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'Azarados', ladrões acabam presos
Fotos: O ECO

Ação para prender bandidos que roubaram em
Pederneiras e Agudos envolveu três municípios e
apoio do helicóptero Águia; dupla de assaltantes
usou arma de brinquedo nos crimes
Um carro modelo Honda Civic
em Pederneiras. Uma loja de calça
dos em Agudos. Nos dois roubos, o
uso de uma arma de brinquedos e
muita falta de 'sorte'. A segunda-fei
ra 4 teve perseguição e acidentes na
vida de dois assaltantes. No final do
dia, a prisão esperava por eles. Até o
helicóptero Águia da Polícia Militar
foi acionado na perseguição aos dois
ladrões, que foram presos em Macatuba depois de se envolverem em um
acidente na rodovia Osny Matheus,
na altura do trevo da usina São José.

O começo da perseguição aos assal
tantes tinha policiais de Lençóis Pau
lista e Pederneiras. Um dos rapazes
era menor de idade e foi transferido
para o Núcleo de Atendimento Inte
grado em Bauru. O outro, está preso
na cadeia de Avaí. Em Lençóis Pau
lista, uma nova perseguição policial
a três adolescentes também precisou
do reforço do Águia na tarde da ter
ça-feira 5. Os garotos foram flagra
dos carregando eletroeletrônicos de
uma casa localizada no bairro rural
de Virgílio Rocha. ►
►Página A3

FERIADO

Independência terá música
Na terça-feira 5, a banda do Senai de Lençóis Paulista fez uma apresentação no centro da cidade para marcar a
primeira edição do Sebrae na Rua. Mais de mil pessoas participaram dos eventos promovidos pelo projeto. O maior
público foi na noite de segunda-feira, quando Marco Aurélio Ferreira Viana levou mais de 500 pessoas para o salão
do Lions Clube para a sua palestra "Chega de Papo: Faça Acontecer". Segundo o gerente regional do Sebrae, Milton
Debiasi, a entidade negocia a instalação de um posto permanente em Lençóis Paulista. O PAE (Posto de Atendimento
ao Empreendedor), como será chamado, pode ser anunciado ainda em setembro. ►► Página A7

A Orquestra Municipal de Sopros
abre hoje, 7 de Setembro, a cerimô
nia em comemoração ao Dia da In
dependência na Concha Acústica. O
evento é organizado pela Diretoria de
Educação e deve reunir estudantes das
redes municipal, estadual e particular
de ensino, autoridades, diretores da
prefeitura, representantes de clubes
de serviço, igrejas e vereadores. O fe-

riado terá também as apresentações
das bandas marcial das Empresas
Zillo Lorenzetti e de concertos da es
cola "Guiomar Fortunata Coneglian
Borcat", além das fanfarras das esco
las "Professora Lina Bosi Canova",
Cooperativa Educacional de Lençóis
Paulista (Cooperelp), escola estadual
"Rubens Pietraróia" e "Professora Idalina Canova de Barros". ►
►Página A3

MACATUBA

Debate sobre
pedágio na
Lauro Perazzoli
chega à Câm ara
O prefeito de Macatuba Coolidge Hercos Júnior (PMDB) já
mandou para a Câmara o proje
to que autoriza a constituição de
consórcio intermunicipal entre as
prefeituras de Macatuba e Igaraçu
do Tietê, primeiro passo para a
instalação de uma praça de pedá
gio na estrada vicinal Lauro Perazzoli, que liga os dois municípios.
Tanto Coolidge, como o prefeito
de Igaraçu, Guilherme Fernandes
(PSDB), já assinaram carta de in
tenções se comprometendo com
o 'Consórcio Intermunicipal Pólo
Viário Lauro Perazolli'. Segundo
o projeto, estariam sujeitos à co
brança todos os veículos que trafe
gam pela estrada, com exceção de
motocicletas, máquinas agrícolas e
veículos de emergência, como via
turas de polícia e ambulâncias. O
valor a ser cobrado no pedágiodeve variar de acordo com o número
de eixos do veículo. ►
►Página A9

SAAE de Lençóis terá plantão no feriado prolongado para atender usuários

Repartições públicas só abrem na 2
Funcionários de repartições pú
blicas de Lençóis Paulista, Macatuba,
Borebi e Areiópolis vão ter feriado
prolongado neste final de semana.
Graças ao feriado de hoje, os prefeitos
dos quatro municípios decretaram
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ponto facultativo amanhã. O serviço
de coleta de lixo funciona nos qua
tro municípios. Em Lençóis Paulista,
o serviço de transporte de pacientes
funcionará normalmente durante o
feriado prolongado. ►
►Página A2
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Vereadores mudam
prazo para
regularizar imóveis
Página A5

SEGURA PEÃO Começou ontem e
vai até o domingo 10 de setembro
a Festa do Peão de Macatuba. Hoje
a atração musical é a dupla sertane
ja Jad & Jéferson. A noite também
será marcada pela abertura oficial
do rodeio profissional. Amanhã tem
Benê e Paulinho. Sábado é a vez
de Tempo Livre. A dupla lençoense
André & Matheus mostra seu show
"Vai dar tudo certo" e encerra a fes
ta no domingo. ►► Página A9

POLÍTICA

Oposição quer
abrir CEI contra
Marise e Facilpa
Página A4
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SERVIÇO

Feriado prolongado
Repartições públicas da região fecharam ontem e só retomam expediente na segunda 11
Da Redação
Os funcionários de reparti
ções públicas de Lençóis, Macatuba, Borebi e Areiópolis vão
ter um final de semana prolon
gado. Os prefeitos dos quatro
municípios decretaram ponto
facultativo amanhã, por causa
do feriado de Independência
do Brasil, comemorado hoje.
Em Lençóis Paulista, as re
partições municipais não terão
expediente amanhã. Nas esco
las municipais não haverá aula.
A medida só não atinge as cre
ches, a coleta de lixo e o serviço
de transporte de pacientes, que
vão funcionar normalmente.
No SAAE (Serviço Autônomo

de Água e Esgotos) as equipes
vão trabalhar em sistema de
plantão para o caso de alguma
emergência.A Febraban (Fe
deração Brasileira de Bancos)
enviou comunicado informan
do que hoje as agências não
abrem. As contas de consumo
como água, luz e os carnês que
vencem hoje podem ser pagos
amanhã sem cobrança de mul
ta. As contas que tem código de
barras podem ser quitadas nos
caixas de auto-atendimentos.
As agências do Correio fe
cham para o feriado, mas ama
nhã o expediente é normal, das
8h às 17h. Os funcionários do
Judiciário também vão ter feria
do prolongado. O expediente

só volta na segunda-feira 11.
MACATUBA
O prefeito Coolidge Hercos
Júnior (PMDB) decretou ponto
facultativo amanhã. As creches
funcionam normalmente. A co
leta de lixo não será feita hoje
por causa do feriado, mas será
normal amanhã. Na área de
Saúde, a Farmácia Popular fica
fechada hoje, e de amanhã até o
domingo 10 atende em sistema
de plantão, das 9h às Uh. Em
Macatuba haverá aula na rede
municipal de ensino.
AREIÓPOLIS
Em Areiópolis, o prefeito Jo
sé Pio de Oliveira (sem partido),

o Peixeiro, também decretou
ponto facultativo. Não haverá
aula nas escolas municipais,
mas nas creches o atendimento
não pára amanhã. A coleta de
lixo só será interrompida hoje.
As equipes de Saúde atendem
em sistema de plantão.
BOREBI
Luís Carlos Finotti (PTB),
prefeito de Borebi, também
decretou ponto facultativo
amanhã. Não haverá aula nas
escolas municipais e as creches
também não funcionam. A co
leta de lixo é interrompida hoje
e amanhã e só volta no sábado
9. Apenas equipes da Saúde tra
balham em sistema de plantão.
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No feriado prolongado, o SAAE é um dos serviços de plantão

POLICIA

Perseguição implacável
Perseguição a dois ladrões envolve policiais de três municípios da região, rapazes
foram presos em Macatuba; em Lençóis, outros dois adolescentes foram detidos
O ECO

Kátia Sartori e
W agner C arvalho
Duas perseguições bem su
cedidas feitas pela Polícia Mi
litar de Lençóis Paulista e Pe
derneiras foram responsáveis
pela detenção de quatro pes
soas. Até o helicóptero Águia
foi acionado. Um jovem e um
adolescente foram presos. Os
outros dois adolescentes fo
ram liberados. O primeiro ca
so aconteceu na segunda-feira
4 e o outro na terça-feira 5.
Na segunda-feira, policiais
de Lençóis Paulista e Pedernei
ras se envolveram numa perse
guição digna de cinema e que
culminou na prisão de dois ra
pazes, um deles menor de ida
de, por roubo. Eles foram cap
turados em Macatuba, depois
de se envolverem em um aci
dente. Faltou sorte aos ladrões.
A ação de T.M.A., de 19
anos, e de um adolescente de 15
anos, começou em Pederneiras,
município onde residem, um
dia antes. Na madrugada do do
mingo, utilizando um revólver
de brinquedo, eles roubaram
um Honda Civic, placas DGQ
1223, de Pederneiras. Com o
veículo, partiram para Agudos,
na tarde da segunda-feira 4, on
de roubaram uma loja de calça
dos. Eles fugiram levando dois
pares de tênis e R$ 890. A partir
daí começou a perseguição.
Dois policiais militares
de Lençóis Paulista e dois de
Pederneiras e até o helicópte
ro Águia foram acionados na
perseguição aos ladrões. Os
rapazes foram acuados na ro-

T.M.A. foi levado para a cadeia
de Avaí. Já o menor foi encami
nhado para o Núcleo de Aten
dimento Integrado em Bauru.
l e n ç ó is

Dois dos três adolescentes perseguidos pela polícia foram capturados

dovia Osny Matheus (SP 261)
e acabaram sofrendo um aci
dente no trevo de acesso da
usina São José. Segundo infor
mações da Polícia Civil de Macatuba, eles tiveram que aban
donar o carro depois de bater
em um toco de árvore. Apesar
do acidente, os rapazes não se
machucaram e fugiram.
Foi mais ou menos no mo
mento do acidente que os po
liciais de Pederneiras e Lençóis
Paulista alcançaram os ladrões,
mas a perseguição ainda conti
nuou porque a dupla deixou o

carro e tentou fugir pelo mato,
onde foram presos.
De acordo com a polícia de
Macatuba, o veículo ficou bas
tante danificado e foi levado
para o pátio da Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito
de Pederneiras), em Pedernei
ras. Os ladrões foram levados
para a delegacia de Polícia Civil
de Macatuba, onde prestaram
depoimentos. O proprietário
do veículo roubado foi chama
do para identificar os rapazes.
Como foram pegos em fla
grantes pelo roubo em Agudos,

