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CONCURSO PÚBLICO 003/2019
EDITAL DE CONVOCAÇÃO  PARA A REALIZAÇÃO 
DA 2ª AVALIAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 

-  T.A.F 

Considerando a realização do TAF (1ª avaliação- dinamometria) no 
dia 13/12/2022 a
Considerando que a 2ª avaliação do TAF consiste no teste de ca-
minhada de 1 milha, no Campo Municipal e que na realização da 2ª 
avaliação do TAF, devido as condições meteorológicas (precipita-
ção), a Comissão Examinadora do TAF, designada através do De-
creto 6661/2022, deliberou pela realização da 2ª avaliação – teste 
de caminhada, em outra data, em conformidade do item 9.20 do 
Edital do Concurso Público nº 03/2019.
A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Pau-
lo, através da Comissão Examinadora do Concurso Público nº 
003/2019, designada através do Decreto nº 6661/2022, de 27 de 
Janeiro de 2022, publicado em 28 de Janeiro de 2022, CONVO-
CAM os candidatos abaixo, para a realização da segunda avalia-
ção (teste de caminhada) do Teste de Aptidão Física – TAF, para o 
cargo/função de OFICIAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
  
CARGO: OFICIAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS

Os candidatos deverão apresentar-se munidos dos documentos 
elencados no subitem 9.7, 9.8 e 9.9, do Edital do Concurso Público 
nº 03/2019, não sendo admitidos retardatários, sob pretexto algum, 
sendo que após o fechamento dos portões não haverá segunda 
chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou 
ausência do candidato.

9.7 O candidato convocado para a 2ª FASE – TAF deverá COMPA-
RECER ao local da prova com antecedência mínima de 60 (ses-
senta) minutos do horário estabelecido para o seu início e após 
o fechamento dos portões não serão admitidos retardatários, sob 
pretexto algum, e não haverá segunda chamada, seja qual for o 
motivo alegado, para justificar o atraso ou a ausência do candidato.
9.8 Para a realização do TAF somente será admitido o candidato 
que apresentar Documento Original com foto que bem o identifique 
como: Carteira e/ou Cédula de Identidade expedida pelas Secreta-
rias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo 
Ministério das Relações Exteriores, Cédulas de Identidade forneci-
das por Ordens ou Conselhos de Classe, que por lei federal, valem 

como documento de identidade, como por exemplo, as do CREA, 
OAB, CRM, CRO, etc, e a Carteira de Trabalho e Previdência So-
cial e Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da 
Lei nº. 9.503/97).
9.9 O candidato convocado que não apresentar um dos documen-
tos, conforme disposto neste Edital, não realizará o TAF, sendo 
considerado ausente e eliminado deste Concurso Público.
9.10 Não serão aceitos, para efeito de identificação, por serem do-
cumentos destinados a outros fins: Boletim de Ocorrência, Protoco-
los de requisição de documentos, Certidão de Nascimento ou Ca-
samento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (emitida 
anteriormente à Lei nº 9.503/97), Carteira de Estudante, Crachás, 
Identidade Funcional de natureza pública ou privada.

DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF

O Teste de Aptidão física será realizado conforme item 9 do Edital 
do Concurso Público nº 03/2019:

9.1 A prova terá caráter exclusivamente eliminatório, considerando 
os candidatos aptos ou inaptos para o exercício do Cargo público.
9.2  O TAF consistirá das seguintes avaliações de esforços físicos:

1.b. Caminhada de 01 milha (1609 m).
9.6 Não será aplicado o TAF em local, datas ou horários diferentes 
dos predeterminados nos Editais.
9.15 O candidato deverá assinar o “Termo de Responsabilidade do 
Candidato”, fornecido no local da prova. 
9.16 Para a realização do TAF, o candidato deverá apresentar-se 
com trajes e calçados apropriados, que não restrinjam os movi-
mentos, ou seja, basicamente calção ou shorts ou bermuda ou 
agasalho e camiseta, meias e calçando algum tipo de tênis.
9.17 Para a realização do TAF, recomenda-se ao candidato que:
a Faça sua refeição com antecedência mínima de 02 (duas) horas;
b Não fume 02 (duas) horas antes da realização das avaliações;
c Não interrompa o uso de medicamentos, caso seja em tratamento 
médico.
9.18 O aquecimento e a preparação para o TAF são de responsa-
bilidade do próprio candidato, não podendo interferir no andamento 
deste Concurso.
9.19 Os suprimentos tais como água e alimentos serão de respon-
sabilidade do candidato, durante o tempo de espera para as ava-
liações.
9.20 A Comissão Examinadora do TAF, designada por meio do De-
creto nº 6661/2022, poderá cancelar ou interromper a avaliação da 
caminhada de 1 milha  (1609m), bem como alterar a data da aplica-
ção, caso considere que não existam as condições meteorológicas 
necessárias para garantir a integridade física dos candidatos e evi-
tar prejuízos ao seu desempenho; devendo estipular nova data e 
divulgá-la oportunamente, sendo certo que os candidatos que não 
concluíram o TAF, realizarão a avaliação da caminhada de 1 milha  
(1609m), desde o início, desprezando-se todos os resultados por-
ventura obtidos na ocasião da interrupção.
9.21 Na aplicação do TAF, não haverá repetição da execução dos 
exercícios, exceto no caso em que a Comissão Examinadora do 
TAF, designada por meio do Decreto nº 6661/2022, reconhecer 
expressamente a ocorrência de fatores de ordem técnica, não pro-
vocados pelo candidato, e que tenham prejudicado o seu desem-
penho.
9.22 Quaisquer anormalidades observadas com os candidatos du-
rante o TAF serão registradas pela Comissão Examinadora do TAF 
e notificadas à Secretaria Municipal de Administração, a título de 
registro de documentos comprobatórios dos atos realizados no dia 
das avaliações.
9.23 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários 
(estados menstruais, gravidez, indisposições, cãibras, contusões, 
luxações, fraturas e etc.) que impossibilitem a realização do TAF 
ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão leva-
dos em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento 
privilegiado.
9.24 O disposto no subitem anterior não se aplica à candidata em 
estado de gravidez, quando inabilitada temporariamente por meio 
de atestado médico. Nesse caso, será convocada para as res-
pectivas etapas quando houver a liberação médica, comprovado 
através de parecer de Médico Ginecologista/Obstetra segundo a 
ordem de classificação.
9.25 A Comissão Examinadora do TAF será presidida por um pro-
fissional devidamente registrado no Conselho Regional de Educa-
ção Física (CREF), com habilitação plena em Educação Física.
9.26 No momento da realização do TAF o candidato:
a.a Deverá apresentar capacidade mínima para suportar física e 
organicamente o esforço exigido nas avaliações;

a.b Deverá apresentar estrutura psíquica adequada para o exercí-
cio das avaliações;
a.c Não poderá apresentar-se embriagado ou fazer uso de bebida 
alcoólica.
9.27 Somente os candidatos convocados terão acesso ao local do 
TAF, sendo vedado o acesso de familiares e outras pessoas es-
tranhas.
9.28 O local preestabelecido para realização do TAF para o teste 
de caminhada no CAMPO MUNICIPAL.

DA SEGUNDA AVALIAÇÃO –TESTE DE CAMINHADA DE 1 MI-
LHA (MCARDLE, 1991: 143) 
Metodologia: Peso corporal e idade
Aplicação: Caminhada de 1600m com tempo cronometrado
População Alvo: Indivíduos de baixa aptidão física [ VO2máx infe-
rior a 30 ml. (kg.min.)-¹]
A segunda avaliação só ocorrerá se o candidato for aprovado na 
primeira
Na data da realização do TAF será aferido o peso corporal e confe-
rida a idade do candidato convocado.
Objetivo da avaliação: Determinar Aptidão Cárdio-Respiratória 
(VO2max), identificando indivíduos quanto a capacidade de reali-
zação de esforços físicos.
 A equação para VO2máx enunciada em ml. (kg.min.)-¹ é:
VO2máx = 132,853 – (0,0769 x PC x 2,2) - (0,3877 x I) + (6,315 
x S) - (3,2649 x T) - (0,1565 x FC), sendo S = 1 (masculino) ou 0 
(feminino)

O candidato deverá caminhar 1609m com o tempo cronometrado, 
na maior velocidade possível sem correr. A frequência cardíaca em 
batimentos por minuto (bpm) deve ser acompanhada durante toda 
a avaliação, sendo que o valor a ser utilizado na fórmula será o 
registrado no frequencímetro ao final do percurso dos 1609m.
Para aferição da frequência cardíaca em repouso, durante o teste 
e no final do teste, será utilizado o monitor de frequência cardíaca 
(relógio de punho) e cinta torácica.
Será considerado APTO o candidato que obtiver desempenho mí-
nimo para aprovação, ou seja, após o teste ficar na classificação 
considerada média nas Tabelas padrão internacional “American 
Heart Association” para homens e mulheres conforme a idade, 
conforme Subitens 9.41 a 9.44 e descrita abaixo:
Classificação da Potência Aeróbia - American Heart Association
Consumo Máximo de Oxigênio ( VO2max  ml/kg/min ) - HOMENS

9.29 Será considerado INAPTO o candidato que não concluir o 
percurso de 1609m.
9.30 Os resultados serão registrados em formulário próprio e assi-
nados pelo candidato.
9.31 O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicio-
nal ou condições ou recursos especiais para a realização do TAF, 
deverá requerer, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados 
da data da publicação d Edital de Convocação, disponibilizado 
no quadro de avisos do Centro Administrativo Municipal e Paço 
Municipal e publicado no Semanário Oficial da Estância Turística 
de Avaré (aos sábados) (https://www.avare.sp.gov.br/semanario/
digital/) seja na versão impressa ou eletrônica, no site oficial em 
www.avare.sp.gov.br, indicando claramente quais os recursos 
necessários, acompanhado de justificativa e parecer emitido por 
Médico Especialista da área de sua deficiência, ratificando o pedi-
do, o recurso necessário e o teste a que se refere, junto ao Setor 
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de Protocolo do Centro Administrativo Municipal da Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, situado a Rua Rio Grande do Sul, nº 
1.810 – Centro – Avaré/SP .
9.32 Na solicitação o candidato deverá declarar ser de sua respon-
sabilidade levar consigo no dia da aplicação do TAF os recursos 
especiais necessários, cabendo aos aplicadores do teste somente 
a avaliação, dentro dos critérios estabelecidos nesse Edital.
9.33 O deferimento ou não das solicitações serão analisadas pela 
Comissão Examinadora do TAF, levando em consideração a razo-
abilidade e a viabilidade.
9.34 Os candidatos que, dentro do prazo estabelecido, não aten-
derem aos requisitos fixados no item 9.43. se sujeitarão à realiza-
ção do TAF de acordo com o previsto neste edital, para todos os 
candidatos.
9.35 As respostas às solicitações de recursos especiais serão en-
viadas aos candidatos em até 03 (três) dias úteis após o recebi-
mento dos requerimentos, por telegrama, para o endereço informa-
do pelo candidato no ato da inscrição.

