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Marise assina convênio para 200 casas
RE GI ONA IS

Coolidge abre 
concurso para 
27 vagas

O prefeito de Macatuba, Coolidge 
Hercos Júnior (PMDB) abriu, na terça- 
feira 2, inscrições para concurso públi
co. São oferecidas 27 vagas nos cargos 
de assistente administrativo, assistente 
social, auxiliar de serviços gerais, auxiliar 
técnico de engenharia, engenheiro civil, 
médico otorrinolaringologista, moto
rista, oficial administrativo, operador 
de máquinas, psicólogo e servente. As 
inscrições vão até 12 de maio e devem 
ser feitas no Balcão de Empregos da Pre
feitura, que está instalado no terminal 
rodoviário. A taxa de inscrição varia en
tre R$ 15 e R$ 35. ►► Página A7

P O L I C I A

Jovem é 
suspeito de 
'fazer' dinheiro

Um adolescente, morador na Ce- 
cap, pode ser o falsário que está pro
duzindo notas de R$ 10 em Lençóis 
Paulista. A informação foi divulgada 
ontem pela Polícia Civil. Onze notas 
falsas já foram apreendidas. A suspeita 
da polícia está baseada em depoimen
to de três rapazes detidos com dinhei
ro falso. Ontem, o delegado que cui
da do caso, Marcos Jefferson da Silva, 
disse que a polícia já sabe o tipo de 
papel e o modelo de impressora em 
que o dinheiro está sendo impresso, 
mas não deu detalhes a respeito do 
equipamento, que pode ser apreendi
do nos próximos dias. ►► Página A7

AREIA BRANCA Esse era o nome do povoado que deu origem ao município de Areiópolis, que completou ontem 
46 anos de emancipação político-administrativa. Para marcar a data, o jornal O ECO traz hoje uma edição especial que 
conta a origem do município vizinho e que um dia chegou a pertencer a Lençóis Paulista. ►► Página E1

Casas serão construídas 

no prolongam ento  

do Jardim do Caju; 

segundo prefeito, 

CDHU deve definir 

nos próxim os dias 

data de inscrições

Agora é definitivo. Foi assinado, na 
terça-feira 2, o convênio entre a Pre
feitura de Lençóis Paulista e a CDHU 
(Companhia de Desenvolvimento Ha
bitacional e Urbano do Estado de São 
Paulo) para a construção de 200 casas 
populares, no prolongamento do Jar
dim Caju. Para o prefeito José Antonio 
Marise (PSDB), a partir da assinatura 
do convênio, o processo de implanta
ção do mutirão torna-se irreversível. As 
obras devem começar em 90 dias. As 
casas foram prometidas pelo governo 
do Estado, em julho do ano passado. 
O terreno foi doado pelas Empresas 
Zillo Lorenzetti. As inscrições devem 
ser abertas até o final desse mês. Podem 
se candidatar quem tem renda familiar 
entre um e dez salários mínimos, resi
dir em Lençóis Paulista há pelo menos 
três anos ou comprovar que o chefe da 
família trabalha no município duran
te esse tempo. A existência de pessoas 
portadoras de deficiências também 
conta a favor do interessado na hora da 
seleção dos candidatos. ►► Página A3

G RI PE
Vacinação de 
idoso fica abaixo 
do esperado

►► Página A3

Hoje tem Inimigos 
da HP, Maick e Lyan 
cantaram ontem

Na programação musical, a 
atração hoje é o pagode dos Ini
migos da HP. Amanhã tem o ro
ck do Capital Inicial. Ontem, se 
apresentaram Edu & Anderson e 
Mayck e Lyan. ►► Página A5

Leilões devem movimentar R$ 300 mil
Dois leilões de ovinos na 29^ Facilpa (Feira Agro

pecuária Comercial e Industrial de Lençóis Paulista), 
um marcado para amanhã e o outro para o sábado 6, 
devem movimentar R$ 300 mil. Amanhã, a partir das 
20h30, acontece o 2° Leilão Nova Geração, na casa de 
shows Four, com transmissão pelo Agrocanal. No sába
do, a partir das 15h, o 
leilão de todas as 
raças acontece no 
Recinto de Expo
sições José Oli
veira Prado 
Cerca de mil 
animais par
ticipam da 
exp o sição  
e leilões.

I N F O R M Á T I C A
TV amplia 
domínios em 
computadores 
e celulares Página a6
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E D I T O R I A L
Um brinde aos novos horizontes

C H AR G E

Para o jornal O ECO, essa foi 
uma semana de festividades em 
dobro. Primeiro pela cobertura 
jornalística da série de eventos 
em comemoração ao aniversário 
de Lençóis Paulista, que culmina 
no encerramento da Facilpa (Fei
ra Agropecuária Comercial e In
dustrial de Lençóis Paulista), no 
próximo final de semana. Tudo 
devidamente acompanhado das 
nossas tradicionais edições es
peciais, acrescentando à história 
do Município e aproximando o 
leitor contemporâneo da pró
pria história.

Essa semana também marca 
uma data que vai ser guardada 
com carinho pela equipe do jor
nal O ECO. Pela primeira vez, o 
jornal circula na semana festiva 
do município de Areiópolis com 
uma edição especial trazendo os 
mesmos padrões aplicados a 
Lençóis Paulista -  cidade sede 
e base operacional do jornal -  e 
Macatuba. Pela primeira vez, o 
leitor de Areiópolis vai sentir 
nos olhos o carinho com que o 
jornal trata a história. E, contar 
histórias, é uma das especialida

des da nossa equipe.
E,uma coincidência a mais 

ajuda a encurtar a distância 
entre as duas cidades que, apa
rentemente, só tem em comum 
a circulação do jornal O ECO. 
Areiópolis aniversaria cinco dias 
depois de Lençóis Paulista. Por 
isso, nossa equipe comemo
ra dois aniversários em menos 
de uma semana. E o presente 
quem ganha é o leitor das duas 
cidades. Seja o cidadão comum, 
que quer aproximar a história 
do município do seu cotidiano, 
seja pesquisadores e comunica
dores, interessados em conhecer 
a história da região.

O jornal O ECO sente orgu
lho de ajudar a montar esse ri
quíssimo quebra-cabeças que é 
a história dessa região, resgatan
do o passado através das edições 
especiais -  ou com o projeto, em 
andamento, que conta a história 
de Lençóis Paulista -  ou fazendo 
parte do presente, retratando o 
dia-a-dia e servindo como base 
para que pesquisadores possam, 
com mais facilidade, contar ou 
recontar a história no futuro.

A R T I G O
Considerações sobre a educação

Maria  José da Silva 
Fernandes

A Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ci
ência e a Cultura divulgou os 
resultados de uma pesquisa 
sobre a qualidade da educação 
e apontou que a taxa de repe
tência de primeira a quarta sé
rie no Brasil é muito elevada. 
A repetência é um indicador de 
que a educação no país não vai 
nada bem, entretanto é neces
sário lembrar que além daque
les que "ficam pelo caminho" 
e que são vítimas de um pro
cesso excludente que não ra
ras vezes leva ao abandono da 
escola, há um outro problema 
tão sério quanto à repetência. 
Refiro-me à baixa qualidade 
educacional escondida atrás 
das taxas de aprovação.

Há vários anos, os órgãos go
vernamentais vêm demonstran
do uma preocupação excessiva 
com os indicadores educacio
nais. Numericamente, a situação 
parece menos complexa do que 
é demonstrada no cotidiano es
colar. Em números absolutos, o 
ensino fundamental parece estar 
melhorando, constantemente 
novos investimentos e novos 
projetos são anunciados e pa
recem propor saídas milagrosas 
para a educação.

No entanto, a situação é 
muito mais grave. Há um eleva
do número de crianças e jovens 
que, apesar de não entrarem 
nas estatísticas de reprovação, 
estão sendo sistematicamente 
colocados às margens do pro
cesso educacional. São sujei
tos que vão à escola, muitos 
são inclusive certificados, mas 
quando submetidos às práticas 
de leitura, escrita ou uso do ra
ciocínio lógico, não as realizam 
de maneira satisfatória.

Isso demonstra que os inves
timentos e os projetos educacio
nais não estão conseguindo re
solver concretamente os proble
mas da educação brasileira. Na 
maior parte dos casos, a culpa 
para os problemas de repetência, 
aprovação automática (que dife
re da progressão continuada) e 
da baixa qualidade do ensino é 
levianamente atribuída ao pro-

fessor. Digo levianamente por
que atribuir a culpa a um único 
sujeito do processo educacional 
é fazer uma análise aligeirada e 
desconsiderar os inúmeros as
pectos que envolvem a questão.

Não estou afirmando que 
os professores devam ser vistos 
como livres de culpa. No ma
gistério também existem maus 
profissionais, reconheço que 
há professores mal formados e 
pouco competentes para a ta
refa que desempenham. Mas, 
mesmo que houvesse uma for
ça-tarefa capaz de melhorar a 
qualificação dos professores, 
poucos resultados práticos ain
da teríamos.

Acredito que uma verdadei
ra mudança só se dará quando 
várias medidas articuladas fo
rem tomadas. É necessário me
lhorar a formação inicial e con
tinuada dos professores, assim 
como é preciso reduzir a carga 
de trabalho para que o profes
sor tenha tempo para o estudo, 
a leitura, o preparo de aulas e 
até mesmo para refletir e orga
nizar novos materiais a partir 
daquilo que vivencia nos cursos 
de formação. Também é preci
so alterar o número de alunos 
em sala de aula, possibilitando 
ao professor as condições míni
mas de fazer um atendimento 
mais adequado. É necessário 
também melhorar as condições 
salariais e de trabalho. Não 
podemos esquecer que um 
número elevado de professo
res está apresentando doenças 
decorrentes das condições de 
trabalho a que são submetidos, 
o chamado mal estar docente, 
sem contar outras tantas coisas 
que devem ser observadas.

Uma mudança educacional 
significativa não se fará apenas 
com novos recursos materiais, 
com abertura da escola aos finais 
de semana, com propostas mira
bolantes. Ela se fará com vontade 
política, coragem de enfrentar os 
problemas educacionais que há 
anos são vivenciados no Brasil e 
com o reconhecimento de que a 
educação é um direito de todos.

Maria José da Silva Fernandes,
Professora e doutoranda em 
Educação Escolar

P O V O

Terceira Coluna
ADIADO

A Prefeitura de Lençóis 
Paulista pretendia inaugurar 
no domingo a creche Olivei- 
ro Emiliano Ribeiro, no Con
junto Maestro Júlio Ferrari. 
No final da tarde de ontem, 
assessores da Administração 
confirmaram que a soleni
dade foi adiada. A nova data 
ainda não foi definida.

CALENDÁRIO
A inauguração da creche 

fazia parte do calendário ofi
cial de inaugurações, tradicio
nalmente percorrido durante 
o final de abril e início de 
maio, período em que Len
çóis comemora aniversário. 
Imprevistos atrasaram a obra. 
A nova data deve ser confir
mada nos próximos dias.

h o m en a g em
A obra vai ter uma placa 

lembrando o deputado fe
deral Ricardo Izar, que con
seguiu verbas federais para 
ajudar nas obras. A placa vai 
lembrar também a ex-verea
dora Cleuza Spirandelli, que 
se empenhou na construção 
da creche no Conjunto Ma
estro Júlio Ferrari, por ser um 
dos grandes sonhos de seu 
pai, o falecido Oliveiro Emi- 
liano Ribeiro, que por sinal, 
dará nome à creche.