Na tarde da terça-feira 5,
três adolescentes foram sur
preendidos quando tentavam
fugir com um aparelho de te
levisão, rádio, liquidificador
e outros eletroeletrônicos que
estavam dentro da residência
de uma chácara no bairro de
Vergílio Rocha, zona rural de
Lençóis Paulista.
A ação dos adolescentes foi
frustrada porque algumas pes
soas passaram pelo local e es
tranharam os três jovens carre
gando tantos eletroeletrônicos
pelo caminho. A Polícia Militar
foi acionada. Ao perceberem a
presença da polícia, largaram os
produtos do furto e fugiram.
A perseguição durou pouco
mais de duas horas e até o he
licóptero Águia foi acionado.
Dos três adolescentes, dois fo
ram detidos. O terceiro fugiu,
mas já está identificado.
Depois de prestarem depoi
mento e confessarem outros
furtos na região, os dois foram
encaminhados ao Conselho
Tutelar e liberados em seguida.
O dono da chácara estava
em uma plantação da proprie
dade e não percebeu o furto.
"Só fiquei sabendo da ação
quando notei a movimenta
ção de policiais por ali. Eles
aproveitaram o momento
em que eu saí um pouco pa
ra comprar cigarros e reviram
toda a casa" disse.
Arquivo O ECO

in depen dên cia

Concha Acústica
recebe bandas e
fanfarras hoje
A Orquestra Municipal de
Sopros abre hoje, feriado de 7
de Setembro, a cerimônia em
comemoração ao Dia da Inde
pendência na Praça Comen
dador José Zillo, a Concha
Acústica. O evento é organiza
do pela Diretoria de Educação
da prefeitura e deve reunir es
tudantes das redes municipal,
estadual e particular de ensi
no, autoridades, diretores da
prefeitura, representantes de
clubes de serviço, igrejas e ve
readores.
A solenidade começa às
8h, com o hasteamento das
bandeiras e execução do Hino
Nacional, da Independência e
do Município, com o hasteamento das bandeiras e exe
cução dos hinos. Após o pro
nunciamento do prefeito José
Antonio Marise (PSDB), a Or
questra de Sopros apresenta
temas de autores brasileiros.
A banda marcial das Em
presas Zillo Lorezentti abre a
parte festiva da comemoração
com sua comissão de frente,
balizas e músicos. Em segui
da mais oito escolas se apre
sentam na praça: a banda de
concertos da escola "Guiomar
Fortunata Coneglian Borcat",
as fanfarras das escolas "Pro-

fessora Lina Bosi Canova",
Cooperativa Educacional de
Lençóis Paulista (Cooperelp),
escola estadual "Rubens Pietraróia" e "Professora Idalina
Canova de Barros".
O colégio São José tam
bém participa do evento
apresentando um número de
dança. As fanfarras das escolas
"Virgílio Capoani" e da Apae
(Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais) encerram a
cerimônia.

NO p o s t e
Ao sair de um churras
co, no sábado 2, M.M.S
perdeu o controle do
Uno Mille, placas DQT
0619, de Lençóis Paulis
ta, e bateu em um poste
de ilum inação pública. O
hom em foi socorrido no
pronto-socorro e ficou
em observação por algu
mas horas.
NO PREJUÍZO
Um dos integrantes de
uma banda de forró teve
seu veículo danificado en
quanto estava tocando, no
interior de uma casa notur
na. Segundo informações
da polícia, testemunhas
disseram que quatro pesso
as danificaram o carro com
pedras. Apenas um dos
acusados teria sido identi
ficado, mas ele negou par
ticipação no caso.
e m b r ia g a d o

Marido chega em casa
embriagado e agride mu
lher grávida de oito meses.
O caso foi registrado no
sábado 2, no Conjunto Jar
dim Júlio Ferrari. A mulher
contou à polícia que foi
agarrada pelo pescoço. Ela
sofreu ferimentos leves e
passa bem.

BRIGA NO BAR
Mais uma briga em bar e
que terminou em facada foi
registrada em Lençóis Paulis
ta. Segundo a polícia, o caso
aconteceu no sábado 2, no
Jardim Caju II. Um homem
começou a discutir com a
dona do bar e em determi
nado momento desferiu a
facada nas costas de um ou
tro rapaz. O autor da agres
são foi atingido pelos outros
freqüentadores do bar com
uma tijolada no rosto.
o bscen o

No Jardim Monte Azul
uma moça chamou a polí
cia depois que um homem
mexeu com ela, abaixou as
calças e mostrou os órgãos
genitais. A moça fugiu, cha
mou a polícia, mas o rapaz
não foi identificado.
reb eld e

Uma garota de 15 anos
foi pega furtando uma bol
sa da grife Rebeldes em uma
loja localizada no centro
de Lençóis Paulista. A fun
cionária da loja percebeu o
furto e seguiu a adolescente
pela rua. Na polícia, a garo
ta disse que pegou a bolsa
para dar para sua sobrinha.
Depois de prestar depoi
mento ela foi liberada.

Banda das Empresas ZL que se apresenta hoje na Concha Acústica

t r â n s it o

O Departamento Munici
pal de Trânsito (Demutran)
vai montar um esquema espe
cial para garantir a segurança
do público e dos estudantes
durante a cerimônia. A rua
Geraldo Pereira de Barros se
rá interditada para o tráfego
de veículos no trecho entre as
ruas Doutor Antonio Tedesco e Avenida Nove de Julho.
O mesmo procedimento será
adotado para a rua Pedro Natálio Lorenzetti, entre as ruas
Quinze de Novembro e Sete
de Setembro. A concentração
ficará na rua Geraldo Pereira
de Barros, no quarteirão do
prédio do INSS. (com assessoria de Comunicação)

Este anúncio
é só para lembrar
que Setembro é o
mês do nosso

Aniversário.

EDITORIAL

r H A R r. F

Independência ou morte
O município de Lençóis
Paulista resolveu comemorar
o feriado de 7 de Setembro
- dia em que foi declarada
a Independência do Brasil
- em grande estilo. A pro
gramação prevê de apresen
tação da Orquestra Munici
pal de Sopros até desfile de
fanfarras e bandas marciais
de escolas locais. O evento
acontece hoje de manhã na
praça da Concha Acústica.
A iniciativa vista em
Lençóis Paulista, há alguns
anos deixou de ser roti
na nos calendários muni
cipais. Uma das alegações
para abandonar os festejos,
é que os desfiles cívicos de
7 de Setembro remontavam
ao militarismo. Aliás, du
rante o regime militar todas
as escolas eram obrigadas a
colocar os alunos nas ruas
para desfilar. Nessa época, o
desfile de 7 de Setembro era
mais importante do que os
de aniversário da cidade.
Entre os historiadores, o
7 de Setembro não é uma
data que devia ser com em o
rada. Com exceção de Brasil
e Estados Unidos, nenhum
povo americano ou latinoamericano faz festa no dia
da independência. Para os
povos da América do Sul,
principalmente, a data é si
nônimo de derramamento
de sangue.
Outro motivo para não se
comemorar a independência
foi o fato de a mudança se
restringir apenas ao cam
po político. Social e econo

micamente falando, o país
continuou dependente dos
estrangeiros.
No Brasil, no dia 7 de
setembro de 1822, o impe
rador Dom Pedro I deu o fa
moso grito- Independência
ou Morte- às margens do ria
cho Ipiranga, em São Paulo,
e deixou o país livre do do
mínio português. Isso, diz a
história, sem deixar cair uma
gota de sangue.
Mas o processo de inde
pendência do país não foi
assim simplesmente por
meio de um acordo. Na ver
dade, tudo começou com a
isolada luta em algumas re
giões. Teve a Inconfidência
Mineira, que imortalizou
Tiradentes como ícone pe
la luta a favor da liberdade,
fato que também é contesta
do pelos historiadores. Na
Bahia, a Conjuração Baiana.
Estes movimentos foram os
primeiros a questionar o
pacto colonial e assumir um
caráter republicano.
A luta pela liberdade não
parou com o grito do Ipiran
ga. A partir daí começava a
nascer um novo movimento,
dessa vez pela Proclamação
da República - e novos bata
lhas, muito mais sangrentas
começaram.
Além de festejos e desfi
le cívicos, as comemorações
pelo 7 de Setembro deveriam
propor uma reflexão sobre o
processo de independência
do Brasil, que começou no
Brasil colônia e continua,
infelizmente, até hoje.

ARTIGO

O dia da meditação
E demir C oneglian
No passado, nos ditosos
tempos do primário, apren
demos na semana que ante
cedia o 7 de Setembro que a
Pátria era e é um lar comum,
um elo entre as gerações.
Era, enfim, um trabalho de
nossos antigos mestres na

incansável luta de nos incu
tir o civismo, o patriotismo
e o amor pelo Brasil verdeamarelo.
E esses valiosos ensina
mentos eram acompanhados
por um soneto que, se não
erro, era de autoria de Olga
Tereza Pissetti, intitulado 7
de Setembro.

Ei-lo:Brasil...meu Brasil brasileiro,
Meu retrato altaneiro da terra que encerra
A língua, a cruz, o gênio, a vigilância, o abrigo,
A tranqüilidade, o amor fraterno, a alma da saudade...
Brasil... Meu Brasil da primeira missa,
das bandeiras e entradas, da repulsa do estrangeiro,
Da espada de Osório,
Da União de Caxias
Da expressão oceânica de Tamandaré...
Brasil... Meu Brasil de minha gente, de minha escola,
De minha Igreja, de minha Independência, de meu
Orgulho em comemorar o aniversário
Da tua libertação!
Brasil... Meu Brasil 7 de
setembro, minha Pátria ben
dita,
amiga,maternal, escudada,
sincera, vibrante, coesa, disci
plinada e imortal!
E encerrava: Esta terra é
grande e, sendo grande, não
pode haver lugar para homens
pequenos. Que todos sejamos
grandes como ela é. Sabendo
ser fiéis à justiça, à caridade e
ao amor que nos deve unir.
Porém, hoje os tempos
são outros, pois no Brasil o

que mais existe são homens
pequenos a nos representar e
a dilapidar o patrimônio do
país em benefício próprio. E
o amor à Pátria nada mais é
do que o amor ao dinheiro e
as vantagens que o cargo ofe
rece. Mas os homens são pas
sageiros e a Pátria é eterna. E
isso já nos serve de consolo!
Diante das eleições que se
avizinham, que os homens de
bem façam deste 7 de Setem
bro um grande dia. O dia da
meditação!