DOS RECURSOS

Os recursos do TAF-Teste de Aptidão física deverão obedecer as 
regras contidas no Item 11- Recursos-Teste de Aptidão Física- 
11.10 a 11.18 do Edital do Concurso Público nº 003/2019, publicado 
no Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré em 01/02/2019

DO PROTOCOLO DO TAF PARA COVID-19

- O candidato, se estiver acometido pelo COVID 19 deverá justificar 
sua ausência por meio de atestado médico, para remarcação de 
sua avaliação, devendo o atestado ser protocolado junto ao setor 
de Protocolo do Centro Administrativo Municipal da Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, situado a Rua Rio Grande do Sul, nº 
1.810 - Centro - Avaré/SP, de segunda a sexta feira, das 08h00 às 
16h00 em até 48 horas após o dia do TAF

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Estância Turística de Avaré, (SP), 27 de Dezembro de 2022.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

CONCURSO PÚBLICO 003/2019
EDITAL DE CONVOCAÇÃO  PARA A REALIZAÇÃO 
DA 2ª AVALIAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 

-  T.A.F 

Considerando a realização do TAF (1ª avaliação- dinamometria) 
no dia 13/12/2022 a
Considerando que a 2ª avaliação do TAF consiste no teste de ca-
minhada de 1 milha, no Campo Municipal e que na realização da 
2ª avaliação do TAF, devido as condições meteorológicas (preci-
pitação), a Comissão Examinadora do TAF, designada através do 
Decreto 6661/2022, deliberou pela realização da 2ª avaliação – 
teste de caminhada, em outra data, em conformidade do item 9.20 
do Edital do Concurso Público nº 03/2019.
A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Pau-
lo, através da Comissão Examinadora do Concurso Público nº 
003/2019, designada através do Decreto nº 6661/2022, de 27 de 
Janeiro de 2022, publicado em 28 de Janeiro de 2022, CONVO-
CAM os candidatos abaixo, para a realização da segunda avalia-
ção (teste de caminhada) do Teste de Aptidão Física – TAF, para o 
cargo/função de OFICIAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
  
CARGO: OFICIAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS

Os candidatos deverão apresentar-se munidos dos documentos 
elencados no subitem 9.7, 9.8 e 9.9, do Edital do Concurso Público 
nº 03/2019, não sendo admitidos retardatários, sob pretexto algum, 
sendo que após o fechamento dos portões não haverá segunda 
chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou 
ausência do candidato.

9.7 O candidato convocado para a 2ª FASE – TAF deverá COMPA-
RECER ao local da prova com antecedência mínima de 60 (ses-
senta) minutos do horário estabelecido para o seu início e após 
o fechamento dos portões não serão admitidos retardatários, sob 
pretexto algum, e não haverá segunda chamada, seja qual for o 
motivo alegado, para justificar o atraso ou a ausência do candidato.
9.8 Para a realização do TAF somente será admitido o candidato 
que apresentar Documento Original com foto que bem o identifique 
como: Carteira e/ou Cédula de Identidade expedida pelas Secreta-
rias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo 
Ministério das Relações Exteriores, Cédulas de Identidade forneci-
das por Ordens ou Conselhos de Classe, que por lei federal, valem 
como documento de identidade, como por exemplo, as do CREA, 
OAB, CRM, CRO, etc, e a Carteira de Trabalho e Previdência So-
cial e Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da 
Lei nº. 9.503/97).
9.9 O candidato convocado que não apresentar um dos documen-
tos, conforme disposto neste Edital, não realizará o TAF, sendo 
considerado ausente e eliminado deste Concurso Público.
9.10 Não serão aceitos, para efeito de identificação, por serem do-
cumentos destinados a outros fins: Boletim de Ocorrência, Protoco-
los de requisição de documentos, Certidão de Nascimento ou Ca-
samento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (emitida 
anteriormente à Lei nº 9.503/97), Carteira de Estudante, Crachás, 
Identidade Funcional de natureza pública ou privada.

DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF

O Teste de Aptidão física será realizado conforme item 9 do Edital 
do Concurso Público nº 03/2019:

9.1 A prova terá caráter exclusivamente eliminatório, considerando 
os candidatos aptos ou inaptos para o exercício do Cargo público.
9.2  O TAF consistirá das seguintes avaliações de esforços físicos:

1.b. Caminhada de 01 milha (1609 m).
9.6 Não será aplicado o TAF em local, datas ou horários diferentes 
dos predeterminados nos Editais.
9.15 O candidato deverá assinar o “Termo de Responsabilidade do 
Candidato”, fornecido no local da prova. 
9.16 Para a realização do TAF, o candidato deverá apresentar-se 
com trajes e calçados apropriados, que não restrinjam os movi-
mentos, ou seja, basicamente calção ou shorts ou bermuda ou 
agasalho e camiseta, meias e calçando algum tipo de tênis.
9.17 Para a realização do TAF, recomenda-se ao candidato que:
a Faça sua refeição com antecedência mínima de 02 (duas) horas;
b Não fume 02 (duas) horas antes da realização das avaliações;
c Não interrompa o uso de medicamentos, caso seja em tratamen-
to médico.
9.18 O aquecimento e a preparação para o TAF são de responsa-
bilidade do próprio candidato, não podendo interferir no andamento 
deste Concurso.
9.19 Os suprimentos tais como água e alimentos serão de res-
ponsabilidade do candidato, durante o tempo de espera para as 
avaliações.
9.20 A Comissão Examinadora do TAF, designada por meio do De-
creto nº 6661/2022, poderá cancelar ou interromper a avaliação da 
caminhada de 1 milha  (1609m), bem como alterar a data da aplica-
ção, caso considere que não existam as condições meteorológicas 
necessárias para garantir a integridade física dos candidatos e evi-
tar prejuízos ao seu desempenho; devendo estipular nova data e 
divulgá-la oportunamente, sendo certo que os candidatos que não 
concluíram o TAF, realizarão a avaliação da caminhada de 1 milha  
(1609m), desde o início, desprezando-se todos os resultados por-
ventura obtidos na ocasião da interrupção.
9.21 Na aplicação do TAF, não haverá repetição da execução dos 
exercícios, exceto no caso em que a Comissão Examinadora do 

TAF, designada por meio do Decreto nº 6661/2022, reconhecer 
expressamente a ocorrência de fatores de ordem técnica, não pro-
vocados pelo candidato, e que tenham prejudicado o seu desem-
penho.
9.22 Quaisquer anormalidades observadas com os candidatos du-
rante o TAF serão registradas pela Comissão Examinadora do TAF 
e notificadas à Secretaria Municipal de Administração, a título de 
registro de documentos comprobatórios dos atos realizados no dia 
das avaliações.
9.23 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários 
(estados menstruais, gravidez, indisposições, cãibras, contusões, 
luxações, fraturas e etc.) que impossibilitem a realização do TAF 
ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão leva-
dos em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento 
privilegiado.
9.24 O disposto no subitem anterior não se aplica à candidata em 
estado de gravidez, quando inabilitada temporariamente por meio 
de atestado médico. Nesse caso, será convocada para as res-
pectivas etapas quando houver a liberação médica, comprovado 
através de parecer de Médico Ginecologista/Obstetra segundo a 
ordem de classificação.
9.25 A Comissão Examinadora do TAF será presidida por um pro-
fissional devidamente registrado no Conselho Regional de Educa-
ção Física (CREF), com habilitação plena em Educação Física.
9.26 No momento da realização do TAF o candidato:
a.a Deverá apresentar capacidade mínima para suportar física e 
organicamente o esforço exigido nas avaliações;
a.b Deverá apresentar estrutura psíquica adequada para o exercí-
cio das avaliações;
a.c Não poderá apresentar-se embriagado ou fazer uso de bebida 
alcoólica.
9.27 Somente os candidatos convocados terão acesso ao local do 
TAF, sendo vedado o acesso de familiares e outras pessoas es-
tranhas.
9.28 O local preestabelecido para realização do TAF para o teste 
de caminhada no CAMPO MUNICIPAL.

DA SEGUNDA AVALIAÇÃO –TESTE DE CAMINHADA DE 1 MI-
LHA (MCARDLE, 1991: 143) 
Metodologia: Peso corporal e idade
Aplicação: Caminhada de 1600m com tempo cronometrado
População Alvo: Indivíduos de baixa aptidão física [ VO2máx infe-
rior a 30 ml. (kg.min.)-¹]
A segunda avaliação só ocorrerá se o candidato for aprovado na 
primeira
Na data da realização do TAF será aferido o peso corporal e confe-
rida a idade do candidato convocado.
Objetivo da avaliação: Determinar Aptidão Cárdio-Respiratória 
(VO2max), identificando indivíduos quanto a capacidade de reali-
zação de esforços físicos.
 A equação para VO2máx enunciada em ml. (kg.min.)-¹ é:
VO2máx = 132,853 – (0,0769 x PC x 2,2) - (0,3877 x I) + (6,315 
x S) - (3,2649 x T) - (0,1565 x FC), sendo S = 1 (masculino) ou 0 
(feminino)

O candidato deverá caminhar 1609m com o tempo cronometrado, 
na maior velocidade possível sem correr. A frequência cardíaca em 
batimentos por minuto (bpm) deve ser acompanhada durante toda 
a avaliação, sendo que o valor a ser utilizado na fórmula será o 
registrado no frequencímetro ao final do percurso dos 1609m.
Para aferição da frequência cardíaca em repouso, durante o teste 
e no final do teste, será utilizado o monitor de frequência cardíaca 
(relógio de punho) e cinta torácica.
Será considerado APTO o candidato que obtiver desempenho mí-
nimo para aprovação, ou seja, após o teste ficar na classificação 
considerada média nas Tabelas padrão internacional “American 
Heart Association” para homens e mulheres conforme a idade, 
conforme Subitens 9.41 a 9.44 e descrita abaixo:
Classificação da Potência Aeróbia - American Heart Association
Consumo Máximo de Oxigênio ( VO2max  ml/kg/min ) - HOMENS
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9.29 Será considerado INAPTO o candidato que não concluir o per-
curso de 1609m.
9.30 Os resultados serão registrados em formulário próprio e assi-
nados pelo candidato.
9.31 O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicio-
nal ou condições ou recursos especiais para a realização do TAF, 
deverá requerer, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da 
data da publicação d Edital de Convocação, disponibilizado no qua-
dro de avisos do Centro Administrativo Municipal e Paço Municipal 
e publicado no Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré 
(aos sábados) (https://www.avare.sp.gov.br/semanario/digital/) seja 
na versão impressa ou eletrônica, no site oficial em www.avare.
sp.gov.br, indicando claramente quais os recursos necessários, 
acompanhado de justificativa e parecer emitido por Médico Espe-
cialista da área de sua deficiência, ratificando o pedido, o recurso 
necessário e o teste a que se refere, junto ao Setor de Protocolo do 
Centro Administrativo Municipal da Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré, situado a Rua Rio Grande do Sul, nº 1.810 – Centro – 
Avaré/SP .
9.32 Na solicitação o candidato deverá declarar ser de sua respon-
sabilidade levar consigo no dia da aplicação do TAF os recursos 
especiais necessários, cabendo aos aplicadores do teste somente 
a avaliação, dentro dos critérios estabelecidos nesse Edital.
9.33 O deferimento ou não das solicitações serão analisadas pela 
Comissão Examinadora do TAF, levando em consideração a razo-
abilidade e a viabilidade.
9.34 Os candidatos que, dentro do prazo estabelecido, não aten-
derem aos requisitos fixados no item 9.43. se sujeitarão à realiza-
ção do TAF de acordo com o previsto neste edital, para todos os 
candidatos.
9.35 As respostas às solicitações de recursos especiais serão en-
viadas aos candidatos em até 03 (três) dias úteis após o recebi-
mento dos requerimentos, por telegrama, para o endereço informa-
do pelo candidato no ato da inscrição.

