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A M E A Ç A
Fernanda Benedetti

O corte de uma seringueira com 
mais de 25 metros de altura e 15 

metros de diâmetro, no bairro 
Aguinha, em Macatuba, virou 

tarefa para o Corpo de Bombeiros 
de Bauru. No dia 12 de agosto, 

um dos galhos da seringueira ce
deu e segundo o proprietário do 

sítio, Alair Antônio de Azevedo, 
por pouco não caiu sobre a casa. 

"Foi às 4h15 da manhã. Eu estava 
justamente pensando como eu 

poderia fazer para cortar o galho 
quando ouvi um barulho. Parece 

que foi um aviso de Deus", conta. 
A árvore foi plantada pelo sitian
te há 54 anos, quando ele tinha 

nove anos. O corte dos galhos da 
árvore está sendo feito por etapas. 

Segundo Azevedo, os bombeiros 
já estiveram na propriedade por 

três vezes, mas por causa de outras 
chamadas, o corte precisou ser 

adiado. O trabalho deve ser con
cluído essa semana. ►► Página A7

Macatuba define Festa do Peão
Evento, que vai do dia 6 ao dia 10 de setembro de 2006  terá entrada franca para a população; André & Matheus encerra a festa

Com um dia a menos, a Festa do 
Peão de Macatuba neste ano acontece 
entre os dias 6 e 10 de setembro, no 
Centro de Lazer do Trabalhador. A da
ta foi confirmada ontem pelo prefeito 
Coolidge Hercos Júnior (PMDB). A 
dupla lençoense André & Matheus fe

cha a festa. Segundo o prefeito, o even
to segue os mesmos moldes do ano 
passado, com todos os dias de portões 
abertos. Haverá praça de alimentação, 
parque de diversões, rodeios qualify e 
profissional e shows artísticos. A pre
feitura justifica que a festa ficou mais

curta porque iniciou no mês passado 
o pagamento de uma dívida de R$ 1,2 
milhão com a União referente ao não 
recolhimento do Pasep (Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor 
Público) em anos anteriores. Segun
do o Chefe de Gabinete de Coolidge,

José Aurélio Paschoal, a dívida obri
gou alguns ajustes no orçamento. A 
administração prevê gastar R$ 50 mil 
na Festa do Peão. As entidades assis- 
tenciais não vão pagar aluguel para 
participar, mas terão de providenciar 
a estrutura. A comissão organizadora

se reúne ainda esta semana para de
finir a programação musical. Por en
quanto, o único show confirmado é 
da dupla lençoense André & Matheus, 
que também se apresentou na Quer
messe de Santo Antônio, realizada 
em junho. ►► Página A7

Fernanda Benedetti

I N F O R M Á T I C A

Pela internet, 
o mundo visto 
pela tela

Bisbilhotar as ruas de Paris e, no 
instante seguinte, deliciar-se com o 
azul das praias de Maui sem sair do 
cinza do seu escritório: essa é uma 
das viagens proporcionadas pelas 
imagens de satélites que alimentam 
alguns serviços de mapas na inter
net. Mas há muitas outras trilhas na 
rede, desde as rotas dos navegantes 
do passado até os caminhos do co
nhecimento e as relações entre sites, 
empresas e pessoas. O  cotidiano con
temporâneo é repleto de excessos. Ex
cessos de dados, de imagens, de links 
e de novas tecnologias. Nesse mundo 
em constante transformação, surgem, 
a cada dia, projetos de organização 
de dados, muitas vezes chamados 
de mapas - que são muito mais que 
representações bidimensionais de es
paços tridimensionais. ►► Página A6

Divulgação

DE V O L T A  AO BATENTE

Vista geral da Casa Branca, nos EUA

P O L Í C I A

Idosa perde 
5 mil reais 
em golpe ^
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Mais de 23 mil alunos voltaram às aulas nesta semana nas escolas das redes municipal e particular em Lençóis Paulista, Maca
tuba, Borebi e Areiópolis. O ano letivo vai até a segunda semana de dezembro. Entre as quatro cidades, Lençóis Paulista é a 
que apresenta mais estudantes. Ao todo, são mais de 15 mil alunos divididos entre escolas municipais, estaduais e particulares. 
Só na rede municipal são 7,9 mil alunos no ensino fundamental e infantil, divididos em 20 escolas e 8 creches. ►► Página A3

E CONO MI A

Agudos abre 
amanhã a 4® 
Agrifam

O governador Cláudio Lembo 
(PFL) deve abrir amanhã a 4® edi
ção da Agrifam (Feira de Agricultura 
Familiar e do Trabalho Rural), em 
Agudos. O evento vai até o domingo 
6 de agosto e é promovido pela Feta- 
esp (Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura do Estado de São Paulo). 
O evento acontece na sede do Ite- 
tresp (Instituto Técnico e Educacio
nal para Trabalhadores Rurais do Es
tado de São Paulo), no quilômetro 
322 da rodovia Marechal Rondon 
(SP 300). A expectativa dos organi
zadores é de que a feira receba 160 
expositores e 35 mil visitantes. Se
gundo dados do Ministério da Agri
cultura, no Brasil, a agricultura fami
liar responde por 60% da produção 
de alimentos e 10% do PIB (Produto 
Interno Bruto). ►► Página A5

S O L I D A R I E D A D E

OAB arrecada 
mais de 10 mil 
litros de leite

A campanha Leite para Todos, 
promovida pela OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil), subseção de 
Lençóis Paulista, este ano conse
guiu superar as previsões e arreca
dou 10.275 litros de leite longa vida, 
entre os dias 1° e 31 de julho. As 
arrecadações foram revertidas para 
sete entidades de Lençóis Paulista: 
Rede de Combate ao Câncer, Lar 
da Criança "Dona Angelina Zillo", 
Apae (Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais), Lar Nossa Senho
ra dos Desamparados, Casa Mãe Pie
dade, Vicentinos e Centro Espírita 
Antonio de Pádua. As distribuições 
já foram feitas. Segundo o presiden
te OAB local, Antonio José Conten
te, pela primeira vez as arrecadações 
atingiram a meta. ►► Página A3



E D I T O R I A L

Lápis e caderno nas mãos
Nessa semana, as escolas 

municipais e estaduais de Len
çóis Paulista e sua micro-região 
começaram a funcionar a todo 
vapor. A partir de terça 1° de 
agosto, todas as escolas retoma
ram as atividades. A rede muni
cipal de Macatuba e parte da re
de particular de Lençóis Paulista 
já estavam em aula desde o dia 
24 de julho. Agora são mais de 
23 mil alunos que deixaram a 
calmaria das férias do meio do 
ano para voltar à atividade em 
escolas municipais, estaduais e 
particulares das quatro cidades 
onde o jornal O ECO circula: 
Lençóis Paulista, Macatuba, 
Borebi e Areiópolis. Destaque 
para os números apresentados 
pelas redes municipais de en
sino. Mais de 12 mil -  desses 
23 mil -  alunos são atendidos 
por escolas municipais, princi
palmente no ensino infantil e 
fundamental.

Também vale ressaltar o 
papel importante que Lençóis 
Paulista tem na questão educa
cional. É normal que a cidade 
tenha o maior número de alu
nos, levando em consideração 
que é o maior município. Mas 
para se ter uma idéia, apenas 
o número de alunos que fTe-

qüentam o ensino infantil e 
fundamental (entre 5 anos e 
14 anos) da rede municipal em 
Lençóis Paulista é maior que a 
soma do que as outras três ci
dades têm de alunos matricula
dos em todas as esferas.

Lençóis também a única ci
dade com escolas particulares e 
serve como referência para alu
nos das outras três cidades, que 
historicamente há mais de 10 
anos já têm procurado o mu
nicípio para fazer os cursinhos 
pré-vestibulares. Recentemente, 
com o crescimento do raio de 
ação da Facol (Faculdades Orí- 
gentes Lessa), Lençóis também 
traz alunos da sua micro-re
gião (e de outras cidades como 
Agudos e Bauru) para cursarem 
aqui o terceiro grau.

As proporções animam e 
refletem o trabalho rigoroso de 
reestruturação do ensino funda
mental, assumido pelo governo 
José Antonio Marise (PSDB) em 
2001. É um dado estatístico que 
comprova que a cidade está no 
rumo certo nessa área, e pode 
(e deve) alavancar o crescimen
to das cidades vizinhas. Boa no
tícia levando-se em conta que 
as mudanças que o país precisa 
dependem da educação.

A R T I G O

Generosidade
Renato Peroni

O mundo anda meio confu
so. Nós andamos meio confusos. 
Os valores vão se modificando e 
vamos nos perdendo em meio 
a um turbilhão de informações, 
acontecimentos e mutações em 
que nem sempre nos é oferecido 
esclarecimentos. Seja por parte 
da imprensa ou dos governos. 
Em suma, de quem manda. E 
dessa forma, vamos levando. De 
mal a pior. Estão aí as guerras 
sucessivas - urbanas, por valor, 
poder ou etnia que serviria para 
ilustrar esses pensamentos.

Em contraponto, vamos 
nos organizando do jeito que 
der. São milhares de Ongs, 
associações, cooperativas e 
entidades que se formam pa
ra contemporizar ou, em tese, 
diminuir, a enorme situação 
deficitária em que se encontra 
nossa sociedade. E vamos lu
tando contra as diferenças so
ciais, os preconceitos e a falta 
de respeito no trato humano.

É isso. Falta de respeito. 
Não respeitamos as diferenças 
sejam elas quais forem. Tu
do que para não fujamos do 
normal - normal esse institu
ído por sei lá quem e em que

tempo. Geralmente sem cabi
mento algum, tratamos com 
desrespeito. Cor, idade, opção 
sexual, aparência, classe social, 
cor de cabelo, a relação é sem 
fim. Começa na pré-adolescên- 
cia, de forma cruel e violenta e 
se recrudesce na idade adulta. 
Se estabelece. E se perpetua. Ex
cluí-la é quase impossível.

Nossa cegueira é imensurá
vel. Os dinossauros domina
ram a terra por duzentos mi
lhões de anos. Estamos aqui a 
quarenta mil e já se achamos 
herdeiros do mundo, enviados 
por Deus e, por conseguinte, 
atores e sujeitos de toda forma 
de desmantelamento e des
truição. Poderosos. Bélicos.

O erro é tal que afirmamos: 
não se deve jogar bombas em 
civis. Tudo errado. O correto é 
afirmar: não se jogam bombas. 
Em nada. Nem para teste. Pre
cisamos parar para pensar. Ou 
mudamos ou a natureza muda 
com a gente. Para nunca mais 
estarmos aqui.