POVO

"Para presidente vou votar
no Geraldo Alckmin por
que ele é uma pessoa mui
to dedicada com a classe
de baixa renda e acho que
pode melhor a situação do
Brasil"

Terceira Coluna

Carmem Silva,

EMBRIÃO
O oposicionista Jessé
Marques Luchetto, ligado ao
ex-prefeito José Prado de Li
ma (PDT) e ao médico José
Rubens Pietraróia - derrotado
pelo atual prefeito na eleição
de 2004, distribui farto ma
terial contendo denúncias
pesadas contra o prefeito Jo
sé Antonio Marise (PSDB)
nos quatro cantos de Lençóis
Paulista e para a imprensa do
município e da região.
MÃOS
O material chegou às
mãos dos vereadores no mês
passado acompanhado de
um pedido de abertura de CEI
(Comissão Especial de Inqué
rito) contra o prefeito Marise.
FOCO
Se aberta, a CEI atingiria
também a atual diretoria da
Facilpa. Segundo Luchetto,
Marise teria feito pagamentos
de artistas que se apresenta
ram na Facilpa para um escri
tório que não teria autoriza
ção para a comercialização de
shows em seu contrato social.
O ECO apurou que a indica
ção do escritório foi feita pela
própria diretoria da Feira.
TRANQÜILO
Perguntado pela Terceira
Coluna na manhã de ontem,
Marise disse que está absoluta
mente tranqüilo em relação às
denúncias. O prefeito não quis
antecipar sua estratégia, mas
disse que tomaria fortes pro
vidências para dar um fim às
suspeitas. O ECO apurou que
o prefeito estaria extremamen
te irritado com as denúncias.
SEM EXIGÊNCIA
Segundo apurado pela
Terceira Coluna, os artistas
contratados para a Facilpa ti
nham exclusividade com o es
critório que vendeu os shows
gratuitos realizados na feira.
Se quisesse aqueles artistas, a
Prefeitura poderia contratar
apenas do escritório que ven
deu os shows.

TRABALHO
Na segunda-feira 4, os
vereadores se reuniram para
discutir o pedido de aber
tura da CEI. A Câmara de
Vereadores ficou dividida.
Parte estaria plenamente sa
tisfeita com as explicações
de Marise e parte quer saber
mais sobre a contratação
dos shows. A Terceira Co
luna apurou que o prefeito
quer se antecipar e respon
der a todas as acusações.
Sem medo delas.
VIRADA
A Terceira Coluna deu
sorte ao Corinthians. Pe
lo menos no campeonato
Master do CEM (Clube Es
portivo Marimbondo). De
pois que noticiamos que a
equipe que tem como ca
pitão o empresário Silvano
Gasparini andava mal das
pernas, igual ao Corinthians
original, o time não parou
mais de subir nas tabelas.
Semana passada, Gasparini comemorava. "Termina
mos o primeiro turno como
campeões , afirmou.
ENCONTRO
O diretor de Desenvolvi
mento, Geração de Empre
go e Renda, Altair Toniolo, o
Rocinha, tinha um encontro
marcado com os vereadores
antes da sessão de segun
da-feira 4. Rocinha queria
explicar à Câmara alguns
projetos que sua diretoria
deve enviar nas próximas
semanas para a votação do
Legislativo.
ATENÇÃO
Rocinha quis ser aten
cioso com os vereadores.
"Como eu já fui vereador,
sei que o Legislativo preci
sa de todas as informações
das quais puder dispor para
fazer o trabalho", explicou.
Ligou para o presidente da
Câmara, Adimilson Vanderlei Bernardes (PRTB), o
Dingo, e marcou a reunião
para às 18h, uma hora an
tes da sessão.

TINHA
Como foi bem dito, Roci
nha "tinha" o encontro. Não
apareceu ninguém, pelo me
nos até às 18h50, quando
os vereadores começaram a
chegar para a sessão. O dire
tor se desculpou e disse que
não poderia ficar, pois logo
depois, às 19h, participaria
da solenidade de abertura
do Projeto Sebrae na Rua,
no Lions. Ficou de falar com
os parlamentares outro dia,
mas garante, não abre mão
de explicar os projetos.
VELO Z
Enquanto isso, a Câ
mara voa baixo na sessão.
O vereador Gumercindo
Ticianelli Júnior (PFL) fez
uma indicação ao prefeito
José Antonio Marise (PS
DB) para que construa uma
área de lazer no Distrito de
Alfredo Guedes. Ele quer
um poliesportivo que ofe
reça uma gama de opções
à população. Na lista, até
uma pista de Kart.
REEDIÇÃO
Será natural encontrar vá
rias indicações do vereador
Ismael de Assis Carlos (PS
DB), o Formigão, nos próxi
mos dias. Isso porque o vere
ador prometeu reapresentar
todas as indicações que fez e
ainda não foram atendidas.
"E quando terminar, apre
sento de novo e de novo, até
ser atendido", avisou.
QUATRO X QUATRO
Um projeto de lei de
autoria do prefeito Coolidge Hercos Júnior (PMDB),
quatro indicações e quatro
requerimentos preenche
ram a pauta da sessão le
gislativa da segunda-feira
4, na Câmara de Macatuba. A Casa recebeu projeto
que autoriza um consórcio
entre os municípios de Macatuba e Igaraçu do Tietê,
para a instalação de uma
praça de pedágio na estra
da vicinal Lauro Perazzoli,
que liga as duas cidades.

O ECO

dona-de-casa

"Para presidente vou
votar no Alckmin e para
governador no José Serra
e para deputado estadual
vou ficar com o Pedro Tobias porque ele tem feito
muita coisa por Lençóis"
Leda Maria Souza de
Assis Santos,
dona-de-casa

"Vou votar no Geraldo
Alckmin para presi
dente porque acho que
nós precisamos de um
presidente inteligente
e as idéias do Alckmin
são melhores do que a
do atual presidente, o
Lula".
Jandir da Silva, eletricista
industrial

FRASES

"O voto
aberto re
presenta
transparên
cia nas de
cisões dos
deputados e
senadores",

Milton Monti, deputado federal
pelo PL sobre o fim do voto se
creto em todas as instâncias
do legislativo
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A avenida José Antonio Lorenzetti, na Vila São João, esta com a pavimentação em péssimas condições.
Quem trafega pela rua todos os dias têm dificuldade em desviar dos buracos. Além de danificar os veícu
los, os buracos acumulam a água, que escorre das casas ou da chuva.

"Perdoar uma
injúria é curar
as chagas
do próprio
coração",
São Vicente de Paulo

LEGISLATIVO

RAIVA

Veto anunciado
Vereadores aprovaram emenda que estende para um ano aviso de regularização de

Em Lençóis Paulista,
cam panha atinge
m etade dos animais
Arquivo O ECO

imóveis; o prefeito José Antonio Marise (PSDB) disse que vai vetar projeto
O ECO

W agner C arvalho
A regularização de imóveis
em Lençóis Paulista parece ser
a nova polemica da vez. Na
sessão da segunda-feira 4, o
prefeito José Antonio Marise
(PSDB) enviou à Câmara de
Vereadores um novo projeto
pedindo que seja estendido até
o dia 29 de setembro o prazo
para que o dono de imóveis
reconheçam as irregularidades
como marquises e calçadas
construídas fora das especifica
das no Código de Edificações.
O projeto entrou em regime de
urgência e foi aprovado com
uma emenda. Os vereadores es
tenderam o prazo para setem
bro de 2007. Marise já avisou
que vai vetar o projeto. Com
isso, o prazo fica extinto e os
moradores começam a receber
notificação nos próximos dias,
já que volta a valer o prazo ini
cial de 31 de agosto de 2006.
A emenda que estica o pra
zo em um ano veio assinada
pelo vereador Ailton Tipó
Laurindo (PV) e foi aprovada
por unanimidade. Os verea
dores entendem que é preciso
um prazo maior para que os
proprietários desses imóveis
procurem à prefeitura e reco
nheçam que seus imóveis es
tão irregulares.
"Vou vetar, o projeto foi
desvirtuado" disse Marise à re
portagem de O ECO ao tomar
conhecimento da atitude dos
vereadores. O prefeito enten
de que um prazo longo como
o proposto pelos vereadores
pode abrir espaço para outros
imóveis sejam construídos
na cidade de forma irregular.
Atualmente, segundo um le
vantamento feito pelo próprio
município, existe cerca de dois
mil imóveis em situação irre
gular em relação ao código de
edificações. Até o final do pri
meiro prazo estipulado pela
prefeitura, dia 31 de agosto,
apenas 125 proprietários pro
curaram o setor de obras para
reconhecerem as irregularida
des que têm prazo de seis me
ses para serem resolvidas.
Se Marise confirmar o ve
to, volta a valer o prazo ori
ginal que já expirou no final
do mês de agosto. Segundo o

Vacinação contra raiva animal ficou abaixo da meta

Marise diz que não aceita aumento no prazo de regularização de imóveis e deve vetar projeto

funcionário do setor de obras,
Rodolfo Wagner da Silva, até
ontem ele estava recebendo os
pedidos normalmente já que
não havia recebido nenhuma
ordem para parar.
aprovados

Outros dois projetos fo
ram aprovados pelos vereado
res. Entrou e foi aprovado por
unanimidade e em regime de
urgência o projeto de autoria
do Executivo que autoriza a

compra de veículos utilitários
para a cozinha piloto.
Também foi aprovado em
primeira votação o projeto
que acaba com o Fundo Espe
cial de Previdência Municipal
com uma emenda que incluiu
também os servidores da Câ
mara Municipal mantidos
pelo Regime Estatutário no
Iprem (Instituto de Previdên
cia Municipal).
Já o projeto de autoria do
professor Edson Fernandes

padro eira

Festa segue com missa e música

O ECO

A Festa da Padroeira segue
hoje com missa às 19h30 e
com apresentação da banda
Louvor e Glória. Amanhã, a
animação fica por conta da
banda Pop Shock. No sábado
9, tem música sertaneja com
Caio & Breno. Os shows estão
marcados para às 21h.
Além da novena, que vai
até o dia 14 de setembro e das
apresentações artísticas, a pra
ça de alimentação com barra
cas das principais de entidades
de Lençóis Paulista e o parque
de diversões também são atra
ções do evento.
No domingo 10, acontece
a 1® Corrida de Pedestres da
Padroeira, com largada às 9h,
em frente ao Santuário. Serão
oito quilômetros de percurso,
passando pela igreja de São
José, na Vila Ubirama, pela
paróquia Cristo Ressuscita
do, na Cecap, pela capela de
São Benedito, na avenida 25
de Janeiro. O final da prova
também será no Santuário. Os
participantes terão prêmios
em dinheiro em quatro moda
lidades diferentes.
ARTESANATO
Artesãos de Lençóis Paulista
e de mais nove cidades da re
gião vão participar neste sába-

Festa da Padroeira continua nesse final de semana

do, 9 de setembro, do "Sábado
de Artesanato e Artes", na praça
Comendador José Zillo, a Con
cha Acústica. Mais de 100 arte
sãos de Lençóis Paulista, Águas
de Santa Bárbara, Agudos, Avaré, Bauru, Dois Córregos, Duartina, Itatinga, Jaú e Mineiros
do Tietê estarão participando e
vendendo seus produtos. A fei
ra acontece das 14h às 22h.
Entre as 14h e as 17h have
rá apresentações de dança, por

alunos da Casa da Cultura, e
de Música, com o Clube da
Viola e grupo de folia de reis,
brincadeiras e atividades es
portivas conduzidas por mo
nitores da Diretoria Municipal
de Esportes.
A feira de artesanato coin
cide com a Festa de Nossa Se
nhora da Piedade, padroeira
de Lençóis Paulista, que acon
tece na mesma praça, até o dia
17 de setembro.