DOS RECURSOS

Os recursos do TAF-Teste de Aptidão física deverão obedecer as 
regras contidas no Item 11- Recursos-Teste de Aptidão Física- 
11.10 a 11.18 do Edital do Concurso Público nº 003/2019, publicado 
no Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré em 01/02/2019

DO PROTOCOLO DO TAF PARA COVID-19

- O candidato, se estiver acometido pelo COVID 19 deverá justificar 
sua ausência por meio de atestado médico, para remarcação de 
sua avaliação, devendo o atestado ser protocolado junto ao setor 
de Protocolo do Centro Administrativo Municipal da Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, situado a Rua Rio Grande do Sul, nº 
1.810 - Centro - Avaré/SP, de segunda a sexta feira, das 08h00 às 
16h00 em até 48 horas após o dia do TAF

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Estância Turística de Avaré, (SP), 27 de Dezembro de 2022.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

CONCURSO PÚBLICO 003/2019

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DA 1ª AVALIAÇÃO DO 
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA –T.A.F  REALIZADO 

EM 13/12/2022

Considerando a realização do TAF (1ª avaliação- dinamometria) no 
dia 13/12/2022;

Considerando que a 2ª avaliação do TAF consiste no teste de ca-
minhada de 1 milha, no Campo Municipal e que na realização da 2ª 
avaliação do TAF, devido as condições meteorológicas (precipita-
ção), a Comissão Examinadora do TAF, designada através do De-
creto 6661/2022, deliberou pela realização da 2ª avaliação – teste 
de caminhada, em outra data, em conformidade do item 9.20 do 
Edital do Concurso Público nº 03/2019;
A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Pau-
lo, através da Comissão Examinadora do Concurso Público nº 
003/2019, designada através do Decreto nº 6661/2022, de 27 de 
Janeiro de 2022, publicado em 28 de Janeiro de 2022, DIVULGAM 
o resultado do Teste de Aptidão Física – TAF da primeira avaliação 
(dinamometria), realizado em 13/12/2022, para o cargo/função de 
OFICIAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS, conforme edital de 
Convocação, publicados no Semanário Oficial em: 03/12/2022 – 
Edição n 1094

CARGO: OFICIAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS

POSIÇÃO  74
DATA NASC  28/04/1995
CANDIDATO  Viviane Caroline Rubio
Nº INSC   1481519
MÉDIA FINAL  61,00
1ª AVALIAÇÃO-   N.C.- INAPTO
DINAMOMETRIA

POSIÇÃO  81
DATA NASC  19/07/1996
CANDIDATO  Luana Cristina Francisco
Nº INSC   1444562
MÉDIA FINAL  59,00
1ª AVALIAÇÃO-   APTO
DINAMOMETRIA

Estância Turística de Avaré, aos 27 de Dezembro de 2022.

COMISSÃO EXAMINADORA DO TAF CONCURSO PUBLICO
DESIGNAÇÃO – DECRETO  6661/2022, de 27 de Janeiro de 

2022

CONCURSO PÚBLICO 003/2019

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DA 1ª AVALIAÇÃO DO 
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA –T.A.F  REALIZADO 

EM 13/12/2022

Considerando a realização do TAF (1ª avaliação- dinamometria) no 
dia 13/12/2022;
Considerando que a 2ª avaliação do TAF consiste no teste de ca-
minhada de 1 milha, no Campo Municipal e que na realização da 2ª 
avaliação do TAF, devido as condições meteorológicas (precipita-
ção), a Comissão Examinadora do TAF, designada através do De-
creto 6661/2022, deliberou pela realização da 2ª avaliação – teste 
de caminhada, em outra data, em conformidade do item 9.20 do 
Edital do Concurso Público nº 03/2019;
A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Pau-
lo, através da Comissão Examinadora do Concurso Público nº 
003/2019, designada através do Decreto nº 6661/2022, de 27 de 
Janeiro de 2022, publicado em 28 de Janeiro de 2022, DIVULGAM 
o resultado do Teste de Aptidão Física – TAF da primeira avaliação 
(dinamometria), realizado em 13/12/2022, para o cargo/função de 
OFICIAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS, conforme edital de 
Convocação, publicados no Semanário Oficial em: 03/12/2022 – 
Edição n 1094

CARGO: OFICIAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS

POSIÇÃO  100
DATA NASC  27/02/1986
CANDIDATO  Sheila Dos Santos Almeida
Nº INSC   1451244
MÉDIA FINAL  57,00
1ª AVALIAÇÃO-   APTO
DINAMOMETRIA
POSIÇÃO  101
DATA NASC  06/10/1993
CANDIDATO  Cleiton De Oliveira Aguiar

Nº INSC   1447603
MÉDIA FINAL  57,00
1ª AVALIAÇÃO-   APTO
DINAMOMETRIA

POSIÇÃO  102
DATA NASC  13/01/1998
CANDIDATO  Nicolas Brick De Souza
Nº INSC   1481833
MÉDIA FINAL  57,00
1ª AVALIAÇÃO-   APTO
DINAMOMETRIA 

POSIÇÃO  103
DATA NASC  13/05/1983
CANDIDATO  Maria De Fatima Antunes Da Silva
Nº INSC   1480545
MÉDIA FINAL  57,00
1ª AVALIAÇÃO-   N.C.-INAPTO
DINAMOMETRIA

POSIÇÃO  104
DATA NASC  31/05/1988
CANDIDATO  Peterson Tiago Plens
Nº INSC   1482846
MÉDIA FINAL  57,00
1ª AVALIAÇÃO-   APTO
DINAMOMETRIA

POSIÇÃO  105
DATA NASC  29/11/2000
CANDIDATO  Maria Vitoria Dias De Souza
Nº INSC   1476218
MÉDIA FINAL  57,00
1ª AVALIAÇÃO-   APTO
DINAMOMETRIA

POSIÇÃO  106
DATA NASC  12/01/1976
CANDIDATO  Edilson Francisco Luiz
Nº INSC   1445054
MÉDIA FINAL  57,00
1ª AVALIAÇÃO-   N.C.-INAPTO
DINAMOMETRIA 

POSIÇÃO  107
DATA NASC  03/05/1982
CANDIDATO  Nelson Ortega Junior
Nº INSC   1445327
MÉDIA FINAL  57,00
1ª AVALIAÇÃO-   N.C.-INAPTO
DINAMOMETRIA

POSIÇÃO  108
DATA NASC  14/09/1994
CANDIDATO  Gustavo Henrique Guerra Paulo
Nº INSC   1461653
MÉDIA FINAL  57,00
1ª AVALIAÇÃO-   APTO
DINAMOMETRIA 

POSIÇÃO  109
DATA NASC  20/11/1990
CANDIDATO  Uezi Da Silva Seisque
Nº INSC   1482311
MÉDIA FINAL  56,00
1ª AVALIAÇÃO-   APTO
DINAMOMETRIA 

POSIÇÃO  110
DATA NASC  09/03/1999
CANDIDATO  Daniel Constancio Pereira
Nº INSC   1481168
MÉDIA FINAL  56,00 
1ª AVALIAÇÃO-   APTO
DINAMOMETRIA 

POSIÇÃO  111
DATA NASC  13/11/1983
CANDIDATO  Alex Sandro Panazio
Nº INSC   1446871
MÉDIA FINAL  56,00
1ª AVALIAÇÃO-   APTO
DINAMOMETRIA 
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POSIÇÃO  112
DATA NASC  01/02/1988
CANDIDATO  Joao Benedito De Oliveira Junior
Nº INSC   1446194
MÉDIA FINAL  56,00
1ª AVALIAÇÃO-   N.C.-INAPTO
DINAMOMETRIA 

POSIÇÃO  113
DATA NASC  27/05/1999
CANDIDATO  Diego William Da Silva Ribeiro Veiga
Nº INSC   1481557
MÉDIA FINAL  56,00
1ª AVALIAÇÃO-   APTO
DINAMOMETRIA 

POSIÇÃO  114
DATA NASC  31/03/1993
CANDIDATO  Felipe Matheus Souza Nogueira
Nº INSC   1482404
MÉDIA FINAL  56,00
1ª AVALIAÇÃO-   APTO
DINAMOMETRIA

POSIÇÃO  115
DATA NASC  25/04/1978
CANDIDATO  Claudio Viveiros
Nº INSC   1452682
MÉDIA FINAL  56,00
1ª AVALIAÇÃO-   APTO
DINAMOMETRIA 

Estância Turística de Avaré, aos 27 de Dezembro de 2022.