Renato Peroni é formado em 
direito com pós-graduação em 

Gestão de Pessoas pela FGV-Rio 
de Janeiro com especialização 

em Gestão Pública

ERRATA
Na página A9, editoria de Esportes, da edição do sábado 29 

de julho, o nome do presidente da Associação de Moradores do 
Jardim Nova Lençóis é Aparecido Pereira de Morais e não como 
constou.

Na página A8, editoria Regionais, da edição do sábado 29 de 
julho, o artigo do ECA que proíbe a venda de bebidas alcoólicas 
é 243 e não 43 como constou.

Na edição do sábado 29, na matéria A bola da Unimed, o 
jornal trouxe o nome de uma das alunas do basquete escrito de 
forma incorreta. O sobrenome correto da aluna Ana Cecília é 
Breda Bertoli, e não Breda Berta, como fora publicado.
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Terceira Coluna
A VOLTA

Um dos principais as
suntos na volta das sessões 
legislativas da Câmara de 
Vereadores de Lençóis Pau
lista vai perder força. No pri
meiro semestre, o vereador 
Nardeli da Silva (PFL) havia 
proposto uma mudança no 
regimento interno do Legis
lativo para que se permitisse 
a reeleição para a mesa dire
tora da Câmara.

JÁ ERA
A proposta de Nardeli 

pode ser derrubada por for
ça de uma emenda consti
tucional aprovada na tarde 
de ontem pela Comissão 
de Constituição de Justiça 
do Senado. A proposta ex
tingue a possibilidade de 
reeleição para prefeitos, go
vernadores e presidente. A 
medida já vale para quem 
for eleito neste ano. O texto 
é do senador Sibá Machado 
(PT-AC) e ainda precisa ser 
votado no Senado e na Câ
mara Federal.

DISCUSSÃO
A mudança deve enfra

quecer os argumentos de 
quem defende a reeleição do 
atual presidente Adimilson 
Vanderlei Bernardes (PRTB), 
o Dingo. Antes da decisão 
tomada na tarde de ontem 
no Senado, já havia um gru
po de vereadores propensos 
a votarem contra a propos
ta de Nardeli. Muitos deles, 
diga-se de passagem, já ha
viam manifestado a vontade 
de presidir o Legislativo.

NA RUA
O vereador Ailton Tipó 

Laurindo (PV) já colocou 
sua campanha na rua. Nes
sa semana, muitos eleito
res já conheceram o jingle 
de Tipó na corrida eleitoral 
deste ano. A música é prati
camente a mesma utilizada 
em 2004, adaptada ao novo 
número. O carro de som do 
vereador foi visto (e ouvi
do) nas ruas do centro de 
Lençóis Paulista.

NO MURO
Logo a campanha de Ti

po, com cores e números, 
deve chegar a Areiópolis. 
Nessa semana, o responsável 
pela sua campanha naquele 
município, o também verea
dor Julisar Gomes (PTB), já 
começou a fazer os primei
ros contatos para pintar o 
nome e número de Tipó em 
alguns muros da cidade.

DÚVIDA
A assessoria de comuni

cação da Agrifan (Feira de 
Agricultura Familiar e do 
Trabalho Rural) anunciou a 
vinda do governador Cláu
dio Lembo (PFL) a Agudos, 
amanhã, para fazer a abertura 
oficial do evento. No sábado 
5, a feira deve receber a visita 
de mais dois candidatos ao 
governo do Estado, Aloísio 
Mercadante (PT) e José Serra 
(PSDB). Isso, segundo a as
sessoria da Agrifan.

AGENDA
Segundo a agenda oficial 

de Lembo, ontem ele par
ticiparia da entrega de 66 
casas da CDHU (Compa
nhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano) em 
Dirce Reis, região de São Jo
sé do Rio Preto. E amanhã, 
às 15h, o governador parti
ciparia da inauguração de 
uma escola técnica estadual, 
em Bauru. Às 10h, horário 
que, segundo os organiza
dores da feira, ele estaria em 
Agudos, não consta nada.

RASURADA
Mas, segundo a assesso- 

ria particular do governador, 
Cláudio Lembo vai estar em 
São Paulo, no Palácio Gover
no, amanhã. Nem para Bau
ru ele viria. "Isso até agora", 
fizeram questão de ressaltar. 
A informação foi passada ao 
O ECO por volta das 16h de 
ontem. Ainda segundo a as- 
sessoria de Lembo, um repre
sentante ligado à Secretaria de 
Educação havia sido designa
do para estar em Bauru. Sobre 
Agudos, nada constava.

CARONA
Mercadante também não 

tem participação agendada 
para estar em Agudos segundo 
sua assessoria. Seus assessores 
informaram que o presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
estaria em São Paulo no sá
bado e que, provavelmente, 
Mercante pegaria uma carona 
na presença de Lula para ten
tar sair do lugar das pesquisas 
de intenção de voto.

MISTÉRIO
A presença de José Serra 

também era um mistério. 
Consultado, o deputado es
tadual Pedro Tobias (PSDB) 
afirmou que não sabia da 
visita. Tobias é um dos prin
cipais tucanos da região e 
foi anfitrião de Serra na sua 
última visita em Bauru.

ESQUECIDO
A Terceira Coluna come

teu uma injustiça na edição 
de terça-feira 1° de agosto 
quando comentava o último 
dia do Fórum da Juventude. 
Na hora de citar os políticos 
e autoridades presentes, a 
coluna esqueceu de mencio
nar o vereador Gumercindo 
Ticianelli Júnior (PFL), que 
ficou no evento até o final 
para conversar com deputado 
Milton Flávio (PSDB) e recla
mou por não ter sido lembra
do. Aliás, ele sempre reclama.

ASSOCIADO
Durante recesso parla

mentar, Ticianelli Júnior, 
aproveitou para fundar a 
Associação de Moradores 
do Distrito de Alfredo Gue
des. Mesmo sendo bastante 
antigo.O presidente é o mo
torista Cláudio Zafani.

ASSOCIADAS
Segundo Ticianelli Júnior, 

esse é o primeiro passo para 
a criação de um órgão ainda 
mais forte, a Associação de 
Associações de Moradores de 
Lençóis Paulista. A proposta 
é uma união entre as entida
des para desenvolver proje
tos sociais mais efetivos.

"Faltã mais piesença de 
policiais na Vila Contente 
porque a cidade anda mui
to violenta. Com a ronda, 
os moradores se sentem 
mais seguros".

Daiane Aparecida 
Ferreira, estudante

"Em Lençóis Paulista, 
precisa ter mais oportuni
dade de emprego para os 
jovens estudantes. As em
presas deveriam contratar 
mais jovens como esta
giários para adquirirem  
experiência em sua área". 
Tatiane Aiça Monteiro da 

Silva, estudante

"Os motoristas devem  
ter mais respeitos uns 
com os outros para gerar  
mais segurança no trân
sito e para os pedestres 
também".

Daniel do Santos, 
conferente

Sem segurança alguma, crianças e carros disputam a passagem na rua Anita Garibaldi, em frente à escola 
Esperança de Oliveira, principalmente nos horários de entrada e saída de alunos. O perigo é constante 
para crianças e motoristas, uma vez que muitos condutores não reduzem a velocidade no local.

FRASES
"Infelizmente, 
instituciona
lizou-se a 
corrupção 
nesse país e 
virou uma 
verdade nessas 
eleições. 
Mensaleiros e 
sanguessugas 
serão 
reeleitos",
Tasso Jereissati, presidente do 
PSDB e senador, em declaração 

na Folha de São Paulo, na 
quarta-feira

p a r a  p e n s a r

"Não há 
cura para o 
nascimento e 
a morte, a não 
ser usufruir do 
intervalo",

George Santayana

mailto:oeco@jornaloeco.com.br
http://www.jornaloeco.com.br
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e d u c a ç ã o

Acabou a folga
Mais de 23 mil alunos voltam  às aulas em Lençóis, Macatuba, Borebi e Areiópolis; 

nas quatro cidades, redes municipais de ensino têm a m aioria dos alunos

Cristiano Guirado

Foi bom  enquanto durou, 
mas acabou e os estudantes da 
região se despediram das férias 
de julho. Nessa semana, mais 
de 23 mil alunos de Lençóis 
Paulista, Macatuba, Borebi e 
Areiópolis voltaram às aulas 
nas redes municipais, estadu
ais e particulares de ensino.

Alunos da rede municipal 
de Macatuba e parte das esco
las particulares de Lençóis vol
taram às atividades no dia 24 
de julho. Os demais estudan
tes só começaram o semestre 
na terça-feira 1°. O ano letivo 
vai até a segunda semana de 
dezembro. A tendência é que 
as escolas que voltaram às au
las no final de julho encerrem 
as atividades até o dia 11 de 
dezembro. Quem voltou para 
a classe no dia 1° de agosto 
deve ter alunos em classe até o 
dia 18 de dezembro.

Entre as quatro cidades, 
Lençóis Paulista é a que apre
senta mais estudantes. Ao to
do, são mais de 15 mil alu
nos divididos entre escolas 
municipais, estaduais e parti
culares. Só na rede municipal 
são 7,9 mil alunos no ensino 
fundamental e infantil, divi
didos em 20 escolas e 8 cre
ches. São 5,5 mil alunos no 
ensino fundamental e mais 
2,3 mil no ensino infantil. 
As escolas estaduais em ativi
dade no município atendem

Fernanda Benedetti

Mais de 23 mil alunos da região voltaram às aulas nessa semana

6,4 mil alunos dos ensinos 
fundamental e médio.

Lençóis Paulista ainda é a 
única cidade que tem escolas 
e faculdades particulares. Na 
soma das quatro instituições 
de ensino privado, são mais 
2.280 alunos, com aulas que 
vão desde o ensino infantil até 
o superior. A maior parte dos 
alunos das escolas particulares 
está no ensino fundamental e 
médio. São cerca de 600 alu
nos no ensino fundamental e 
mais de 700 alunos no ensino 
médio. No ensino superior, 
Lençóis tem aproximadamen
te 800 alunos em atividade.

Juntas, Borebi e Areióplis 
têm mais de três mil estudan
tes na rede municipal, com 
alunos do ensino infantil, 
fundamental e médio. Borebi 
tem 496 alunos na rede mu
nicipal e outros 134 na rede 
estadual. Em Areiópolis, são 
2.698 alunos matriculados 
em escolas municipais. A re
portagem do jornal O  ECO 
não conseguiu o número de 
alunos que estudam na única 
escola estadual do município.