CHANCE
A mudança na data da 

inauguração deixa para os 
lençoenses a esperança de po
der contar com a presença de 
Ricardo Izar na nova data da 
agenda. O deputado federal já 
havia confirmado que não vi- 
ria para Lençóis Paulista neste 
final de semana, por conta de 
compromissos pré-agendados.

ALIADO
Izar, por sinal, foi elogiado 

pelo prefeito Marise na tarde 
de ontem. "Muitos deputa
dos só aparecem em época de 
campanha e o Izar está aqui 
direto", afirmou. "Além disso, 
ao longo dos anos tem sido 
um importante aliado do mu
nicípio", completa.

CHUVA
Moções de Aplauso. Esse 

foi o principal conteúdo da 
sessão da Câmara de Vereado
res na terça-feira dia 2. Foram 
20 moções ao todo, home
nageando diversas entidades, 
artistas, times de futebol ama
dor e Diretoria de Educação, 
entre outras.

FALA!
E foi uma noite de bas

tante discurso. Tirando o 
presidente da Câmara, Adi- 
milson Vanderlei Bernardes 
(PRTB), o Dingo, todos os 
vereadores discursaram.

fa r pa s
Nem só de aplausos ficou 

o Legislativo. Os vereadores 
Gumercindo Ticianelli Jú
nior, Nardeli da Silva (am
bos do PFL) e João Miguel 
Diegoli (PSC) criticaram o 
estado de conservação de 
uma ambulância utilizada 
para transportar morado
res de Alfredo Guedes para 
Lençóis Paulista.

ALÔ?
Durante a sessão, Ticianelli 

Júnior recebeu uma ligação do 
deputado Paulo Sérgio (PV) 
que tinha uma boa notícia 
para dar. Ele vai liberar uma 
verba -  de valor ainda não de
finido -  para Lençóis Paulista 
e quem escolhe o destino do 
investimento é o vereador.

PALPITE
Manoel dos Santos Silva 

(PSDB), o Manezinho, foi 
rápido no gatilho. "Já que o 
senhor sempre lembra das 
más condições da ambu
lância de Alfredo Guedes, 
poderia pedir ao deputado 
que empenhe essa verba na 
compra de um veículo no
vo", sugeriu.

o s  v e r d e s
O PV fez uma pré-con- 

venção no sábado dia 29, em 
Itu. Entre outros assuntos, os 
verdes trataram de agilizar 
os nomes daqueles que deve 
lançar nas eleições deste ano.

m a n t id o s
Algumas posições estão 

mantidas. Uma delas é a 
vontade de lançar José Sar- 
ney Filho como candidato à 
Presidência da República. E, 
segundo o presidente do PV 
em Lençóis Paulista, Ander- 
son Buratto, a candidatura 
do vereador Aiton Tipó Lau- 
rindo a deputado estadual 
continua em pé.

REBULIÇO
Ainda na convenção, o 

presidente do PV no Estado 
de São Paulo, Domingos Fer
nandes, trouxe uma notícia 
que causou burburinho no 
plenário. O tenente-coronel 
Marcos Pontes, recém chega
do do espaço, pode ser can
didato a deputado estadual 
pelo partido.

v it a m in a
A notícia animou os ver

des. Isso porque o PV calcula 
que deve eleger entre oito e 
dez deputados, num total de 
2 milhões de votos. Com Pon
tes na disputa, o partido con
sidera que ele deva fazer, sozi
nho, um milhão de votos, por 
conta da popularidade que 
conseguiu nos últimos tem
pos, e aumentar o número de 
estaduais eleitos para algo en
tre 16 e 20 deputados.

PRIVILÉGIO
Vale ressaltar que Marcos 

Pontes não é filiado a ne
nhum partido. Mas a lei elei
toral reserva um pequeno pri
vilégio aos militares. Por ser 
militar, Pontes pode se filiar 
até o dia das convenções do 
partido, caso queira mesmo 
ser candidato.

es t u d a n t es
Muitos estudantes não 

estão gostando do tratamen
to que estão recebendo na 
Facilpa. Segundo reclama
ções feitas por meio do site 
do jornal, os estudantes não 
estão gostando das longas fi
las nas catracas, do empurra- 
empurra e da lentidão para 
liberar a entrada.
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"Moro em Areiopolis há 
26  anos e venho acom
panhando o desenvolvi
mento da cidade. É uma 
cidade tranqüila é, por 
isso, que gosto daqui".

João Rosa da Silva, 
ambulante.

"Acho que o prefeito es
tá olhando para nossa 
cidade. Está fazendo 
coisas que nas adminis
trações anteriores não 
foram feitas como, por 
exemplo, olhar para o 
bairro Nosso Teto, além 
de respeitar a popula
ção, que isso é muito 
importante também".

Maria Antonia Placa 
Felix, dona-de-casa

Quem resolveu tirar ou transferir o título de eleitor ontem teve que enfrentar muita fila. A mania do brasileiro 
de deixar tudo para a última hora provocou filas o dia todo no Cartório Eleitoral de Lençóis Paulista.

"Adoro a Facilpa. O show 
que mais gostei foi do 
grupo Roupa Nova e o 
mais esperado também".

Inês Aparecida do 
Santos, pedagoga.

f r a s e s

"Estamos sendo 
muito claros, 
com todas as 
letras. Estamos 
suspendendo 
qualquer 
possibilidade 
de investimento 
adicional na 
Bolívia",

Sérgio Gabrielli, presidente 
da Petrobrás, ontem sobre 
a decisão do presidente da 

Bolívia, Evo Morales, de 
nacionalizar a exploração de 

petróleo naquele país

PARA p e n s a r

"Se o homem não 
faz novas amizades 
enquanto avança 
pela vida, logo 
vai perceber que 
ficou sozinho. Um 
homem deve manter 
suas amizades 
em constante 
renovação",

Samuel Johnson

mailto:oeco@jornaloeco.com.br
http://www.jomaloeco.com.br


h a b i t a ç ã o

Casas populares
Marise assina convênio com  CDHU para construção de 200  

casas populares no prolongam ento do Jardim do Caju; para 

prefeito, construção pode com eçar em 90 dias

Da  r ed açã o

Nessa semana, o prefei
to José Antonio Marise (PS
DB) assinou convênio com a 
CDHU (Companhia de De
senvolvimento Habitacional 
e Urbano do Estado de São 
Paulo) para a construção de 
200 casas em Lençóis Paulis
ta, no Jardim Caju. Os docu
mentos foram assinados na 
manhã de terça-feira 2.

Para o prefeito, a partir 
da assinatura do convênio, o 
processo de implantação do 
mutirão torna-se irreversível. 
"O mais complicado já foi. O 
CDHU já aprovou o terreno e 
nós cumprimos todas as exi
gências legais e técnicas que 
o convênio trazia", explica 
Marise. "Agora só faltam os 
trâmites burocráticos nor
mais e logo deveremos ter 
sinal verde para começar a 
construir", completa.

As casas foram prometidas 
pelo governo do Estado em ju
lho do ano passado. Na época, 
um termo de compromisso foi 
assinado pelo prefeito Marise. 
A corrida então era para pro
videnciar um terreno, agilizar 
a doação e mandar o projeto 
para aprovação da Câmara.

O terreno foi doado pelas 
Empresas Zillo Lorenzetti. O 
novo conjunto habitacional 
será construído no prolon
gamento do Jardim do Caju. 
A área doada tem cerca de 
quatro alqueires e está ava
liada em R$ 100 mil. Outra 
etapa do processo foi mudar 
a denominação da área. Até 
ser doada para a prefeitura, o 
terreno era considerado como 
zona rural. Entre as exigências 
feitas pelo CDHU, as áreas 
para a implantação de con
juntos habitacionais têm que 
ser, obrigatoriamente, no pe
rímetro urbano.

Há tempos, os interessa
dos só querem saber quando 
serão abertas as inscrições 
para o programa. E vão ter 
que esperar mais um pouco, 
pois apesar da assinatura do 
convênio, a data para o iní
cio das adesões ainda não foi 
definida. "Acredito que até o 
final desse mês já saberemos 
quando serão abertas as ins
crições", diz Marise.

As casas serão erguida pelo 
sistema de auto-construção. 
Ou seja, a CDHU libera a ver
ba, a Prefeitura entra com as 
obras de infra-estrutura, aqui
sição de materiais e acompa
nhamento técnico das obras, 
e o mutuário fica responsável 
pela mão de obra. O valor li
berado para cada unidade é de 
aproximadamente R$ 13,7 mil 
reais. Ao todo, o mutirão deve 
totalizar um investimento de 
R$ 2,7 milhões.

O programa se destina ape-

e d u c a ç ã o

Programa Família Presente recomeça hoje
A Diretoria de Educação 

de Lençóis Paulista retoma 
hoje o programa "Família 
Presente", uma iniciativa 
que busca capacitar pais e 
educadores interessados em 
estimular as relações inter
pessoais com as crianças da 
primeira e segunda infância

(do nascimento à idade es
colar, e da idade escolar até 
a puberdade).

A execução do programa 
está a cargo do Instituto Ani
ma Mundi para o Desenvol
vimento Humano e Social, 
uma instituição sem fins lu
crativos que desenvolve pro-

gramas educacionais visando 
o desenvolvimento do po
tencial humano, o fortaleci
mento das comunidades e o 
desenvolvimento social. Para 
este ano, estão previstos cin
co encontros, entre os meses 
de maio e outubro, no Ubira- 
ma Tênis Clube.

O prefeito José Antonio Marise, que assinou o convênio para as casas na última segunda-feira

nas para famílias, com renda 
entre um e dez salários míni
mos. Para aderir ao mutirão, o 
interessado precisa comprovar

que mora em Lençóis Paulista 
há pelo menos três anos, ou 
que o chefe da família traba
lha na cidade durante esse

tempo. A existência de pesso
as portadoras de deficiência 
nas famílias será considerada 
na hora da seleção.

s a u d e

Vacinação contra a gripe fica 
abaixo do esperado na região

Termina na sexta-feira 
5 de maio a campanha na
cional de vacinação contra 
a gripe, destinada a pessoas 
com mais de 60 anos. Em 
Lençóis Paulista, o índice 
de vacinação está muito 
abaixo do esperado. No sá
bado 29, dia D da campa
nha, apenas 74 pessoas to
maram a vacina no municí- 
pio.A Diretoria de Saúde 
de Lençóis Paulista faz um 
apelo às pessoas com mais 
de 60 anos para que tomem 
a vacina contra a gripe.

A campanha nacional de 
vacinação começou no dia 
24 de abril e vai até a pró
xima sexta-feira, 5 de maio. 
Na primeira semana de cam
panha, apenas 1.429 pesso
as tomaram a vacina, o que 
corresponde a 26,76%  dos 
idosos do município.