(sem partido) que quer proibir
o uso de equipamentos de som
volantes para propaganda nas
ruas, mais uma vez foi retira
da da pauta. Claudemir Rocha
Mio (PL), o Tupã, apresentou
projeto que obriga a menção
do Plano Diretor Participativo
a toda e qualquer lei que ve
nha a ser criada ou alterada.
O projeto foi encaminhado
para o departamento jurídico
e depois será encaminhado às
comissões competentes.

Depois de dois dias de
vacinação contra a raiva
animal, no dia 18 de agos
to e no sábado 2 de setem
bro, a diretoria de Saúde de
Lençóis Paulista conseguiu
vacinar menos da metade
da população estimada de
cães e gatos. Os números
não computam os animais
vacinados na zona rural. De
um total de 12.477 animais,
apenas 4.901 receberam a
vacina anti-rábica.
Somando as duas eta
pas da campanha, foram
vacinados 4.448 cães e 453
gatos. O número não regis
tra os animais imunizados
na zona rural do município
que ainda estão recebendo
a visita dos veterinários.
Dos 600 animais estimados
que vivem na zona rural,
já receberam a vacina 356
cães e 48 gatos.
A estimativa do número
de animais é fornecida pelo
Instituto Pasteur e a vaci
nação foi feita em parceria

com a faculdade de Medici
na Veterinária da Unesp de
Botucatu.
Quem não levou seu
animal de estimação para
vacinar durante a campa
nha pode levá-lo na Casa
da Agricultura. É preciso
agendar a vacinação pelo
telefone 3263-0007 e levar
a caderneta de vacinação.
Em caso de dúvidas, o pro
prietário do animal pode
ligar para 3263-0020.
BOREBI
O município de Borebi
também realizou a cam
panha de vacinação contra
a raiva no sábado 2 e atin
giu 87% da população es
timada de cães e gatos. A
campanha atingiu 471 dos
691 cães. Já entre os gatos,
quase 100% de cobertura.
Foram vacinados 144 dos
145 animais. Quem perdeu
a campanha deve procurar
a diretoria de Saúde para
vacinar o animal.

in tern et
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mil é o número de diários criados por dia no mundo, ou seja,
uma média de dois novos blogs a cada segundo

Faça seu blog bom bar
Construa sua página e confira dicas de líderes da blogosfera e de marqueteiros
Mariana Barros
Fo lh a pr e ss

52 m i

de sites pessoais são monitorados pelo Technorati: a blogosfera está cem vezes maior do que há três anos

HOSPEDE SEU BLOG
»blig.ig.com.br
^
j
fiO

Semanalmente, o portal publica uma seleção dos melhores blogs que hospeda. Todos os dias é exibida uma
lista dos diários que foram atualizados e as novidades
também podem ser enviadas aos leitores por e-mail.

H j »www.blogger.com
^
O
O

Serviço do Google, é gratuito, disponível em português
e um dos mais populares da rede. Nos EUA, é possível
enviar textos e fotos pelo celular, e o AudioBlogger per
mite gravar uma mensagem em MP3.

»blog.terra.com.br

HCQ

Oferece pacotes diferentes para quem é e para quem
não é assinante. O primeiro grupo tem direito a 30
Mbytes para imagens e 70 posts diários. Além de
textos, o serviço permite publicar arquivos nos for
matos TIF, BMP, JPG, PNG e GIF.

Não são jornais nem re
vistas nem livros nem canais
de TV nem estações de rádio,
mas são também tudo isso
ao mesmo tempo. Os blogs
vêm chegando a um novo pa
tamar em sua evolução, em
que deixam de ser novidade
para se tornarem uma mídia
alternativa consolidada, ca
paz de conquistar audiências
de causar inveja aos veículos
tradicionais.
O sucesso dessas páginas
é derivado do aumento do
número de usuários residen
ciais de internet no país -13,4
milhões, em abril, segundo
dados do Ibope/NetRatings.
O número de horas navega
das individualmente, quase
20 por mês, coloca o país em
primeiro lugar do mundo
nessa categoria. Com uma
multidão virtual dessa, abo
canhar uma pequena fatia de
fiéis espectadores é tarefa das
mais tentadoras.
Segundo o site Technorati,
que monitora mais de 52 mi
lhões de diários, a blogosfera
está cem vezes maior do que

Reprodução do blog Mothern: "Mother +
Modern", trata de assuntos das mães modernas

há três anos. Em média, dois
blogs são criados por segun
do e 1,6 milhão de posts são
publicados diariamente. Nes
se bolo de narrativas, uma
fatia equivalente a 2% tem
como idioma o português. O
inglês domina, com 39%, se

guido pelo japonês (31%) e
pelo chinês (12% ).
Apesar de não haver blogueiro que não deseje uma
platéia virtual, uma pesqui
sa da Pew Internet Life reve
lou que a grande motivação
desses autores é poder se ex-

pressar criativamente, com
partilhar experiências e man
ter seus contatos. O estudo
mostrou ainda que mais da
metade deles escreve sob um
pseudônimo e é estreante,
enquanto 84% classificam a
atividade como hobby.
Fontes de informação
cada vez mais consultadas
pelos internautas, os blogs
exploram a velocidade de pu
blicação da rede para abaste
cer os internautas com dados
exclusivos e antecipados.
Por conta disso, boa parte
desse conteúdo já figura em
chamadas de grandes portais
de notícias e se mistura às re
portagens de grandes jornais.
Dados das empresas de
pesquisas comScore Media
Metrix e iMedia Connection
demonstram que o índice de
visitantes dos dez principais
serviços norte-americanos de
hospedagem blogs aumentou
56% de maio de 2005 a maio
deste ano.
Saiba como fazer a sua
página e conheça dicas de
especialistas em marketing e
de blogueiros bem sucedidos
para alavancar a popularida
de de seu diário.

»blog.uol.com.br

Op

Um sistema de votação permite que visitantes atri
buam uma nota de um a dez aos sites hospedados.
Os posts podem ser etiquetados e enviados por pro
gramas RSS. Também é possível publicar textos por
meio de celulares.

Autores dão visões
sobre a blogosfera
As motivações que le
vam os internautas a criar
seus blogs são as mais di
versas possíveis. A dedica
ção com que atualizam as
páginas e o empenho em
publicar conteúdos exclu
sivos também variam bas
tante e, em muitos casos,
são as principais razões pe
las quais alguns diários vêem sua audiência decolar e
outros, não. Em entrevistas
à Folha, alguns dos blogueiros de maior sucesso
no Brasil e no exterior fala
ram sobre sua relação com
suas criaturas.
O jornalista Josias de
Souza
(josiasdesouza.folha.blog. uol.com.br) conta
que o ritmo de atualiza
ções de sua página o levou
a trocar a madrugada pela
manhã. 'Suprir a demanda

de informação dos leitores
virou uma "neura'', relata.
Ele conta que tem privile
giado a qualidade das in
formações que publica em
detrimento da quantidade.
Souza diz que já chegou a
consumir quase metade de
seu tempo moderando co
mentários de visitantes e la
menta o conteúdo enviado.
'São ataques que não têm a
preocupação de debater'.
O jornalista Ricardo Noblat (www.noblat.com.br)
viu sua rotina mudar por
conta do blog. 'Só durmo
depois que as versões on
line dos principais jornais
entram no ar, por volta das
4h', conta. 'Se você preza
sua qualidade de vida, não
faça um blog. É um ritmo
alucinante e você se torna
escravo dele', diz Noblat.
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"Eu tinha um trabalho chato e, para
não enlouquecer, escrevia, fazia
montagens e mandava tudo para os
colegas. Para não ser inconveniente
enviando e-m ails, criei o blog"

"Quando estava m al, via que o número
de d iâ ite s m e ligando dim inuía.
Escretna mais para eles do que para
m im . 0 site virou uma ferram enta de
m arketing do meu trabalho"

"N ão existe fórm ula de sucesso.
Trata-se de uma m istura de sorte, tex
tos bem escritos e assuntos ou aborda
gens que encontrem eco nas pessoas"

"S e você tem um blog,
adicione conteúdo todos os dias.
Se você fo r interessante,
eventualm ente terá audiência"

Juliana Sampaio, que mantém o Mothern

M ark Frauenfelder, fundador do Boing Boing

Antônio Tabet, criador do Kibe Loco

Raquel Pacheco, autora de Bruna Surfistinha

com Laura Guimarães

Conteúdo exclusivo alavanca audiência
Se o motor de um blog
é seu conteúdo, a arrancada
acontece quando suas publi
cações chamam a atenção pelo
ineditismo. Foi no que apos
tou o carioca Antônio Tabet,
autor do humorístico Kibe Lo
co (kibe loco.blogspot.com).
Na tentativa de dar utilida
de a uma fantasia de HomemAranha que alugara, Tabet
vestiu o uniforme do superherói e saiu pelas ruas prota
gonizando situações bastante
incomuns, como um passeio
em um canteiro de obras ou
uma carona em um caminhão
de lixo.
'Publiquei as fotos no blog
com uma entrevista fictícia.
Foi o boom', relembra o autor,

que viu sua página bombar no
final de 2003.
O sucesso do blog acabou
originando um quadro homô
nimo no programa 'Caldeirão
do Huck', da Globo. No site
de compartilhamento de ví
deos YouTube (www.youtube.
com), suas produções formam
o canal brasileiro mais assis
tido e, no ranking mundial,
ocupa o quarto lugar.
Já as mães blogueiras Julia
na Sampaio e Laura Guima
rães (mothern.blogspot.com)
vêem a audiência alavancar a
cada aparição na mídia. A du
pla lançou o livro 'Mothern
- Manual da Mãe Moderna',
inspirou série de TV do GNT
e mantém coluna na revista

'TPM'. A página tem 1.500 vi
sitas diárias. 'O blog é fruto da
nossa vontade de refletir sobre
a maternidade com indigna
ção e humor. Os convites nos
surpreenderam pela despretensão com que lidávamos
com isso', conta Juliana.
Ser indicado ao prêmio
iBest de melhor blog foi o que
inflou a página de Alexandre
Inagaki, autor de Pensar En

louquece, Pense Nisso (www.
pensar enlouquece.com). Ele
tem 400 internautas cadas
trados para receber avisos de
atualização por e-mail, além
de 220 que assinam o RSS.
Apesar do sucesso, Inagaki
diz não ganhar dinheiro com
o blog: sua parceria com uma
loja on-line, por exemplo,
não rende mais do que R$
100 por bimestre.