COMISSÃO EXAMINADORA DO TAF CONCURSO PUBLICO
DESIGNAÇÃO – DECRETO  6661/2022, de 27 de Janeiro de 

2022 SEC. DE FAZENDA

COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE 
FISCALIZAÇÃO/ISS

MULTAS:

259/22 – RUA RUFINO GOMES – 5.372.020-000 – AMFK – EN-
TULHO IRREGULAR           
260/22 – RUA ORANGE – F.020.011-000 – JPSF – QUEIMADA 

NOTIFICAÇÕES:

1645/22 – AV BRASILIA – 5.012.002-000 – DOA – 5.012.002-000 – 
DOA – AUSÊNCIA DE LIMPEZA   
1772/22 – RUA SÃO PEDRO – 3.029.021-000 – JRC – AUSÊNCIA 
DE LIMPEZA              
1774 22 – RUA JOÃO PESSOA – R.012.012-000 – CJU – AUSÊN-
CIA DE LIMPEZA               
1782/22 – RUA NOVE DE JULHO – DD*-1J16 : SEAT – VEÍCULO 
LEI 384/99        
1783/22 – RUA NOVE DE JULHO – CK*- 7488 – JAC – VEÍCULO 
LEI 384/99 
1784/22 – RUA NOVE DE JULHO – CC*-9878 – KSB  – VEÍCULO 
LEI 384/99 
1785/22 – RUA NOVE DE JULHO – FA*-7B77 – EBS – VEÍCULO 
LEI 384/99 
1786/22 – RUA GERALDO JOSÉ SILVESTRE – CS*-0681 – AMR 
– VEÍCULO LEI 384/99
1787/22 – PRAÇA AVARÉ 1 – CD*-0506 – MRBT – VEÍCULO LEI 
384/99 
1791/22 – RUA AMAZONAS – 3.076.011-000 – WRG – AUSÊNCIA 
DE LIMPEZA
1792/22 – RUA ALFREDO MARQUES DO VALE – 5.272.026-000 
– SNO – IRREGULARIDADE LEI 38/03
1793/22 – RUA MARINA LANDI – LGBB – IRREGULARIDAES                       
1800/22 – RUA JESUS DIAS LOPES – 4.732.006-000 – MAL – 
SONORIZAÇÃO

LEGISLATIVO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 15/2022
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Contratada: TELEFONICA BRASIL S/A
Objeto: contratação de empresa prestadora de Serviço Telefônico 
Fixo Comutado (STFC) e serviço 0800 para atender as necessida-
des de telecomunicações da Câmara de Vereadores da Estância 
Turística de Avaré.
Prazo de vigência do contrato: 12 (doze) meses.
Valor: de até R$ 1.322,00 (um mil trezentos e vinte e dois reais) 
mensal, sendo o valor global do Contrato de até R$ 15.864,00.
Referente: Processo nº 17/2022 – Dispensa de Licitação 13/2022
Data do ajuste: 22 de dezembro de 2022.

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara
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Um importante em-
preendimento abriu 
as portas este ano em 
Avaré. O Tenda Ataca-
do inaugurou sua loja 
em setembro.

A unidade gera 250 
empregos diretos, além 
de outros 250 indiretos. 
Anunciado em feverei-
ro, o empreendimento 
contou com o apoio da 
Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré.

O investimento da 
empresa na obra loca-
lizada na Avenida “Pre-
feito Paulo Novaes” foi 
de R$ 50 milhões.

Além do suporte 

Prefeitura deu suporte para instalação 
de novos empreendimentos
Gerando 500 empregos diretos e indiretos, Tenda Atacado contou com apoio do município

do município desde a 
aprovação do projeto, a 
Secretaria de Indústria 
e Comércio auxiliou a 
rede durante o proces-
so seletivo por meio do 
Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) e 
do Centro de Atendi-
mento ao Trabalho e 
Empreendedor (CATE).

Outra importante 
empresa a iniciar as ati-
vidades em 2022 foi a 
Raiar Orgânicos, uma 
das maiores produtora 
de ovos orgânicos do 
Brasil.

Embora já estivesse 
em atividade, a granja 

inaugurou formalmente 
os trabalhos em maio. 
São centenas de empre-
gos diretos e indiretos. A 
empresa também con-
tou com o apoio da Pre-
feitura de Avaré.

Mais ações
A Secretaria de In-

dústria e Comércio 
manteve ainda a preo-
cupação de garantir a 
qualificação dos traba-
lhadores de Avaré.

Diversas capacita-
ções, palestras e visitas 
técnicas foram feitas 
em parceria com SE-
BRAE e SENAI, entre 
outras entidades.

Parte da mão de 
obra foi absorvida por 
empresas como a Lu-
nelli, do ramo têxtil, 
parceira do município 
em iniciativas de quali-
ficação.

Já o CATE e o PAT 
mantiveram duran-
te 2022 o trabalho de 
gerenciar e informar as 
vagas de empregos dis-
poníveis na cidade.

Outras ações
Em março, Avaré foi 

palco da 5ª reunião do 
Programa de Articula-
ção Regional de Políti-
cas Públicas. O objetivo 
do evento promovido 

pelo SEBRAE e FGV Pro-
jetos -Fundação Getúlio 
Vargas foi estimular a 
economia e o empre-
endedorismo na região.

O município recebeu 
ainda o selo do Prêmio 
SEBRAE – Prefeito Em-
preendedor, que desta-
ca administradores que 
implantaram projetos 
com resultados com-
provados com foco no 
desenvolvimento dos 
pequenos negócios.

Paralelamente, a 
pasta vem trabalhando 
em projetos para o fo-
mento do comércio e 
da indústria. Outra linha 

de ação é a concessão 
de terrenos para novos 
empreendimentos. 

Em setembro, o mu-
nicípio formalizou a 
concessão de área para 
a instalação de uma 
empresa de cosmético 
no distrito industrial do 
Bairro Camargo. 

A Associação Be-
neficente Oncológica 
Voluntários de Avaré 
(ABOVA) também foi 
beneficiada com a do-
ação de um terreno 
em 2022. Outras ações 
semelhantes perma-
necem em desenvolvi-
mento.
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Em 2022, a Secretaria Mu-
nicipal de Esporte e Lazer 
intensificou a oferta de mo-
dalidades esportivas à popu-
lação.  

Atletismo, basquete, fut-
sal, futebol, judô, handebol, 
natação voleibol, futebol de 
rua, tênis de mesa, xadrez e 
capoeira são as opções dis-
ponibilizadas gratuitamente 
por meio de escolinhas man-
tidas pelo município.

As atividades esportivas 
reúnem aproximadamente 
1500 jovens. Atendendo aos 
pedidos da comunidade, a 
pasta deu início às atividades 
da Escolinha de Futebol do 
povoado Barra Grande.

Atletas e equipes de di-

Avaré é destaque em várias Avaré é destaque em várias 
modalidades esportivasmodalidades esportivas

Secretaria Municipal de Esporte intensificou oferta de escolinhas para a população em 2022
versas modalidades tiveram 
destaque e conquistaram 
medalhas nos mais variados 
campeonatos país afora.

Judô, natação, jiu-jitsu, 
basquete, malha, vôlei, fute-
bol americano e hapkido são 
alguns dos exemplos.

Os atletas avareenses 
contaram com apoio da pas-
ta em todas as etapas. Os 
resultados positivos aparece-
ram ao longo de todo o ano.

Avaré conquistou meda-
lhas de ouro e bronze na 84ª 
edição dos Jogos Abertos 
“Horácio Baby Barioni”.

Além disso, a equipe de 
basquete da cidade obteve 
uma vitória inédita nos Jo-
gos Regionais, tradicional 

competição promovida pela 
Secretaria de Esportes do Es-
tado de São Paulo.

A equipe de basquete 
também foi campeã em sua 
categoria nos Jogos Escola-
res do Estado de São Paulo 
(JEESP) realizados em Praia 
Grande.

Atletas avareenses ainda 
conquistaram ouro e bron-
ze após chegarem à final do 
Campeonato Brasileiro de 
Karatê.

Além disso, Avaré con-
quistou 5 medalhas na edi-
ção dos Jogos da Melhor 
Idade (JOMI) realizada em 
maio em Cerquilho. Foram 
2 medalhas de prata e 3 de 
bronze. 

Paralelamente, a Secre-
taria Municipal de Esporte 
e Lazer realizou novas edi-
ções do Campeonato de 
Veteranos “Benedito da Sil-
va Bugrinho”, do Campeo-
nato Municipal de Futebol e 
do Campeonato de Futebol 
Jubileu de Ouro.

Outro importante evento 
foi o 1º Circuito de Inclusão 
que reuniu aproximadamen-
te 400 pessoas no Camping 
Municipal, um dos cartões-
-postais de Avaré.  

A edição que disponibili-
zou uma programação cul-
tural e esportiva foi realizada 
em parceria com a Secretaria 
Especial dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência. 

Melhorias estruturais
Os espaços utilizados pela 

pasta também receberam 
melhorias. 

O piso da quadra do Gi-
násio Municipal Tico do Ma-
nolo, situado no Brabância, 
foi revitalizado através de 
convênio com o Governo Es-
tadual.

Além de ganhar piso es-
portivo vinílico, o espaço 
recebeu traves móveis para 
futsal e handebol e um par 
de postes para vôlei oficial, 
incluindo redes.

Inaugurado em 1996, o 
ginásio poliesportivo é uti-
lizado pelas escolinhas es-
portivas e para a disputa de 
campeonatos.
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O Fundo Social de 
Solidariedade encerrou 
2022 com mais uma 
edição do tradicional 
Natal das Crianças. 

Cerca de 1600 pe-
quenos e pequenas 
previamente cadas-
trados ganharam car-
rinhos e bonecas. A 
edição contou com a 
distribuição de cachor-
ro-quente, refrigerante, 
algodão-doce, pipoca e 
sorvete.

O evento teve ain-
da a já tradicional che-
gada de paraquedas 
do Papai Noel. Após 
descer no Parque de 
Exposições “Fernando 
Cruz Pimentel”, o bom 

Natal das Crianças e entrega de 
cestas encerram ano do Fundo Social
Além de eventos tradicionais, órgão assistencial desenvolveu diversas campanhas ao longo 
de 2022

velhinho recebeu os 
pequenos para fotos e 
abraços.

Outra ação realizada 
no final de ano foi a en-
trega 2 mil de Cestas de 
Natal para beneficiários 
previamente cadastrados. 

A ação é uma par-
ceria com a Secretaria 
Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento 
Social (SEMADS), res-
ponsável pela avaliação 
técnica dos pedidos. 

Eventos 
O ano que termina 

marcou ainda a volta 
da Festa das Crianças, 
suspensa por dois anos 
devido à pandemia do 
novo coronavírus. 

Cerca de 3 mil pes-
soas participaram da 
edição realizada em 
outubro. Brinquedos 
infláveis, pintura facial, 
recreação esportiva e 
passeio na plataforma 
móvel do Corpo de 
Bombeiros, entre ou-
tras atrações, fizeram a 
alegria da criançada.

Paralelamente, o 
Fundo Social executou 
várias iniciativas sociais 
durante o ano. Cerca 
de 854 famílias foram 
beneficiadas pela Cam-
panha do Agasalho. 

O órgão arrecadou 
e doou material de 
construção, móveis, ali-
mentos e fraldas e fez 

empréstimos de cadei-
ras de roda, cadeiras de 
banho, andador e mu-
letas. 

Além disso, 3050 
cestas recebidas do 
Fundo Social de São 
Paulo (FUSSP) foram 

revertidas para a popu-
lação em situação de 
vulnerabilidade em par-
ceria com a SEMADS.

A Prefeitura da 
Estância Turística de 
Avaré garantiu a re-
posição salarial de 
10% aos servido-
res municipais em 
2022. 