A meta é vacinar até sex
ta-feira pelo menos 70% da 
população a partir de 60 
anos, o que corresponde a 
3.670 do total de 5.242 ido
sos residentes no município. 
No ano passado foram imu
nizados 4.592.

O diretor de saúde, Nor- 
berto Pompermayer, acredi
ta que o feriado prolongado,

entre os dias 28 de abril, 
aniversário do município, e 
1° de maio, dia do trabalho, 
atrapalhou a campanha. No 
sábado, 29 de abril, foi dia 
de intensificação da vacina 
e o Ambulatório de Espe
cialidades ficou aberto o dia 
todo para aplicação da vaci
na, mas apenas 74 pessoas 
foram vacinadas.

A vacina está sendo apli
cada nas USB (Unidades Bá
sicas de Saúde) do Núcleo 
Luiz Zillo, Cecap, Ubirama e 
Vila Cruzeiro, e nas unidades 
do PSF (Programa Saúde da 
Família) no conjunto Júlio 
Ferrari, Jardim das Nações, 
Caju e Alfredo Guedes, e no 
Ambulatório de Especialida
des da avenida Brasil.

A vacina contra a gripe 
diminui em 90%  o risco de 
contrair a doença e a imu
nidade aumenta conforme 
a pessoa participa anual
mente das campanhas de 
vacinação. "Todos os idosos 
acima de 60 anos devem ser 
vacinados contra a gripe. 
Vacina é saúde. Esperamos 
que todos os idosos sem ex
ceção, compareçam às uni
dades de saúde do municí
pio para tomar a vacina até

o dia 5", afirma o diretor de 
Saúde. "A família deve dar 
apoio ao idoso e, se possí
vel, levá-lo até a unidade de 
saúde", acrescenta.

Norberto explica que a 
vacina não provoca gripe ou 
aparecimento de sintomas 
de infecções respiratórias. "A 
associação de doenças res
piratórias como resfriados 
ou pneumonia após a vaci
nação poderá ocorrer neste 
período, em decorrência da 
maior incidência destas do
enças no inverno", afirma.

Para os idosos que estão 
acamados ou que não po
dem se locomover, a equipe 
de vacinação vai até a casa. 
O atendimento precisa ser 
agendado pelo telefone da 
Unidade Básica de Saúde ou 
do Programa Saúde da Famí
lia mais próximo.

m a c a t u b a
Em Macatuba, o índi

ce de vacinação chegou a 
40%  na primeira semana da 
campanha. Segundo dados 
da Secretaria de Saúde, 618 
pessoas já estão imunizadas. 
A meta é atingir 70% da po
pulação de idosos, estimada 
em 1.532 pessoas.

COMUNICADO
PIZZARIA FELLAS LTDA ME, CNPJ/MF n° 
07.495.238/0001-84, localizada em Lençóis 
Paulista, na rua Anita Garibaldi, n°476, comunica 
a todos os seus amigos e clientes que 
estabelecimento encontrado na 29® FACILPA, 
com denominação "FELLAS", não possui 
qualquer vínculo com esta empresa, sendo 
aquele estabelecimento totalmente distinto, 
possuindo apenas o mesmo nome em comum, e, 
portanto, não nos responsabilizamos por 
qualquer ocorrência daquela empresa caso 
venha a existir.
A ten c io sam en te ,

PIZZARIA FELLAS LTDA ME



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Extratos de contratos e aditivos para publicação conforme artigo 61, parág. único da Lei Federal n.° 8.666/93 e 
artigo 2°, inc. XX da Inst-TCU n.° 028/99.

EXERCÍCIO: 2006 - MÊS ASSINAT: ABRIL

CONTRATO N.°: 053/2006; DATA ASSINAT: 03/04/2006; CONTRATADO: Fortpav Pavimentação e Serviços Ltda; 
CNPJ: 00.637.923/0001-59; OBJETO: contratação de empresa especializada para execução de galeria de águas pluviais 
no local denominado “Glebas da Fazenda Marimbondo”; VALOR: R$ 149.245,28 (cento e quarenta e nove mil, duzentos e 
quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos); VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias; MODALIDADE: CONVITE N.° 033/2006; 
FUNDAMENTO: Art. 23, I, “a”, da Lei 8666/93; DATA PUBLIC: 04/05/2006; EMPENHO N.°: 4047/2006

CONTRATO N.°: 054/2006; DATA ASSINAT: 04/04/2006; CONTRATADO: Engemac - Eng. Ind. E Com. Ltda; CNPJ: 
43.481.787/0001-63; OBJETO: aquisição de uma máquina Destocadora de tronco e raízes; VALOR: R$ 24.000,00 (vinte e 
quatro mil reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: CONVITE N.° 034/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, 
“a”, da Lei 8666/93; DATA PUBLIC: 04/05/2006; EMPENHO N.°: 4059/2006

CONTRATO N.°: 055/2006; DATA ASSINAT: 04/04/2006; CONTRATADO: Visual Comunicação Indústria e Comércio 
Ltda; CNPJ: 00.018.675/0001-68; OBJETO: execução de 1.200 (um mil e duzentos) metros quadrados de pintura de faixas 
de pedestre, faixas continuas e lombadas, com tinta de demarcação viária padrão DER 2 anos, com utilização de micro 
esfera de vidro; VALOR: R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais); VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias; MODALIDADE: 
CONVITE N.° 035/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “a”, da Lei 8666/93; DATA PUBLIC: 04/05/2006; EMPENHO 
N.°: 4060/2006

CONTRATO N.°: 056/2006; DATA ASSINAT: 05/04/2006; CONTRATADO: J. F. Engenharia e Construção Ltda; CNPJ: 
01.229.799/0001-55; OBJETO: execução de obras de construção de fundação e base para cobertura de quadra da escola 
E.M.E.I.F. “Guiomar Fortunata Coneglian Borcat”; VALOR: R$ 19.742,02 (dezenove mil, setecentos e quarenta e dois 
reais e dois centavos); VIGÊNCIA: 40 (quarenta) dias; MODALIDADE: CONVITE N.° 037/2006; FUNDAMENTO: Art. 
23, I, “a”, da Lei 8666/93; DATA PUBLIC: 04/05/2006; EMPENHO N.°: 4144, 4145/2006

CONTRATO N.°: 057/2006; DATA ASSINAT: 05/04/2006; CONTRATADO: J.B . Gomes e Cia Ltda - ME; CNPJ: 
56.505.050/0001-85; OBJETO: contratação do artista “Almir Sater” para realizar apresentação musical, durante os eventos 
de comemoração do aniversário da cidade na X X IX  FACILPA -  Feira Agropecuária Comercial e Industrial de Lençóis 
Paulista, no dia 28 de abril de 2006, no Recinto de exposições “José de Oliveira Prado”; VALOR: R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais); VIGÊNCIA: 28/04/2006; MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE N.° 001/2006; FUNDAMENTO: Art. 25, III, da 
Lei 8666/93; DATA PUBLIC: 04/05/2006; EMPENHO N.°.: 3775/2006

CONTRATO N.°: 058/2006; DATA ASSINAT: 05/04/2006; CONTRATADO: J.B . Gomes e Cia Ltda - ME; CNPJ: 
56.505.050/0001-85; OBJETO: contratação da dupla “Rick e Renner” para realizar apresentação musical, durante os eventos 
de comemoração do aniversário da cidade na X X IX  FACILPA -  Feira Agropecuária Comercial e Industrial de Lençóis 
Paulista, no dia 07 de maio de 2006, no Recinto de Exposições “José de Oliveira Prado”; VALOR: R$ 57.000,00 (cinquenta 
e sete mil reais); VIGÊNCIA: 07/05/2006; MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE N.° 002/2006; FUNDAMENTO: Art. 
25, III, da Lei 8666/93; DATA PUBLIC: 04/05/2006; EMPENHO N.°.: 3776/2006

CONTRATO N.°: 059/2006; DATA ASSINAT: 05/04/2006; CONTRATADO: J.B . Gomes e Cia Ltda - ME; CNPJ: 
56.505.050/0001-85; OBJETO: contratação da dupla “Mayck e Lyan” para realizar apresentação musical, durante os 
eventos de comemoração do aniversário da cidade na X X IX  FACILPA -  Feira Agropecuária Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista, no dia 03 de maio de 2006, no Recinto de Exposições “José de Oliveira Prado”; VALOR: R$ 13.000,00 
(treze mil reais); VIGÊNCIA: 03/05/2006; MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE N.° 003/2006; FUNDAMENTO: Art. 
25, III, da Lei 8666/93; DATA PUBLIC: 04/05/2006; EMPENHO N.°.: 3774/2006

CONTRATO N.°: 060/2006; DATA ASSINAT: 05/04/2006; CONTRATADO: Anima Mundi -  Instituto de Desenvolvimento 
Humano e Social; CNPJ: 06.911.229/0001-64; OBJETO: desenvolver pela contratada palestras do Projeto “Educar é ensinar 
a viver”, que compõe o programa Família Presente, que serão realizadas no período de maio a outubro de 2006, que visa a 
capacitação de pais e professores para o trato com crianças entre o nascimento e a puberdade, dentro de uma perspectiva de cultura 
e paz; VALOR: R$ 15.000,00 (quinze mil reais); VIGÊNCIA: de 02/05/2006 até 31/10/2006; MODALIDADE: DISPENSA N.° 
010/2006; FUNDAMENTO: Art. 24, XIII da Lei 8666/93; DATA PUBLIC: 04/05/2006; EMPENHO N.°: 3831/2006

CONTRATO N.°: 061/2006; DATA ASSINAT: 05/04/2006; CONTRATADO: OCAS -  Organização Cristã de Ação Social; 
CNPJ: 50.848.316/0001-06; OBJETO: gerenciamento do Segundo Programa de Agentes Comunitários de Saúde; VALOR: 
R$ 149.587,20 (cento e quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e sete reais e vinte centavos); VIGÊNCIA: de 20/04/2006 
até 19/04/2007; MODALIDADE: DISPENSA N.° 011/2006; FUNDAMENTO: Art. 24, X X IV  da Lei 8666/93; DATA 
PUBLIC: 08/04/2006; EMPENHO N.°: 3772/2006

CONTRATO N.°: 062/2006; DATA ASSINAT: 06/04/2006; CONTRATADO: Semam Terraplenagem e Pavimentação 
Ltda; CNPJ: 44.745.677/0001-24; OBJETO: execução de 5.176,57 m̂  de pavimentação asfáltica em trechos das vias 
públicas do Bairro Maestro Júlio Ferrari; VALOR: R$ 123.461,19 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e 
um reais e dezenove centavos); VIGÊNCIA: 45 (quarenta e cinco) dias; MODALIDADE: CONVITE N.° 036/2006; 
FUNDAMENTO: Art. 23, I, “a”, da Lei 8666/93; DATA PUBLIC: 04/05/2006; EMPENHO N.°: 4154/2006

CONTRATO N.°: 063/2006; DATA ASSINAT: 07/04/2006; CONTRATADO: Ferragens São Carlos Ltda; CNPJ: 
03.426.623/0001-19; OBJETO: aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI’s); VALOR: R$ 564,25 (quinhentos 
e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos); VIGÊNCIA: 06 (seis) meses; MODALIDADE: CONVITE N.° 038/2006; 
FUNDAMENTO: Art. 23, II, “a”, da Lei 8666/93; DATA PUBLIC: 04/05/2006; EMPENHO N.°: 4169/2006