Em Macatuba, são mais 
de quatro mil alunos de 
volta às aulas. Desses, apro
ximadamente dois mil são 
estudantes do ensino infan
til e fundamental das escolas 
da rede municipal. Na rede 
estadual são 2 .045 alunos, 
entre ensino fundamental, 
médio e supletivo.

s o l i d a r i e d a d e

Campanha arrecada mais de 10 mil litros de leite
Divulgação

OAB de Lençóis Paulista arrecadou mais de 10 mil litros de leite longa vida e doou para sete entidades assistenciais do Município

A campanha Leite para To
dos, promovida pela OAB (Or
dem dos Advogados do Brasil), 
subseção de Lençóis Paulista, 
este ano conseguiu superar as 
previsões e arrecadou 10.275 
litros de leite longa vida, en
tre os dias 1° e 31 de julho. As

arrecadações foram revertidas 
para sete entidadess de Lençóis 
Paulista: Rede de Combate ao 
Câncer, Lar da Criança "Dona 
Angelina Zillo", Apae (Associa
ção de Pais e Amigos dos Ex
cepcionais), Lar Nossa Senhora 
dos Desamparados, Casa Mãe

Piedade, Vicentinos e Centro 
Espírita Antonio de Pádua. As 
distribuições já foram feitas.

A iniciativa da campanha 
da OAB arrecadou leite junto 
à comunidade e também junto 
aos empresários do município.

Segundo o presidente OAB

local, Antonio José Contente, 
pela primeira vez as arrecada
ções atingiram a meta. "Nossa 
previsão sempre é arrecadar 
10 mil litros de leite", comen
tou. No ano passado a cam
panha conseguiu pouco mais 
de oito mil litros.

NATURAL
Valdir Cláudio Nunes, 

41 anos, foi encontrado 
morto, na terça-feira 1° de 
agosto, na alça de acesso a 
rodovia Marechal Rondon 
(SP 300), na altura do qui
lômetro 248. O corpo foi 
encontrado pelo cunhado 
e não apresentava sinais 
de violência. A causa da 
morte ainda é ignorada, 
mas segundo a polícia, te- 
ria sido natural, possivel
mente, um infarto.

LIMPEZA
Ladrões invadiram uma 

loja de roupas íntimas loca
lizada no Centro de Lençóis 
Paulista e levaram quase to
da a mercadoria. O prejuízo 
está avaliado em R$ 50 mil. 
O furto aconteceu na ma
drugada da terça-feira 1° de 
agosto e a PM foi chamada 
por vizinhos. Para entrar, os 
ladrões arrombaram a fe
chadura. Nem a mercadoria 
e nem os assaltantes foram 
localizados.

SÓ FUMAÇA
Ainda na terça-feira, a 

polícia foi chamada para 
averiguar um incêndio em 
uma residência da Cecap. 
Segundo a proprietária da 
casa, ela estava tomando 
banho quando houve um 
curto-circuito na fiação do 
chuveiro, o que ocasionou 
uma grande quantidade de 
fumaça. O vizinho ouviu 
o pedido de socorro e des
ligou a chave geral da casa. 
Felizmente, o prejuízo foi só 
com fiação elétrica da casa 
que acabou toda queimada.

RALOU
Um acidente envolven

do um ônibus, placas BWJ 
5300, de Lençóis Paulista, e 
uma bicicleta foi registrado 
pela Polícia Militar na ma
nhã da quarta-feira 2, na 
avenida Jacomo Nicolau 
Paccola, Jardim das Nações. 
O motorista do ônibus dis
se que trafegava pela ave
nida quando ao desviar de 
um veículo que estava esta
cionado, pegou a bicicleta. 
O ciclista teve ferimentos 
na perna esquerda e foi en
caminhado pela ambulân
cia até o pronto socorro.

NO MURO
Após denúncia anôni-

ma, a PM foi até o Parque 
Rondon e encontrou um 
rapaz em cima do muro de 
uma residência e com um 
alicate na mão. Ao perce
ber a chegada da polícia, o 
homem pulou, mas acabou 
abordado. Após prestar es
clarecimentos, foi liberado.

g o l p e  d o  b il h e t e
Uma senhora de 75 

anos foi a mais nova vítima 
do golpe do bilhete pre
miado em Lençóis Paulista. 
Ela perdeu R$ 6 mil. O fato 
ocorreu quando a mulher 
se aproximava de casa lo- 
térica, no Centro. Ela conta 
que foi abordada por uma 
mulher grávida que dizia 
ter ganho na loteria junto 
com outros dois rapazes. 
A golpista disse que daria a 
mulher R$ 10 mil se ela lhe 
entregasse R$ 5 mil naque
le momento. Após a vítima 
sacar o dinheiro, a mulher 
grávida disse estar passan
do mal e pediu que a ido
sa fosse até a farmácia. Ao 
voltar, não encontrou mais 
ninguém. Além dos R$ 5 
mil, outro R$ 1 mil que es
tava na bolsa também foi 
levado. Os golpistas não fo
ram identificados.

ENTORPECENTE
Na terça-feira, 1° de 

agosto, a polícia de Lençóis 
Paulista montou um esque
ma especial para averiguar 
uma denúncia de tráfico 
de drogas no Jardim Pri
mavera. Os policiais abor
daram um Opala, placas 
CSM 8075, de Botucatu, 
tido como suspeito. Segun
do os policiais, o condutor 
teria engolido a droga que 
carregava e resistido a abor
dagem, sendo necessário 
uso da força. Com o rapaz, 
a polícia encontrou R$ 1 
mil em dinheiro, em notas 
de R$ 10 e R$ 1. Ainda se
gundo os policiais, o rapaz 
ameaçou dizendo ser inte
grante da facção criminosa 
PCC (Primeiro Comando 
da Capital) e se recusou a 
fazer a lavagem estoma
cal para comprovar se ele 
havia engolido a droga ou 
não. Depois de prestar es
clarecimentos, o rapaz foi 
libertado e o Opala apreen
dido porque estava com os 
pneus lisos e a documenta
ção atrasada.



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: JULHO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 010/2006; DATA ASSINAT: 11/07/2006; 
CONTRATADO: Comercial João Afonso Ltda.; CNPJ: 53.437.315/0001-67; OB
JETO: aquisição de cestas básicas para servidores municipais; VALOR: R$ 45,99 
(quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos) por cesta básica; VIGÊNCIA: 
06 (seis) meses; MODALIDADE: PREGÃO N.° 011/2006; FUNDAMENTO: Lei 
Federal 10.520/02 e Decreto Executivo n° 331/03; DATA PUBLIC: 03/08/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 011/2006; DATA ASSINAT: 19/07/2006; 
CONTRATADO: Lwart Proasfar Química Ltda.; CNPJ: 02.884.945/0001-49; OB
JETO: aquisição de emulsão asfáltica-RL1C; VALOR: R$ 811,00 (oitocentos e 
onze reais) por tonelada; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PRE
GÃO N.° 013/2006; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decreto Executivo 
n° 331/03; DATA PUBLIC: 03/08/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 012/2006; DATA ASSINAT: 19/07/2006; 
CONTRATADO: Rede Sol Fuel Distribuidora Ltda.; CNPJ: 02.913.444/0001-43; 
OBJETO: aquisição de óleo diesel à granel; VALOR: R$ 1,68 (um real e sessenta e 
oito centavos) por litro; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO 
N.° 014/2006; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decreto Executivo n° 
331/03; DATA PUBLIC: 03/08/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 013/2006; DATA ASSINAT: 
31/07/2006; CONTRATADO: Cristália Prod. Quim. Farmacêuticos Ltda.; CNPJ: 
44.734.671/0004-02; OBJETO: aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 006/2006; FUNDAMEN
TO: Art. 23, II, “c”; DATA PUBLIC: 03/08/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 014/2006; DATA ASSINAT: 31/07/2006; 
CONTRATADO: Interlab Farmacêutica Ltda.; CNPJ: 43.295.831/0001-40; O BJE
TO: aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: 
CONCORRÊNCIA N.° 006/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “c”; DATA PU
BLIC: 03/08/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 015/2006; DATA ASSINAT: 31/07/2006; 
CONTRATADO: Aglon Comércio e Representações Ltda.; CNPJ: 65.817.900/0001- 
71; OBJETO: aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODA
LIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 006/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “c”; 
DATA PUBLIC: 03/08/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 016/2006; DATA ASSINAT: 31/07/2006; 
CONTRATADO: Laboratório Neo Química Com. e Ind. Ltda.; CNPJ: 
29.785.870/0001-03; OBJETO: aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 006/2006; FUNDAMEN
TO: Art. 23, II, “c”; DATA PUBLIC: 03/08/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 017/2006; DATA ASSINAT: 31/07/2006; 
CONTRATADO: Comercial Cirúrgica Rioclarense.; CNPJ: 67.729.178/0001-49; 
OBJETO: aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODA
LIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 006/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “c”; 
DATA PUBLIC: 03/08/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 018/2006; DATA ASSINAT: 31/07/2006; 
CONTRATADO: EMS S/A.; CNPJ: 57.507.378/0003-65; OBJETO: aquisição 
de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: CONCOR
RÊNCIA N.° 006/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “c”; DATA PUBLIC: 
03/08/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 019/2006; DATA ASSINAT: 31/07/2006; 
CONTRATADO: Uci Farma Ind. Farmacêutica Ltda.; CNPJ: 48.396.378/0001-82; 
OBJETO: aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODA
LIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 006/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “c”; 
DATA PUBLIC: 03/08/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 020/2006; DATA ASSINAT: 31/07/2006; 
CONTRATADO: Sanval Comércio e Indústria Ltda; CNPJ: 61.068.755/0001-12; 
OBJETO: aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODA
LIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 006/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “c”; 
DATA PUBLIC: 03/08/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 021/2006; DATA ASSINAT: 31/07/2006; 
CONTRATADO: Distribuidora de Drogas RN Ltda.; CNPJ: 67.935.221/0001-22; 
OBJETO: aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODA
LIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 006/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “c”; 
DATA PUBLIC: 03/08/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 022/2006; DATA ASSINAT: 31/07/2006; 
CONTRATADO: Lumar Comércio de Prod. Farmacêuticos Ltda.; CNPJ: 
49.228.695/0001-52; OBJETO: aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 006/2006; FUNDAMEN
TO: Art. 23, II, “c”; DATA PUBLIC: 03/08/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 023/2006; DATA ASSINAT: 31/07/2006; 
CONTRATADO: Pró -  Diet Farmacêutica Ltda.; CNPJ: 81.887.838/0003-02; OB
JETO: aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDA
DE: CONCORRÊNCIA N.° 006/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “c”; DATA 
PUBLIC: 03/08/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 024/2006; DATA ASSINAT: 31/07/2006; 
CONTRATADO: Nature’s Plus Farmacêutica Ltda.; CNPJ: 45.992.062/0001-65; 
OBJETO: aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODA
LIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 006/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “c”; 
DATA PUBLIC: 03/08/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 025/2006; DATA ASSINAT: 31/07/2006; 
CONTRATADO: Repress Distribuidora Ltda.; CNPJ: 03.948.933/0001-01; O BJE
TO: aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: 
CONCORRÊNCIA N.° 006/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “c”; DATA PU
BLIC: 03/08/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 026/2006; DATA ASSINAT: 31/07/2006; 
CONTRATADO: Soquímica Laboratórios Ltda.; CNPJ: 59.225.268/0001-74; OB
JETO: aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDA
DE: CONCORRÊNCIA N.° 006/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “c”; DATA 
PUBLIC: 03/08/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 027/2006; DATA ASSINAT: 31/07/2006; 
CONTRATADO: Ativa Comercial Ltda.; CNPJ: 04.274.988/0001-38; OBJETO: 
aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: 
CONCORRÊNCIA N.° 006/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “c”; DATA PU
BLIC: 03/08/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 028/2006; DATA ASSINAT: 31/07/2006; 
CONTRATADO: José Aguinaldo Alcarde; CNPJ: 00.154.834/0001-51; OBJETO: 
aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: 
CONCORRÊNCIA N.° 006/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “c”; DATA PU
BLIC: 03/08/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 029/2006; DATA ASSINAT: 31/07/2006; 
CONTRATADO: Prati, Donaduzzi e Cia Ltda.; CNPJ: 73.856.593/0001-66; O BJE
TO: aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: 
CONCORRÊNCIA N.° 006/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “c”; DATA PU
BLIC: 03/08/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 030/2006; DATA ASSINAT: 
31/07/2006; CONTRATADO: P.H. Distr. de Produtos Hospitalares Ltda.; CNPJ: 
00.324.920/0001-65; OBJETO: aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 006/2006; FUNDAMEN
TO: Art. 23, II, “c”; DATA PUBLIC: 03/08/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 031/2006; DATA ASSINAT: 31/07/2006; 
CONTRATADO: Edivaldo Rene de Oliveira - EPP; CNPJ: 67.249.045/0001-75; 
OBJETO: aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODA
LIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 006/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “c”; 
DATA PUBLIC: 03/08/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 032/2006; DATA ASSINAT: 31/07/2006; 
CONTRATADO: Pharlab Industria Farmacêutica Ltda; CNPJ: 02.501.297/0001- 
02; OBJETO: aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MO
DALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 006/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “c”; 
DATA PUBLIC: 03/08/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 033/2006; DATA ASSINAT: 31/07/2006; 
CONTRATADO: Pedrolo e Pedrolo Ltda - ME; CNPJ: 03.634.617/0001-57; OB
JETO: aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDA
DE: CONCORRÊNCIA N.° 006/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “c”; DATA