Funcionalismo teve 
aumento de 10% em 2022
Prefeitura de Avaré também aumentou o 
vale-alimentação para R$ 400

O benefício que 
entrou em vigor em 
maio engloba empre-
gados públicos, pen-
sionistas e inativos, 
totalizando mais de 
2500 funcionários. 

A Prefeitura de 
Avaré já havia amplia-
do o vale-alimenta-
ção no início de 2022. 
O benefício passou 
de R$ 250 para R$ 
400.
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A exemplo de anos 
anteriores, a Prefeitu-
ra da Estância Turística 
de Avaré deu prosse-
guimento à ampliação 
da Frota Municipal em 
2022.

Além de veículos 
para o cumprimento de 
demandas relacionadas 
aos mais diversos seto-
res, o ano foi marcado 
pela chegada de equi-
pamentos pesados. 

O período foi inicia-
do com a chegada de 
duas novas ambulân-
cias para o transporte 
de pacientes e acom-
panhantes.

Frota Municipal: ano é marcado pela Frota Municipal: ano é marcado pela 
conquista de equipamentos pesadosconquista de equipamentos pesados
Motoniveladora e retroescavadeira são alguns dos itens incorporados ao município em 2022

Já o mês de maio foi 
marcado pela conquis-
ta de uma pá-carrega-
deira, caminhão-pipa, 
ambulância e picape, 
esta última do Pro-
grama Cidadania do 
Campo – Segurança do 
Agro.

Outra caminhonete 
com as mesmas espe-
cificações para atuação 
na zona rural havia sido 
recebida no mês ante-
rior. 

Outra importante 
aquisição foi o Cas-
tramóvel, unidade ci-
rúrgica itinerante que 
disponibiliza gratuita-

mente cirurgias para 
esterilização de cães e 
gatos machos median-
te inscrição prévia.

A Secretaria Muni-
cipal de Agricultura e 
Abastecimento tam-
bém obteve um trator, 
pulverizador, grade 
aradora, arador subso-
lador e distribuidor de 
calcário e sementes. 
Os equipamentos são 
empregados no apoio 
ao pequeno produtor 
rural. 

Já a Secretaria Mu-
nicipal de Assistência e 
Desenvolvimento So-
cial (SEMADS) adqui-

riu dois veículos para 
utilização nas deman-
das do Centro de Re-
ferência Especializado 
de Assistência Social 
(CREAS) e do Centro 
Dia do Idoso “Luiz De 
Paschoal”.

A pasta também 
conquistou um cami-
nhão caminhão-baú 
para o transporte de 
alimentos por meio de 
convênio com o Gover-
no Federal. 

A Secretaria Muni-
cipal de Educação, por 
sua vez, recebeu um 
ônibus com 44 lugares 
para o trasporte de 

alunos da zona rural. 
O ano foi carac-

terizado ainda pela 
chegada de uma re-
troescavadeira, cami-
nhão-basculante e mo-
toniveladora. 

Já a Coordenadoria 
Municipal de Proteção 
e Defesa Civil terminou 
2022 com o reforço de 
uma picape equipada 
com tanque de água. 

O equipamento irá 
auxiliar no combate a 
incêndios em vegeta-
ção durante o período 
de estiagem.

A Prefeitura de Ava-
ré encerrou o ano com 

o recebimento de uma 
Van acessível para uso 
da Secretaria Especial 
dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência (SE-
DPD).

O veículo conta com 
plataforma elevatória 
para a acomodação de 
cadeirantes e pessoas 
com mobilidade redu-
zida.

O coletivo será uti-
lizado nos projetos 
desenvolvidos pela SE-
DPD, os quais incluem 
cursos, viagens e ofici-
nas, além de demandas 
específicas da assisten-
te social.
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A Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré finalizou 
importantes obras de infra-
estrutura, saúde, educação 
e turismo em 2022. 

O ano foi encerrado 
com a inauguração da 
Arena de Eventos durante 
a 52ª Exposição Municipal 
Agropecuária e Industrial 
de Avaré (Emapa). 

Com capacidade para 
40 mil pessoas, o espaço 
localizado no Parque de 
Exposições “Fernando Cruz 
Pimentel” é um dos maio-
res da América Latina. 

Além de receber a tra-
dicional feira avareense, a 
arena será utilizada para 
incrementar o turismo de 
eventos da estância turís-
tica. 

O empreendimento 
foi viabilizado com recur-
sos do Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimen-
to dos Municípios Turísti-
cos (DADETUR). 

As inaugurações, con-
tudo, começaram em fe-
vereiro. A primeira leva 
contou com a entrega da 
pavimentação da Avenida 

Prefeitura de Avaré inaugura 
importantes obras em 2022
Turismo, infraestrutura e educação foram alguns dos setores beneficiados

RETROSPECTIVA

“Vereador Paulo Fernando 
Lopes Ward”. 

Com acesso pelo Túnel 
“Milton Monti”, a via que 
liga a Vila Cidade Jardim 
à Vila Martins garantiu a 
integração da região e fa-
cilitou o acesso ao centro 
da cidade.  

O Mercado Municipal 
também teve sua revitali-
zação inaugurada na oca-
sião. O prédio histórico de 
1908 ganhou acessibilida-
de e novos sanitários, en-
tre outras melhorias. 

Outra grande obra fi-
nalizada foi a Escola Muni-
cipal “Professora Maria Pie-
rina Domiciano Silvestre”, 
localizada no Bairro Alto. 

Com área total de 
quase 3 mil metros qua-
drados e capacidade para 
700 alunos, a nova unida-
de escolar iniciou as ativi-
dades em agosto. 

O Centro de Educa-
ção Infantil “Professora 
Martha Cardozo Righi”, 
situada no Jardim Dona 
Laura, também já foi inau-
gurado e deve entrar em 
atividade em breve. Outra 

unidade com o mesmo 
porte está em construção 
no Jardim Paraíso. 

O início de 2022 foi 
marcado ainda pela inau-
guração dos sanitários 
do Camping Municipal 
e do calçadão da orla do 
Balneário Costa Azul, às 
margens da Represa Juru-
mirim, principal cartão-
-postal da Estância Turísti-
ca de Avaré.

Outro importante em-
preendimento entregue 
na época foi a pavimen-
tação da vicinal “Dr. Munir 
Abbud” (AVRs 040/169).

A obra é resultado de 
parceria entre a Prefeitura 
de Avaré e a Fazenda dos 
Milagros. São sete qui-
lômetros de asfalto que 
promoveram a integração 
na zona rural, ampliando 
o acesso e facilitando o 
escoamento da produção 
agrícola. 

A Prefeitura de Avaré 
também pavimentou im-
portantes vias em 2022. 
Entre elas a Avenida 
“Doutor Antonio Sylvio da 
Cunha Bueno”, que interli-

ga a Avenida Anápolis e a 
Rodovia João Mellão (SP-
255) aos bairros Brabân-
cia, Di Fiori e adjacências, 
passando pelo Lago Ber-
tha Bannwart. 

Outra via a passar por 
intervenção foi a Avenida 
“Donguinha Mercadante”, 
cujo último trecho de ter-
ra recebeu asfaltamento. 

Ligada à Rodovia João 
Mellão (SP-255), a via lo-
calizada no Jardim Painei-
ras é um importante polo 
industrial e comercial, 
além de ter importante 
papel na integração da 
região.  

Totalizando pouco 
mais de mil metros de 
extensão, a pavimentação 
da Avenida “Domingos 
Leon Cruz” foi outra obra 
de destaque em 2022. 

O empreendimento 
contemplou o recapea-
mento de trechos asfalta-
dos em etapas anteriores, 
além da construção de 
calçadas.

Iniciado em 2020, o 
empreendimento foi tem-
porariamente suspenso 
devido à demanda judicial 
envolvendo a rede elétrica.

Posteriormente, o 
município obteve o aval 
da Justiça para finalizar o 
trecho que constava no 
projeto. 

A segunda faixa da 
Avenida “Getúlio Vargas”, 
que conecta a Vila Jardim 
ao Jardim Dona Laura, 
também foi contemplada 
pela melhoria. 

Outra pavimentação 
concluída foi a da Rua Mi-

lão, no Jardim Europa II. 
Sede de diversos empreen-
dimentos comerciais, a via 
tem uma localização estra-
tégica por se tratar de uma 
marginal da Rodovia João 
Mellão (SP-255).

Uma das vias mais ex-
tensas da cidade, a Rua 
Mato Grosso teve seu 
último trecho de terra 
pavimentado este ano. 
A importante rua corta o 
centro da cidade e liga as 
zonas leste e oeste

Paralelamente, o mu-
nicípio executou mais 
uma etapa da pavimenta-
ção no Loteamento Terras 
de São José. 

A localidade vem ga-
nhando infraestrutura ano 
a ano graças aos investi-
mentos do município. 

Outras obras 
Além disso, ruas de 

diversos bairros foram re-
capeadas em 2022. Esse é 
o caso do Camargo e Bra-
bância. 

A Avenida “Joselyr de 
Moura Bastos”, importan-
te acesso à cidade para 
quem trafega pela Rodo-
via João Mellão (SP-255), 
também foi recapeada. 

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré 
concluiu 2022 com o re-
capeamento da Avenida 
“Professor Celso Ferreira 
da Silva”, que liga o centro 
da cidade ao Jardim Euro-
pa e adjacências.

O município também 
instalou dois moder-
nos pontos de ônibus na 
Avenida “Major Rangel” 
e construiu rampas de 

acessibilidade na região 
central da cidade. Outras 
700 estão previstas para 
os próximos anos. 

As obras continuam 
com a construção do 
novo prédio que vai rece-
ber o Serviço de Acolhi-
mento Institucional para 
Crianças e Adolescentes, 
conhecido popularmen-
te como Casa Abrigo. O 
investimento no equipa-
mento social supera R$ 3 
milhões.  

Já o posto de saúde 
do Jardim Brasil foi refor-
mado. A unidade ganhou 
acessibilidade e teve seus 
ambientes revitalizados.

O setor, aliás, foi in-
crementado com a inau-
guração do Ambulatório 
Médico de Especialidades 
(AME) de Avaré. 

Além da cidade-sede, 
o equipamento estadual 
atende a outras 16 cida-
des da região. O início 
das atividades do AME 
contribuiu para desafogar 
a demanda em diversas 
especialidades e procedi-
mentos. 

Manutenção 
Por meio da Secreta-

ria Municipal de Serviços, 
a Prefeitura manteve em 
2022 um cronograma 
permanente de manuten-
ção da infraestrutura ur-
bana e rural de Avaré. 

Os trabalhos incluem 
a execução da Operação 
Tapa-buracos, a limpeza 
de locais públicos, capina 
de áreas verdes e manu-
tenção de estradas rurais, 
entre outras ações.  
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Retomada de eventos 
importantes presenciais, 
inauguração de escola, 
capacitações. Essas são al-
gumas ações promovidas 
em 2022 pela Secretaria 
Municipal de Educação. 