CONTRATO N.°: 064/2006; DATA ASSINAT: 07/04/2006; CONTRATADO: Comercial de Materiais de Segurança 
Baccan Ltda; CNPJ: 66.770.496/0001-90; OBJETO: aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI’s); VALOR: R$ 
11.670,00 (onze mil, seiscentos e setenta reais); VIGÊNCIA: 06 (seis) meses; MODALIDADE: CONVITE N.° 038/2006; 
FUNDAMENTO: Art. 23, II, “a”, da Lei 8666/93; DATA PUBLIC: 04/05/2006; EMPENHO N.°: 4170/2006

CONTRATO N.°: 065/2006; DATA ASSINAT: 07/04/2006; CONTRATADO: Prot-cap Artigos para Proteção Industrial 
Ltda; CNPJ: 43.854.777/0001-26; OBJETO: aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI’s); VALOR: R$ 
3.142,50 (três mil, cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos); VIGÊNCIA: 06 (seis) meses; MODALIDADE: 
CONVITE N.° 038/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “a”, da Lei 8666/93; DATA PUBLIC: 04/05/2006; EMPENHO 
N.°: 4171, 4174/2006

CONTRATO N.°: 066/2006; DATA ASSINAT: 07/04/2006; CONTRATADO: Tatuí Borrachas e Equipamentos de 
Segurança Ltda; CNPJ: 01.852.612/0001-75; OBJETO: aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI’s); VALOR: 
R$ 11.783,15 (onze mil, setecentos e oitenta e três reais e quinze centavos); VIGÊNCIA: 06 (seis) meses; MODALIDADE 
CONVITE N.° 038/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “a”, da Lei 8666/93; DATA PUBLIC: 04/05/2006; EMPENHO N.°: 
4172, 4175/2006

CONTRATO N.°: 067/2006; DATA ASSINAT: 07/04/2006; CONTRATADO: Escudeiro Equip. de Segurança Ltda; CNPJ: 
03.071.756/0001-10; OBJETO: aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI’s); VALOR: R$ 270,00 (duzentos e 
setenta reais); VIGÊNCIA: 06 (seis) meses; MODALIDADE: CONVITE N.° 038/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “a”,

da Lei 8666/93; DATA PUBLIC: 04/05/2006; EMPENHO N.°: 4173/2006

CONTRATO N.°: 068/2006; DATA ASSINAT: 07/04/2006; LOCADOR: Adinei Paccola; CPF/MF: 145.669.618-18; 
OBJETO: locação de um imóvel localizado à Rua José do Patrocínio, n° 1.040, Centro, Lençóis Paulista, com 288,75 m̂  
(duzentos e oitenta e oito inteiros e setenta e cinco centésimos de metros quadrados); VALOR: R$ 14.400,00 (quatorze 
mil e quatrocentos reais); VIGÊNCIA: de 16/05/2006 até 15/05/2007; MODALIDADE: DISPENSA N.° 012/2006; 
FUNDAMENTO: Art. 24, X  da Lei 8666/93; DATA PUBLIC: 04/05/2006; EMPENHO N.°: 4155/2006

CONTRATO N.°: 069/2006; DATA ASSINAT: 10/04/2006; CONTRATADO: Linear Equipamentos Eletrônicos S/A; 
CNPJ: 19.690.445/0001-79; OBJETO: aquisição de equipamentos para retransmissão de sinais de televisão; VALOR: R$ 
20.056,00 (vinte mil, cinquenta e seis reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: CONVITE N.° 040/2006; 
FUNDAMENTO: Art. 23, II, “a”, da Lei 8666/93; DATA PUBLIC: 04/05/2006; EMPENHO N.°: 4237/2006

CONTRATO N.°: 070/2006; DATA ASSINAT: 13/04/2006; CONTRATADO: Desk Móveis Escolares e Produtos 
Plásticos Ltda; CNPJ: 74.148.958/0001-60; OBJETO: aquisição de conjunto pré-escolar, composto de uma mesa e quatro 
cadeiras; VALOR: R$ 18.533,20 (dezoito mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte centavos); VIGÊNCIA: 02 (dois) 
anos; MODALIDADE: CONVITE N.° 041/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “a”, da Lei 8666/93; DATA PUBLIC: 
04/05/2006; EMPENHO N.°: 4345/2006

CONTRATO N.°: 071/2006; DATA ASSINAT: 13/04/2006; CONTRATADO: Carmen Rose Castanho Corrêa Moraes 
- ME; CNPJ: 00.322.402/0001-02; OBJETO: aquisição de 16.500 m̂  (dezesseis mil e quinhentos metros quadrados) de 
grama esmeralda para plantio em diversas áreas do Município; VALOR: R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos 
reais); VIGÊNCIA: 06 (seis) meses; MODALIDADE: CONVITE N.° 042/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “a”, da Lei 
8666/93; DATA PUBLIC: 04/05/2006; EMPENHO N.°: 4346/2006

CONTRATO N.°: 072/2006; DATA ASSINAT: 24/04/2006; CONTRATADO: José Iraldo Belei; CPF/MF: 799.127.458
68; OBJETO: aquisição de 01 (um) trator usado, ano de fabricação 2004; VALOR: R$ 70.000,00 (setenta mil reais); 
VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias; MODALIDADE: CONVITE N.° 043/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “a”, da Lei 
8666/93; DATA PUBLIC: 04/05/2006; EMPENHO N.°: 4606/2006

CONTRATO N.°: 073/2006; DATA ASSINAT: 24/04/2006; CONTRATADO: J.B. Gomes e Cia Ltda - ME; CNPJ: 
56.505.050/0001-85; OBJETO: contratação de diversos artistas e duplas para realizar apresentação musical, durante os 
eventos de comemoração do aniversário da cidade na X X IX  FACILPA -  Feira Agropecuária Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista, nos dias 27/04/2006, 02/05/2006 e 03/05/2006, no Recinto de Exposições “José de Oliveira Prado”; 
VALOR: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais); VIGÊNCIA: 27/04/2006, 02/05/2006 e 03/05/2006; MODALIDADE: 
INEXIGIBILIDADE N.° 004/2006; FUNDAMENTO: Art. 25, III, da Lei 8666/93; DATA PUBLIC: 04/05/2006; 
EMPENHO N.°.: 4607/2006

CONTRATO N.°: 074/2006; DATA ASSINAT: 24/04/2006; CONTRATADO: Edson Roberto Zacharias; CPF: 
959.848.288-04; OBJETO: aquisição de 01 (um) trator de esteira usado, ano não inferior a 1984; VALOR: R$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais); VIGÊNCIA: 10 (dez) dias; MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.° 003/2006; 
FUNDAMENTO: Art. 23, II, “b”, da Lei 8666/93; DATA PUBLIC: 04/05/2006; EMPENHO N.°: 4605/2006

CONTRATO N.°: 075/2006; DATA ASSINAT: 25/04/2006; CONTRATADO: RDH Comunicação e Promoção Ltda; 
CNPJ: 04.221.249/0001-88; OBJETO: serviços de som e iluminação para mega shows e locação de palco coberto no 
Recinto de Exposições José Oliveira Prado, sito à Avenida Lázaro Brígido Dutra n° 300, durante a realização dos eventos 
comemorativos do aniversário da cidade; VALOR: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); VIGÊNCIA: de 27 de abril de 2006 
até 07 de maio de 2006; MODALIDADE: CONVITE N.° 045/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “a”, da Lei 8666/93; 
DATA PUBLIC: 04/05/2006; EMPENHO N.°: 4815/2006

CONTRATO N.°: 076/2006; DATA ASSINAT: 25/04/2006; CONTRATADO: Gutty Seg. Patrimonial e Vigilancia Ltda; 
CNPJ: 05.111.090/0001-01; OBJETO: serviços de segurança e vigilância patrimonial no Recinto de Exposições José 
Oliveira Prado, sito à Rua Lázaro Brígido Dutra n° 300, durante a realização dos eventos comemorativos do aniversário 
da cidade; VALOR: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); VIGÊNCIA: de 27 de abril de 2006 até 07 de maio de 2006; 
MODALIDADE: CONVITE N.° 046/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “a”, da Lei 8666/93; DATA PUBLIC: 04/05/2006; 
EMPENHO N.°: 4816/2006

CONTRATO N.°: 077/2006; DATAASSINAT: 25/04/2006; CONTRATADO:Avaré Veículos Ltda; CNPJ: 45.554.961/0002- 
67; OBJETO: aquisição de 01 (um) caminhão usado, ano e modelo de fabricação 2002; VALOR: R$ 75.000,00 (setenta e 
cinco mil reais); VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias; MODALIDADE: CONVITE N.° 047/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, 
“a”, da Lei 8666/93; DATA PUBLIC: 04/05/2006; EMPENHO N.°: 4817/2006

ADITIVO AO CONTRATO N.° 057/2005; DATA ASSINAT: 01/04/2006; CONTRATADO: Air Liquide Brasil Ltda; 
CNPJ: 00.331.788/0001-19; OBJETO: renovação do contrato de locação de 12 (doze) concentradores de oxigênio 
domiciliar; VALOR: R$ 33.913,44 (trinta e três mil, novecentos e treze reais e quarenta e quatro centavos); VIGÊNCIA: 
01 de abril de 2006 a 31 de março de 2007; MODALIDADE: CONVITE N.° 034/2005; FUNDAMENTO: Artigo 57, inciso 
II, da Lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 04/05/2006; EMPENHO N.° 3773/2006.

