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Lençóis deve ganhar passarela 
e trevos na Rondon privatizada
Secretaria dos Transportes do Estado adianta que trevo próximo à Suport e outro no Distrito Industrial e passarela deverão 
constar em pacote de concessão que será analisado depois do carnaval; reabertura de pedágio em Agudos é incógnita

O processo de privatização 
da rodovia Marechal Rondon 
deve trazer trevos e passarelas 
para Lençóis Paulista. O anún
cio da privatização do segundo 
lote de rodovias estaduais - que

P O L I C I A

Homem é 
morto a tiros 
em Igaraçu

A Polícia Civil de Igaraçu 
do Tietê trabalha para escla
recer o homicídio de Edeval- 
do Almeida dos Santos, 20 
anos, morto com dois tiros na 
noite de segunda-feira 14, na 
Vila Boa Vista. Eram cerca de 
20h30, quando Santos cami
nhava pela rua Nossa Senhora 
de Fátima e foi surpreendido 
por um homem que transitava 
de bicicleta pelo local. O ci
clista se aproximou, disparou 
três vezes e fugiu. Dois tiros 
atingiram a vítima no tórax e 
no abdome. Ele chegou a ser 
socorrido, mas morreu no 
hospital local. A polícia já tem 
um suspeito, mas ele não ha
via sido preso. ►► Página A2

além da Rondon tem a Dom 
Pedro I, Ayrton Senna/Carvalho 
Pinto e Raposo Tavares - foi feito 
nesta semana pelo governador 
de São Paulo, José Serra (PSDB). 
No total serão privatizados 1,5

mil quilômetros de rodovias, di
vididos em cinco lotes. Segundo 
Silvio Aleixo, assessor da Secreta
ria de Transportes, só depois do 
carnaval é que devem ser realiza
das audiências para determinar

quais obras entram na lista de 
concessões. As concessionárias 
deverão investir R$ 9 bilhões 
nas rodovias e algumas cidades 
devem ganhar obras de melho
rias. Lençóis pediu que constas

se do processo a construção de 
alças de acesso na altura da em
presa Suport e no distrito indus
trial, uma passarela na altura do 
Grupo Lwart e até um viaduto 
ligando a SP 261 com os bairros

Parque Rondon e Vila Cruzeiro. 
Segundo Aleixo, as alças e a pas
sarela devem ser colocadas na 
lista. O viaduto não. A reativa
ção do pedágio de Agudos não 
está definido. ►► Página A3
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C A P A C I T A Ç Ã O  M E T E O R O L O G I A

CMFP tem 750 
candidatos 
para 410 vagas

A procura crescente por cur
sos de capacitação profissional 
tem deixado o CMFP (Centro 
Municipal de Formação Pro
fissional), em Lençóis Paulista, 
operando no limite da capaci
dade. Para se ter uma idéia, a 
escola abriu 410 vagas em di
versos cursos para o primeiro 
semestre de 2008 e apareceram 
750 candidatos. ►► Página A6
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Barra Bonita 
terá estação 
do Inmet

A Prefeitura da Barra Boni
ta aguarda a presença de téc
nicos do Inmet (Instituto Na
cional de Meteorologia) para 
a instalação da futura estação 
meteorológica da cidade. O 
equipamento de captação de 
dados -  que consiste em um 
mastro com cerca de 10 me
tros com um sensor na ponta 
-  foi entregue nessa semana 
e será instalado em um terre
no de 196 metros. O convê
nio que permite a instalação 
da estação no município foi 
assinado em meados do ano 
passado pelo prefeito Mário 
Teixeira (PC do B). Atualmen
te, existem 25 estações mete
orológicas no Estado de São 
Paulo e para 2008 a previsão 
é de que outras cinco sejam 
instaladas. ►► Página A7
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Até a licitação, Viação Mourão mantém serviço