Alunos da Rede Mu-
nicipal de Ensino come-
çaram o ano recebendo o 
kit Ciranda Literária, mate-
rial pedagógico de apoio 
para incentivar a leitura. 

O conjunto foi en-
tregue do Berçário I até 
a modalidade Educação 
para Jovens e Adultos 
(EJA). Cada kit é adequa-
do à faixa etária e à fase 
escolar do aluno. 

O ano que termina 
também foi marcado pelo 
retorno de importantes 
eventos após dois anos 
de restrições sanitárias.

RETROSPECTIVA

Educação promove retorno de 
importantes eventos presenciais
Inauguração de escola e entrega de kit literário são algumas das ações da pasta em2022

Estudantes participa-
ram em junho da pas-
seata em comemoração 
ao Dia Mundial do Meio 
Ambiente, parceria com 
a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente.

O Desfile Cívico, outro 
tradicional evento, tam-
bém foi retomado e in-
tegrou as comemorações 
dos 161 anos da Estância 
Turística de Avaré. 

Com o tema “Pande-
mia (O Novo Normal)” e o 
slogan “Troque a Máscara 
da Pandemia pela Másca-
ra da Alegria”, evento con-
tou com a participação de 
escolas municipais, Polí-
cia Militar, entidades da 
sociedade civil e bandas 
musicais. 

Pais, alunos, professo-
res, auxiliares de Desen-

volvimento Infantil (ADI) 
e público em geral parti-
ciparam ainda da 3ª Mos-
tra da Educação realizada 
em outubro no Largo São 
João.

A proposta da Secreta-
ria Municipal de Educação 
foi promover a integração 
entre escolas municipais, 
profissionais e sociedade.

Outra atividade re-
tomada foi o Programa 
Educacional de Resistên-
cia às Drogas e à Violência 
(PROERD), parceria com a 
Polícia Militar (PM).

Aproximadamente 
300 alunos de oito escolas 
municipais participaram 
da formatura realizada 
em novembro no Ginásio 
“Kim Negrão”. 

O ano também foi 
marcado pela inaugura-

ção da escola municipal 
“Professora Maria Pierina 
Domiciano Silvestre”. 

Atendendo a aproxi-
madamente 450 alunos, o 
amplo e moderno prédio 
iniciou as atividades em 
agosto. 

Já o Centro de Educa-
ção Infantil (CEI) “Profes-
sora Maria Lúcia Batistetti 
Martins Rodrigues (Malu)” 
reiniciou as atividades 
após reforma em seu in-
terior. Cerca de 120 alu-
nos estão matriculados na 
unidade. 

Aprendizagem 
A preocupação com a 

aprendizagem no cenário 
pós-pandemia foi uma 
preocupação da pasta em 
2022. 

A Plataforma Digi-
tal continuou auxiliando 
estudantes no processo. 
A ferramenta digital foi 
muito utilizada quando as 
aulas foram suspensas no 
início da pandemia do co-
ronavírus.

Com o retorno dos 
alunos às escolas munici-
pais, a Plataforma Digital 
passou a disponibilizar 
informações e atividades 
complementares aos es-
tudantes, aproveitando o 
engajamento na internet 
característico das novas 
gerações.

Por meio das secreta-
rias de Saúde e Educação, 

o município promoveu 
um mutirão para identi-
ficar falhas de aprendiza-
gem entre alunos. 

Psicólogos, fonoau-
diólogos e psicopedago-
gos participaram da ação, 
entre outros técnicos. 
O objetivo foi agilizar o 
diagnóstico e apontar os 
caminhos para um trata-
mento efetivo, orientação 
ou acompanhamento.

As atividades que in-
cluíram o Dia D de Com-
bate à Dificuldade de 
Aprendizagem foram 
realizadas no Centro Pe-
dagógico e Administrati-
vo da Educação Especial 
(CPAEE). 

O órgão ligado à Edu-
cação atua na inclusão em 
ambiente escolar de crian-
ças com deficiência. Cria-
do em 2021, o CPAEE tem 
colhido bons resultados e 
virou referência para pro-
fissionais de toda a região. 

A Educação também 
destinou R$ 404 mil neste 
ano para a Associação de 
Pais e Amigos dos Excep-
cionais (APAE) de Avaré.  

O recurso do Fundo 
de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação 
Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Edu-
cação (FUNDEB) foi repas-
sado por meio de um ter-
mo de fomento assinado 
com a Prefeitura. 

O montante foi apli-
cado na manutenção da 
Educação Especial, que 
atende 72 alunos de 6 a 
30 anos. 

Capacitações 
Entre outras ações, a 

Secretaria Municipal da 
Educação promoveu uma 
série de capacitações du-
rante o ano. 

A pasta ofereceu, por 
exemplo, formação gra-
tuita em Língua Brasileira 
de Sinais (LIBRAS), Siste-
ma Braille e Análise do 
Comportamento Aplicada 
(ABA) para o atendimento 
de crianças com Trans-
torno do Espectro autista 
(TEA) regularmente matri-
culadas em escolas muni-
cipais. 

Profissionais da Edu-
cação, servidores de 
órgãos públicos, funcio-
nários de instituições pri-
vadas e, principalmente, 
familiares participaram 
da iniciativa. 

Já os temas primeiros 
socorros, cordel, direi-
to do trabalhador, saúde 
pública, desafios pedagó-
gicos no pós-pandemia, 
bullying, técnicas para ali-
viar o estresse, alfabetiza-
ção infantil e alimentação 
saudável foram discutidos 
entre alunos e profissio-
nais por meio de encon-
tros, capacitações ou pa-
lestras.
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O ano que termina 
foi marcado pela inau-
guração do Ambulatório 
Médico de Especialidades 
(AME) de Avaré e por ou-
tras ações que se conver-
teram em benefício para a 
população.

O Pronto Socorro 
Municipal iniciou 2022 
com a instalação de um 
tanque próprio de oxi-
gênio medicinal, dupli-
cando a capacidade da 
unidade para atender 
pacientes que precisam 
do suprimento.

É a primeira vez que a 
unidade tem um reserva-
tório desse porte, infor-
mou na época a Secreta-
ria Municipal de Saúde.

Já a carreta do Progra-
ma Mulheres de Peito fez 
mamografias gratuitamen-
te no Parque de Exposições 

Saúde: 2022 é marcado Saúde: 2022 é marcado 
pela inauguração do AMEpela inauguração do AME

RETROSPECTIVA

Conquista de UTI, tomógrafo e novo serviço em cardiologia também são destaque
“Fernando Cruz Pimentel”. 

A ação do Governo do 
Estado de São Paulo foi 
executada por meio de 
parceria com a Saúde.

AME
Inaugurado em março, 

o AME Vale do Jurumirim 
ajudou a escoar a deman-
da reprimida no municí-
pio para diversos exames 
e procedimentos.

Muito aguardado pela 
população e pelo poder 
público, o equipamento 
estadual atende a 17 cida-
des da região. 

Já a Santa Casa de 
Misericórdia de Avaré im-
plantou neste ano o ser-
viço de Hemodinâmica. A 
conquista é fruto de par-
ceria com a Saúde. 

A área da Cardiologia 
diagnostica e trata do-
enças do coração e dos 

vasos sanguíneos com o 
auxílio de catéteres. 

Com isso, pacientes 
de Avaré e região não de-
pendem mais de vagas 
em outros hospitais para 
se submeterem ao pro-
cedimento. A pasta busca 
agora credenciar o serviço 
junto ao Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

Outra importante 
ação que contou com 
os esforços da Secretaria 
Municipal de Saúde foi a 
conquista de 10 novos lei-
tos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) para a San-
ta Casa. A entidade filan-
trópica atua em convênio 
com o município. 

Avaré é referência para 
17 municípios da região. 
A necessidade de novos 
leitos para atender à de-
manda foi apresentada à 

Diretoria Regional de Saú-
de de Bauru (DRS VI), que 
atendeu ao pedido do 
município e do hospital. 

Além disso, a Santa 
Casa de Misericórdia de 
Avaré recebeu um novo 
tomógrafo também por 
meio de gestões feitas 
pela Saúde junto à DRS VI. 

Já o Ambulatório DST/
AIDS de Avaré ganhou cal-
çamento interno. A unida-
de funciona atualmente no 
prédio do posto do Bairro 
Ipiranga, com entrada pela 
lateral do imóvel.

Covid 
A Secretaria Municipal 

da Saúde ampliou a vaci-
nação contra a Covid-19 
em 2022. Para alcançar os 
públicos aptos, a imuniza-
ção foi disponibilizada em 
escolas municipais e lo-
cais como o Ginásio “Kim 

Negrão” e Largo São João. 
A vacina permanece à 

disposição nas unidades 
de saúde. O esforço trouxe 
resultado: Avaré tem hoje 
94,8% da população com 
o esquema vacinal iniciado. 

Após 43 mil atendi-
mentos, o Ambulatório 
de Síndrome Respiratória 
encerrou as atividades 
neste ano. A decisão da 
pasta foi tomada após a 
redução dos casos de Co-
vid-19 em Avaré.

A demanda passou a 
ser atendida temporaria-
mente no Posto Ipiranga, 
sendo definitivamente 
repassada às unidades de 
saúde em outubro. 

Outras ações 
A Saúde executou ain-

da as tradicionais campa-
nhas de vacinação previstas 
no calendário e promoveu 

ações de conscientização 
sobre suicídio, câncer de 
mama e próstata em uni-
dades e espaços públicos. 

Paralelamente, a pasta 
deu continuidade a ações 
que fazem parte da roti-
na do setor. Isso inclui a 
contratação de médicos, 
aquisição de insumos, 
disponibilização de medi-
camentos, administração 
do Pronto Socorro Muni-
cipal e transporte de pas-
sageiros para tratamento 
e consultas, entre outras 
demandas.

Já o trabalho da Vigi-
lância Sanitária teve conti-
nuidade com vistorias em 
estabelecimentos e o de-
senvolvimento de ações 
para o combate à dengue, 
zica e chikungunya, in-
cluindo outras iniciativas 
em prol da saúde coletiva.
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A Secretaria Munici-
pal de Turismo encer-
rou 2022 preparando 
Avaré para as festivida-
des de final de ano. 

Enfeites natalinos 

Avaré foi inserida no mapa do 
Ministério Turismo em 2022

RETROSPECTIVA

Secretaria Municipal de Turismo encerrou ano com implantação de decoração natalina

foram instalados em 
pontos estratégicos da 
cidade, como no pórti-
co da Avenida “Prefei-
to Paulo Novaes” e em 
ruas da região central. 

A pasta também ins-
talou duas árvores de 
Natal: uma na rotatória 
próxima ao Parque de 
Exposições “Fernando 
Cruz Pimentel” e outra 

no Largo do Mercado. 
Durante 2022, o Tu-

rismo executou uma 
série de ações para 
incrementar o setor. 
Foram realizadas, por 
exemplo, exposições de 
artistas no Ponto de In-
formação Turística (PIT).