ADITIVO AO CONTRATO N.°: 061/2006; DATA ASSINAT: 18/04/2006; CONTRATADO: OCAS -  Organização 
Cristã de Ação Social; CNPJ: 50.848.316/0001-06; O BJETO : modificação na data de início da vigência do 
contrato de gerenciamento do Segundo Programa de Agentes Comunitários de Saúde; VIGÊNCIA: de 02/05/2006 
até 01/05/2007; MODALIDADE: DISPENSA N.° 011/2006; FUNDAMENTO: Art. 57, § 1° cc. Inciso II da Lei 
8666/93; DATA PUBLIC: 04/05/2006;

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N.° 197/2005; DATA ASSINAT: 14/03/2006; CONTRATADO: Planeja 
Incorporadora e Construtora Ltda.; CNPJ: 07.376.203/0001-26; O BJETO : prorrogação do prazo de vigência do 
contrato para reforma e ampliação do prédio escolar da E.M .E.I. “Maria Cordeiro Fernandes Orsi”; VIGÊNCIA: 
30 (trinta) dias; MODALIDADE: CONVITE N.° 129/2005; FUNDAMENTO: Artigo 57, § 1°, II da Lei 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 04/05/2006

QUARTO ADITIVO AO CONTRATO N.° 197/2005; DATA ASSINAT: 13/04/2006; CONTRATADO: Planeja
Incorporadora e Construtora Ltda.; CNPJ: 07.376.203/0001-26; OBJETO: realização de outros serviços não previstos no 
projeto original de reforma e ampliação do prédio escolar da E.M.E.I. “Maria Cordeiro Fernandes Orsi” e prorrogação 
do prazo de vigência do contrato; VALOR: R$ 15.604,76 (quinze mil, seiscentos e quatro reais e setenta e seis centavos) 
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias; MODALIDADE: CONVITE N.° 129/2005; FUNDAMENTO: Artigo 65, I, “a” cc. § 1° e 
artigo 57, § 1°, I da Lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 04/05/2006; EMPENHO N.° 4344/2006

ADITIVO AO CONTRATO N.°: 003/2003; DATA ASSINAT: 21/03/2006; CONTRATADO: A.C. Telecomunicações 
Ltda.; CNPJ: 46.044.608/0001-19; OBJETO: transporte dos equipamentos de retransmissão de sinais de televisão até o local 
de assistência técnica; VALOR: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) quando for necessário o serviço; MODALIDADE: 
CONVITE N.° 003/2003; FUNDAMENTO: Art. 65, § 1°, § 2°, inciso II e Art. 58, inciso I, da Lei 8666/93; DATA PUBLIC: 
04/05/2006; EMPENHO N.°: 3047/2006

Lençóis Paulista, 03 de maio de 2006. José António Marise - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

Convocação:
Reunião Conselho Municipal de Saúde de Lençóis Paulista 
Data: 09/05/2006 às 19H30 
Sala de Reunião da Prefeitura Municipal 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde - Norberto 

Pompermayer
Vice-presidente do Conselho -  Paulo Roberto Giglioli 
Representantes do Poder Público: Governo Municipal:
Titular- Paulo Roberto Giglioli
Suplente - Cristina Consolmagno Baptistella
Representantes dos Prestadores de Serviço de Saúde -  entidade 

sem fins lucrativos:
Titular- Ronaldo Luiz Conti -  Associação Beneficente H.N.S.Piedade 
Suplente -  Vicente Lucio Malavasi - Associação Beneficente 

H.N.S.Piedade
Titular - Roberto José Conti - OCAS 
Suplente- Jean Mary Moreto -  OCAS
Representantes dos Profissionais da Saúde:
Titular- Márcio Canepelle Santarém -  Diretoria de Saúde 
Suplente- Murilo Santiago de Freitas Picarelli - Diretoria de Saúde 
Titular- Dionísia Natalina B. de Souza -OCAS 
Suplente- Rosely Borcat -OCAS
Tilular- Andréia Bernardo Zaratini Martinelli - Associação 

Beneficente H.N.S.Piedade
Suplente- Solange de Fátima Ferreira - Associação Beneficente 

H.N.S.Piedade
Representantes dos Usuários:
Titular- Aparecido Pereira de Moraes -  Associação de Moradores 
Suplente- Clóvis Zafani - Associação de Moradores 
Titular- Cleide Aparecida Ciccone Lorenzetti -  Comitê da Cidadania 

Contra a Fome a Miséria e Pela Vida
Suplente- Ana Lúcia Parise Lauria Darcie - Comitê da Cidadania 

Contra a Fome a Miséria e Pela Vida
Titular- Angela Firmino Breda - Rede de Combate ao Câncer
Suplente -  Neide Madeira Dias - Rede de Combate ao Câncer
Titular-Matilde Casali Baptistella -  Igreja Católica
Suplente -Ivan Danelon -  Igreja Católica
Titular- José Batista de Lima- Conselho de Pastores
Suplente - Antonio Carlos Cabral - Conselho de Pastores
Titular- José Lenci Neto - ADEFILP
Suplente -  Maria Elizabeth Ortado Athanásio - APAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

José António Marise, Prefeito Municipal de Lençóis Paulista, usando das 
atribuições que lhe foram conferidas por lei, ratifica a contratação da OCAS -  
Organização Cristã de Ação Social, inscrita no CNPJ sob n.° 50.848.316/0001- 
06, para gerenciamento do PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA no Distrito 
de Alfredo Guedes, cujo custo total será de R$ 163.500,00 (cento e sessenta 
e três mil e quinhentos reais), cuja despesa correrá através da DISPENSA 
DE LICITAÇÃO N.° 013/2006, Processo n.° 084/2006, com fundamento no 
disposto no artigo 24, inciso X X IV  da Lei Federal n.° 8.666/93.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 27 de abril de 2006.

JOSÉ ANTÓNIO MARISE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

José António Marise, Prefeito Municipal de Lençóis Paulista, usando 
das atribuições que lhe foram conferidas por lei, ratifica a contratação da 
locação de um imóvel situado à Rua José do Patrocínio n° 1040, nesta 
Cidade de Lençóis Paulista, de propriedade de Adinei Paccola, inscrito 
no CPF/MF sob n° 145.669.618-18, pelo prazo de 12 (doze) meses, cujo 
custo mensal será de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), cuja despesa 
correrá através da DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 012/2006, Processo 
n.° 068/2006, com fundamento no disposto no artigo 24, inciso X  da Lei 
Federal n.° 8.666/93.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 06 de abril de 2006.

JOSÉ ANTÓNIO MARISE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, 
o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público 
abaixo identificado para o preenchimento de uma vaga, na Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não comparecimento no dia, 
horário e local estabelecidos pela presente convocação implicará na perda de 
vaga conforme preceitua a lei.

Edital n.° : 007/2005
Cargo: Agente de Conservação e Limpeza
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lençóis 

Paulista
Data : 05 de maio de 2006
Horário: 11:00 horas

01 -  Ednéia Aparecida Fernandes

Lençóis Paulista, 02 de maio de 2.006.-

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 4 de maio de 2006. Na página A4. Valor da publicação R$ 1.282,25.

COMUNICADO

José Adair Belphman, torna público que recebeu da CETESB a Licença 
de Operação n° 07001984 para revenda de Combustível à rua São Paulo, 
n° 9-23, Macatuba - SP

CLUBE DA AMIZADE DA TERCEIRA IDADE DE LENÇÓIS PAULISTA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Ficam convocados os 300 (Trezentos) Associados a se reunirem em As
sembléia Geral Extraordinária, no Ubirama Tênis Clube, sito à Rua Quinze de 
Novembro, N.° 787, em Lençóis Paulista/SP, no dia 10 de Maio de 2006, às 
18:00h., em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos as
sociados, ás 19:00 h., em segunda convocação com a presença da metade mais 
1 (um) dos associados e às 20:00 h. em terceira convocação com a presença 
mínima de 10 (dez) associados, para tratar dos seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:
1- Alteração de endereço da sede.

Lençóis Paulista , 02 de Maio de 2006.
Iria Ana Artioli de Freitas
Presidente
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Quem dá mais!
Os dois leilões de ovinos, um m arcado para am anhã e o 

outro para o sábado 6, devem movimentar R$ 300  mil, 

Playboy, carneiro de R$ 1,2 milhão, é a atração da exposição

Da  Red açã o

Juntos, os dois leilões de 
ovinos da 29® Facilpa (Feira 
Agropecuária, Comercial e In
dustrial de Lençóis Paulista) 
devem movimentar cerca de 
R$ 300 mil. Amanhã, a partir 
das 20h30, o 2° Leilão Nova 
Geração, que acontece na casa 
de shows Four, será transmiti
do pelo Agrocanal. No sába
do, a partir das 15h, o leilão 
de todas as raças acontece no 
Recinto de Exposições José 
Oliveira Prado.

Ontem, quarta-feira, te
ve início o julgamento dos 
animais das raças Santa Inês, 
Dorper, Ile de France, Texel, 
Suffolk e Hampshire Down, 
onde foram avaliados crité
rios genéticos. Cerca de mil 
animais participam da expo
sição e leilões.

Além dos leilões, outra 
grande atração entre os ovinos 
é o carneiro Playboy, avaliado

em R$ 1,2 milhão. Segundo o 
expositor Léo Pinheiro, dono 
do carneiro Playboy, o animal 
tem 21 meses, pesa 146 quilos 
e é o grande campeão da Expo- 
rural, realizada em Salvador, e 
da Feico 2006 (Feira Interna
cional de Caprinos e Ovinos), 
realizada em São Paulo.

Playboy, de acordo com 
Léo Pinheiro, produz sema
nalmente 150 doses de sêmen. 
Cada dose é vendida a R$ 300. 
Os interessados em participar 
do negócio podem adquirir 
uma porcentagem do bicho, 
como se fossem ações, e parti
cipar do lucro com a venda do 
material genético. "Já comer
cializamos 30%  do playboy", 
disse Pinheiro, revelando que, 
na maioria das vezes, as cotas 
são adquiridas por consórcios 
de criadores.

Playboy participa da Facil- 
pa pelo quinto ano consecuti
vo. Léo Pinheiro disse que de 
Lençóis Paulista segue com o

animal para a Bahia, mas volta 
para participar da Expovelha, 
em outubro. Em novembro, o 
animal estará presente na Ex
posição Nacional de Santa Inês, 
que será realizada em Bauru.

De acordo com a assesso- 
ria de imprensa da Facilpa, es
tão participando da feira ovi- 
nocultores da Bahia, Sergipe, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Goiás, Paraná e Rio Gran
de do Sul, além do expressivo 
número de criadores do Esta
do de São Paulo.

Segundo a Aspaco (Asso
ciação Paulista de Criadores de 
Ovinos), o rebanho brasileiro 
é de cerca de 33 milhões de ca
beças, o que representa 3,5%  
do rebanho mundial. No Esta
do de São Paulo, a criação de 
ovinos cresceu de 257 ,4  mil 
cabeças em 1996 para 324,7 
mil cabeças no ano passado, 
o que representa um aumento 
de 26,1%  na produção.

Os dois leilões de ovinos da Facilpa devem movimentar R$ 300 mil; animais já estão expostos

Criadores planejam  Núcleo Lençoense de O vinocultura
Lençóis Paulista pode ter, 

em breve, um Núcleo de Ovi- 
nocultura. Entre outras coisas, 
seria um movimento para con
centrar esforços dos criadores 
locais dividindo despesas com 
estrutura e processos necessá
rios para a produção, como o 
confinamento.

Em abril, criadores locais 
se reuniram com o presidente 
da Aspaco (Associação Paulista 
dos Criadores de Ovinos), Ar
naldo dos Santos Viera Filho, 
o Dindo, para palestrar sobre a 
criação de ovinos e falar sobre a 
iniciativa de cooperativismo. O

grupo deve voltar a se encontrar 
depois da Facilpa (Feira Agro
pecuária Comercial e Industrial 
de Lençóis Paulista) para dar 
andamento ao assunto. Dindo 
elogiou a iniciativa dos lenço- 
enses. "Como em toda ativida
de, o individualismo é péssimo 
e o associativismo é de muito 
bom proveito", afirmou.

Para Dindo, a região é bas
tante desenvolvida em termos 
de ovinocultura. Não por aca
so, um dos maiores eventos do 
país no setor, a Expovelha, é 
sediada em Lençóis Paulista, e 
a própria Aspaco tem sede em

São Manoel. "A ovinocultura já 
se instalou aqui. Todo estado 
de São Paulo detém esse per
fil", explica. "As propriedades 
maiores, onde se planta cana, 
sempre existem as áreas margi
nais onde não se planta cana e 
são pequenas, inviáveis para a 
criação de bovinos", completa.