INVISTA EM QUALIDADE E TECNOLOGIA INTEL!

ECONOMIA

Sebrae na cidade

O ECO

Mais de mil pessoas participam
do Projeto Sebrae na Rua e diretor
regional anuncia instalação de posto
permanente em Lençóis Paulista
C ristiano G uirado
Foi um sucesso o projeto
Caravana Sebrae na Rua em
Lençóis Paulista. Segundo a or
ganização, mais de mil pessoas
passaram pelos cursos e pales
tras promovidos ao longo do
evento, que começou na noite
de segunda-feira 4 e terminou
na tarde de ontem.
O maior público foi na noi
te de segunda-feira, quando
Marco Aurélio Ferreira Viana
levou mais de 500 pessoas pa
ra o salão do Lions Clube para
a sua palestra "Chega de Papo:
Faça Acontecer". Outras 300
pessoas participaram da pa
lestra sobre empreendorismo,
também no Lions.
Foram quatro palestras espe
cíficas, realizas no auditório da
Acilpa (Associação Comercial
e Industrial de Lençóis Paulis
ta) e na Incubadora de Empre
sas. Esses eventos tiveram um
público médio de 20 pessoas
cada. O Senai foi sede de du
as oficinas, uma sobre higiene

e manipulação de alimentos,
com 25 pessoas, e outra sobre
visual e merchandising, com
18 participantes.
O atendimento individuali
zado, feito no estacionamento
do Museu Alexandre Chitto foi
um dos destaques. Calcula-se
que os técnicos do Sebrae te
nham conversado, em média,
com três pessoas por hora. Em
20 horas de atendimento, de
acordo com o programa, cerca
de 60 pessoas foram atendidas.
O Sebrae mostra que acer
tou na mão ao escolher Lençóis
Paulista como primeira cidade a
sediar o projeto Caravana Sebrae
na Rua. Segundo o gerente regio
nal da entidade, Milton Debiasi,
pesou em favor do Município a
boa aceitação que Lençóis tem
aos projetos desenvolvidos. "O
que fazemos aqui ainda é pouco
em relação ao que ainda temos
por fazer", afirmou. "Por isso
trouxemos o projeto para cá,
para aumentar a demanda por
orientação", completa.
Debiase revela os planos do

A caravana do Sebrae na Rua chegou a Lençóis nessa semana, na terça-feira houve apresnetação da banda marcial do Senai

Sebrae de criar um posto perma
nente de atendimento na cida
de, PAE (Posto de Atendimento
ao Empreendedor). "Estamos
em negociação há mais de um
ano, conversando com parcei
ros locais. Entendo que essa
confirmação saia ainda em se

tembro", afirmou.
O Sebrae exige pelo menos
três parcerias no município
dispostas a ratear os custos pa
ra manter a estrutura do posto
de atendimento. Uma vez to
mada a decisão, o gerente ga
rante que a unidade lençoense

do Sebrae começa a funcionar
em dois meses.
A novidade também anima
o diretor de Desenvolvimento,
Geração de Emprego e Renda,
Altair Toniolo, o Rocinha. "É
o que eu mais quero no mo
mento. Já tenho até a sala para

instalar o PAE", diz. Segundo
Rocinha, dar acesso ao conheci
mento é uma obrigação do po
der público. "Conseguindo esse
posto de atendimento, o Sebrae
vai estar à disposição do empre
endedor lençoense há qualquer
momento", comemora.

so lid a ried a d e

Evangélicos promovem almoço no Júlio Ferrari
A comunidade da Igreja
Evangélica Pentecostal Jesus de
Nazaré promove hoje um al
moço gratuito para toda comu
nidade residente no Conjunto
Júlio Ferrari. No período da
tarde haverá louvor com a can
tora Simone Nascimento de
São Paulo, ex-menina de rua.
O evento será na escola
municipal Maria Zélia Camar
go Prandini. O almoço será
servido a partir das 12 h. Se
gundo o pastor André Filial, o

almoço tem um objetivo so
cial. "A igreja espera servir cer
ca de 250 refeições nesse dia"
revela. No almoço será servi
do arroz, macarronada, carne
com batata, lingüiça calabresa
e refrigerante.
Este é o primeiro ano que a
Igreja Pentecostal Jesus de Na
zaré realiza esse almoço. "Nós
pretendemos realizar esse tipo
de evento todo ano, cada vez
maior para atender mais pesso
as" disse o pastor. Todos os gas

2^ Vara Cível da Comarca de Lençóis Paulista/SP.
Edital de Citação com prazo de vinte (20) dias. Proc. 176/04 - O Dr. Mário Ramos dos
Santos, Juiz de Direito da 2® Vara Cível da Comarca de Lençóis Paulista/SP. Faz Saber
a José Carlos Avelino, C P F n. 792.696.728-91, que Administradora de Consórcios
Amantini S/C Ltda, lhe ajuizou uma ação de Depósito, que é resultado da conversão da
Ação de Busca e Apreensão, tendo por Objeto contrato de Alienação Fiduciária, tendo
em vista que o veículo não foi encontrado, para que em 05 dias, após o prazo supra,
entregue o veículo marca Fiat, modelo Uno Mille EP, vermelho, ano 95/96, gasolina,
chassi 9BD14610795589328, placa BTN-7418, deposite-o em Juízo ou consigne seu
equivalente em dinheiro (R$ 2.665,61-mar/04), podendo ainda, contestar o feito, sob
pena de presumirem-se verdadeiros os fatos (arts. 285 e 319), bem como a prisão do
devedor, como depositário infiel, até um ano (art. 902 § 2). Será o presente, afixado e
publicado na forma da lei. Lençóis Paulista, 11 de maio de 2006.

mais
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tos com a realização do almoço
estão sendo bancados pela igre
ja informou Filial.
Na tarde de oração, a ex-me
nina de rua e hoje cantora evan
gélica Simone Nascimento vai
apresentar e interpretar diversos
louvores, na tarde de benções.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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:
Lei 3.615 de 05.09.2006.......................Autoriza abrir crédito especial para
suprir com as despesas decorrentes da aquisição de veículos.
Decreto 282 de 30.09.2006...............Dispõe sobre suplementação de verbas
do orçamento vigente, através da anulação parcial de dotações e excesso
de arrecadação, no valor de R$ 118.600,00.
Decreto 289 de 05.09.2006............... Nomeia Idalina Madalena dos Santos
para a função temporária de Professor de Educação Básica II - Projeto
Reforço Educacional.
Decreto 290 de 05.09.2006....................Abre nos termos da Lei Municipal
3.615 de 05.09.2006, crédito especial no valor de R$ 78.000,00 para suprir
com as despesas de aquisição de veículos.
Decreto 291 de 06.09.2006...............Nomeia Maria Cristina Diomedes
Fuganholi para a função temporária de Professor de Educação Básica I
- Projeto Reforço Educacional.
Portaria 480 de 01.09.2006...............Autoriza Evair Gomes a utilizar a
Praça da Bíblia.
Portaria 481 de 04.09.2006............... Prorroga a licença concedida para
tratamento de saúde a Jussara Cristina Paccola.
Portaria 482 de 05.09.2006...............Concede nos termos do art. 120 da Lei
Municipal 2.714/99 e suas alterações, licença gestante a Aline Aparecida
de Oliveira.
Portaria 483 de 05.09.2006............... Prorroga a licença concedida para
tratamento de saúde a Maria José Príncipe.
Portaria 484 de 05.09.2006...............Concede nos termos do art. 120 da Lei
Municipal 2.714/99 e suas alterações, licença gestante a Andréia Lino de
Jesus Santos.
Portaria 485 de 05.09.2006...............Nomeia Anderson Oliveira Lago para
o cargo de Agente de Serviços Urbanos.
Portaria 486 de 05.09.2006...............Designa Leandro Orsi Brandi para
exercer o cargo de Diretor de Desenvolvimento, Geração de Emprego e
Renda no período de 7 a 17 de setembro de 2006.
Portaria 487 de 05.09.2006...............Autoriza Antonio Inácio Correia a
utilizar o Centro Comunitário “João Gasparini” em Alfredo Guedes.
Portaria 488 de 05.09.2006.....................Autoriza a contratação temporária
de cinco Professores de Educação Básica II para atender ao Projeto de
Reforço Educacional.
Lençóis Paulista, 6 de setembro de 2006.
Leandro Orsi Brandi
Diretor Administrativo

Saibam quantos deste virem e/ou tomarem conhecimento, pôr qualquer
modo, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA,
mediante processo próprio, promoverá a execução do serviço de construção
de pavimentação asfáltica, em trecho da Av. João Paccola, das Ruas 13 de
Maio, Anita Garibaldi, Leopoldo Klein no loteamento denominado Vila
Antonieta I e, rua Honório Barboza, Nicola Stanghini, Lúcio Oliveira Lima,
Lourivaldo E. Moretto, no loteamento denominado Vila Antonieta II, nos
exatos termos do Código Tributário Municipal e alterações pertinentes.
Nestas condições, ficam os munícipes confrontantes às vias públicas
acima citadas cientificados a esse respeito, bem como, convocados, desde
já , para, se quiserem, comparecerem na Prefeitura Municipal de Lençóis
Paulista, localizada na Praça das Palmeiras, n° 55, de segunda a sextafeira no horário comercial para analisarem e se manifestarem sobre os
termos deste edital fixado no quadro de publicações, no prazo máximo e
improrrogável de 30 (trinta) dias contados de sua publicação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS A DISPOSIÇÃO DOS MUNÍCIPES:
•Delimitação das áreas direta e indiretamente beneficiadas e a relação
dos imóveis nelas compreendidos;
• Memorial descritivo do projeto;
• Orçamento total ou parcial do custo das obras,
• Determinação da parcela do custo das obras.
Lençóis Paulista, 04 de agosto de 2006.
José António Marise
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO
JO SÉ ANTÓNIO MARISE, Prefeito Municipal de Lençóis Paulista,
usando das atribuições que lhe foram conferidas por lei, ratifica a
contratação da empresa Projeto Criança Feliz Eventos Ltda ME, inscrita no
CNPJ sob n.° 51.519.239/0001-03, para a execução do Projeto Criança Feliz
nas escolas da rede Municipal, no valor total de R$ 14.600,00 (quatorze mil
e seiscentos reais), cuja despesa correrá através da INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO N° 011/2006, Processo n° 137/2006, com fundamento
no inciso III do artigo 25, da Lei Federal n.° 8.666/93. Publique-se, como
condição de eficácia do ato. Lençóis Paulista, 04 de setembro de 2006.
JO SÉ ANTÓNIO M ARISE - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Aviso de Licitação - Tomada de Preços n° 006/2006 - Processo n°
138/2006
Objeto: obras de ampliação do prédio escolar da E.M.E.I.F. “Eliza Pereira
de Barros”. Tipo: menor preço global. Encerramento: 25 de setembro
de 2006 às 14:00 horas. Cadastramento: até às 17:00 horas do dia 22 de
setembro de 2006. O edital completo encontra-se disponível no site www.
lencoispaulista.sp.gov.br. Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis
Paulista, Fone: 14-3269.7022 / 3269.7088, Fax: 14-3263.0040. Lençóis
Paulista, 06 de setembro de 2006. LUIZ CARLOS BA PTISTELLA Diretor de Suprimentos.