PUBLIC: 03/08/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 034/2006; DATA ASSINAT: 31/07/2006; 
CONTRATADO: Cirúrgica São José Ltda.; CNPJ: 55.309.074/0001-04; OBJE
TO: aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: 
CONCORRÊNCIA N.° 006/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “c”; DATA PU- 
BLIC: 03/08/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 035/2006; DATA ASSINAT: 
31/07/2006; CONTRATADO: Matiqueira - Distr. Prod. Hospitalares Ltda.; CNPJ: 
02.914.305/0001-34; OBJETO: aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 006/2006; FUNDAMEN
TO: Art. 23, II, “c”; DATA PUBLIC: 03/08/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 036/2006; DATA ASSINAT: 31/07/2006; 
CONTRATADO: Bontempo Distribuidora de Medicamentos Ltda.; CNPJ: 
05.218.166/0001-00; OBJETO: aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 006/2006; FUNDAMEN
TO: Art. 23, II, “c”; DATA PUBLIC: 03/08/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 037/2006; DATA ASSINAT: 31/07/2006; 
CONTRATADO: BH Farma Comércio Ltda.; CNPJ: 42.799.163/0001-34; OBJE
TO: aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: 
CONCORRÊNCIA N.° 006/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “c”; DATA PU- 
BLIC: 03/08/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 038/2006; DATA ASSINAT: 31/07/2006; 
CONTRATADO: Claúdia Cristina Fidélis - ME ; CNPJ: 03.859.247/0001-56; OB
JETO: aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDA
DE: CONCORRÊNCIA N.° 006/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “c”; DATA 
PUBLIC: 03/08/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 039/2006; DATA ASSINAT: 31/07/2006; 
CONTRATADO: Geolab Indústria Farmacêutica Ltda.; CNPJ: 03.485.572/0001- 
04; OBJETO: aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MO
DALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 006/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “c”; 
DATA PUBLIC: 03/08/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 040/2006; DATA ASSINAT: 
31/07/2006; CONTRATADO: União Química Farmacêutica Nacional S.A; CNPJ: 
60.665.981/0006-22; OBJETO: aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 006/2006; FUNDAMEN
TO: Art. 23, II, “c”; DATA PUBLIC: 03/08/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 041/2006; DATA ASSINAT: 31/07/2006; 
CONTRATADO: Duprati Hospitalar Comercial; CNPJ: 04.027.894/0001-64; OB
JETO: aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDA
DE: CONCORRÊNCIA N.° 006/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “c”; DATA 
PUBLIC: 03/08/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 042/2006; DATA ASSINAT: 31/07/2006; 
CONTRATADO: Ethical Com. Materiais Hospitalares Ltda-EPP; CNPJ: 
04.632.272/0001-65; OBJETO: aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 006/2006; FUNDAMEN
TO: Art. 23, II, “c”; DATA PUBLIC: 03/08/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 043/2006; DATA ASSINAT: 31/07/2006; 
CONTRATADO: Disk Med Pádua Distr. de Medicamentos Ltda; CNPJ: 
04.216.957/0001-20; OBJETO: aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 006/2006; FUNDAMEN
TO: Art. 23, II, “c”; DATA PUBLIC: 03/08/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 044/2006; DATA ASSINAT: 31/07/2006; 
CONTRATADO: Lareal Com. E Repr. De Mat. Hop. E Farm. Ltda; CNPJ: 
55.793.004/0001-66; OBJETO: aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 006/2006; FUNDAMEN
TO: Art. 23, II, “c”; DATA PUBLIC: 03/08/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 045/2006; DATA ASSINAT:
31/07/2006; CONTRATADO: Codefar Comércio de Medicamentos Ltda.; CNPJ: 
07.212.671/0001-65; OBJETO: aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 006/2006; FUNDAMEN
TO: Art. 23, II, “c”; DATA PUBLIC: 03/08/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 046/2006; DATA ASSINAT:
31/07/2006; CONTRATADO: Casarin Comércio de Medicamentos Ltda.; CNPJ: 
82.649.369/0001-65; OBJETO: aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 006/2006; FUNDAMEN
TO: Art. 23, II, “c”; DATA PUBLIC: 03/08/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 047/2006; DATA ASSINAT: 31/07/2006; 
CONTRATADO: Alfalagos Ltda.; CNPJ: 05.194.502/0001-14; OBJETO: aqui
sição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: CON
CORRÊNCIA N.° 006/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “c”; DATA PUBLIC: 
03/08/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 048/2006; DATA ASSINAT: 31/07/2006; 
CONTRATADO: R.P Generic Comercial Ltda.; CNPJ: 03.237.334/0001-14; OB
JETO: aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDA
DE: CONCORRÊNCIA N.° 006/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “c”; DATA 
PUBLIC: 03/08/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 049/2006; DATA ASSINAT: 31/07/2006; 
CONTRATADO: Distribuidora de Medicamentos Bevilacqua Ltda.; CNPJ: 
78.712.643/0001-55; OBJETO: aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 006/2006; FUNDAMEN
TO: Art. 23, II, “c”; DATA PUBLIC: 03/08/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°: 050/2006; DATA ASSINAT: 31/07/2006; 
CONTRATADO: Farmace Ind. Química Farmc. Cearense Ltda.; CNPJ: 
06.628.333/0001-46; OBJETO: aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 006/2006; FUNDAMEN
TO: Art. 23, II, “c”; DATA PUBLIC: 03/08/2006.

CONTRATO N.°: 097/2006; DATA ASSINAT: 03/07/2006; CONTRATADO: 
Quitanda Gilioli Ltda - ME; CNPJ: 69.029.908/0001-24; OBJETO: aquisição de 
frutas para merenda escolar; VALOR: R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais); 
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses; MODALIDADE: CONVITE N.° 059/2006; FUN
DAMENTO: Art. 23, II, “a”, da lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 03/08/2006; EMPE
NHO: 7988, 7989/2006.

CONTRATO N° 098/2006 DATA ASSINAT: 03/07/2006; CONTRATADO: Via- 
ção Mourão Ltda.; CNPJ: 51.424.398/0001-24; OBJETO: concessão para explora
ção dos serviços de transporte coletivo urbano; VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) 
dias; MODALIDADE: DISPENSA N.° 016/2006; FUNDAMENTO: Art. 24, IV da 
lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 03/08/2006;

CONTRATO N° 099/2006 DATA ASSINAT: 03/07/2006; LOCADOR: Luizinha 
Borin Andretto; CPF/MF: 173.340.208-04; OBJETO: locação de imóvel localizado 
a Rua: Raul Gonçalves de Oliveira, n° 118 para varejão; VALOR: R$ 2.940,00 (dois 
mil novecentos e quarenta reais) por mês; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALI
DADE: DISPENSA N.° 017/2006; FUNDAMENTO: Art. 24, X , da lei 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 03/08/2006; EMPENHO: 7754/2006.

CONTRATO N.°: 100/2006; DATA ASSINAT: 05/07/2006; CONTRATADO: 
Construsendo Sistemas Construtivos Ltda.; CNPJ: 07.792.103/0001-80; OBJE
TO: construção de casas para o programa lotes próprios referente ao Convênio n° 
1.03.00.00/3.00.00.00/088/2006 celebrado com a Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo; VALOR: R$ 71.875,00 (setenta e 
um mil oitocentos e setenta e cinco reais); VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias; 
MODALIDADE: CONVITE N.° 060/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, I, “a”, da lei 
8.666/93; DATA PUBLIC: 03/08/2006

CONTRATO N.°: 101/2006; DATA ASSINAT: 14/07/2006; CONTRATADO: 
Comercial João Afonso Ltda.; CNPJ: 53.437.315/0001-67; OBJETO: aquisição de 
insumos para panificação para merenda escolar; VALOR: R$ 3.544,00 (três mil qui
nhentos e quarenta e quatro reais); VIGÊNCIA: 06 (seis) meses; MODALIDADE: 
CONVITE N.° 061/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “a”, da lei 8.666/93; DATA 
PUBLIC: 03/08/2006; EMPENHO: 8436/2006.