Marise cancela 
licitação do 
circular

Na sexta-feira 11, o pre
feito de Lençóis Paulista, Jo
sé Antonio Marise (PSDB), 
tomou a decisão de cancelar 
a licitação para a concessão 
dos serviços do transporte 
coletivo urbano. A decisão 
foi tomada depois que o ad
vogado bauruense Alfredo 
Enéias Gonçalvez d"Abril 
entrou com recurso questio
nando o caráter de exclusi
vidade previsto no edital de 
licitação. A lei de concessões 
diz que a outorga do serviço 
não permite exclusividade 
a uma única empresa, salvo 
em casos de inviabilidade 
técnica e financeira. "Antes 
da licitação, teríamos que ter 
publicado um ato explican
do o porquê da necessidade 
de exclusividade", diz o pre
feito. ►► Página A5

L E G I S L A T I V O

Câmara 
recebe projetos 
de turismo

A Câmara de Lençóis 
Paulista recebeu nessa se
mana dois projetos ligados 
ao turismo. Um deles cria 
o Comtur (Conselho Mu
nicipal de Turismo), outro 
autoriza a prefeitura a fir
mar uma parceria com o 
Instituto Soma. Ambos os 
projetos foram encaminha
dos às comissões e devem 
ser apreciados nas próximas 
sessões legislativas, em feve
reiro. Segundo o Diretor de 
Desenvolvimento, Altair To- 
niolo, a parceria com o ins
tituto viria para centralizar a 
coordenação das etapas do 
processo de fomento ao tu
rismo na região. "Só em Len
çóis Paulista temos quase 80 
adesões de empresas", diz 
Rocinha. ►► Página A3
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À queima roupa
Homem de 26 anos foi assassinado com 
dois tiros na noite de segunda-feira em 
Igaraçu do Tietê; na Rondon, motorista 
perde o controle do carro, capota e morre

Foto: Éder Azevedo/Jornal da Cidade

Sandro A lponte

A Polícia Civil de Igaraçu 
do Tietê ainda procura pe
lo autor dos dois tiros que 
mataram Edevaldo Almeida 
dos Santos, 20 anos, na noi
te da segunda-feira 14, na 
Vila Boa Vista. O delegado 
titular do Município, Anto- 
nio Ângelo Meneghel, abriu 
inquérito policial para in
vestigar o crime.

Santos, por volta das 
20h30, caminhava com um 
amigo pela rua Nossa Senho
ra de Fátima quando foi sur
preendido por um homem 
que transitava pelo local em 
uma bicicleta. Ele se aproxi
mou e efetuou três disparos. 
Dois atingiram Santos: no 
abdômen e tórax. Em segui
da, o autor dos tiros evadiu- 
se do local.

Ferido, o homem ainda 
chegou a ser socorrido no 
Hospital e Maternidade São 
José, em Barra Bonita, mas 
não resistiu aos ferimentos 
e morreu.

Segundo uma testemu
nha, Santos e o autor do 
crime teriam se desenten
dido, minutos antes, na es
tação rodoviária de Igaraçu 
do Tietê, mas não se sabe o 
motivo. Essa mesma pessoa 
informou que antes dos dis
paros o acusado se aproxi
mou e não disse nada. Ape-

nas atirou. E o primeiro tiro 
não atingiu Santos. "Após 
esse disparo, o Edevaldo te- 
ria entrado em luta corporal 
com seu agressor e tentado 
desarmá-lo. Aí é que foram 
disparados os outros dois ti
ros que o atingiram", infor
mou o investigador Antonio 
Carlos Fines, segundo apu
rado em depoimentos.

A Polícia Civil do muni
cípio já tem um suspeito de 
ser o autor do crime, mas até 
o fechamento desta edição 
não havia novidades do caso 
na Delegacia de Polícia de 
Igaraçu do Tietê.

ACIDENTE
Jaime Mosquiara, 57 

anos, morreu na manhã da 
última terça-feira, após ca
potar e ser arremessado para 
fora de seu veículo, um Lo- 
gus, placas de Penápolis, na 
rodovia Marechal Rondon 
SP-300, em Agudos.

O homem teria perdido 
o controle do veículo, atra
vessou o canteiro central e 
capotou. O acidente aconte
ceu por volta das 10h. Mos- 
quiara foi arremessado para 
fora do carro através do vi
dro do passageiro. Como o 
carro ficou no meio da pista, 
o trânsito ficou comprome
tido por aproximadamente 
uma hora. O motorista mor
reu no local.