Aviso de Licitação - Tomada de Preços n° 007/2006 - Processo n°
139/2006
Objeto: obras de reformo do prédio onde será instalado o “Centro de
Atendimento ao Cidadão”. Tipo: menor preço global. Encerramento: 25
de setembro de 2006 às 15:00 horas. Cadastramento: até às 17:00 horas
do dia 22 de setembro de 2006. O edital completo encontra-se disponível
no site www.lencoispaulista.sp.gov.br. Informações: Praça das Palmeiras
n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022 / 3269.7088, Fax: 14
3263.0040. Lençóis Paulista, 06 de setembro de 2006. LUIZ CARLOS
BAPTISTELLA - Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 7 de setembro de 2006. Na página A7. Valor da publicação R$ 401,91.

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. X X da Inst-TCU n° 028/99.

centavos); VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias; MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.° 004/2006; FUNDAMENTO:
Artigo 23, I, ”a” da Lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 07/09/2006.

ADITIVO AO CONTRATO N.° 109/2002; DATA ASSINAT: 12/08/2006; CONTRATADO: Irmãos Galvão Lençóis
EXERCÍCIO: 2006 - MÊS ASSINAT: AGOSTO
CONTRATO N° 114/2006 DATA ASSINAT: 01/08/2006; CONTRATADO: Genivaldo Aparecido Barbosa “SOS Rádio
Alarme Segurança Eletrônica”; CNPJ: 02.058.423/0001-98; OBJETO : Prestação de serviços de segurança preventiva por
monitoramento eletrônico em imóveis da Prefeitura; VALOR: R$ 76.320,00 (setenta e seis mil trezentos e vinte reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: IN EXIGIBILIDA D E N.° 010/2006; FUNDAMENTO: Art. 25, inciso
I da Lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 07/09/2006; EMPENHO: 8843, 8844, 8845, 8846, 8847, 8848, 8849, 8850, 8851,
8852, 8853, 8854, 8855, 8856, 8857/2006.

Transporte Ltda - ME; CNPJ: 04.205.156/0001-60; O BJETO : Transporte de alunos residentes na zona rural; VIGÊNCIA:
11/08/2007; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 002/2002; FUNDAMENTO: Artigo 57, II, da Lei 8.666/93; DATA
PUBLIC: 07/09/2006

ADITIVO AO CONTRATO N.° 110/2002; DATA ASSINAT: 12/08/2006 CONTRATADO: Irmãos Galvão Lençóis
Transporte Ltda - ME; CNPJ: 04.205.156/0001-60; O BJETO : Transporte de alunos residentes na zona rural; VIGÊNCIA:
11/08/2007; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 002/2002; FUNDAMENTO: Artigo 57, II, da Lei 8.666/93; DATA
PUBLIC: 07/09/2006

CONTRATO N° 115/2006 DATA ASSINAT: 01/08/2006; CONTRATADO: Adrivel Comércio de Veículos e Peças
Ltda.; CNPJ: 04.986.316/0002-36; O BJETO : Aquisição de veículo zero quilômetro; VALOR: R$ 22.500,00 (vinte e dois
mil e quinhentos reais) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: CONVITE N.° 066/2006; FUNDAMENTO: Art.
23, inciso II, “a”, da lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 07/09/2006; EMPENHO: 9345/2006.

ADITIVO AO CONTRATO N.°

111/2002; DATA ASSINAT: 12/08/2006; CONTRATADO: Zan Transportes de
Lençóis Paulista Ltda - ME; CNPJ: 02.432.726/0001-29; O BJETO : Transporte de alunos residentes na zona rural;
VIGÊNCIA: 11/08/2007; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 002/2002; FUNDAMENTO: Artigo 57, II, da Lei
8.666/93; DATA PUBLIC: 07/09/2006

CONTRATO N° 116/2006 DATA ASSINAT: 02/08/2006; CONTRATADO: Érica Gonzaga de Azevedo Fernandes;
CNPJ: 08.035.118/0001-67; OBJETO : prestação de serviços de transporte de alunos da zona rural; VALOR: R$ 0,73
(setenta e três centavos) por quilômetro rodado; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: CONVITE N.° 065/2006;
FUNDAMENTO: Art. 23, inciso II, “a”, da lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 07/09/2006; EMPENHO: 9346/2006

ADITIVO AO CONTRATO N.° 112/2002; DATA ASSINAT: 12/08/2006; CONTRATADO: Eneide Tomaz Prando

CONTRATO N° 117/2006 DATA ASSINAT: 11/08/2006; CONTRATADO: Comercial João Afonso Ltda.; CNPJ:

ADITIVO AO CONTRATO N.° 113/2002; DATA ASSINAT: 12/08/2006; CONTRATADO: Irmãos Galvão Lençóis

53.437.315/0001-67 OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar; VALOR: R$ 23.730,00 (vinte e
três mil setecentos e trinta reais); VIGÊNCIA: 06 (seis) meses; MODALIDADE: PREGÃO N.° 016/2006; FUNDAMENTO:
Lei Federal 10.520/02 e Decreto Executivo n° 331/03; DATA PUBLIC: 07/09/2006; EMPENHO: 9568/2006;

Transporte Ltda - ME; CNPJ: 04.205.156/0001-60; O BJETO : Transporte de alunos residentes na zona rural; VIGÊNCIA:
11/08/2007; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 002/2002; FUNDAMENTO: Artigo 57, II, da Lei 8.666/93; DATA
PUBLIC: 07/09/2006

CONTRATO N° 118/2006 DATA ASSINAT: 11/08/2006; CONTRATADO: Alimentar Comércio de Produtos
Alimentícios Ltda.; CNPJ: 00.172.400/0001-84 OBJETO : Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar;
VALOR: R$ 21.205,00 (vinte e um mil duzentos e cinco reais); VIGÊNCIA: 06 (seis) meses; MODALIDADE: PREGÃO
N.° 016/2006; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decreto Executivo n° 331/03; DATA PUBLIC: 07/09/2006;
EMPENHO: 9569/2006.

ADITIVO AO CONTRATO N.° 114/2002; DATA ASSINAT:

Lençóis Paulista - ME; CNPJ: 66.952.284/0001-24; O BJETO : Transporte de alunos residentes na zona rural; VIGÊNCIA:
11/08/2007; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 002/2002; FUNDAMENTO: Artigo 57, II, da Lei 8.666/93; DATA
PUBLIC: 07/09/2006

12/08/2006; CONTRATADO: Tomaz e Aguiari Transportes escolares Ltda - ME; CNPJ: 01.040.308/0001-23; O BJETO : Transporte de alunos residentes na zona rural;
VIGÊNCIA: 11/08/2007; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 002/2002; FUNDAMENTO: Artigo 57, II, da Lei
8.666/93; DATA PUBLIC:07/09/2006

ADITIVO AO CONTRATO N.°
CONTRATO N° 119/2006 DATA ASSINAT: 11/08/2006; CONTRATADO: Goodmix Alimentos Ltda ME; CNPJ:
06.178.477/0001-48; O BJETO : Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar; VALOR: R$ 5.155,50 (cinco
mil cento e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta centavos); VIGÊNCIA: 06 (seis) meses; MODALIDADE: PREGÃO
N.° 016/2006; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decreto Executivo n° 331/03; DATA PUBLIC: 07/09/2006;
EMPENHO: 9570/2006.

CONTRATO N° 120/2006 DATA ASSINAT: 16/08/2006; CONTRATADO: Irmãos Moretti de Lençóis Paulista
Ltda - ME; CNPJ: 74.359.761/0001-70; OBJETO : Aquisição de móveis confeccionados sob medida para escolas do
ensino fundamental e infantil; VALOR: R$ 1.140,00 (hum mil cento e quarenta reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses;
MODALIDADE: CONVITE N.° 067/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, inciso II, “a”, da lei 8.666/93; DATA PUBLIC:
07/09/2006; EMPENHO: 10000/2006.

CONTRATO N° 121/2006 DATA ASSINAT: 16/08/2006; CONTRATADO Roberto Brandão Junior - Me; CNPJ:
02.173.087/0001-24; O BJETO : Aquisição de móveis confeccionados sob medida para escolas do ensino fundamental
e infantil; VALOR: R$ 7.110,51 (sete mil cento e dez reais e cinqüenta e um centavos); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses;
MODALIDADE: CONVITE N.° 067/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, inciso II, ”a”, da lei 8.666/93; DATA PUBLIC:
07/09/2006; EMPENHO: 9990, 9992, 9995, 9998, 9999, 10001/2006.

116/2002; DATA ASSINAT: 12/08/2006; CONTRATADO: E.G de Azevedo
Transportes - ME; CNPJ: 04.224.140/0001-02; O BJETO : Transporte de alunos residentes na zona rural; VIGÊNCIA:
11/08/2007; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 002/2002; FUNDAMENTO: Artigo 57, II, da Lei 8.666/93; DATA
PUBLIC: 07/09/2006

ADITIVO AO CONTRATO N.° 117/2002; DATA ASSINAT: 12/08/2006; CONTRATADO: Transportes Sanheiro
Ltda; CNPJ: 01.029.310/0001-00; O BJETO : Transporte de alunos residentes na zona rural; VIGÊNCIA: 11/08/2007;
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 002/2002; FUNDAMENTO: Artigo 57, II, da Lei 8.666/93; DATA PUBLIC:
07/09/2006

ADITIVO AO CONTRATO N.° 118/2002; DATA ASSINAT: 12/08/2006; CONTRATADO: Transportes Sanheiro
Ltda; CNPJ: 01.029.310/0001-00; O BJETO : Transporte de alunos residentes na zona rural; VIGÊNCIA: 11/08/2007;
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 002/2002; FUNDAMENTO: Artigo 57, II, da Lei 8.666/93; DATA PUBLIC:
07/09/2006

ADITIVO AO CONTRATO N.° 119/2002; DATA ASSINAT: 12/08/2006; CONTRATADO: Transportes Sanheiro
Ltda; CNPJ: 01.029.310/0001-00; O BJETO : Transporte de alunos residentes na zona rural; VIGÊNCIA: 11/08/2007;
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 002/2002; FUNDAMENTO: Artigo 57, II, da Lei 8.666/93; DATA PUBLIC:
07/09/2006

CONTRATO N° 122/2006 DATA ASSINAT: 16/08/2006; CONTRATADO

José Messias da Silva Agudos - ME;
CNPJ: 04.800.882/0001-20; OBJETO : Aquisição de móveis confeccionados sob medida para escolas do ensino
fundamental e infantil; VALOR: R$ 13.363,00 (treze mil, trezentos e sessenta e três reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses;
MODALIDADE: CONVITE N.° 067/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, inciso II, “a”, da lei 8.666/93; DATA PUBLIC:
07/09/2006; EMPENHO: 9997, 10003/2006.