CONTRATO N.°: 102/2006; DATA ASSINAT: 14/07/2006; CONTRATADO: 
Codispan Cial. Distr. de Prod. Panificação Ltda.; CNPJ: 58.072.935/0003-25; OB
JETO: aquisição de insumos para panificação para merenda escolar; VALOR: R$
3.615.00 (três mil seiscentos e quinze reais); VIGÊNCIA: 06 (seis) meses; MO
DALIDADE: CONVITE N.° 061/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “a”, da lei 
8.666/93; DATA PUBLIC: 03/08/2006; EMPENHO: 8437/2006.

CONTRATO N.°: 103/2006; DATA ASSINAT: 14/07/2006; CONTRATADO: 
Barra Trigo Com. Dist. Prod. Panificação Ltda.; CNPJ: 03.224.842/0001-15; OB
JETO: aquisição de insumos para panificação para merenda escolar; VALOR: R$
9.777.00 (nove mil setecentos e setenta e sete reais); VIGÊNCIA: 06 (seis) meses;

MODALIDADE: CONVITE N.° 061/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “a”, da 
lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 03/08/2006; EMPENHO: 8438/2006.

CONTRATO N.°: 104/2006; DATAASSINAT: 17/07/2006; CONTRATADO: For- 
tpav Pavimentação e Serviços Ltda.; CNPJ: 00.637.923/0001-59; OBJETO: contra
tação de empresa especializada para serviços de usinagem de CBUQ; VALOR: R$ 
73.756,80 (setenta e três mil, setecentos e cinqüenta e seis reais e oitenta centavos); 
VIGÊNCIA: 08 (oito) meses; MODALIDADE: CONVITE N.° 062/2006; FUN
DAMENTO: Art. 23, I, “a”, da lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 03/08/2006; EMPE
NHO: 8509/2006.

CONTRATO N° 105/2006 DATA ASSINAT: 01/06/2006; CONTRATADO: Edu
car Curso e Assessoria Técnica Ltda.; CNPJ: 66.841.545/0001-39; OBJETO: ser
viços de capacitação de professores em matemática; VALOR: R$ 9.000,00 (nove 
mil reais) VIGÊNCIA: 31/12/2006; MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE N.° 
009/2006; FUNDAMENTO: Art. 25, II, cc. Art. 13, inciso VI da lei 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 03/08/2006; EMPENHO: 8320/2006.

CONTRATO N.°: 106/2006; DATA ASSINAT: 21/07/2006; CONTRATADO: 
Leitesol Indústria e Comércio S/A.; CNPJ: 65.979.973/0002-40; OBJETO: aqui
sição de leite em pó para merenda escolar; VALOR: R$ 16.750,00 (dezesseis mil 
setecentos e cinqüenta reais); VIGÊNCIA: 06 (seis) meses; MODALIDADE: 
CONVITE N.° 063/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “a”, da lei 8.666/93; DATA 
PUBLIC: 03/08/2006; EMPENHO: 8628/2006.

CONTRATO N.°: 107/2006; DATA ASSINAT: 21/07/2006; CONTRATADO: 
Edison Antonio dos Santos ME; CNPJ: 62.144.308/0001-68; OBJETO: aquisição 
de material de limpeza para cozinha piloto; VALOR: R$ 710,00 (setecentos e dez 
reais); VIGÊNCIA: 06 (seis) meses; MODALIDADE: CONVITE N.° 064/2006; 
FUNDAMENTO: Art. 23, II, “a”, da lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 03/08/2006; 
EMPENHO: 8629/2006.

CONTRATO N.°: 108/2006; DATA ASSINAT: 21/07/2006; CONTRATADO: Su
permercado Santo Expedito Lençóis Paulista Ltda.; CNPJ: 52.706.900/0001-52; 
OBJETO: aquisição de material de limpeza para cozinha piloto; VALOR: R$ 978,00 
(novecentos e setenta e oito reais); VIGÊNCIA: 06 (seis) meses; MODALIDADE: 
CONVITE N.° 064/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “a”, da lei 8.666/93; DATA 
PUBLIC: 03/08/2006; EMPENHO: 8630/2006.

CONTRATO N.°: 109/2006; DATA ASSINAT: 21/07/2006; CONTRATADO: Co
mércio de Embalagens Quinze Ltda. ME; CNPJ: 04.041.600/0001-59; OBJETO: 
aquisição de material de limpeza para cozinha piloto; VALOR: R$ 2.854,50 (dois 
mil, oitocentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta centavos); VIGÊNCIA: 06 
(seis) meses; MODALIDADE: CONVITE N.° 064/2006; FUNDAMENTO: Art. 
23, II, “a”, da lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 03/08/2006; EMPENHO: 8631/2006.

CONTRATO N.°: 110/2006; DATA ASSINAT: 21/07/2006; CONTRATADO: 
Tica Comércio de Prod. De Limpeza Ltda EPP; CNPJ: 04.327.909/0001-00; OB
JETO: aquisição de material de limpeza para cozinha piloto; VALOR: R$ 3.856,20 
(três mil, oitocentos e cinqüenta e seis reais e vinte centavos); VIGÊNCIA: 06 (seis) 
meses; MODALIDADE: CONVITE N.° 064/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, 
“a”, da lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 03/08/2006; EMPENHO: 8632/2006.

CONTRATO N.°: 111/2006; DATA ASSINAT: 26/07/2006; CONTRATADO: An
dré Kamimura e Filhos Ltda.; CNPJ: 57.073.132/0001-60; OBJETO: aquisição de 
verduras e legumes para merenda escolar; VALOR: R$ 29.182,00 (vinte e nove 
mil cento e oitenta e dois reais); VIGÊNCIA: 06 (seis) meses; MODALIDADE: 
TOMADA DE PREÇOS N.° 005/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “a”, da lei 
8.666/93; DATA PUBLIC: 03/08/2006; EMPENHO: 8770/2006.

CONTRATO N.°: 112/2006; DATA ASSINAT: 26/07/2006; CONTRATADO: 
Quitanda Gilioli Ltda - ME.; CNPJ: 69.029.908/0001-24; OBJETO: aquisição de 
verduras e legumes para merenda escolar; VALOR: R$ 6.894,00 (seis mil oitocen
tos e noventa e quatro); VIGÊNCIA: 06 (seis) meses; MODALIDADE: TOMADA 
DE PREÇOS N.° 005/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “a”, da lei 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 03/08/2006; EMPENHO: 8771/2006.

CONTRATO N.°: 113/2006; DATA ASSINAT: 26/07/2006; CONTRATADO: 
Ballo Comércio de Alimentos Ltda - ME.; CNPJ: 07.507.920/0001-40; O BJE
TO: aquisição de verduras e legumes para merenda escolar; VALOR: R$ 6.305,00 
(seis mil trezentos e cinco reais); VIGÊNCIA: 06 (seis) meses; MODALIDADE: 
TOMADA DE PREÇOS N.° 005/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “a”, da lei 
8.666/93; DATA PUBLIC: 03/08/2006; EMPENHO: 8772/2006.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; DATA ASSINAT: 01/06/2006; 
CONTRATADO: Educar Curso eAssessoria Técnica Ltda.; CNPJ: 66.841.545/0001- 
39; OBJETO: serviços de capacitação de professores em matemática; VALOR: R$
16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais) VIGÊNCIA: 31/12/2006; MODALIDA
DE: INEXIGIBILIDADE N.° 008/2006; FUNDAMENTO: Art. 25, II, cc. Art. 13, 
inciso VI da Lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 03/08/2006; EMPENHO: 6643/2006.

ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; DATA AS- 
SINAT: 13/07/2006; CONTRATADO: Educar Curso e Assessoria Técnica Ltda.; 
CNPJ: 66.841.545/0001-39; OBJETO: alteração da cláusula primeira do contrato 
para prestação de serviços de capacitação de professores em matemática; VIGÊN
CIA: 31/12/2006; MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE N.° 008/2006; FUN
DAMENTO: Art. 25, II, cc. Art. 13, inciso VI da lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 
03/08/2006; EMPENHO: 6643/2006.

ADITIVO AO CONTRATO N° 214/2005 DATA ASSINAT: 04/07/2006; CON
TRATADO: Construlen Construtora Lençóis Ltda.; CNPJ: 04.950.045/0001-88; 
OBJETO: adequação do projeto da reforma do ambulatório de especialidades; 
VALOR: R$ 28.303,20 (vinte e oito mil, trezentos e três reais e vinte centavos) 
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias; MODALIDADE: CONVITE N.° 143/2005; FUN
DAMENTO: Art. 65, I, “a” cc §1° e art. 57, §1° cc. Inc. I da lei 8.666/93; DATA 
PUBLIC: 03/08/2006; EMPENHO: 7996, 7997/2006.

ADITIVO AO CONTRATO N° 213/2005 DATA ASSINAT: 16/03/2006; CON
TRATADO: Samienco Ltda.; CNPJ: 04.387.640/0001-57; OBJETO: prorrogação 
do prazo de vigência do contrato para execução das obras de reforma e ampliação 
da EMEF “Lina Bosi Canova”; VALOR: R$ 147.811,94 (cento e quarenta e sete 
mil, oitocentos e onze reais e noventa e quatro centavos) VIGÊNCIA: 190 (cento e 
noventa) dias; MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.° 013/2005; FUNDA
MENTO: Art. 57, § 1°,inciso II da lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 03/08/2006.

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N° 213/2005 DATA ASSINAT: 
10/07/2006; CONTRATADO: Samienco Ltda.; CNPJ: 04.387.640/0001-57; OB
JETO: alteração do projeto inicial, em virtude dos serviços complementares de 
acabamento para a finalização da reforma e ampliação da EMEF “Lina Bosi Ca- 
nova”; VALOR: R$ 18.667,77 (dezoito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e 
setenta e sete centavos) VIGÊNCIA: 220 (duzentos e vinte) dias; MODALIDADE: 
TOMADA DE PREÇOS N.° 013/2005; FUNDAMENTO: Art. 65, I, “a” cc. § 1° 
e artigo 57, § 1° cc. Inciso I da lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 03/08/2006; EMPE
NHO: 8140/2006

ADITIVO AO CONTRATO N° 121/2005 DATA ASSINAT: 05/07/2006; CON
TRATADO: Machado e Nishihara Ltda.; CNPJ: 05.888.569/0001-59; OBJETO: 
prorrogação do contrato para prestação de serviços de realização de perícias mé
dicas junto aos servidores municipais; VALOR: R$ 12.000,00 (doze mil reais) VI
GÊNCIA: 06 (seis) meses; MODALIDADE: CONVITE N.° 075/2005; FUNDA
MENTO: Art. 57, inciso II, da lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 03/08/2006.