Acidente na rodovia Marechal Rondon, em Agudos, deixou uma 
pessoa morta; trânsito ficou parado por quase uma hora

NOTAS POLICIAIS

TRANSITO
Na segunda-feira 15, em 

Lençóis Paulista, um Santa
na com placas de Macatuba 
trafegava pela avenida 25 de 
Janeiro, sentido bairro-cen- 
tro, quando parou em fren
te a um posto de combustí
vel para que um passageiro 
deixasse o veículo. Quando 
o motociclista que conduzia 
uma CBX 250 Twister, com 
placa de Lençóis Paulista, se 
aproximou do veículo sem 
perceber que o Santana re
tornava ao tráfego, resultan
do na colisão. O acidente 
não deixou vítimas.

ROUBO
Na última terça-feira 

16, por volta das 3h, dois 
menores furtaram objetos

de uma loja de informática 
de Lençóis Paulista. O pro
prietário declarou que nada 
foi arrombado e que os ob
jetos furtados estavam em 
uma prateleira no fundo 
do estabelecimento. Uma 
testemunha avistou os ra
pazes que carregavam uma 
CPU, uma impressora e um 
saco preto com objetos. Os 
indivíduos, ao avistarem a 
testemunha, que conduzia 
um carro de monitoramen
to de alarmes, correram. A 
Polícia Militar foi acionada 
e os dois foram localizados 
e reconhecidos. M.A.G. de 
16 anos alegou que foi ele 
quem furtou os objetos e 
A.F.F., de 17 anos, apenas 
auxiliou. Os objetos foram 
devolvidos ao proprietário.

Máquinas apreendidas pela Polícia Militar de Lençóis

Polícia tira 
caça-níquel de 
circulação

Na terça-feira 15, a Polí
cia Militar de Lençóis Pau
lista realizou uma operação 
para apreender as máqui
nas caça-níqueis em esta
belecimentos comerciais da 
cidade. Foram apreendidas 
cinco máquinas em dois es
tabelecimentos.

Duas máquinas foram 
encontradas em um bar no 
Jardim Nova Lençóis, que 
já teve caça-níqueis apreen
didas em outra ocasião. Se
gundo o proprietário do es-

tabelecimento, 30% da ren
da eram entreguem a dois 
homens, cujos nomes não 
foram divulgados pela po
lícia. As máquinas estavam 
com R$ 20 em dinheiro.

A segunda apreensão 
ocorreu no Núcleo Habi
tacional Luiz Zillo, onde 
três máquinas foram apre
endidas com o montante 
de R$ 74,00. O homem 
apontado como dono das 
máquinas também ficava 
com 30% da renda.



T R A N S P O R T E S
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Asfalto privado
Serra anuncia privatização da rodovia Marechal Rondon; na 
lista de benfeitorias pode entrar trevos e passarelas em Lençóis

Da Redação

A privatização da rodovia 
Marechal Rondon deve resul
tar na construção de dois novo 
trevos e passarelas em Lençóis 
Paulista. O asfalto até Santa 
Bárbara, na SP 261, e o sonho 
de um viaduto ligando as duas 
estradas e a Vila Cruzeiro, não 
devem integrar o projeto. As 
informações são de Silvio Alei- 
xo, assessor do secretário dos 
Transportes, Mauro Arce. Só 
depois do carnaval, a Secretaria 
de Transportes deve realizar au
diências para determinar quais 
obras entram na lista de conces
sões. A reativação do pedágio 
de Agudos é uma incógnita.

O anúncio da privatização 
do segundo lote de rodovias 
estaduais, que tem a Marechal 
Rondon, Dom Pedro I, Ayrton 
Senna/Carvalho Pinto e Ra
poso Tavares foi feito esta se
mana pelo governador de São 
Paulo, José Serra (PSDB). No 
total serão privatizados 1,5 
mil quilômetros, divididos 
em cinco lotes.

Algumas cidades devem 
ganhar obras, uma forma de 
contrapartida das concessio
nárias. Isso a longo prazo. 
Lençóis Paulista pediu ao go
verno do estado que constas
sem do projeto de concessão 
alças de acesso, uma passare
la e até um viaduto. Segundo 
Aleixo, as alças e a passarela

devem ser colocadas na lista, 
já o viaduto não vem. Isso 
porque a obra envolve outra 
rodovia além da Rondon: a 
Osny Matheus (SP-261). "Es
se projeto já foi encaminhado 
para o DER (Departamento de 
Estradas de Rodagem), que vai 
analisar o pedido", explica.