CONTRATO N° 123/2006 DATA ASSINAT: 16/08/2006; CONTRATADO: José Aparecido Silva Móveis - ME; CNPJ:
03.231.823/0001-16; O BJETO : Aquisição de móveis confeccionados sob medida para escolas do ensino fundamental e
infantil; VALOR: R$ 24.060,00 (vinte e quatro mil e sessenta reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE:
CONVITE N.° 067/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, inciso II, “a”, da lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 07/09/2006;
EMPENHO: 9989, 9991, 9993, 9994/2006.

ADITIVO AO CONTRATO N.° 120/2002; DATA ASSINAT:

12/08/2006; CONTRATADO: Transportes Sanheiro
Ltda; CNPJ: 01.029.310/0001-00; O BJETO : Transporte de alunos residentes na zona rural; VIGÊNCIA: 11/08/2007;
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 002/2002; FUNDAMENTO: Artigo 57, II, da Lei 8.666/93; DATA PUBLIC:
07/09/2006

ADITIVO AO CONTRATO N.° 121/2002; DATA ASSINAT: 12/08/2006; CONTRATADO: Cootelpa - Cooperativa
de transportes especiais de Lençóis Paulista; CNPJ: 01.570.843/0001-96; O BJETO : Transporte de alunos residentes na
zona rural; VIGÊNCIA: 11/08/2007; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 002/2002; FUNDAMENTO: Artigo 57,
II, da Lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 07/09/2006

ADITIVO AO CONTRATO N.° 122/2002; DATA ASSINAT: 12/08/2006; CONTRATADO: Cootelpa - Cooperativa
CONTRATO N° 124/2006 DATA ASSINAT: 25/08/2006; CONTRATADO: Eba Desenvolvimento de Talentos Humanos
Ltda; C N PJ:03.147.491/0001-96; OBJETO : Execução dos serviços de capacitação e sensibilização dos funcionários
municipais para realização de atendimento ao público com qualidade; VALOR: R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: CONVITE N.° 071/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, inciso II, “a”, da
lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 07/09/2006.

CONTRATO N° 125/2006 DATA ASSINAT: 29/08/2006; CONTRATADO: Nair Crepaldi de Godoi -

ME;
CN PJ:05.507.433/0001-51; OBJETO : Aquisição de Armários e Arquivos de aço para a EM EFs e EM EIs; VALOR:
R$ 25.093,75 (vinte e cinco mil, noventa e três reais e setenta e cinco centavos); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses;
MODALIDADE: CONVITE N.° 072/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, inciso II, “a”, da lei 8.666/93; DATA PUBLIC:
07/09/2006; EMPENHO: 10400,10401,10404/2006.

CONTRATO

N° 126/2006 DATA ASSINAT: 29/08/2006; CONTRATADO: Juscelen de Godoi - ME;
CNPJ:67.544.643/0001-77; O BJETO : Aquisição de Armários e Arquivos de aço para a EM EFs e EM EIs; VALOR: R$
13.478,55 (treze mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinqüenta e cinco centavos); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses;
MODALIDADE: CONVITE N.° 072/2006; FUNDAMENTO: Art. 23, inciso II, “a”, da lei 8.666/93; DATA PUBLIC:
07/09/2006; EMPENHO: 10399,10402,10403, 10405,10406,/2006.

de transportes especiais de Lençóis Paulista; CNPJ: 01.570.843/0001-96; O BJETO : Transporte de alunos residentes na
zona rural; VIGÊNCIA: 11/08/2007; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 002/2002; FUNDAMENTO: Artigo 57,
II, da Lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 07/09/2006

ADITIVO AO CONTRATO N.° 123/2002; DATA ASSINAT: 12/08/2006; CONTRATADO: Cootelpa - Cooperativa
de transportes especiais de Lençóis Paulista; CNPJ: 01.570.843/0001-96; O BJETO : Transporte de alunos residentes na
zona rural; VIGÊNCIA: 11/08/2007; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 002/2002; FUNDAMENTO: Artigo 57,
II, da Lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 07/09/2006

ADITIVO AO CONTRATO N.° 124/2002; DATA ASSINAT: 12/08/2006; CONTRATADO: Cootelpa - Cooperativa
de transportes especiais de Lençóis Paulista; CNPJ: 01.570.843/0001-96; O BJETO : Transporte de alunos residentes na
zona rural; VIGÊNCIA: 11/08/2007; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 002/2002; FUNDAMENTO: Artigo 57,
II, da Lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 07/09/2006

ADITIVO AO CONTRATO N.° 125/2002; DATA ASSINAT: 12/08/2006; CONTRATADO: Cootelpa - Cooperativa
de transportes especiais de Lençóis Paulista; CNPJ: 01.570.843/0001-96; O BJETO : Transporte de alunos residentes na
zona rural; VIGÊNCIA: 11/08/2007; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 002/2002; FUNDAMENTO: Artigo 57,
II, da Lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 07/09/2006

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 051/2006 DATA ASSINAT: 09/08/2006; CONTRATADO: Fridel Frigorifico
Industrial Del Rey; CNPJ: 70.992.359/0003-30; OBJETO : Aquisição de diversos tipos de carnes para a merenda escolar;
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO N.° 017/2006; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e
Decreto Executivo n° 331/03; DATA PUBLIC: 07/09/2006.

ADITIVO AO CONTRATO N.°

126/2002; DATA ASSINAT: 12/08/2006; CONTRATADO: Roberto Rodrigues
Fernandes Lençóis Paulista - ME; CNPJ: 03.006.594/0001-36; O BJETO : Transporte de alunos residentes na zona rural;
VIGÊNCIA: 11/08/2007; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 002/2002; FUNDAMENTO: Artigo 57, II, da Lei
8.666/93; DATA PUBLIC: 07/09/2006

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 052/2006 DATA ASSINAT: 09/08/2006; CONTRATADO: Alimentar Comércio
de Produtos alimentícios Ltda.; CNPJ: 00.172.400/0001-84; OBJETO : Aquisição de diversos tipos de carnes para a
merenda escolar; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO N.° 017/2006; FUNDAMENTO: Lei
Federal 10.520/02 e Decreto Executivo n° 331/03; DATA PUBLIC: 07/09/2006.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 053/2006 DATA ASSINAT: 09/08/2006; CONTRATADO: Frigolu Indústria
Alimentícia Ltda.; CNPJ: 00.172.400/0001-84; O BJETO : Aquisição de diversos tipos de carnes para a merenda escolar;
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO N.° 017/2006; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e
Decreto Executivo n° 331/03; DATA PUBLIC: 07/09/2006.

ADITIVO AO CONTRATO N.° 127/2002; DATA ASSINAT: 12/08/2006; CONTRATADO: Cootelpa - Cooperativa
de transportes especiais de Lençóis Paulista; CNPJ: 01.570.843/0001-96; O BJETO : Transporte de alunos residentes na
zona rural; VIGÊNCIA: 11/08/2007; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 002/2002; FUNDAMENTO: Artigo 57,
II, da Lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 07/09/2006

ADITIVO AO CONTRATO N.° 128/2002; DATA ASSINAT: 12/08/2006; CONTRATADO: Eneide Tomaz Prando
Lençóis Paulista - ME; CNPJ: 66.952.284/0001-24; O BJETO : Transporte de alunos residentes na zona rural; VIGÊNCIA:
11/08/2007; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 002/2002; FUNDAMENTO: Artigo 57, II, da Lei 8.666/93; DATA
PUBLIC: 07/09/2006

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 054/2006 DATA ASSINAT: 09/08/2006; CONTRATADO:

AMC Laticínios
Ltda..; CNPJ: 07.136.639/0001-48; O BJETO : Aquisição de leite pasteurizado tipo “c”; VALOR: R$ 1,10 (um real e dez
centavos) por litro de leite; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO N.° 019/2006; FUNDAMENTO:
Lei Federal 10.520/02 e Decreto Executivo n° 331/03; DATA PUBLIC: 07/09/2006.

ADITIVO AO CONTRATO N.°

129/2002; DATA ASSINAT: 12/08/2006; CONTRATADO: Roberto Rodrigues
Fernandes Lençóis Paulista - ME; CNPJ: 03.006.594/0001-36; O BJETO : Transporte de alunos residentes na zona rural;
VIGÊNCIA: 11/08/2007; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 002/2002; FUNDAMENTO: Artigo 57, II, da Lei
8.666/93; DATA PUBLIC: 07/09/2006

ADITIVO AO CONTRATO N.° 079/2006; DATA ASSINAT: 02/05/2006; CONTRATADO: Sociedade Rádio Difusora
de Lençóis Paulista Ltda.; CNPJ: 51.423.226/0001-36; O BJETO : Serviços de Radiodifusão; VIGÊNCIA: 12 (doze)
meses; MODALIDADE: IN EXIGIBILIDA D E N.° 005/2006; FUNDAMENTO: Artigo 65, I, “a”, da Lei 8.666/93; DATA
PUBLIC: 07/09/2006.

ADITIVO AO CONTRATO N.° 130/2002; DATA ASSINAT: 12/08/2006; CONTRATADO: Manoel Pereira Bueno
Transportes - ME; CNPJ: 00.985.849/0001-61; O BJETO : Transporte de alunos residentes na zona rural; VIGÊNCIA:
11/08/2007; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 002/2002; FUNDAMENTO: Artigo 57, II, da Lei 8.666/93; DATA
PUBLIC: 07/09/2006

ADITIVO AO CONTRATO N.° 042/2006 ; DATA ASSINAT: 17/08/2006; CONTRATADO: Semam Terraplanagem e
Pavimentação Ltda..; CNPJ: 44.745.677/0001-24; O BJETO : readequação do projeto de pavimentação asfáltica de vias
públicas do bairro Maestro Júlio Ferrari; VIGÊNCIA: 45 (quarenta e cinco dias) dias; MODALIDADE: CONVITE N.°
027/2006; FUNDAMENTO: Artigo 65, I, “a” da Lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 07/09/2006;

ADITIVO AO CONTRATO N.° 131/2002; DATA ASSINAT:

12/08/2006; CONTRATADO: Aparecido Donizeti
Euphrosino Lençóis Paulista-ME.; CNPJ: 66.814.930/0001-97; O BJETO : Transporte de alunos residentes na zona rural;
VIGÊNCIA: 11/08/2007; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 002/2002; FUNDAMENTO: Artigo 57, II, da Lei
8.666/93; DATA PUBLIC: 07/09/2006

ADITIVO AO CONTRATO N.° 176/2003; DATA ASSINAT: 01/09/2006; CONTRATADO: Artur Lourenço Mourão
Mittelbach; CPF: 060.121.409-91; OBJETO : locação de salão comercial na Estação Rodoviária; VIGÊNCIA: 03 (três)
anos; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 005/2002; FUNDAMENTO: Artigo 57, II, da Lei 8.666/93; DATA
PUBLIC: 07/09/2006.