ADITIVO AO CONTRATO N° 060/2005 DATA ASSINAT: 30/06/2006; CON
TRATADO: LHC Designer e Assessoria Ltda - ME.; CNPJ: 03.915.509/0001-52; 
OBJETO: prestação de serviços de assessoria de marketing; VALOR: R$ 70.125,00 
(setenta mil cento e vinte e cinco reais) VIGÊNCIA: 15 (quinze) meses; MODA
LIDADE: CONVITE N.° 037/2005; FUNDAMENTO: Art. 57, inciso II, da lei 
8.666/93; DATA PUBLIC: 03/08/2006.

ADITIVO AO CONVÊNIO; DATA ASSINAT: 23/06/2006; CONTRATADO: As
sociação Rural de Lençóis Paulista; CNPJ: 03.396.557/0001-19; OBJETO: prorro
gação da vigência do projeto equoterapia; VALOR: R$ 1.776,39 (um mil, setecen
tos e setenta e seis reais e trinta e nove centavos) por mês; VIGÊNCIA: 23/06/2007; 
FUNDAMENTO: Lei Municipal n° 3.271/2003; DATA PUBLIC: 03/08/2006.

RETI-RATIFICAÇÃO DO TERMO ADITIVO N° 002/2003 AO CONVÊNIO 
N° 005/2003; DATA ASSINAT: 18/02/2005; CONTRATADO: Associação Bene
ficente Hospital Nossa Senhora da Piedade; CNPJ: 51.425.106/0001-78; OBJETO: 
alteração da cláusula quarta; VIGÊNCIA: 30/09/2007; FUNDAMENTO: cláusula 
15“ do termo aditivo n° 002/2003; DATA PUBLIC: 03/08/2006.

ADITIVO N° 001/2006 AO CONVÊNIO N° 005/2003; DATA ASSINAT: 
01/06/2006; CONTRATADO: Associação Beneficente Hospital Nossa Senhora da 
Piedade; CNPJ: 51.425.106/0001-78; OBJETO: execução de serviços laboratoriais 
aos usuários do Sistema Único de Saúde; VALOR: R$ 13.500,00 (treze mil e 
quinhentos reais) mensais; VIGÊNCIA: 30/09/2007; FUNDAMENTO: Lei 
Municipal n° 3.308, de 30/09/2003, alterada pela Lei Municipal n° 3.574, de 
07/03/2006; DATA PUBLIC: 03/08/2006.

Lençóis Paulista, 02 de agosto de 2006.
José António Marise - Prefeito Municipal.

Publicado no jornal O Eco, no dia 3 de agosto de 2006. Na página A4. Valor da publicação R$ 1.348,29.
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Negócios
para a

família
Agrifam reúne tecnologia para a 

agricultura familiar e políticos nesse 

final de semana; governador Cláudio 

Lembo deve abrir a feira am anhã e Serra 

e Mercadante podem vir no sábado

Kátia Sartori

O governador do Estado, 
Cláudio Lembo (PFL) deve 
abrir amanhã a 4® edição da 
Agrifam (Feira de Agricultura 
Familiar e do Trabalho Rural). 
O evento vai até o domingo 6 
de agosto e é promovido pela 
Fetaesp (Federação dos Traba
lhadores na Agricultura do Es
tado de São Paulo). A Agrifam 
acontece na sede do Itetresp 
(Instituto Técnico e Educacio
nal para Trabalhadores Rurais 
do Estado de São Paulo), que 
fica no quilômetro 322 da ro
dovia Marechal Rondon (SP 
300), em Agudos. A expectati
va dos organizadores é de que 
a feira receba 160 expositores 
e 35 mil visitantes.

O evento, além de ser uma 
oportunidade para os pequenos 
produtores rurais terem acesso 
a novas tecnologias que podem 
ser utilizadas na Agricultura Fa
miliar, também abrirá oportu
nidade para o debate político. 
Segundo os organizadores,a 
feira vai reunir as principais 
autoridades políticas do Brasil 
e candidatos ao governo do 
Estado de São Paulo. A aber
tura oficial acontece amanhã, 
às 10h, e segundo a assessoria 
de imprensa da Agrifam, terá 
a presença do governador do 
Estado de São Paulo, Cláudio 
Lembo (PFL), do secretário 
estadual da Agricultura, Alber
to Macedo, do secretário na
cional de Agricultura Familiar, 
Valter Bianchini, do secretário 
nacional de Desenvolvimento 
Agropecuário e Cooperativis- 
mo, Márcio Portocarrero, e do 
gerente de projeto da Secretaria 
de Telecomunicação do Minis
tério das Comunicações, Elias

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA

PREFEITURA M. MACATUBA

SETOR D E LICITAÇÕES - EXTRATO D E CONTRATO

CONTRATANTE: Pref. M. Macatuba PRO CESSO: 70-2006 CONTRATO:90-2006 CONTRA

TADA: ALDEIRANO ARTIOLI VALOR: R$ 21.240,00 ASSINATURA: 27/07/06 O BJETO: 

fornecimento parcelado de leite de cabra congelado VIGÊNCIA: 12 meses MODALIDADE: 

Convite (28-2006) PROPONENTES: 03 

Coolidge Hercos Junior

PREFEITURA M. MACATUBA

SETOR D E LICITAÇÕES - EXTRATO ALTERAÇÃO 01 CONTRATO 64-2006 (Originário 

Convite 16-2006) FINALIDADE: acrescer valor devido modificação no projeto inicial e pror

rogar por mais 30 dias o prazo para término da obra. CONTRATANTE: Município Macatuba 

CONTRATADA: ND- CONSTRUÇÕES E  SERVIÇOS LTDA; O BJETO  (contrato): constru

ção de um galpão e anexos para reciclagem de lixo VALOR (aditamento): R $ 20.604,80. 

FUND. LEG A L: art 65, I, b, § 1° e § 1°, inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93 ASSINATURA: 

01/08/06

COOLIDGE HERCOS JUNIOR Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista comunica que será permitido 
a utilização de parte do pátio da rodoviária municipal para o fim único e 
exclusivo de instalação de cabine para venda de cartões telefônicos, devendo 
os interessados comparecerem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, junto à 
Diretoria Jurídica para manifestar interesse.

Lençóis Paulista, 2 de agosto de 2006.

José António Marise
Prefeito Municipal

No ano passado, a Agrifan recebeu a visita do então governador Geraldo Alckmin; Cláudio Lembo deve marcar presença amanhã

Nagib David.
Para o sábado 5, estão con

firmadas a presença do ex-mi
nistro da Agricultura, que se 
desligou do cargo há pouco 
mais de um mês, Roberto Ro
drigues, e dos candidatos ao 
governo do estado de São Pau
lo, José Serra (PSDB) e Aloísio 
Mercadante (PT). Rodrigues se
rá homenageado pela Fetaesp. 
A assessoria do governador 
e dos candidatos ao governo 
do Estado não confirmaram a 
participaçaõ deles na Agrifan.

No domingo 6, último dia 
da feira, quem comparece é o 
atual ministro da Agricultu
ra, Luís Carlos Guedes Pinto, 
que além de visitar a feira terá 
uma reunião com lideranças 
do agronegócio no estado.

Segundo a assessoria da 
Agrifam, o candidato à presi
dência da República, Geraldo 
Alckmin (PSDB) e o presiden
te e candidato à reeleição Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) tam
bém receberam o convite, mas 
não confirmaram presença.

e x p o s iç õ e s
A 4® Agrifam vai reunir 160 

expositores, apresentando má
quinas e equipamentos desen
volvidos especialmente para a 
Agricultura Familiar. Segundo 
dados do Ministério da Agri
cultura, no Brasil a Agricultura 
Familiar responde por 60% da 
produção de alimentos e 10% 
do PIB (Produto Interno Bruto).

Dentro da programação da 
feira também haverá palestras 
voltadas para os agricultores fa
miliares e trabalhadores assala
riados. Alguns bancos também 
vão estar presentes oferecendo 
linhas de créditos especiais pa
ra os agricultores.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
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 duas) 
vagas, 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.° : 001/2006
Cargo: Agente de Serviços Urbanos
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Municipal de 

Lençóis Paulista
Data : 04 de agosto de 2006
Horário: 11:00 horas

01 -  Agnaldo Aparecido dos Santos
02 -  Leandro Aparecido Pereira
Lençóis Paulista, 02 de agosto de 2.006.-

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO

JOSÉ ANTÓNIO MARISE, Prefeito Municipal de Lençóis 
Paulista, usando das atribuições que lhe foram conferidas por lei, 
ratifica a contratação da empresa Genivaldo Aparecido Barbosa - EPP, 
inscrita no CNPJ sob n.° 02.058.423/0001-98, para a contratação de 
serviços de monitoramento eletrônico em diversos próprios públicos 
municipais, no valor total de R$ 76.320,00 (setenta e seis mil, trezentos 
e vinte reais), cuja despesa correrá através da INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO N.° 010/2006, Processo n° 121/2006, com fundamento no 
inciso I do artigo 25, da Lei Federal n.° 8.666/93.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 31 de julho de 2006.

JOSÉ ANTÓNIO MARISE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
EDITAL PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 11/2006

A DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS, em cumprimento 
a Portaria 426 de 01 de agosto de 2006, INFORMA a criação de uma 
vaga em caráter temporário:

Cargo: Fiscal de Posturas
Carga Horária: 44 horas semanais (com plantões aos sábados, 

domingos e eventualmente trabalho noturno)
Padrão Salarial: CL-15 - R$ 774,17
Funções: Fiscalização de comércio ambulante(recebimento de 

taxas, apreensão de mercadorias), entrega de notificações, interdição de 
estabelecimento, fiscalização de agências bancárias, outras atividades 
correlatas.

O preenchimento da referida vaga se dará por Processo Seletivo 
Simplificado e a contratação será pelo período de 06(seis) meses.

Os interessados poderão se inscrever no dia 04 de agosto de 2006 
das 8.00 as 16.00 horas, no Setor de Protocolo -  Praça das Palmeiras, 
n° 55 -  Lençóis Paulista, onde os candidatos deverão apresentar:

Cópia da Cédula de Identidade (R.G.)
Comprovante de Conclusão do Ensino Médio 
Cópia de Carteira Nacional de Habilitação -  categoria A e B  (sem 

restrição para o exercício de atividade remunerada)
Certificado comprovando conhecimentos básicos de informática 
Comprovante de tempo de serviço conforme descrito abaixo 
A classificação dos candidatos será obtida através dos seguintes 

critérios:
a) Tempo de serviço em área administrativa -  1 ponto por mês 

trabalhado;
b) Os 5 primeiros classificados através do critério “a” serão 

convocados para prova escrita (redação), cuja nota obtida determinará 
a classificação final.