Ainda sobre a privatiza
ção da Rondon, o que pode 
ser considerado uma má no
tícia para os usuários da ro
dovia é que o pedágio exis
tente na divisa entre Lençóis 
Paulista e Agudos, que está 
fechado desde 1998, pode 
voltar a funcionar. Segundo 
Aleixo, a forma de cobrança 
do pedágio vai ser definida 
pela concessionária vence
dora. O teto máximo que as 
empresas poderão cobrar foi 
fixado em 10 centavos por 
quilômetro. Lençóis Paulis
ta fica no lote que compre
ende 320 quilômetros da ro
dovia. Nesse trecho, os m o
toristas já pagam R$ 36,80 
de pedágio. Aleixo diz que 
as tarifas podem diminuir, 
mas ele não descarta a pos
sibilidade de antigas praças 
serem reativadas.

O PROGRAMA
As empresas vencedoras 

das concessões deverão inves
tir R$ 9 bilhões nas rodovias 
Dom Pedro I, Ayrton Senna/ 
Carvalho Pinto, Marechal

Rondon e Raposo Tavares. O 
modelo de concessão assegu
ra que as empresas vencedoras 
terão direito a instalar mais 
praças de pedágio. Segundo 
a assessoria de imprensa da 
Secretaria de Transportes, esse 
item ainda não foi definido.

Do total de R$ 9 bilhões, 
R$ 1,1 bilhão será destinado 
à manutenção de aproxima
damente mil quilômetros de 
estradas vicinais. Essa é uma 
novidade do novo progra
ma de concessões estaduais. 
As estradas beneficiadas, de 
acordo com a assessoria de 
imprensa, também não fo
ram definidas.

Outros R$ 7,9 bilhões se
rão aplicados diretamente pe
las empresas em um conjunto 
de obras para essas rodovias. 
Ao todo, serão duplicados ou 
implantados novos 382 qui
lômetros de rodovia. Também 
serão construídos 153 qui
lômetros de marginais, 382 
quilômetros de acostamentos, 
mais 55 passarelas e 221 no
vos trevos e retornos.

Uma outra característica 
do modelo de concessão é a 
obrigação das empresas ven
cedoras pagarem outorga ao 
governo para operar as rodo
vias. Com isso, o estado deve 
arrecadar R$ 2,1 bilhões, que 
serão aplicados nas estradas 
paulistas sem viabilidade eco
nômica para concessão.

A rodovia Marechal Rondon entra na lista de estradas que serão privatizadas pelo governo

Os pedidos de Lençóis Paulista
Em setembro do ano pas

sado, o então prefeito em exer
cício, Norberto Pompermayer 
(PR), esteve em São Paulo pa
ra pedir que algumas obras, 
que melhorariam a rodovia no 
perímetro urbano de Lençóis 
Paulista, constassem da lista de 
concessão de rodovias. O mes
mo pedido já havia sido feito 
em julho pelo prefeito José An- 
tonio Marise (PSDB) e pelo ve
reador Manoel dos Santos Silva 
(PSDB), o Manezinho.

Foi pedida uma alça de

acesso, na Fazenda Progresso, 
na altura da Cecap, um pon
to de ônibus, uma passarela 
e mais uma alça de acesso na 
altura do Distrito Industrial 
e a mais cara das obras, um 
viaduto sobre a rodovia Os- 
ny Matheus ligando a recém- 
aberta marginal no Jardim das 
Nações, Núcleo Luiz Zillo e 
Jardim América, à Vila Cru
zeiro. Os primeiros pedidos 
vão figurar na lista que será 
discutida em audiência, antes 
de finalizar o edital. O viaduto

está fora porque fica na Osny 
Matheus. Os contratos de con
cessão só devem ser assinados 
em julho do próximo ano, 
portanto as obras vão demo
rar para sair do papel.