O presidente da Aspaco se 
disse satisfeito por estar nos lu
gares onde existe a ovinocultu- 
ra. "Hoje temos um grupo forte, 
com apoio da Prefeitura de Len
çóis, Associação Rural e Sindi
cato Rural, mostrando grande 
interesse na atividade", finaliza.

Tambor e baliza devem ter mais de 500 inscritos
O prêmio inédito de R$ 

40 mil e uma m oto zero qui
lômetro aos vencedores das 
provas de tambor e baliza de
vem registrar recorde de ins
crições na 29® Facilpa (Feira 
Agropecuária, Comercial e 
Industrial de Lençóis Paulis
ta). Organização espera a ins
crição de mais de 500 cavalei
ros e amazonas.

O organizador das pro
vas, Eduardo Augusto Rorato, 
disse que até ontem, já ha
viam sido contabilizadas 300 
inscrições para as provas de 
velocidade. Miguel Dias, de 
Fernandópolis, recordista da 
prova Três Tambores, já con
firmou presença. Cavaleiros 
do Paraná e Minas Gerais, 
além de outros do estado de 
São Paulo e região também 
garantiram presença.

Rorato explicou que o Eduardo Rorato, organizador das provas de tambor e baliza

evento foi amplamente di
vulgado em revistas especiali
zadas e também por meio de 
mala direta da ABQM (Asso
ciação Brasileira dos Criado
res de Quarto de Milha). Por 
isso, a expectativa de recorde 
de inscrições e de público.

As provas acontecem no 
sábado e nom domingo, a 
partir das 9h. Na disputa con
tra o cronômetro, quem fizer 
o menor tempo, sem derrubar 
tambores e balizas, fica com 
os prêmios. Para sábado, estão 
marcadas provas de Três Bali
zas. No domingo, ocorrem as 
provas de Seis Balizas.

O vencedor do tira-tei- 
mas, prova dos Três Tambo
res em que a participação é 
livre e independe de idade e 
do cavaleiro ser profissional 
ou não, ganha uma m oto ze
ro quilômetro.

Peão de Pederneiras é 
campeão do Qualify

Luís Carlos Donizete 
Rosa, de Pederneiras, foi o 
campeão do rodeio Qualify 
da 29® Facilpa. A final acon
teceu no feriado de 1° de 
maio. Foram 47 peões dispu
tando a premiação, em qua
tro dias de montarias. Sob a 
locução de Nivaldo Texano e 
julgamento de Mauro Bros- 
co, o público pode conferir 
um verdadeiro show de ha
bilidade e profissionalism o.

O campeão levou para ca
sa uma moto zero quilôme
tro, patrocinada pela Unimed 
(Cooperativa de Trabalho Mé
dico). O peão Anderson Dias 
Oliveira, de Itapeva, ficou com 
a segunda colocação e o prê
mio de R$ 1,5 mil, patrocínio 
da Cemar Diesel.

O terceiro melhor peão 
do rodeio Qualify, Edimundo 
Gomes, de Atibaia, recebeu R$ 
1 mil, prêmio garantido pelo 
Auto Posto Avenida. O quar

íifK,

EMOÇÃO
Na noite da segunda- 

feira, 1° de maio, a dupla Gui-  ̂
lherme & Santiago animou a noi

te da 29® Facilpa (Feira Agropecuá
ria Comercial e Industrial de Lençóis 
Paulista). A emoção tomou conta dos 
fãs que vieram até de caravana para 

conferir a performance dos ídolos. 
k Uma das novidades do show foi i  

um camarote vip, montado ^  
no meio do palco.

lui- 1
Luís Carlos Donizete Rosa, 
campeão do rodeio Qualify

to lugar ficou para Paulino de 
Souza, de São Pedro. Ele levou 
para casa R$ 700, patrocínio 
da SOS Rádio Alarme. O quin
to colocado, Lúcio Flávio Mar- 
fiu, de Areiópolis, recebeu R$ 
500, prêmio da Agência Zum.

QUALIDADE que 
faz a DIFERENÇA

R. Pidro Natálio Lorenzetti, 469 lENÇÍIS PAULISTA

Todos os sorteios da loteria federal estão sendo realizados em Len
çóis Paulista desde a terça-feira 2 de maio. Hoje, às 20h, o Caminhão 
da Sorte da CEF (Caixa Econômica Federal) sorteia a Quina. Amanhã 
tem a Dupla Sena, também às 20h. No sábado 6, a partir das 19h, 
serão sorteados os números da Lotomania, Quina, e Mega Sena

SHOWS
Hoje tem pagode e, amanhã, rock na Facilpa

A noite de hoje na 29® Fa- 
cilpa terá o agito do pagode da 
banda Inimigos da HP. Essa é 
a primeira vez que o grupo se 
apresenta em Lençóis Paulista 
e promete arrastar uma multi
dão de jovens.

Na noite de amanhã, os 
roqueiros do Capital Inicial fa
zem a quarta apresentação da 
carreira em Lençóis Paulista. O 
show está previsto para às 22h.

Quem tem boa memória, 
lembra da primeira apresentação 
da banda na Facilpa, em 1993, 
mesmo ano em que o vocalista 
do grupo, Dinho Ouro Preto,

deixou a banda por quase um 
ano. Depois de um longo perío
do de separação do grupo, o Ca
pital Inicial voltou a se apresen
tar em Lençóis em 2003 e repetiu 
a dose em 2004. No repertório a 
novidade era o CD Acústico que 
trazia grandes sucessos da banda, 
além de canções inéditas.

Amanhã, os roqueiros de
vem levar ao palco o som que 
fazia parte do repertório do 
antigo Aborto Elétrico, banda 
de Brasília que deu origem a 
dois grandes grupos da gera
ção rock 80 no Brasil: Capital 
Inicial e Legião Urbana.



A TV estacá^ ^
Fo lhapress

A Copa do Mundo da Ale
manha será o maior laborató
rio de transmissões televisivas 
da história. Os jogos serão 
vistos no conforto doméstico, 
em agitados bares, teatros e 
padarias, como sempre acon
tece, mas também no metrô, 
no meio da rua e em sisudos 
escritórios. A TV estará em toda 
a parte, com imagens em telões 
gigantes e caríssimos e nas mi
núsculas telas dos celulares e 
dos computadores de mão, al
cançando recantos do planeta 
até agora intocados pelo sinal 
aberto. O segredo é a combina
ção dos meios que levarão as 
imagens dos dribles e dos gols 
para bilhões de pessoas. Além 
da TV tradicional, acontecem 
na Europa transmissões em 
alta definição. Companhias te
lefônicas fizeram acordos para 
levar os jogos aos celulares - no 
Japão, começaram, no início 
do mês, as transmissões de TV 
aberta diretamente para celula
res. E o Yahoo! se encarrega de 
informar tudo, jogo a jogo, tin- 
tim por tintim, para quem tiver 
uma ligação com a internet. A 
rede mundial, além de canal 
para transmissões de imagens 
geradas por grandes potências 
da mídia, vem se tornando tam
bém receptáculo de produções 
criadas por grupos modestos e 
mesmo por indivíduos, numa

v erd a d e i
ra febre de 
T V - fe i ta -  
p o r-m im .
Há vídeos 
a m ad o res 
que não 
passam de 
e x a l ta ç ã o  
do ego ou 
de idiossin
crasias pes
soais, mas 
também há 
co b ertu ra s 
de eventos 
e de pro
gramas nos 
mais diver
sos ramos da 
atividade hu
mana. Se ser 
telespectador, 
fonespectador 
ou internetespec- 
tador é fácil, tornar-se video- 
produtor, diretor de TV domés
tica ou ator de vídeo também 
já não é nada do outro mundo, 
graças a serviços como o You- 
Tube, que se revela uma nova 
febre na rede. São dois lados de 
uma nova era internética, que 
começa a ser desbravada.

ACESSO RESTRITO
Apesar do aumento da 

oferta de conteúdo em vídeo 
on-line, a qualidade das trans
missões ainda não evoluiu o 
suficiente para deixar a inter-

TV am plia domínflos e, em  telas de plasm a  

ou  de cristal líquid®, em  com putadores e  

em  ceQuDaEes, atinge bilhões; ® telespectador’

net em 
pé de 
ig u a ld a d e  
com a TV. Quem é 
assinante de algum provedor 
de conteúdo e usa conexão de 
banda larga à internet, entre
tanto, pode assistir a video- 
clipes com imagens razoavel
mente nítidas e bom som. Já 
quem acessa apenas a progra
mação gratuita encontra víde
os com baixa resolução, im
possíveis de serem vistos em 
tela cheia. Sites que guardam

e exibem vídeos digitais viraram febre na 
internet. Bom para quem aprecia futebol. 
Com pouco esforço, em serviços como o 
YouTube.com e o Google Video (video. 
google.com), é possível assistir a gols e a 
jogadas marcantes. Basta usar os sistemas 
de busca das páginas ou então navegar nas 
seções dedicadas a esporte para encon- 
ttar gravações de partidas do pre
sente e do passado.

Programa 
de brasileiro 
seleciona 
canais

Se ficar buscando 
vídeos na internet faz 
com que você perca 
m uito tempo, o pro
grama eXtreaming p o
de ser uma solução. 
Criado por Yuri Maia, 
estudante da Universi
dade de Brasília (UNB) 
de 22 anos, o programa 
com pila diversos canais 
de televisão, nacionais 
e estrangeiros, que p o
dem ser vistos em um 
com putador que te
nha o Windows Media 
Player 10 e conexão 
de banda larga à inter
net. O soft pode ser 
conseguido no Super 
Downloads (www.su- 
perdow nloads.com .br) 
- mais de 70 m il down
loads já  foram feitos. A 
qualidade da imagem é 
boa e é possível assistir 
ao vídeo em tela cheia. 
Os canais são dividi

dos por temas com o  
esporte, música 
e notícias. Emis

soras de rádio 
também podem  
ser sintoniza
das. Mas alguns 
canais ficam

I congestionados 
com freqüência.

Portais preparam 
cobertura exclusiva

Quem não pode parar de 
trabalhar para acompanhar as 
partidas da Copa do Mundo 
terá a internet como grande 
aliada. Os principais portais 
de conteúdo preparam cober
turas amplas de cada rodada 
da competição e vídeos exclu
sivos do cotidiano da seleção 
brasileira. E sites que armaze
nam vídeos servem como de
pósitos de gols e jogadas mar
cantes. Braço on-line da TV 
Globo, o Globo Media Center 
(gmc.globo.com) terá versões 
on-line de reportagens e de ví
deos exibidos pela emissora.

Os assinantes do Globo.

com poderão ver conteúdo ex
clusivo e com boa qualidade 
de imagem. Já quem visitar o 
iG (www.ig.com.br) encon
trará entrevistas no formato 
videochat, que permite inte
ração entre os internautas e os 
convidados. A TV UOL (espor- 
te.uol.com.br/copa/2006/tv) 
também aposta em uma farta 
programação em vídeo.

Além de mostrar gols de to
dos os jogos da Copa, o portal 
terá como correspondente es
pecial o jornalista Juca Kfouri, 
colunista da Folha, que apre
sentará um programa, escreve
rá em seu blog e também fará

um podcast, show de rádio 
com distribuição on-line.