ADITIVO AO CONTRATO N.° 132/2002; DATA ASSINAT: 12/08/2006; CONTRATADO: Cootelpa - Cooperativa
de transportes especiais de Lençóis Paulista; CNPJ: 01.570.843/0001-96; O BJETO : Transporte de alunos residentes na
zona rural; VIGÊNCIA: 11/08/2007; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 002/2002; FUNDAMENTO: Artigo 57,
II, da Lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 07/09/2006

ADITIVO AO CONTRATO N.° 089/2006; DATA ASSINAT: 01/08/2006; CONTRATADO: Planeja Incorporadora
e Construtora Ltda; CNPJ: 07.376.203/0001-26; O BJETO : Reforma do prédio escolar da E.E Rubens Pietraróia;
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias; MODALIDADE: CONVITE N.° 052/2006; FUNDAMENTO: Artigo 23, I, ”a” da Lei
8.666/93; DATA PUBLIC: 07/09/2006.

ADITIVO AO CONTRATO N.°

133/2002; DATA ASSINAT: 12/08/2006; CONTRATADO: Olivete Fernandes
Guigen Bueno - ME; CNPJ: 66.956.665/0001-81; O BJETO : Transporte de alunos residentes na zona rural; VIGÊNCIA:
11/08/2007; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 002/2002; FUNDAMENTO: Artigo 57, II, da Lei 8.666/93; DATA
PUBLIC: 07/09/2006

ADITIVO AO CONTRATO N.° 131/2005; DATA ASSINAT: 28/07/06; CONTRATADO: Casa Ominigráfica de
Máquinas Ltda; CNPJ: 450.267.05/0001-16; O BJETO : Locação de uma copiadora para o Paço Municipal; VALOR R$
12.744,00 (doze mil setecentos e quarenta e quatro reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: CONVITE
N.° 083/2005; FUNDAMENTO: Artigo 23, I, ”a” da Lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 07/09/2006.

ADITIVO AO CONTRATO N.° 134/2002; DATA ASSINAT: 12/08/2006; CONTRATADO: Cootelpa - Cooperativa
de transportes especiais de Lençóis Paulista; CNPJ: 01.570.843/0001-96; O BJETO : Transporte de alunos residentes na
zona rural; VIGÊNCIA: 11/08/2007; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 002/2002; FUNDAMENTO: Artigo 57,
II, da Lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 07/09/2006

ADITIVO AO CONTRATO N.° 168/2005; DATA ASSINAT: 25/08/06; CONTRATADO: D ’Ancred Assessoria
Financeira Ltda EPP; CNPJ: 450.267.05/0001-16; OBJETO : Prorrogação do prazo de vigência para a prestação dos
serviços de consultoria técnica especializada; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: CONVITE N.° 104/2005;
FUNDAMENTO: Artigo 23, I, ”a” da Lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 07/09/2006.

ADITIVO AO CONTRATO N.° 135/2002; DATA ASSINAT: 12/08/2006; CONTRATADO: Cootelpa - Cooperativa
de transportes especiais de Lençóis Paulista; CNPJ: 01.570.843/0001-96; O BJETO : Transporte de alunos residentes na
zona rural; VIGÊNCIA: 11/08/2007; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.° 002/2002; FUNDAMENTO: Artigo 57,
II, da Lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 07/09/2006

ADITIVO AO CONTRATO N.° 081/2005; DATA ASSINAT: 28/08/06; CONTRATADO: Fortpav pavimentação e
serviços Ltda; CNPJ: 00.637.923/0001-59; O BJETO : Referente a execução de 6.628 m2 de pavimentação asfáltica na
Avenida das Andorinhas; VALOR: R$ 37.756,71 (trinta e sete mil, setecentos e cinqüenta e seis reais e setenta e um

Lençóis Paulista, 07 de Setembro de 2006.

José António Marise - Prefeito Municipal.

Publicado no jornal O Eco, no dia 7 de setembro de 2006. Na página A8. Valor da publicação R$ 1.348,29.
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Primeiro passo

Festa do Peão
já começou

Chega à Câmara de Vereadores projeto que autoriza consórcio
intermunicipal entre Macatuba e Igaraçu do Tietê; esse é o
primeiro passo para a instalação de pedágio na Lauro Perazzoli
Kátia Sartori
A Câmara de Vereadores
de Macatuba recebeu, na se
gunda-feira 4, projeto de lei
de autoria do prefeito Coolidge Hercos Júnior (PMDB)
que autoriza a constituição de
consórcio intermunicipal en
tre as prefeituras de Macatuba
e Igaraçu do Tietê. Segundo o
diretor Jurídico da prefeitura,
Clodoaldo Galli, este é o pri
meiro passo para a instalação
de uma praça de pedágio na
estrada vicinal Lauro Perazzoli, que liga os dois municípios.
Tanto Coolidge, como o pre
feito de Igaraçu, Guilherme
Fernandes (PSDB), já assina
ram uma carta de intenções se
comprometendo com o 'Con
sórcio Intermunicipal Pólo
Viário Lauro Perazolli', como
deve ser chamado o consór
cio. Em Igaraçu do Tietê, o di
retor Jurídico Renato Deluzzi
não foi encontrado para dar
mais informações sobre o an
damento do projeto.

Segundo o texto do proje
to recebido pelos vereadores
de Macatuba, o prefeito fica
autorizado a implantar um
posto de pedágio dentro dos
limites da estrada. Estão sujei
tos à cobrança todos os veícu
los que trafegam pela estrada,
com exceção de motocicletas,
máquinas agrícolas e veículos
de emergência, como viatu
ras de polícia e ambulâncias.
O valor deve variar de acordo
com o número de eixos. Ainda
de acordo com o projeto, a ex
ploração da praça de pedágio
pode ser entregue a uma em
presa especializada.
Embora tenha pressa em
instalar o pedágio, Coolidge
não pediu que a votação seja
em regime de urgência. Segun
do o prefeito, a única forma
de o projeto não sair do papel
é se os vereadores não aprova
rem, o que não deve ser um
problema. A maioria dos vere
adores afirmou que vai votar a
favor da medida.
Os vereadores Moacir Sil-

vestrini (PL) e Antonio Regaçoni (PL), que chegou in
clusive a indicar a instalação
do pedágio, já defendiam a
medida mesmo antes de o
projeto chegar na Câmara. Já
Benedito Jordão, o Siqueira
(PTB), e Jorgivaldo Telles de
Santana (PMDB), O Vavá, que
em outras ocasiões haviam se
posicionado contra o pedágio,
nesta semana disseram que
pretendem votar a favor.
Outros três parlamentares,
José Antônio Tavano (PMDB),
o Zeca Tavano, Joaquim San
tana dos Santos (PFL) e José
Célio Ferreira (PL) acreditam
que ainda é cedo para assumir
uma postura favorável ou con
trária. "O projeto ainda vai ser
discutido", justifica Santana.
Uma dúvida, que até mes
mo quem se declara favorável
ao projeto possui, é a possibi
lidade de isentar veículos com
placas de Macatuba e Igaraçu do Tietê, o que segundo a
Constituição Federal é proi
bido. A advogada da Câma

O prefeito de Macatuba, Coolidge Hercos Júnior abre a festa

ra, Patrícia Anita Cavalheiro,
conta que pediu uma cópia do
processo de implantação de
pedágio em uma via de acesso
do município de Boituva. Ela
conta que naquela cidade foi
conseguida a isenção.
Coolidge, seguindo con
selho do DER (Departamen
to de Estradas de Rodagem),
encomendou um estudo para

Divulgação

in fo rm á tica

Sindicato
oferece
cursos

A 2® Semana de Combate às Drogas, em Macatuba, foi encerrada no sábado 2, com uma gincana
interescolar. O evento reuniu alunos de todas as escolas do município, no Cart (Centro de Apoio e
Recreação ao Trabalhador). Os estudantes disputaram provas como o chute a gol, circuito, dança
da cadeira, ache seu tênis, lance livre, cabo de guerra, encher a garrafa, corrida de saco e estourar
a bexiga. Na foto, alunos medalhistas das escolas Odilla Gali Lista e Waldomiro Fantini.

FEDERAL

2345

O Sindicato dos Tra
balhadores Rurais de Macatuba está com inscri
ções abertas até a segun
da-feira 11, para cursos
básicos de informática.
As vagas são oferecidas
no período da manhã,
tarde e noite.
Segundo informações
do Sindicato, o único cri
tério para cursar as aulas
é ter idade acima de 12
anos. As inscrições po
dem ser feitas entre 8h e
17h, na sede do Sindica
to dos Trabalhadores Ru
rais, que fica na rua An
tônio Ugucione, n° 189,
Jardim América.

MILTON FLAVIO
DEPUTADO ESTADUAL
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descobrir quem utiliza a vicinal. O resultado mostrou que
75% dos veículos que trafe
gam pela Lauro Perazzoli não
são nem de Macatuba e nem
de Igaraçu do Tietê. A finali
dade do estudo seria conceder
pelo menos um desconto para
veículos com placas dos dois
municípios. As prefeituras
aguardam resposta do DER.

Com show da dupla
Edu & Anderson come
çou ontem a Festa do
Peão no Centro de Lazer
do Trabalhador. Com
rodeio qualify e profis
sional, shows artísticos,
praça de alimentação e
parque de diversões, a
festa vai até o domingo
10. A entrada é de graça.
Hoje, acontece a aber
tura oficial do evento,
com presença do prefeito
Coolidge Hercos Júnior
(PMDB) e de autoridades
locais. A noite também
marca o início do rodeio
profissional, que vai dis
tribuir mais de R$ 10 mil
entre os cinco peões me
lhores colocados.
A final do rodeio é no
domingo 10. A boiada é
da Companhia de Ro
deio Serra Verde.
Hoje, feriado pela In
dependência do Brasil,
além do rodeio, a atração
da festa é a dupla sertane
ja Jad & Jéferson. Amanhã
tem Benê & Paulino. No
sábado 9, quem anima a
noite é a banda macatubense Tempo Livre. E, no
encerramento, tem show
com André & Matheus.