Nessa ocasião, também foi 
discutida a possibilidade de 
asfaltamento da rodovia Osny 
Matheus (SP-261) entre Len
çóis Paulista e Águas de Santa 
Bárbara, no formato de estrada 
vicinal. Sobre essa proposta, 
não há definição alguma e não 
será desta vez que o asfalto sai.

L E G I S L A T I V O

Marise quer criar o Comtur
Cristiano Guirado

Na sessão extraordinária 
realizada na segunda-feira 
14, a Câmara de Vereadores 
de Lençóis Paulista recebeu 
dois projetos relacionados 
ao turismo, enviados pelo 
prefeito José Antonio Ma- 
rise (PSDB). Um deles cria 
o Comtur (Conselho Mu
nicipal de Turismo), órgão 
que já funciona experimen
talmente através de decreto 
do Executivo, e a partir da 
aprovação pelo Legislativo, 
passa a operar em definitivo, 
com estatuto e diretrizes de
finidas. O segundo projeto 
autoriza a prefeitura a firmar 
uma parceria com a Oscip 
(Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público) 
Instituto Soma. Como não 
vieram em regime de urgên
cia, ambos os projetos foram 
encaminhados às comissões, 
e devem ser apreciados nas 
próximas sessões legislativas, 
em fevereiro.

O fomento do turismo 
em Lençóis é de responsabi
lidade da Diretoria de Gera
ção de Emprego e Renda. E 
segundo o diretor da pasta, 
Altair Toniolo, o Rocinha, a

parceria com Oscip é um pas
so importante para a concre
tização dos planos da cidade 
de despertar o interesse de 
pessoas de todo o estado. Ele 
explica que a parceria é parte 
do projeto "Circuito Turísti
co Caminhos do Centro Oes
te Paulista", uma iniciativa 
do Ciesp (Centro das Indús
trias do Estado de São Paulo) 
através do Coder (Conselho 
de Desenvolvimento Econô
mico Regional), com apoio 
do Sebrae (Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Peque
nas Empresas).

O Instituto Soma viria 
para centralizar a coordena
ção das etapas do processo 
de fomento ao turismo na 
região. "Faz 18 meses que 
participamos de reuniões 
com representantes das 10 
cidades envolvidas no pro
cesso", explica Rocinha. 
"Elaboramos um projeto que 
determina os passos a serem 
seguidos a partir de agora. O 
Coder não tem condições de 
gerenciar tudo isso. A parce
ria com a entidade foi o jeito 
mais transparente e ágil en
contrado pelo grupo de co
ordenar a evolução conjunta 
das cidades", completa. Ain

Foto: Arquivo/Fernanda Benedetti

A mesa diretora da Câmara doou dois veículos para a diretoria de Saúde

da segundo Rocinha, todas as 
cidades vão firmar parcerias 
com o Instituto Soma.

"Só em Lençóis Paulista 
temos quase 80 adesões de 
empresas e pessoas que têm 
interesse direto nesse movi
mento", continua Rocinha. 
"Vamos passar à fase de qua
lificação, orientação e treina
mento do pessoal diretamente 
envolvido no processo, e sur
giu a necessidade de ter al
guém gerenciando tudo isso. 
E com custos muito baixos. 
Estamos falando em algo em 
torno de R$ 500 por mês", 
acrescentou.

Segundo Rocinha, o Insti
tuto Soma já tem em mãos o 
planejamento das ações em ca

da uma das cidades do projeto 
Circuito Turístico Caminhos 
do Centro Oeste Paulista -  
que além de Lençóis Paulista, 
conta com a participação de 
Agudos, Arealva, Avai, Bauru, 
Duartinha, Iacanga, Macatuba, 
Pederneiras e Piratininga -  e 
vai acompanhar o desenrolar 
das atividades e cobrar os com
promissos assumidos indivi
dualmente pelas cidades. "To
do mundo sempre reclamou 
que a região nunca explorou 
o turismo. Temos um gran
de potencial e agora temos a 
oportunidade de participar de 
um trabalho sério e bem coor
denado, em parceria com en
tidades sérias. Se tiver que dar 
certo, é agora", finaliza.