O Terra (esportes.terra. 
com.br/futebol/copa2006) é 
outro portal que investiu em 
uma cobertura exclusiva, com 
enviados especiais e a trans
missão diária do programa 
'Copa 2006 TV. Outra fonte 
de vídeos e de informações é o 
Yahoo! (fifaworldcup.yahoo. 
com), que fez parceria com a 
Fifa para ser o site oficial da 
Copa. Entre as atrações de 
destaque do site, estão vídeos 
especiais com grandes técnicos 
e jogadores de edições antigas 
do torneio.

PC versUsS elUIàr
Muito em breve, os te

lefones celulares poderão 
desbancar os PCs do lugar 
de central de entretenimen
to digital. Essa foi uma das 
conclusões do estudo anu
al The Face of the Web, da 
empresa de pesquisas Ipsos 
Insight (www.ipsosinsight. 
com/industry focus/te- 
chandcomm/FOW. aspx). 
No Japão, 4 de cada 10 adul
tos já navegam na internet 
pelo celular, mas, no mun
do, apenas 28%  dos donos 
de telefones móveis têm 
acesso à internet pelo portá
til. Em 2004, eram 25%. Por 
outro lado, é cada vez mais 
intensa a penetração dos ce
lulares na população.

, On ú m e 
ro chega
a 90%  na Coréia do Sul, 
no Japão e nas áreas urbanas 
da China, a 80%  na Europa 
e a 75%  nos EUA. Logo abai
xo vem o Brasil, com 73%, à 
frente do Canadá, com 61%. 
Entre os países com mais usu
ários de celular que acessam a 
internet, o Brasil está à frente 
da Rússia e da Índia, com 8%. 
O campeão é o Japão. As men
sagens de texto estão entre os 
serviços mais populares, usa
das por 52%  dos donos de ce
lulares, enquanto o envio de 
e-mails é praticado por 37%.

Segundo o rela
tório, houve au
mento nas transações 
financeiras, na transmissão 
de imagens e nos downloa- 
ds via celulares.

Uma das vantagens da 
transmissão digital é de
mandar menos energia do 
portátil do que a exigida pe
la analógica. A autonomia 
das baterias dos celulares 
seria suficiente para assistir 
a até três horas ininterrup
tas de programação pela via 
digital e apenas uma hora 
pela analógica.
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Desligue a TV. Para assistir a 
uma boa programação basta li
gar o computador, conectar-se à 
internet e desfrutar de sites com 
conteúdo especializado que 
oferecem programas ao vivo, 
que vão desde shows musicais, 
notícias, culinária, tecnologia 
e até transmissões esportivas. 
Shows acústicos ao vivo são 
encontrados no Kulak's Woo- 
dshed (www.kulakswoodshed. 
com), uma casa de shows da 
Califórnia que serve de ponte 
para músicos e compositores 
desconhecidos chegarem ao 
sucesso. Apenas nesse mês, es
tavam agendadas 26 apresenta
ções no calendário do site. Para 
assistir, basta se conectar no ho
rário marcado e curtir os shows, 
que também são gravados e fi
cam disponíveis em outros ho
rários. O site da Nasa TV (www.

nasa.gov/multimedia/nasatv) 
está ao alcance de quem se in
teressa pelos mistérios do espa
ço. Ele apresenta transmissão 
ao vivo de todas as missões da 
agência espacial norte-america
na. Durante a missão do astro
nauta brasileiro Marcos Pontes 
à Estação Espacial Internacio
nal (ISS), foi possível assistir a 
todas as entrevistas realizadas, à 
acoplagem da nave e até à des
pedida dos astronautas. Quan
do não há eventos ao vivo, a 
Nasa TV coloca no ar uma pro
gramação com documentários. 
Os fãs de tecnologia podem se 
ligar no programa feito espe
cialmente para internet chama
do 'Digital Life' (dl.tv). Trans
mitido ao vivo às terças e às 
quintas-feiras, às 22h (horário 
de Brasília), é comandado por 
Patrick Norton e Robert Heron,

jornalistas da revista 'PC Maga
zine' americana. O canal de TV 
Food Network (www.foodne- 
twork.com/food/showet), es
pecializado em culinária, apre
senta o programa 'Eat This with 
Dave Lieberman', feito exclusi
vamente para a internet.

Sites pagos Há sites que 
cobram mensalidades do usu
ário. É o caso de Formula 1: 
With Racing-Live.com (f1.ra- 
cing-live.com), que transmite 
as corridas desde o momento 
em que os boxes são abertos, 
permitindo que os mais afoi
tos não precisem esperar pelo 
horário da TV normal. Dados 
como o tempo de cada piloto 
e a duração da parada nos bo- 
xes são informados em tempo 
real ao lado do vídeo. Mas o 
site cobra uma assinatura de 
US$ 14,50 por mês.

http://www.su-perdownloads.com.br
http://www.su-perdownloads.com.br
http://www.ig.com.br
http://www.ipsosinsight
http://www.kulakswoodshed
http://www.foodne-twork.com/food/showet
http://www.foodne-twork.com/food/showet


M A C A T U B A

Há vagas
Prefeitura de Macatuba recebe até 12 de 

maio inscrições para preencher 27  vagas 

por concurso; taxa varia de R$ 15 a R$ 35

Da  Red ação

O prefeito de Macatu
ba, Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB), abriu na terça-feira 
2, inscrições para concurso 
público. São oferecidas 27 
vagas nos cargos de assistente 
administrativo, assistente so
cial, auxiliar de serviços gerais, 
auxiliar técnico de engenha
ria, engenheiro civil, médico 
especialista em otorrinolarin- 
gologia, motorista, oficial ad
ministrativo, operador de má
quinas, psicólogo e servente.

Com exceção do cargo de 
auxiliar de serviços gerais, 
que oferece 12 vagas, uma 
delas para pessoas portadoras 
de deficiência, e operador de 
máquinas, que oferece seis, 
os demais cargos terão uma 
vaga cada um.

As inscrições vão até 12 
de maio e devem ser feitas no 
Balcão de Empregos da Pre
feitura, que desde a terça-feira 
2 está instalado no terminal 
rodoviário Fernando Valezi 
Filho. O Balcão de Empregos 
atende das 8h às n h 3 0  e das 
13h às 16h30. A administra
ção ainda não definiu a data, 
horário e local das provas.

A taxa de inscrição varia 
entre R$ 15, no caso das va
gas para servente, R$ 20 para 
as vagas de assistente adm i
nistrativo, auxiliar técnico 
de engenharia, e R$ 35 para 
os cargos que exigem curso 
superior, como engenheiro 
civil, assistente social, m édi
co e psicólogo.

O menor salário é o de 
servente. A remuneração é de 
R$ 428, 52. Para o cargo de 
auxiliar de serviços gerais a 
remuneração é de R$ 464,40. 
O salário de assistente admi
nistrativo é de R$ R$ 548,02. 
O cargo de motorista prevê 
salário de R$ 693,36. A remu
neração para operador de má
quina e oficial administrativo 
é de R$ 794,01. Auxiliar técni
co de engenharia vai receber 
R$ 914,74.

O salário de psicólogo e 
assistente social, ambos com 
carga de 44 horas semanais, 
e engenheiro civil, cuja carga 
horária é de 20 horas sema
nais, é de R$ 1.386,63 mais 
30%  de adicional de grau 
universitário. A remuneração 
de médico é de R$ 1.125,37, 
mais o adicional. Além do sa
lário, todos os cargos recebem

Fachada do Balcão de Empregos que fica na rodoviária

R$ 97,60 em vales-refeição.

AVALIAÇÃO
Os candidatos serão ava

liados em provas de conhe
cimentos gerais, específicos e 
provas práticas, de acordo com 
a função. Para os cargos que 
exigem curso superior, assis
tente social, engenheiro civil, 
psicólogo e médico, o sistema 
de avaliação é uma prova de

conhecimentos específicos.
Os cargos de servente, opera

dor de máquinas, oficial admi
nistrativo, motorista, assistente 
administrativo e auxiliar de ser
viços gerais exige prova prática.

As informações sobre o 
conteúdo das provas estão dis
poníveis no Balcão de Empre
gos ou pelo site da prefeitura 
de Macatuba: www.macatuba. 
sp.gov.br.

O QUE A PREFEITURA ESTÁ OFERECENDO
CARGO VAGAS SALÁRIO
Assistente administrativo 1 R$ 548,02
Assistente social 1 R$ 1.386, 63
Auxiliar de serviços gerais 12 R$ 464,40
Auxiliar técnico de engenharia 1 R$ 914,79
Engenheiro civil 1 R$ 1.386, 63
Médico 1 R$ 1.215,37
Motorista 1 R$ 693,36
Oficial administrativo 1 R$ 794,01
Operador de máquinas 6 R$ 794,01
Psicólogo 1 R$ 1.386, 63
Servente 1 R$ 428,52

b o r e b i
Finoti vai a Brasília 
em busca de verbas

O prefeito de Borebi, Luiz 
Finoti (PTB), viaja para Brasí
lia na próxima segunda-feira 
8 em busca de assinatura de 
convênios para o município. 
De acordo com o prefeito, es
tão agendadas audiências com 
os deputados Ricardo Izar 
(PTB) e Paulo Lima (PMDB). 
"Vamos solicitar a assinatura 
de convênios que ainda não 
ocorreram", adiantou o pre
feito, preocupado com a apro
ximação das eleições, período 
em que, por lei, é proibida a li
beração de recursos tanto pelo 
Estado quanto pela União.

Nesta semana, Finotti ini
ciou as obras asfaltamento do 
bairro Alta Aguirre. Os funcio
nários já estão trabalhando na 
implantação de guias e sarje
tas na vila, que nas próximas 
semanas receberá asfalto. Os 
recursos para a obra, R$ 134 
mil, foram liberados pela 
CDHU (Companhia de De
senvolvimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São Pau
lo). De acordo com informa
ções da prefeitura, R$ 100 mil 
serão utilizados na implanta
ção de guias e sarjetas e asfalto 
e R$ 34 mil em arborização.

F A L S I F I C A Ç Ã O

Polícia suspeita que menor falsifica notas de R$ 10
Um adolescente, morador 

na Cecap, pode ser o falsário 
que está produzindo notas de 
R$ 10 em Lençóis Paulista. A 
informação foi divulgada on
tem pela Polícia Civil. Onze 
notas falsas já foram apreen
didas. A suspeita da polícia 
está baseada em depoimento 
de três rapazes detidos com 
dinheiro falso.

Ontem, o delegado que cui
da do caso, Marcos Jefferson 
da Silva, disse que a polícia já 
sabe o tipo de papel e o m o
delo de impressora em que o 
dinheiro está sendo impresso, 
mas não deu detalhes a respei
to do equipamento. "Sabemos 
que o dinheiro está sendo fal
sificado em equipamento ca
seiro aqui na cidade", afirmou 
o delegado, que não soube 
afirmar se esta é a primeira vez 
que dinheiro falso está sendo 
produzido em Lençóis Paulis
ta. "Na maioria das vezes que 
apreendemos dinheiro falso, 
as notas estavam sendo falsifi
cadas na região", revelou.