A prova escrita será realiza no dia 08 de agosto de 2006, as 
14:00 horas, na sala da Comissão Municipal de Serviço Civil - Praça 
das Palmeiras, 55. Os candidatos classificados para a prova serão 
convocados no dia 07 de agosto de 2006, através de contato telefônico, 
sendo responsabilidade do candidato informar o número para contato.

Havendo empate na pontuação obtida em qualquer fase o critério 
para desempate será o de maior idade.

A contratação do candidato classificado estará condicionada 
ainda, a aprovação do mesmo pelo Setor de Medicina do Trabalho da 
Prefeitura Municipal.

Lençóis Paulista, 02 de agosto de 2.006.-

LUIZ EDUARDO CONTI 
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

P REFEITU RA  MUNICIPAL DE LEN ÇÓ IS PAULISTA

Leandro Orsi Brandi, Diretor Administrativo da Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da 
Lei Orgânica do Município, torna público os seguintes atos oficiais:

Decreto 240 de 26.07.2006...............Dispõe sobre a suplementação de
verbas do orçamento vigente, através da anulação parcial de dotações, no 
valor total de R$ 39.240,00.

Decreto 242 de 28.07.2006...............Concede prazo para os proprietários e/
ou interessados comprovarem que seus imóveis foram atingidos pela enchente 
ocorrida em 13 de fevereiro de 2006.

Decreto 244 de 01.08.2006...............Exonera Anderson Santana da função
temporária de Agente de Serviços Urbanos.

Decreto 245 de 01.08.2006...............Exonera Maurinei Ferraz de Arruda
da função temporária de Agente de Serviços Urbanos.

Decreto 246 de 01.08.2006...............Exonera Almir Helton da Silva da
função temporária de Agente de Serviços Urbanos.

Decreto 247 de 01.08.2006...............Exonera Marcos Aparecido Bento de
Moraes da função temporária de Agente de Serviços Urbanos.

Decreto 248 de 01.08.2006...............Exonera Gilmar Moreira da função
temporária de Agente de Serviços Urbanos.

Decreto 249 de 02.08.2006...............Exonera Ricardo Paganoti dos Santos
da função temporária de Agente de Serviços Urbanos.

Decreto 250 de 02.08.2006...............Exonera José Fontes dos Santos da
função temporária de Agente de Serviços Urbanos.

Decreto 251 de 02.08.2006...............Exonera Éric Lini Prestes da função
temporária de Agente de Serviços Urbanos.

Decreto 252 de 02.08.2006...............Exonera Claudinei Pereira da Silva da
função temporária de Agente de Serviços Urbanos.

Portaria 389 de 17.07.2006...............Determina a abertura de processo
administrativo disciplinar em relação a funcionário público portador da Cédula 
de Identidade RG n.° 26.673.539-3.

Portaria 391 de 17.07.2006...............Determina a abertura de processo
administrativo disciplinar em relação a funcionário público portador da Cédula 
de Identidade RG n.° 10.970.560.

Portaria 418 de 27.07.2006...............Determina a abertura de processo
administrativo disciplinar em relação a funcionário público portador da Cédula 
de Identidade RG n.° 23.882.718-5.

Portaria 420 de 28.07.2006...............Nomeia Marisa Moretto para o cargo
de Médico Dermatologista.

Portaria 421 de 31.07.2006...............Nomeia para compor a Comissão
Processante, a fim de julgar o Processo Administrativo instaurado pela Portaria 
n.° 326, de 07.06.2006, José Aparecido dos Santos, membro da Comissão 
Municipal de Serviço Civil.

Portaria 422 de 31.07.2006...............Concede nos termos da Lei Municipal
2.714/99 e suas alterações, até o dia 24 de novembro de 2006, licença gestante 
a Carla Cristina Lourenço Baptistella Andriotti, Enfermeira.

Portaria 423 de 31.07.2006...............Readapta Maria Aparecida Tangerino
dos Santos na função de Atendente.

Portaria 424 de 31.07.2006...............Nomeia equipe coordenadora do
PEJA -  Programa de Educação de Jovens e Adultos.

Portaria 425 de 31.07.2006...............Afasta nos termos da Lei Municipal
2.714/99 e suas alterações, para tratamento de saúde, Antonio Rodrigues, 
Motorista.

Portaria 426 de 01.08.2006...............Autoriza a contratação temporária de
um Fiscal de Posturas para suprir vaga existente no quadro de servidores da 
administração pública

Portaria 427 de 02.08.2006...............Nomeia Rogério Pereira de Souza
Sales para o cargo de Agente de Serviços Urbanos.

Portaria 428 de 02.08.2006...............Nomeia Valdeci Rodrigues para o
cargo de Agente de Serviços Urbanos.

Portaria 429 de 02.08.2006...............Nomeia José Francisco Pedro para o
cargo de Agente de Serviços Urbanos.

Portaria 430 de 02.08.2006...............Nomeia Ives Fernando Bertoli para o
cargo de Analista de Sistemas.

Lençóis Paulista, 2 de agosto de 2006.

Leandro Orsi Brandi
Diretor Administrativo

Publicado no jornal O Eco, no dia 3 de agosto de 2006. Na página A5. Valor da publicação R$ 693,90.



c i b e r n a v e g a ç ã o Imagens: Divulgação

À esquerda, imagem de São Paulo; à direita, imagem de Paris, capturadas no Google Hearth, programa que exibe imagens de satélite de todo o planeta Terra

Mina de mapas
Internet orienta busca de rotas, m ostra os caminhos da cibernavegação, revive trilhas do passado, lança 

as bases de um a nova cartografia e coloca gigantes da rede de com putadores em guerra fria

Lucia Leão
Folhapress

Bisbilhotar as ruas de Pa
ris e, no instante seguinte, de
liciar-se com o azul das praias 
de Maui sem sair do cinza do 
seu escritório: essa é uma das 
viagens proporcionadas pelas 
imagens de satélites que ali
mentam alguns serviços de 
mapas na internet. Mas há 
muitas outras trilhas na rede, 
desde as rotas dos navegantes 
do passado até os caminhos 
do conhecimento e as rela
ções entre sites, empresas e 
pessoas.

O cotidiano contemporâ
neo é repleto de excessos. Ex
cessos de dados, de imagens, 
de links e de novas tecnolo
gias. Nesse mundo em cons
tante transformação, surgem, 
a cada dia, projetos de organi
zação de dados, muitas vezes 
chamados de mapas - que são 
muito mais que representa
ções bidimensionais de espa
ços tridimensionais.

A rigor, mapas são instru-

mentos auxiliares na aquisição 
do conhecimento e na organi
zação da informação.

Com esse sentido expan
dido, pode-se ter mapas co
mo representações visuais: 
diagramas que indicam rela
ções, conexões ou associações 
entre conceitos. Com o cibe
respaço, surgem ainda outras 
possibilidades de mapeamen
to, principalmente no cam
po da visualização dinâmica 
e interativa da informação. 
Projetos experimentais não 
param de romper fronteiras e 
gerar cartografias inusitadas, 
interativas, nas quais quem 
busca informação também 
pode fornecê-las.

Outra vertente são os ma
pas on-line, que geram mui
tos recursos e conquistam 
público aos borbotões - tan
to que a senda aberta pelo 
Google Earth recebe agora 
a poderosa concorrência da 
Microsoft. E os governos tam
bém  investem para melhorar 
o sistema que fotografa o pla
neta por satélites.

Acima, imagem do site TheyRule (www.theyrule. 
net) que permite visualizar conexões entre pessoas 

e empresas; à esquerda, o communityWalk (www. 
communitywalk.com) tem mais de 12 mil mapas 

para quem gosta de esportes

Seu computador está seguro?
Falar sobre aterramento e rede elétrica pode parecer algo fora do comum 
na área de informática, mas se a rede eiétrica que for iigada o computador 
não estiver bem preparada podem ocorrer choques ao usuário ou danos ao 
equipamento
Seu computador pode ter filtro de linha, nobreak e estabilizador e, no 
entanto, não estar protegendo seu equipamento efetivamente. Esses 
aparelhos são importantes, porém precisam trabalhar em conjunto como 
sistema de aterramento.
Tomando esses cuidados você pode estar prolongando a vida útil do seu 
equipamento e se protegendo contra surpresas desagradáveis.
Razões para que você tenha um aterramento.

• A maioria dos equipamentos eietro-eietrônicos foi projetado 
p ara funcionarem conjunto com o aterramento elétrico.

• Danos causados por raios devido à ausência de proteção eletro- 
estática estão sempre nas exceções das garantias de 
equipamentos eletro-eletrônicos.

• As seguradoras não são obrigadas a cobrir perdas por raios se 
uma instalação estiver fora das normas técnicas da ABNT.

• Por mais bem protegido que seja um sistema de pára-raios, eie 
só irá proteger a edificação, daí a necessidade também de 
aterramento elétrico.

• Se um raio cair a 2 quilômetros de distância de uma edificação, 
os equipamentos eletro-eletrônicos que estiverem nela correm 
o risco de serem danificados.

Gustavo Alberto Valvassorí.
Técnico de informática 

Empresa Delta Enformátíca. 
Dúvidas a respeito de equipamentos: 

gustavo@deltalencois.com.br

Avenida ubirama, 487 - Centro - Lençóis Pta.
I f t t i l u i l Telefone: 3264-9494

i n f o r m a l i c a vendas@deitalencois.com.br

Gigantes duelam na 
guerra dos mapas

Foram nada menos que 100 
milhões de downloads nos últi
mos 12 meses. Não há dúvidas 
de que o Google Earth (earth. 
google.com) é uma febre, uma 
mania que não pára de crescer. 
O sistema em expansão, que 
já chegou aos usuários do sis
tema Linux e de micros Macin- 
tosh, agora ganha concorrentes 
de peso como o Microsoft Live 
Local (local.live.com).

Mas o Google quer mais. 
'O sistema ainda precisa 
crescer, o mundo é muito 
grande. Confesso que fiquei 
decepcionado quando não 
consegui achar imagens do 
meu hotel em São Paulo pelo 
Google', disse Michael Jones, 
chefe de tecnologia do Goo- 
gle Earth, Maps and Local,

que esteve semana passada 
na capital paulista partici
pando do congresso GeoBra- 
sil. 'Os serviços de localiza
ção (de hotéis e restaurantes) 
chegarão ao Brasil. Não pos
so dizer quando, mas nossa 
intenção é mapear todas as 
cidades de forma completa.'