Vereadores aprovam convênios 
e doação de dois veículos

A sessão extraordiná
ria de segunda-feira se 
concentrou na aprovação 
de projetos enviados em 
regime de urgência pelo 
prefeito José Antonio Ma
rise (PSDB) e que tratas
sem de convênios a serem 
assinados pela prefeitura. 
Essa era a situação de dois 
projetos. Um deles auto
rizava a municipalidade a 
assinar um convênio com 
o DER (Departamento de 
Estradas e Rodagem) para 
a recuperação da vicinal 
que liga Borebi a Macatu- 
ba, através da Usina São 
José. O segundo autori
zava a celebração de um 
convênio com o Minis
tério da Educação para a 
vinda de R$ 700 mil em 
recursos do Governo Fe
deral, para a construção 
de uma creche no Jardim 
Monte Azul.

Um terceiro projeto 
enviado por Marise em 
regime de urgência foi 
barrado pelo plenário, 
e vai ter que cumprir os 
trâmites normais. Trata- 
se de um projeto que

altera a estrutura do 
quadro de funcionários 
do SAAE (Serviço Autô
nomo de Água e Esgo
tos) para a criação de 
dois cargos comissiona
dos na máquina da au
tarquia. Quem pediu a 
derrubada do projeto foi 
o vereador Ailton Tipó 
Laurindo (PV). Votaram 
junto com ele -  contra o 
regime de urgência -  os 
vereadores Carlos Alber
to Cian (PPS), Palamede 
de Jesus Consalter Júnior 
(PMDB) e João Miguel 
Diegoli (DEM).

Os parlamentares 
passaram a maior parte 
do tempo dos trabalhos 
concentrados no projeto 
de autoria da Mesa Dire
tora que fazia a doação de 
dois veículos do Legisla
tivo para o Executivo, um 
Corsa ano 1998, e um 
Santana ano 2000. "Em 
comum acordo, a Mesa 
fez um pedido para que 
os carros fossem usados 
pela Diretoria de Saúde", 
disse o presidente Narde- 
li da Silva (DEM).



E D I T O R I A L

Educação: uma necessidade
É comum ouvir falar que 

na região de Lençóis Paulista, 
além de desemprego, também 
existe muita gente sem preparo 
para o mercado de trabalho. 
Isso faz com que ao mesmo 
tempo que se encontre pessoas 
sem emprego, algumas funções 
fiquem sem preencher por falta 
de qualificação dos candidatos. 
A falta de qualificação ainda 
existe. Só que a cada dia, mais 
pessoas estão correndo atrás do 
tempo perdido.

O fenômeno pode ser ob
servado em Lençóis Paulista, 
nos cursos oferecidos pelo 
CMFP (Centro Municipal de 
Formação Profissional). O nú
mero de vagas é praticamente 
a metade do número de candi
datos. E são cursos de capacita
ção básica, como informática, 
que não exigem sequer grau 
mínimo de escolaridade. E não 
é só em Lençóis Paulista que 
isso acontece. Nas cidades vi
zinhas o mesmo cenário pode 
ser observado.

O lado positivo dessa cres
cente procura por vagas é que 
parece que a população, ou 
pelo menos a grande maio
ria das pessoas, está tomando 
consciência de que para ter 
sucesso, ter emprego, é preciso 
se qualificar. Por mais simples 
que possa ser considerada a 
função que se pretende exercer.

Além do mais, atividades como 
costura e artesanato, que são 
alguns dos cursos oferecidos, 
garantem emprego e podem ser 
fontes informais de renda.

A parte preocupante é que 
ainda faltam investimentos 
-  grandes investimentos pa
ra uma demanda que tende a 
crescer ainda mais. Não que os 
governos não tenham consci
ência disso ou não invistam. 
Só que a demanda tem se tor
nado cada vez mais superior. 
Eis aí um problema para ser 
pensado a longo prazo pelos 
governantes municipais, esta
duais e federais. É preciso mais 
capacitação.

