
destre “O Operário”  foi
realizada com sucesso. A
prova aconteceu no últi-
mo dia 1º de maio em
homenagem ao trabalha-
dor e contou com a par-
ticipação de atletas de

47ª PROVA PEDESTRE “O OPERÁRIO”
CORRIDA DE 1º DE MAIO

RESULTADOS FINAIS
GERAL FEMININO
1º Lugar LUCIA ALVES GOMES (SEMEL/JAU)
2º Lugar RITA DE CASSIA MOREIRA (SEMEL/JAU)
3º Lugar CASSIA APARECIDA VIEIRA (SEME/AVARÉ)
4º Lugar CARLA VICENTINI (AVARÉ)
5º Lugar AYLA DE LARA PICININI (YAMA ARASHI / AVARÉ)
GERAL FEMININO AVARÉ
1º Lugar CASSIA APARECIDA VIEIRA
2º Lugar CARLA VICENTINI AVARÉ
3º Lugar AYLA DE LARA PICININI
4º Lugar ANA ANTONIETA PINHEIRO
5º Lugar DEIRA ALIZIA VILEM
GERAL MASCULINO
1º Lugar MARILDO JOSÉ BARDUCO (ABA/BOTUCATU)
2º Lugar JOSÉ ROBERTO P. DE JESUS (SEMEL/JAU)
3º Lugar EDUARDO CESAR CARDOSO(SEME/DELTA/ART’S FIBRA/AVARÉ)
4º Lugar ALTAIR DOS SANTOS BARBOSA (SEMEL/JAU)
5º Lugar MARCELO BALDUINO MARTINS (SEME/DELTA/ART’S FI-
BRA/AVARÉ)
GERAL MASCULINO AVARÉ
1º Lugar MARCELO BALDUINO MARTINS
2º Lugar MARCO ANTONIO DELFINO
3º Lugar MARCOS VINÍCIUS FERNANDES
4º Lugar ULISSES JOSÉ DE SOUZA
5º Lugar MAURO HILÁRIO SILVA
VETERANO “A” (40 A 49 ANOS)
1º Lugar ULISSES JOSÉ DE SOUZA (SEME/DELTA/ART’S FIBRA/AVARÉ)
2º Lugar MAURO HILÁRIO SILVA (SEME/DELTA/ART’S FIBRA/AVARÉ)
3º Lugar LUCIANO DALLA BERNARDINO (SEMEL/JAU)
VETERANO “B” (50 A 59 ANOS)
1º Lugar MICÉLIO PARRA (SEME/DELTA/ART’S FIBRA/AVARÉ)
2º Lugar CELSO DA SILVA CIRIACO (SEME/DELTA/ART’S FIBRA/AVARÉ)
3º Lugar VALDIR JOSE SALOMÃO (ABA/BOTUCATU)
VETERANO “C” (+ DE 60 ANOS)
1º Lugar PEDRO TEIXEIRA PAZ (PIRAJU)
2º Lugar GETÚLIO BAUDUINO MARTINS (SEME/DELTA/ART’S FI-
BRA/AVARÉ)
3º Lugar JOSÉ DONIZETE MOREIRA (SEMEL/JAU)
GERAL EQUIPE
1º Lugar SEME/DELTA/ART’S FIBRA (AVARÉ)
2º Lugar SECRETRIA DE ESPORTES E LAZER (JAU)
3º Lugar SECRETRIA DE ESPORTES (CERQUEIRA CÉSAR)
4º Lugar ASSOCIAÇÃO BOTUCATUENSE DE ATLETISMO (BOTUCATU)
5º Lugar ACADEMIA YAMA ARASHI (AVARÉ)

Podium da categoria masculina Podium da categoria feminina

toda região.
O grande vencedor

da prova foi Marildo José
Barduco, que represen-
tou a cidade de Botuca-
tu. Em segundo ficou
José Roberto de Jesus,
da cidade de Jaú. A ter-
ceira colocação ficou
com o avareense Eduar-
do César Cardoso.

Dentre os avareense
o melhor colocado foi

Eduardo César Cardoso,
depois chegou Marco
Antonio Delfino e em
seguida Marcos Vinícius
Fernandes.

Na categoria femini-
na a vencedora foi Lu-
cia Alves Gomes, de Jaú.
Em segundo ficou Rita
de Cássia Moreira, tam-
bém de Jaú. A melhor
avareense na prova foi
Cássia Aparecida Vieira

que chegou em terceiro
na classificação geral.

Na final por equipe a
Delta/SEME de Avaré foi
a grande vencedora. Em
segundo lugar ficou Se-
cretaria de Esporte e La-
zer de Jaú e em terceiro
a Secretaria de Esportes
de Cerqueira César.

Durante a premia-
ção dos atletas, a orga-
nização do evento pres-

tou uma homenagem a
Borboleta, um dos pre-

cursores do pedestria-
nismo em Avaré.

Jogos do SESI começam no próximo domingo
No próximo domingo,

dia 6 de maio, acontece a
abertura do JOIS (Jogos
Industriais do Sesi) de Ava-
ré. O evento será realiza-
do no Ginásio Municipal de
Esportes Kim Negrão.
Essa é a 60ª edição do
evento que reúne equipes
de diversas empresas em
todo Estado.

Em Avaré estarão par-
ticipando várias industrias
que disputarão o título em
diversas modalidade espor-
tiva. Além das tradicionais
competições competições
esportivas como basquete,

MÁRIO BIXIGA

Delegações participarão do desfile de abertura

futebol, vôlei, entre outras,
o JOIS também conta com
outras disputas que tam-
bém contam pontos, como
escola da Rainha do JOIS,
concurso de cantor e o tra-
dicional cabo de guerra.

O evento representa a
oportunidade da prática es-
portiva para o trabalhador
de empresas industriais,
sendo um instrumento para
a inclusão social, igualando
os interesses, as chances e
aspirações dos funcionári-
os destas empresas.

É comum observar-
mos que os Jogos levam os

atletas a uma identificação
pessoal e de grupo, com as
empresas as quais repre-
sentam. Na utilização dos
espaços dos Centros de
Lazer e Esportes os atle-
tas, torcedores e familiares
criam um vínculo muito for-
te, colaborando para a in-
tegração social, oportuni-
zando uma melhor qualida-
de de vida através de mo-
mentos de Lazer.

Na abertura do even-
to, dia 6 de maio, acontece
a partir das 14 horas a Fei-
ra da Industria Avareense,
às 16 horas será realizado

o desfile para a escolha da
Rainha do JOIS, às 18 ho-
ras é realizado o concurso
de cantor. A cerimônia de
abertura acontece às 19
horas com o desfile das de-
legações, acendimento da
pira olímpica e juramento
do atleta. Logo em segui-
da é realizada a competi-
ção de Cabo de Guerra.

O JOIS é um evento
organizado pelo Sesi e con-
ta com o apoio da Prefei-
tura da Estância Turística
de Avaré, através da Se-
cretaria Municipal de Es-
portes.