A suspeita sobre o adoles
cente da Cecap aconteceu de
pois que a Polícia Militar apre
endeu mais seis cédulas falsas, 
na segunda-feira 1° de maio.

Policial olha com atenção uma das 11 notas falsas de R$ 10 apreendidas em Lençóis Paulista

O dinheiro estava em poder 
de três rapazes, todos menores 
de idade. Eles tentavam passar 
as notas em um carrinho de 
lanches, no Jardim Bela Vista, 
nas proximidades da Facilpa.

Um dos jovens estava com 
quatro notas falsas e os outros

dois com uma nota cada. Os 
jovens, todos moradores da 
Cecap, foram levados à De
legacia de Polícia e, durante 
interrogatório, afirmaram ter 
pego o dinheiro com um ra
paz no bairro onde moram. O 
dinheiro foi apreendido e os

três adolescentes encaminha
dos ao Conselho Tutelar.

MAIS UMA
No início da madrugada de 

ontem, a PM apreendeu, no 
recinto da feira mais uma cé
dula de R$ 10 falsa. Ela estava

com três rapazes, moradores 
do Jardim do Caju, que alega
ram ter encontrado o dinheiro 
no interior do Recinto de Ex
posições José Oliveira Prado.

A distribuição de dinhei
ro falso durante a Facilpa foi 
antecipada pelo jornal O ECO 
com base na preocupação de
monstrada pelo delegado Mar
cos Jefferson da Silva, que já 
previa que isso pudesse ocor
rer. "O movimento da feira é 
muito grande, fica mais difícil 
de controlar o dinheiro", pre
viu o delegado.

Ontem, a Polícia Civil 
aguardava autorização da justi
ça local para cumprir mandado 
de busca e apreensão dos equi
pamentos, possivelmente um 
microcomputador, um scanner 
e uma impressora, utilizados 
para falsificar o dinheiro.

Com as sete notas falsas 
apreendidas esta semana sobe 
para 11 as cédulas falsas apre
endidas nas proximidades e 
no interior da Facilpa. Esse é o 
número oficial. Extra-oficial
mente, o jornal O ECO apurou 
que outras duas notas falsas 
foram passadas no comércio, 
mas o comerciante não regis
trou boletim de ocorrência.

http://www.macatuba


Quinta Santa Cecília

D esde a ú ltim a quinta-feira, 2 7  de abril, 

o recinto  de exposições José Oliveira 

Prado é o endereço da balada: a Facilpa  

é para circular, ver e ser visto

Na Quinta é Assiml

A sua festa 

começa aqui.

0 melhor 

lugar para 

sua saídeira.



Areia branc
Areiópolis com pleta 46  anos de existência; apesar da criação do 

município ter acontecido em 18 de fevereiro de 1959, aniversário 

é festejado em 3 de maio, inauguração da primeira capela

O que significa Areiópolis

Da  Redação

Areia Branca. Esse era o no
me do povoado que deu origem 
ao município de Areiópolis. No 
século 18, a região pertencia à 
grande área de terra de Botuca- 
tu, que por sua vez pertencia à 
coroa espanhola por força do 
tratado de Tordesilhas. A linha 
divisória que separava as terras 
portuguesas das espanholas, 
passava a leste de onde hoje está 
localizado o município. Mesmo 
sem nenhum espanhol ter pisa
do na região, a área só voltou pa
ra a coroa portuguesa em 1750 
com a assinatura do Tratado de 
Santo Ildefonso. A decisão foi 
referendada em 1777, pelo Tra
tado de Madri.

Os primeiros posseiros ins
talados na área que, posterior
mente, deu origem a Areiópolis, 
conquistaram o direito à terra 
em 1850 por força de uma lei 
imperial. As terras foram doadas 
para as famílias Almeida, Dutra, 
Eleutério, Massarico, Messina, 
Vitagliano, Bentivegna, Gon
çalves, Helene, Portes, Ribeiro, 
Cavalheiro, Penhafiel, Blanco e 
Montoro.

No ano de 1870, a área pas
sou a pertencer ao recém forma
do município de São Manuel do 
Paraíso, que havia se emancipa
do de Botucatu. Entre agosto de 
1881 e março de 1882, grande 
parte das terras de Areiópolis 
foi incorporada ao município 
de Lençóis Paulista. Um acordo 
devolveu as terras para São Ma
nuel.

Em 1893, Joaquim Ignácio 
de Oliveira Góes, Francisco Ro
drigues da Silva e Antonio Gon
çalves doaram terras para a cons
trução da capela de Santa Cruz 
da Areia Branca. A capela ficou 
pronta quatro anos depois e foi 
inaugurada no dia 3 de maio de 
1897. Essa data marca a funda
ção oficial do município.

Em 1917, no dia 3 de de
zembro, o povoado foi elevado 
à condição de Distrito de Paz 
de Areiópolis. No ano de 1959, 
os deputados estaduais Geraldo 
Pereira de Barros e César Arruda 
Castanho conseguiram que a 
Assembléia Legislativa aprovasse 
a criação do município de Arei- 
ópolis. A votação aconteceu no 
dia 18 de fevereiro de 1959.

Em 4 de outubro de 1959,

foram realizadas as primei
ras eleições munidpais. 
Pedro Pupo da Silveira foi 
eleito prefeito e Ricderi 
Mantovani, vice-prefdto. 
A primeira Câmara Muni- 
dpal foi formada por losé 
Frandsco Bemardes, Abí
lio Lourenço Blanco, 
losé Borgato Filho, 
Oswaldo Cação, Dá- 
do Helene  ̂ Hélio Ra
mos de Oliveira, Ignádo 
Feitê  Procópio Vieira e 
Izaltino Frandsco dos 
Santos.

Apesar das primei
ras eleições munid
pais terem aconteddo 
em 1959, a emand- 
pação efetiva aconte
ceu apenas em 1960 
quando o prefeito 
tomou posse. A data 
oficial de fundação 
do município ficou 
sendo 3 de maio de 
1960. Essa data mar
ca a inauguração da 
capela de Santa Cruz 
da Areia Branca, em 
1897, o primeiro 
marco para o surgi-

A valer os dois radicais, areia e pólis (cidade, em 
grego), a origem da denominação da municipali
dade seria, literalmente, "Cidade de Areia". Nada 
de estranho, levando-se em conta que existem 
algumas localidades no Brasil que, de uma forma 
ou de outra, ostentavam a palavra "areia" em seu 
nome -  como é o caso do município "Terra de 
Areia", no Rio Grande do Sul. Mas o nome em 
questão deve-se antes ao nome do curso d'água 
que banha a cidade, isto é, ao rio Areia Branca. E 
que, no trecho em que a cidade se desenvolveu, 
fazia parte do município de São Manuel.

Fonte: A origem dos municípios paulista, Im
prensa Oficial do Estado





H IS TO RI A

/Café
e a Ro
O cultivo da cana-de-açúcar 

impulsionou o desenvolvimento de 

Areiópolis e fez com  que na década de 

80 a população saltasse de cinco para 10 

mil habitantes, segundo dados do IBGE

Da  Red ação

A explosão demográfica 
de Areiópolis aconteceu na 
década de 80 quando o nú
mero de habitantes dobrou. 
Segundo dados do IBGE 
(Instituto Brasileiro de G eo
grafia e Estatística), o m uni
cípio possuía pouco mais de 
cinco m il habitantes no final 
da década de 70. A chegada 
da cultura da cana-de-açúcar 
foi a responsável pelo cresci
m ento demográfico no pe
ríodo compreendido entre 
1980 e 1991. A população 
ultrapassou a casa dos 10 
m il habitantes.

Até a chegada da cana-de- 
açúcar, o café era a principal 
lavoura da região. Mas, segun
do registros, Areiópolis passou 
a existir depois da marcação 
do traçado definitivo e asfal- 
tamento da rodovia Marechal 
Rondon, na década de 50. Foi 
a partir disso que os deputa-

dos estaduais Geraldo Pereira 
de Barros e César Arruda Cas
tanho ingressaram com pedi
do na Assembléia Legislativa 
do Estado para a criação do 
município de Areiópolis, fato 
que aconteceu no dia 18 de 
fevereiro de 1859.

Localizado na região cen
tral do Estado de São Paulo, 
Areiópolis é um dos menores 
municípios em área territorial 
na região com 89 quilôme
tros quadrados de extensão, 
distribuídos em uma área 
curiosamente triangular. Arei- 
ópolis faz divisa com Igaraçu 
do Tietê, Macatuba, Lençóis 
Paulista e São Manuel.

Dados do IBGE apontam 
que no ano de 2003, Areiópo
lis produziu 536 mil toneladas 
de cana-de-açúcar e 120 tone
ladas de café. Há três anos, o 
cultivo da cana-de-açúcar ocu
pava 6,7 mil hectares contra 
apenas 80 hectares destinados 
ao cultivo do café.

Canavial na vizinhança de bairro em Areiópolis: atividade que sustenta economia do município

Túnel do tempo
Antes de se tornar muni

cípio, a família Cadete man
teve uma importante lavou
ra de fumo no então Distrito 
da Paz de Areiópolis, o que 
fez com que São Manuel 
chegasse a ser conhecida na 
capital paulista pelo produ
to cultivado em Areiópolis.

Na época em que os ba
rões de café dominavam a 
economia paulista, no co
meço do século passado, o

fumo produzido em Areió- 
polis era comercializado em 
vidros e acabou conhecido 
como o "Fumo da Figueira 
de São Manuel".

Na história mais recente, 
os moradores ainda man
têm viva a lembrança de 
Olívio Canavesi, considera
do o primeiro farmacêutico 
de Areiópolis, e que em
presta o nome à unidade de 
saúde do município.

Segundo os moradores 
mais antigos, Canavesi cos
tumava visitar as casas das 
pessoas para prestar auxílio 
como médico. Um dado 
curioso é que o farmacêuti
co usava calças com bolsos 
largos porque durante as vi
sitas aos doentes costuma
va receber presentes como 
ovos, frutas e até gêneros 
alimentícios. Doava tudo 
aos mais pobres.

Conheça quem 
já foi prefeito 
de Areiópolis
1960 A 1963
Pedro Pupo da Silveira

1964 A FEVEREIRO DE
1965
José Fernando Sampaio Aranha

1965 A 1968
Miguel Costa

1969 A 1972
Pedro Abílio Lourenção

1973 A 1977
João Batista dos Santos

1978 A 1983
Pedro Abílio Lourenção

1984 A 1989
João Batista dos Santos

1989 A 1992
Antonio Rui da Silva

1993 A 1996
Wilson Plínio Rossi

1997 A 2000
Antonio Rui da Silva

2001 A 2004
Amarildo Garcia Fernandes

2005 A 2008
José Pio de Oliveira, o Peixeiro

Crescimento
demográfico

1950
4.619 habitantes (distrito) 

1960
5 mil habitantes 

1970
5.500 habitantes 

1980
6.500 habitantes 

1991
10.009 habitantes
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Ascana
Associação dos Plantadores de Cana do Médio Tietê
A FORÇA DA NOSSA REGIÃO