As explicações para a falta de 
capacitação e a falta de educa
ção dos brasileiros, de uma for
ma geral, têm raízes históricas. 
Afinal, o acesso obrigatório de 
todos na escola é muito recente. 
Há poucas décadas, quem con
seguia terminar o ensino mé
dio e conseguia fazer um cur
so universitário fazia parte de 
uma classe privilegiada. Com 
esforço pessoal e programas 
de bolsas de estudo, o acesso 
à universidade ficou mais de
mocrático, o que não significa 
que seja ideal. Isso sem contar 
que o entendimento que o pro
gresso e o desenvolvimento só 
existem com educação, pratica
mente engatinha no Brasil.

A R T I G O

Águas de janeiro
Railson Rodrigues

Já passamos da metade de ja
neiro, o mês que mais demora a 
correr. Uma quantia relevante de 
água já caiu. Como sempre digo: 
os primeiros dias do ano costu
mam ser neutros, indiferentes e 
insossos, acho que por isso cai 
tanta água nesta época, pois tan
to este período quanto as águas 
que nele caem, são sem sabor, 
sem cheiro e sem cor. É agora que 
muita gente começa a descuidar 
com as dietas planejadas, as pes
soas começam a deixar para se
gundo plano as promessas de fim 
de ano, muitos já adiam tudo pro 
ano que vem, e seguem os dias na 
espera do próximo réveillon para 
prometer tudo novamente.

É nesta semana que as crian
ças iniciam a euforia para a volta 
às aulas, os pais começam a se 
estressar com o retorno ao co
tidiano e os gastos comuns de 
janeiro, como compras de natal 
- só agora debitadas do cartão - e 
IPVA. Tudo volta ao normal e a 
correria do dia-a-dia volta a po
voar a vida dos mortais. Esta se
mana a maior parte das pessoas 
já se esqueceu da solidariedade 
natalina e da fraternidade co
mum no fim do ano. O período 
de viagens está se encerrando e 
muitos preparam o bolso para 
enfrentar o carnaval, que chega
rá mais cedo desta vez.

Muitas festas acabam ge
rando muitos gastos e a men
talidade do mundo capitalista 
faz com que surjam o estresse 
e a preocupação com tudo isso. 
Portanto, a segunda metade de 
janeiro acaba sendo um período 
obscuro do ano para a maioria, 
uma maneira de se preparar pa
ra os próximos onze meses que

ainda vêm pela frente, uma for
ma de lavagem natural da mente 
dos que imaginaram que o ano 
seria totalmente diferente, cheio 
de paz, amor e felicidade.

Agora todos voltam a ser 
quem eram até dezembro do 
ano passado para incorporar 
o mesmo espírito daqui onze 
meses. Tudo volta ao seu de
vido lugar, a televisão deixa 
de mostrar crianças felizes ga
nhando presentes para colocar 
mulatas seminuas. As canções 
natalinas são substituídas por 
enredos de escolas de samba 
e as notícias de acidentes logo 
povoarão os noticiários.

O ano e as expectativas ape
nas começam. A quinzena encar
regada de reorganizar as coisas 
entra em ação para instaurar no
vamente o comodismo e quem 
consegue superá-la, de forma 
não conformista é capaz de ver 
o lado positivo das coisas. Para 
os amantes do futebol, ontem 
começou o campeonato paulis
ta. Para os estudantes, logo sai o 
resultado dos vestibulares. Para 
o povo de maneira geral vem aí 
o carnaval com toda sua aliena
ção. Para os empreendedores, a 
oportunidade de novos negó
cios enquanto outros abrem fa
lência. De fato, tudo vai se ajei
tando, assim como as águas de 
janeiro que podem trazer ânimo 
ou desânimo.

Mesmo insossas, insípidas 
e incolores, as águas e a segun
da quinzena do ano, apesar de 
tudo, podem acabar presente
ando uns ou outros, algumas 
vezes, quem sabe com uma 
idade nova.

Railson Rodrigues, 19 anos, é 
estudante.
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P O V O

Terceira Coluna
ECOOU

Repercutiu nos basti
dores políticos o anúncio 
do deputado federal Sérgio 
Nechar (PV) de apoiar o 
candidato a prefeito lança
do por José Antonio Mari- 
se (PSDB) nas eleições des
te ano, independente da 
candidatura dos seus dois 
companheiros de partido, 
o presidente da Câmara, 
Nardeli da Silva, e o vere
ador Ailton Tipó Laurindo 
(ambos do PV) que articu
lam para tentar chegar à 
prefeitura.