A Microsoft, por seu la
do, afia suas armas. No final 
do ano passado, Bill Gates 
anunciou a estratégia Virtual 
Earth, rebatizada de Windows 
Live Local, que vem receben
do diversos investimentos. 
O último deles foi a compra, 
em maio, da empresa Vexcel, 
companhia de geoinformação 
austríaca. Disponível em ver
são de testes, o WLL tem uma 
ótima qualidade de imagem

e oferece tanto fotografias 
quanto mapas e sistemas de 
localização de lojas e de ruas.

'Por enquanto, o Windo
ws Live Local tem esses ser
viços somente para os Esta
dos Unidos, Canadá e Reino 
Unido. Não podemos dizer 
quando também teremos 
o Brasil mapeado, mas Bill 
Gates deu o prazo de cinco 
anos para ter todo o plane
ta dentro do Windows Live 
Local', disse Frans Leberl, 
diretor da Microsoft-Vexcel, 
também no GeoBrasil.

Já a França lançou recen
temente seu próprio siste
ma, o Geoportail (www.geo- 
portail. fr), que mapeia todo 
o território francês - até a 
Guiana e a ilha de Reunião.

CAMINHOS
VIRTUAIS

Confira sites com mapas dos 
mais diversos tipos, de cartas 
históricas a imagens do Brasil

» MAP HISTORY
www.maphistory.info

» cartographic
IMAGES HOME PAGE
www.henry-davis.com/ 
MAPS/carto.html

» cartes anciennes 
diverses
cartanciennes.free.fr/ liste- 
divers.php

» mapas medievais
historymedren.about.com/
od/maps/a/atlas.htm

» antique maps
DATABASE
lbxml.ust.hk/mp/main.html

» osshe historic 
atlas resource 
library
www.uoregon.edu/atlas 

» TIMEMAP: TIME-
based Interactive 
mapping
www.timemap.net

» geohistory
www.geohistory.com

» PERSONAL world MAP
pzwart2.wdka.hro.nl/ rtor- 
re/pwm/about/about.html

» MMA - ministério
DO meio ambiente
www.mma.gov.br/index.
php?ido=conteudo.monta
&idEstrutura=41&idconte
udo=2004

» ibge (instituto brasi
leiro DE geografia E 
estatística)
mapas.ibge.gov.br

» multimap.com
www.multimap.com

» mapquest.com
www.mapquest.com

» atlas of the 
biosphere
www.sage.wisc.edu/atlas

» maps of world
www.mapsofworld.com

http://www.theyrule
mailto:gustavo@deltalencois.com.br
mailto:vendas@deitalencois.com.br
http://www.geo-portail
http://www.geo-portail
http://www.maphistory.info
http://www.henry-davis.com/
http://www.uoregon.edu/atlas
http://www.timemap.net
http://www.geohistory.com
http://www.mma.gov.br/index
http://www.multimap.com
http://www.mapquest.com
http://www.sage.wisc.edu/atlas
http://www.mapsofworld.com
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Segura peão!
Será de 6 a 10 de setembro a Festa do Peão de Macatuba, 

evento será realizado no Centro de Lazer do Trabalhador e 

terá portões abertos; André & Matheus encerram a festa

Kátia Sartori

As comemorações pelos 106 
anos de Macatuba, completados 
no dia 13 de junho, continuam 
em setembro com a realização 
da Festa do Peão. O evento 
começa no dia 6 de setembro, 
quarta-feira que antecede o fe
riado pela Independência do 
Brasil e termina no domingo 
10. A festa acontece no Centro 
de Lazer do Trabalhador.

Segundo o prefeito Coo- 
lidge Hercos Júnior (PMDB), 
a festa segue os mesmos m ol
des do ano passado, com to
dos os dias de portões aber
tos. As atrações serão a praça 
de alimentação, o parque de 
diversões, o rodeio qualify e 
profissional e os shows artísti
cos. A única diferença será que 
a festa terá um dia a menos. 
Este ano o evento terá duração 
de cinco dias, contra seis no 
ano passado.

Um dos motivos de a festa 
ter ficado mais curta, segundo 
informou o chefe de Gabine
te do prefeito, José Aurélio 
Paschoal (PSDB), é que a pre
feitura iniciou, no mês pas-

sado, o pagamento de uma 
dívida de R$ 1,2 milhão com 
a União referente ao não reco
lhimento do Pasep (Programa 
de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público). A dívida 
obrigou alguns ajustes no or
çamento e, segundo Paschoal, 
este ano a prefeitura não deve 
investir mais do que R$ 50 mil 
na festa, mesmo valor que foi 
repassado em 2005.

Outra parte do orçamento 
para a realização da festa deve 
vir da Câmara de Vereadores. O 
valor ainda não foi divulgado.

Assim como no ano passa
do, a comissão organizadora 
vai contratar uma pessoa espe
cializada para vender os espa
ços no recinto para barraquei- 
ros. Segundo Paschoal, já foi 
feito convite para que os clu
bes de serviço do município e 
outras entidades assistenciais 
participem da festa. Assim co
mo no ano passado, as enti
dades não vão pagar aluguel, 
mas se quiserem participar 
tem que alugar a estrutura da 
barraca, em forma de pirâmi
de. A praça de alimentação se
rá personalizada.

sem  p r es id en t e
A comissão organizadora da 

festa é praticamente a mesma do 
ano passado. Paschoal, Odair 
Álvares Funes, o Sargento, e 
José Carlos Ferreira estão entre 
os membros. Mas os cargos, co
mo o de presidente, ainda não 
estão definidos. Mais uma vez, 
o prefeito Coolidge convidou o 
ex-vereador e diretor da rádio 
Comunitária SAM Amigos do 
Vila Nova, Odair Álvares Funts 
(PT), o Sargento, para presidir 
a festa. Funes, por sua vez, diz 
que só vai aceitar o convite de
pois de conversar com outros 
membros da comissão.

A comissão se reúne ainda 
esta semana para definir a pro
gramação musical. Por enquan
to, o único show confirmado 
é da dupla lençoense André & 
Matheus, que também se apre
sentou na Quermesse de Santo 
Antônio, realizada em junho. 
Eles encerram a festa. Outro 
ponto que precisa ser definido é 
a premiação do rodeio. No ano 
passado a premiação total do 
rodeio profissional foi de R$ 9,2 
mil. Este ano a premiação deve 
girar em torno de R$ 10 mil. O prefeito Coolidge e a vice-prefeita Lucila Nunes na abertura da festa no ano passado

MEIO A M B I E N T E

Corte de seringueira vira tarefa para bombeiros
Fernanda Benedetti

O corte de uma serin
gueira com mais de 25 m e
tros de altura e 15 metros de 
diâmetro virou tarefa para 
o Corpo de Bombeiros de 
Bauru. A árvore estava plan
tada no bairro Aguinha, zo
na rural de Macatuba.

No dia 12 de agosto, um 
dos galhos da seringueira 
cedeu e segundo o proprie
tário do sítio, Alair Antô
nio de Azevedo, por pouco 
não caiu sobre a casa. "Foi 
às 4h 15 da manhã. Eu es
tava justam ente pensando 
com o eu poderia fazer para 
cortar o galho quando ouvi 
um barulho. Parece que foi 
um aviso de Deus", conta. 
A queda do galho cortou a 
fiação de luz e telefone da 
residência.

O corte dos galhos da 
árvore está sendo feito por 
etapas. Segundo Azevedo, 
os bom beiros já  estiveram 
na propriedade por três 
vezes. Na primeira, não t i
veram tempo de começar 
o trabalho e foram cham a
dos para uma emergência. 
A últim a visita foi na sexta- 
feira 28. A seringueira ain 
da mantém alguns galhos 
e o proprietário do sítio 
aguarda uma nova visita 
dos bom beiros esta sema
na para concluir o serviço. 
Só o tronco da árvore será 
m antido. Azevedo diz que 
não sabe o que vai fazer

O sitiante Alair Antônio de Azevedo, que plantou a seringueira há 54 anos, precisou chamar o Corpo de Bombeiros para conseguir cortar os galhos da árvore

com a madeira.

h is t ó r ia
A árvore, que está trazen

do dor de cabeça, foi planta
da por Azevedo há 54  anos.

Ele conta que na época tinha A seringueira foi plantada Azevedo conta que mes- ba, mas sem o equipamento
nove anos e apresenta um 
pequeno galho da seringuei
ra, com m enos de um metro, 
que era o equivalente da m u
da encontrada por ele.

há menos de 15 metros da ca
sa. "Quando eu trouxe a muda, 
meu pai falou: plante longe de 
casa. Para mim aquela distân
cia era longe de casa", lembra.

mo antes do galho ceder, o 
corte da árvore já  era uma 
preocupação. O sitiante já 
havia inclusive feito contato 
com a prefeitura de Macatu-

necessário o corte não foi 
possível. "Graças a Deus n in 
guém se machucou. Queria 
agradecer quem nos ajudou 
direta ou indiretamente".

a r e i ó p o l i s

Escola ganha três novas salas
A mais antiga escola da 

cidade de Areiópolis ga
nhou três novas salas du
rante o recesso escolar de 
julho. A escola Mário de 
Barros Aranha estava com 
dificuldade para abrigar os 
cerca de 500 alunos que es
tão m atriculados este ano. 
Isso fez com que a adm i
nistração m unicipal in 
vestisse na construção das 
três novas salas. Segundo 
a diretora da escola, Már-

cia Giorgeto Leite, algumas 
turmas estavam tendo aula 
na sala de vídeo ou em lu
gares improvisados. O que 
trazia problemas tanto pa
ra alunos quanto para os 
professores.

A escola atende alunos 
de primeira a quarta séries 
no período da m anhã e da 
tarde. No período noturno, 
jovens e adultos partici
pam do EJA (Educação de 
Jovens e Adultos). Ainda

faltam alguns serviços que 
estarão prontos até o final 
de semana. As novas salas 
serão os locais de aprendi
zado de 180 crianças em 
média, tanto de m anhã co
mo no período da tarde.

A diretora da escola 
ainda aguarda a chegada 
das novas carteiras. "O pe
dido já foi feito e estamos 
aguardando a chegada dos 
móveis para começarmos a 
utilizar as salas" revela.

O m unicípio investiu 
R$ 99 ,3  m il para construir 
as salas e as passarelas para 
que houvesse uma ligação 
entre a escola e as novas 
salas. Foram 238 metros 
quadrados de construção. 
Segundo o diretor de Obras 
da prefeitura de Areiópolis, 
Ítalo Bentivenha Júnior, 
falta ainda incluir nos gas
tos o preço dos móveis que 
também estão sendo ad
quiridos pelo m unicípio.