A Secretaria Munici-
pal de Turismo também 
conseguiu incluir Avaré 
no Sistema de Infor-
mações do Mapa do 
Turismo Brasileiro (SIS-
Mapa), ligado ao Minis-
tério do Turismo.

Além de reconhecer 
a vocação turística das 
cidades, o Mapa do Tu-
rismo é referência para 
políticas públicas e a 
destinação de recursos 
federais para obras de 
infraestrutura.

Após articulações da 
pasta, Avaré também 
deve fazer parte do Ro-
teiro da Fé e Tradições 
Religiosas em discussão 
na Assembleia Legisla-
tiva de São Paulo.

Além de ser um lo-
cal religioso, o Santuário 
Nossa Senhora das Do-
res é considerado patri-
mônio cultural, histórico 
e arquitetônico da re-
gião, recebendo turistas 
durante todo o ano.

Também são desta-
que neste ano a instala-
ção do letreiro “Eu Amo 
Avaré” no Balneário Cos-
ta Azul e a conquista de 
um píer de 62 metros 
com deck e mirante. 

Mais ações
A pasta promoveu 

ainda a “Semana da 

Pesca” no lago orna-
mental “Bertha Ban-
nwart”. Tradicional no 
município, a atividade 
aberta ao público inte-
grou as comemorações 
dos 161 anos de Avaré.

Paralelamente, o se-
tor deu apoio às feiras 
de artesanato e gas-
tronomia realizadas no 
Camping Municipal e 
no Largo São João, bem 
como à tradicional pro-
cissão fluvial em louvor 
a Imaculada Conceição, 
padroeira do Costa Azul.

O encontro de car-
ros antigos promovido 
no cartão-postal da es-
tância pela Associação 
Avaré de Antigomobi-
lismo (Aavant) também 
contou com o apoio da 
pasta.

Moradores da Vila Esperança receberam escritura em 2022
Ação garantiu segurança jurídica a 
contemplados por programa de regularização

A Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré en-
tregou escrituras a 101 
moradores da Vila Es-
perança contemplados 
pelo Programa Estadual 
de Regularização Fundi-
ária -Cidade Legal.

Parceria com o mu-
nicípio por meio da Se-
cretaria Municipal de 
Habitação, a iniciativa 

garantiu a emissão do 
documento definitivo 
aos munícipes que se 
enquadraram nos cri-
térios estabelecidos, 
trazendo segurança ju-
rídica aos proprietários.

O trabalho teve iní-
cio em 2020, quando 
técnicos do programa 
estadual fizeram o le-
vantamento na Vila Es-

perança com o auxílio 
da pasta.

A Vila Esperança foi 
criada há mais de 20 
anos como um lotea-
mento social. Na oca-
sião, a Prefeitura doou 
terrenos para que as 
famílias carentes cons-
truíssem suas moradias, 
propriedades que ago-
ra ganharam a escritura.



EDIÇÃO 1.098 | AVARÉ,  31 DE DEZEMBRO DE 2022 15

Numa vitória his-
tórica para a saúde 
coletiva, a Secretaria 
Municipal de Meio Am-
biente conseguiu retirar 
aproximadamente 400 
toneladas de amianto 
que haviam sido aban-
donadas em Avaré há 
22 anos por uma em-
presa que encerrou as 
atividades nos anos 
2000.

O resíduo da fibra 
que pode causar câncer 
estava em um imóvel 
às margens da SP-255 

Retirada de amianto abandonado 
foi importante conquista em 2022

RETROSPECTIVA

Meio Ambiente também promoveu a limpeza de córregos que cortam a zona urbana de 
Avaré

(Rodovia João Mellão).
A operação foi con-

cluída em maio de 
2022. “Além da remo-
ção do material, foi fei-
to o rescaldo no local e 
a lavagem do barracão 
para eliminar qualquer 
resíduo. Encerrou-se o 
caso amianto em Avaré. 
E com custo zero para 
os cofres públicos”, afir-
mou a pasta na ocasião.

O material foi enca-
minhado para o Centro 
de Gerenciamento de 
Resíduos de Guatapará 

(SP), órgão autorizado 
a receber esse tipo de 
produto.

Proibido no Brasil 
desde 2017, o amian-
to também é um risco 
para a natureza por se 
tratar de um poluente 
que não sofre degrada-
ção.

O trabalho contou 
com o apoio do Depar-
tamento Jurídico do Exe-
cutivo, que conseguiu 
retomar a área da antiga 
Auco/Metal Arte, onde o 
material estava deposi-

tado, de secretarias mu-
nicipais e da nova em-
presa que irá se instalar 
no espaço.
Limpeza de córregos

Outra importante 
ação de 2022 foi a lim-
peza de córregos que 
cortam a zona urbana 
de Avaré.

A iniciativa que in-
tegra o Programa Esta-
dual Rios Vivos tem o 
objetivo de melhorar a 
vazão e ampliar a cap-
tação de águas pluviais, 
contribuindo para pre-

venir enchentes na re-
gião central.

Avaré foi contem-
plada após declarar Es-
tado de Emergência em 
decorrência das fortes 
chuvas registradas em 
fevereiro deste ano.

Além dos córregos, 
galerias pluviais foram 
inspecionadas para a 
verificação de eventuais 
problemas estruturais.

Mais ações 
O Meio Ambiente 

também deu continui-
dade em 2022 a pro-

gramas de Educação 
Ambiental e executou 
projetos focados na ar-
borização de espaços 
públicos de Avaré.

Entre outras con-
quistas, o município foi 
certificado no Progra-
ma Município Verde 
Azul (PMVA).

O desempenho dos 
645 municípios pau-
listas é ranqueado de 
acordo com a pontua-
ção. Avaré classificou-
-se em 91º lugar, ob-
tendo nota 76,25.
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A Estância Turística de 
Avaré terminou 2022 re-
cebendo o Prêmio do Pro-
grama Município Agro – 
Cidadania no Campo. 

Somando 78,5 pontos, 
a cidade se classificou em 
62º lugar no ranking pau-
lista e ganhou um prêmio 
de R$ 25 mil que será in-
vestido no fortalecimento 
de políticas públicas volta-

Avaré recebeu prêmio do 
Programa Município Agro

RETROSPECTIVA

Confira outras ações da Secretaria Municipal de Agricultura desenvolvidas durante este ano
das ao setor agropecuário.

O programa estimula as 
prefeituras a implementar, 
desenvolver e fortalecer a 
gestão rural. Participaram 
da edição 345 municípios. 

Além do apoio ao pe-
queno produtor rural por 
meio de políticas públicas 
e da conquista de equi-
pamentos e implementos, 
a Secretaria Municipal de 

Agricultura e Abastecimen-
to investiu em capacitação.

Isso incluiu o treina-
mento sobre operação 
corta-fogo em áreas ru-
rais que foi ministrado em 
parceria com o Corpo de 
Bombeiros de Avaré. 

Proprietários rurais, ad-
ministradores de fazendas 
e funcionários de usinas 
que processam cana-de-

-açúcar estiveram no en-
contro.

Pelo segundo ano con-
secutivo, Avaré foi palco 
do Fórum Internacional de 
Grãos Orgânicos. A ativi-
dade da Raiar Orgânicos 
foi desenvolvida durante 
a 52ª Exposição Municipal 
Agropecuária e Industrial 
de Avaré (Emapa).

A tradicional feira ava-

reense, aliás, teve sua ex-
posição coordenada pela 
pasta. Aproximadamen-
te mil animais passaram 
pelo Parque de Exposições 
“Fernando Cruz Pimentel” 
durante a edição.

Os leilões de gado su-
peraram R$ 377 mil. Já o 
Torneio Leiteiro da raça Gir 
reuniu 29 animais de 5 es-
tados.
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RETROSPECTIVA

O ano de 2022 foi 
marcado pela retoma-
da dos eventos pre-
senciais da Secretaria 
Especial dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência 
(SEDPD) após dois anos 
de pandemia. 

O desfile inclusivo 
Moda Eficiente realiza-
do em novembro reu-
niu 24 modelos, além 
de familiares e público.

A proposta do even-
to protagonizado por 
pessoas com deficiên-
cia é fomentar o olhar 
da indústria para a con-
fecção de roupas adap-
tadas a esta comunida-
de.

A edição contou 
com a parceria da em-
presa Lunelli, que con-
feccionou as roupas 
utilizadas pelos partici-
pantes, e apoio de ou-
tras empresas do ramo 
têxtil e de beleza de 
Avaré.

Assistidos da SEDPD 
também participaram 
do tradicional Desfile 
Cívico após dois anos 
de suspensão  por con-
ta da crise sanitária e 
de ações do Setembro 
Verde, mês que cons-
cientiza sobre a neces-
sidade da inclusão da 
pessoa com deficiência.

Outro importante 
evento foi o 1º Circuito 
de Inclusão que reuniu 

Secretaria da Pessoa com Deficiência 
retomou eventos presenciais
Ano também foi marcado pela realização de formação voltada para técnicos e assistidos 
pela pasta

aproximadamente 400 
pessoas no Camping 
Municipal, um dos car-
tões-postais de Avaré.  

A edição que dis-
ponibilizou uma pro-
gramação cultural e 
esportiva foi realizada 
em parceria com a Se-
cretaria Municipal de 
Esporte e Lazer.

A SEDPD também 
retomou em neste ano 
o evento “A Comunida-
de e a Pessoa com De-
ficiência”.

Uma vasta progra-
mação foi desenvolvida 
no Largo São João com 
a proposta de integrar 
poder público, socieda-
de civil, instituições de 
ensino e iniciativa priva-
da em prol da inclusão 
e do empoderamento 
da pessoa com defici-
ência.

Outro destaque foi 
a implantação do pro-
jeto Trilha Acessível. A 
iniciativa consiste na 
disponibilização de ca-
deiras adaptadas para 
cadeirantes ou pesso-
as com mobilidade re-
duzida para visitas ao 
Horto Florestal, outro 
cartão-postal de Avaré. 
A ação é uma parceria 
com a Secretaria Muni-
cipal de Turismo.  

A proposta de tor-
nar Avaré uma cidade 
acessível avançou com 

o recebimento de três 
novas cadeiras anfí-
bias para utilização no 
Camping Municipal por 
meio do projeto Cidade 
Acessível do Governo 
Estadual. 

A pasta concluiu ain-
da em 2022 a entrega de 
placas sobre atendimen-
to prioritário com o sím-
bolo do Transtorno do 
Espectro Autista (TEA).

A iniciativa executa-
da nos departamentos 

municipais é uma par-
ceria com a Secretaria 
Municipal de Adminis-
tração.

Mais ações
Paralelamente, a 

SEDPD investiu em ca-
pacitação e formação 
para técnicos e assisti-
dos pela pasta durante 
2022.  

Além de visitas a 
instituições e à Feira 
Internacional de Tecno-
logias em Reabilitação, 

Inclusão e Acessibilida-
de (REATECH), conside-
rada o principal evento 
do setor na América 
Latina, foram realiza-
das oficinas de Braile, 
curso de Libras, debate 
com especialistas so-
bre Síndrome de Down, 
simpósio para discutir o 
Transtorno do Espectro 
Autista, palestra sobre 
inclusão e encontros 
com pais de autistas, 
entre outras ações. 

O ano foi encerra-
do com a realização do 
curso “Goalball: Teoria 
e Prática” voltada para 
professores e alunos de 
Educação Física. 

Parceria com a Se-
cretaria Municipal de 
Esporte e Lazer, a capa-
citação discorreu sobre 
a modalidade paralím-
pica desenvolvido ex-
clusivamente para pes-
soas com deficiência 
visual.



EDIÇÃO 1.098 | AVARÉ,  31 DE DEZEMBRO DE 202218

A Secretaria Munici-
pal de Assistência e De-
senvolvimento Social 
(SEMADS) promoveu 
eventos alusivos a cam-
panhas nacionais e in-
ternacionais e realizou 
diversas capacitações 
em 2022, entre outras 
ações. 

Celebrado em 
maio, o Dia Nacional 
de Combate ao Abuso 
e à Exploração Sexual 
de Crianças e Adoles-
centes foi marcado por 
uma série de atividades. 

Com o lema “Faça 

Campanhas de conscientização 
marcam ano da Assistência Social

RETROSPECTIVA

Pasta também promoveu ações diárias junto a pessoas em situação de rua

Bonito: Proteja Nossas 
Crianças e Adolescen-
tes”, a programação 
contou com caminha-
da e apresentações de 
escolas e entidades, 
reunindo centenas de 
pessoas na Concha 
Acústica.

A pasta também re-
alizou atividades em 
alusão ao Dia Inter-
nacional do Idoso. O 
público-alvo foi a po-
pulação assistida pelos 
serviços socioassisten-
ciais como o Centro de 
Convivência do Idoso 

(CCI) “Vereador Evaristo 
Garcia Pereira”, que ini-
ciou as atividades neste 
ano, e o Centro Dia do 
Idoso (CDI) “Luiz De 
Paschoal”, que retomou 
os trabalhos em março 
após o período de res-
trição imposto pela cri-
se sanitária. 

Parceria com o SE-
BRAE, o Programa de 
Inclusão Produtiva ca-
pacitou 49 mulheres 
em Avaré. A iniciativa 
intitulada Mil Mulheres 
contemplou ensina-
mentos sobre empre-

endedorismo, gestão e 
soft skills.

Já gestantes em situ-
ação de vulnerabilidade 
social acompanhadas 
pelo Centro de Referên-
cia de Assistência Social 
(CRAS) receberam kit-
s-natalidade mediante 
critérios técnicos.

A SEMADS também 
executou o atendimen-
to e o acompanhamen-
to de famílias assistidas 
pelos CRAS por meio 
do Programa de Aten-
ção Integral à Família 
(PAIF). 

Houve ainda a re-
tomada das atividades 
socioeducativas para 
famílias até então sus-
pensas por conta da 
pandemia.

Além disso, cerca de 
40 pessoas foram aten-
didas em setembro pelo 
Projeto DPU para Todos. 
A iniciativa da Defensoria 
Pública da União (DPU) 
em parceria com o mu-
nicípio foi realizada nos 
CRAS I e II.

Cesta básicas e ces-
tas de Natal foram en-
tregues à população 
por meio de parceria 
com o Fundo Social de 
Solidariedade. 

O benefício é conce-
dido mediante critérios 
técnicos e avaliação de 
profissionais do setor. 

Temas relevantes 
Temas importantes 

para a sociedade fo-
ram discutidos neste 
ano pela SEMADS. Um 
dos exemplos é o 1º 
Encontro de Combate 
à Violência Contra a 
Mulher que integrou a 
programação da Cam-
panha Agosto Lilás e 
reuniu profissionais da 
Polícia Civil, Defenso-
ria Pública e Assistên-
cia Social. 

Já uma capacitação 
voltada para profissio-
nais da Saúde, Educa-
ção, Assistência Social, 
integrantes de conse-
lhos municipais e da Se-
gurança Pública abor-
dou o procedimento da 
Escuta Especializada. 

Parceria com o 
Conselho Municipal 
da Criança e do Ado-
lescente (CMDCA), a 
iniciativa teve como 
propósito a discussão 
sobre o atendimento 
adequado de crianças e 
adolescentes vítimas de 
violência. 

Um importe projeto 
implementado neste 
ano foi o “Fortalecendo 
Laços na Primeira Infân-
cia”. 

Financiado pelo 
CMDCA, através de re-
cursos do Fundo Mu-
nicipal dos Direitos 
da Criança e do Ado-
lescente (FUMCAD), a 
ação trabalha o forta-
lecimento dos vínculos 

afetivos das famílias e 
dos serviços que atuam 
diretamente no cuida-
do, na proteção e na 
educação das crianças 
de 0 a 6 anos.  

A SEMADS formali-
zou ainda com a Fun-
dação CASA um acordo 
de cooperação para a 
implantação do Progra-
ma de Pós-Medidas. 

A política públi-
ca pretende ser uma 
ponte entre jovens do 
município egressos da 
internação e o merca-
do de trabalho, a fim de 
evitar a reincidência em 
atos infracionais.

Ações diárias 
A pasta desenvolve 

ainda ações diárias jun-
to a pessoas em situa-
ção de rua. A equipe do 
Centro de Referência 
Especializado de Assis-
tência Social (CREAS) 
e do Serviço Especiali-
zado em Abordagem 
Social (SEAS) monito-
ram esse público-alvo, 
oferecendo os serviços 
disponíveis no municí-
pio. 

A Casa de Passa-
gem, por exemplo, 
disponibiliza refeições, 
banho, alojamento in-
dividual e apoio técnico 
com assistente social e 
psicólogo, entre outros 
serviços. A adesão, con-
tudo, é voluntária, lem-
bra a SEMADS.
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Suspensa por dois 
anos devido à pande-
mia do coronavírus, a 
Exposição Municipal 
Agropecuária e Indus-
trial de Avaré (Emapa) 
fechou 2022 com chave 
de ouro.

A avaliação é da Se-
cretaria Municipal de 
Cultura, uma das rea-
lizadoras do evento. A 
52ª edição da tradicio-
nal feira avareense foi 
encerrada no último 
dia 11 com o show de 
Maiara & Maraisa.

César Menotti e Fa-
biano, Israel & Rodol-
ffo, Alok, Ana Castela, 
Barões da Pisadinha, 
Zé Neto & Cristiano e 
Wesley Safadão tam-
bém subiram ao pal-
co da maior festa com 
os portões abertos do 
país.

Além de grandes 
shows com entrada 
gratuita, a edição con-
tou com exposições de 
animais e implementos, 
venda de produtos e 
acessórios agropecuá-
rios, cavalgada, prova 
do tambor, Queima do 
Alho, leilões, julgamen-
to de raças, parque de 
diversão e praça de ali-
mentação, entre outras 
atrações. A organiza-
ção estima que 174 mil 
pessoas passaram pelo 
evento.

Maior festa com os portões abertos 
do país, Emapa volta com tudo
Ano foi marcado pela retomada de eventos tradicionais como Nhô Musa e Fampop

A edição foi marca-
da pela inauguração da 
Arena de Eventos Avaré. 
Com capacidade para 
40 mil pessoas, o es-
paço é um dos maiores 
da América Latina e vai 
incrementar o turismo 
de eventos da estância 
turística.

A nova arena foi pal-
co da Final Nacional do 
Rodeio (FNR). Aconte-
cendo pela primeira vez 
fora de Barretos, a com-
petição da Confedera-
ção Nacional de Rodeio 
(CNAR) distribuiu mais 
de R$ 200 mil em pre-
miação.

Mais eventos
O ano que termina 

também marcou a volta 
de outros eventos tra-
dicionais da Secretaria 
Municipal de Cultura, 
como o Arraiá do Nhô 
Musa. A edição realiza-
da em julho foi sucesso 
de público.

Além de ser palco 
para novos composito-
res e intérpretes da Mú-
sica Popular Brasileira, a 
Feira Avareense da Mú-
sica Popular (Fampop) 
teve como atrações o 
grupo RPM e a cantora 
e compositora mineira 
Paula Fernandes.

O importante fes-
tival de Avaré contou 
com uma novidade: a 
Fampopinha Estudantil. 

Realizada em parceria 
com a Fundação Regio-
nal Educacional de Ava-
ré/Faculdades Integra-
das Regionais de Avaré 
(FREA/FIRA), a iniciativa 
buscou atrair novos in-
térpretes e composito-
res do meio estudantil 
avareense.

A Cultura promoveu 
ainda em 2022 o even-
to Vozes Femininas 
por ocasião do Dia In-
ternacional da Mulher, 
exposições, mostras e 
workshops sobre temas 
variados no Centro Cul-
tural “Esther Pires No-
vaes”. 

Por meio de par-

ceria, foram realizadas 
edições do Circuito 
SESC de Artes, Pique-
nique Literário e Teatro 
Itinerante. 

O Projeto Guri, par-
ceria com o Governo 
Estadual, não só se 
manteve em atividade, 
como retomou as aulas 
presenciais em 2022. 

As Oficinas Cultu-
rais “José Reis Filho” 
também reiniciaram as 
aulas físicas. Mantidas 
integralmente pela Cul-
tura, a iniciativa oferece 
cursos gratuitos para 
diversos instrumentos.

 A Casa de Artes e Ar-
tesanato “Floriza Souto 

Fernandes” anunciou a 
volta dos cursos presen-
cias, suspensos desde o 
início da pandemia do 
coronavírus, bem como 
o atendimento ao públi-
co.

Outro destaque foi 
mais uma edição da 
Feira Popular do Livro, 
que disponibilizou cen-
tenas de títulos a pre-
ços acessíveis. 

A Cultura colocou 
em prática em 2022 o 
espetáculo teatral “Des-
bravadores – Lampejos 
de Uma História”.

Parte das comemo-
rações do 161º ani-
versário da Estância 

Turística de Avaré, a 
montagem itinerante 
do grupo de teatro Cia 
no Palco contou a his-
tória de Avaré de ma-
neira nunca vista.

Além de promover 
workshops sobre leis de 
incentivo e abrir espaço 
para a participação de 
artistas e profissionais 
da Economia Criativa, 
a pasta encerrou 2022 
com o 2º Natal Cultural. 

A programação exe-
cutada em locais públi-
cos contou com uma 
série de atrações, in-
cluindo a já tradicional 
descida de tirolesa do 
Papai Noel. 

RETROSPECTIVA
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