SURPRESO
Uma das pessoas que 

comentou o assunto foi 
Nardeli. Ele se disse sur
preso e que, aparentemen
te, sua relação com Nechar 
estava em paz. Mas o pre
sidente da Câmara arrisca 
uma explicação: as eleições 
de 2006. "Ele deve estar 
chateado achando que nós 
pusemos poucos votos pa
ra ele aqui em Lençóis. Ele 
acha que 300 votos é pou
co", afirmou.

SORTE
Enquanto isso, o verea

dor Ismael de Assis Carlos 
(PSDB), o Formigão, vi
veu, na terça-feira 15, seu 
dia de boa sorte. Ele va
gava nas proximidades do 
Paço das Palmeiras quan
do resolveu entrar para 
conversar com o prefeito 
Marise e se deparou com o 
gabinete de portas fecha
das. Como é tradicional, 
Marise reúne seu primeiro 
escalão religiosamente em 
todas as terças-feiras.

FILA
Qual não foi a surpresa 

de Formigão quando ele 
viu os diretores de Marise 
saindo do gabinete, um 
por um. O vereador fez 
uma fila, aproveitou o mo
vimento para fazer reivin
dicações e cobrar melho
rias de diretor por diretor. 
Depois, comemorou a sua 
tarde de sorte. Coincidên
cia ou não, Formigão esta
va na porta do gabinete de 
novo na manhã de quarta- 
feira 16. Será que ele estava 
esperando mais sorte?

REPRESENTANTES
E já que o assunto é For- 

migão, o vereador -  que 
atualmente ocupa a vice- 
presidência da mesa dire
toria -  foi designado pelo 
presidente da Câmara de 
Lençóis Paulista, Nardeli 
da Silva, para entregar as 
chaves dos dois veículos 
ao prefeito. A formalização 
da entrega está prevista pa
ra hoje, em horário ainda 
não confirmado. No ato, 
Formigão deve ser acompa
nhado pelo colega de Le
gislativo, Claudemir Rocha 
Mio (PR), o Tupã.

EU NÃO
Ainda não se sabe o que 

a Câmara armou -  no que se 
refere a cerimoniais -  para 
a entrega dos dois veículos 
doados ao Executivo. Mas o 
prefeito Marise já adiantou 
a amigos que não vai sair 
do gabinete para participar 
de qualquer evento. Segun
do o prefeito, os veículos 
poderiam simplesmente ser 
levados do prédio da Câma
ra para o almoxarifado, que 
ficam a menos de 100 me
tros de distância.

MECÂNICO
Ainda sobre a Câmara, o 

vereador João Miguel Die- 
goli (DEM) protagonizou 
outro movimento "levado 
pela maré". Aconteceu na 
hora de votar o pedido fei
to por Tipó de derrubada 
do regime de urgência do 
projeto do Executivo que 
reordenava cargos e criava 
funções de chefia no SAAE 
(Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos). Na hora de ficar 
sentado (para aprovar) ou 
se levantar (para rejeitar), 
Miguel esperou que o pró
prio Tipó, depois Carlos Al
berto Cian (PPS) e Palame- 
de de Jesus Consalter Júnior 
(PMDB) se levantassem, 
para só então ficar em pé e 
confirmar seu voto.

ATRASO
A Prefeitura de Agudos 

pagou com atraso os sa
lários dos funcionários 
públicos referente ao mês 
de dezembro. Os servido
res receberam somente na 
terça-feira 16.

CULPA
O prefeito José Carlos Oc- 

taviani (PMDB) culpa o atraso 
no repasse do ICMS (Imposto 
sobre Circulação de Merca
doria e Prestação de Serviços) 
pela demora no pagamento e 
diz que foi falta de responsa
bilidade dos funcionários do 
governo emendar feriados e 
atrasar repasses. Questão difí
cil essa. De quem será a falta 
de responsabilidade?

DIFERENTE
Diferente de outras prefei

turas e, principalmente em
presas privadas, em Agudos 
os salários são pagos na se
gunda quarta-feira do mês e 
não no quinto dia útil. O pre
sidente do Sindicato dos Ser
vidores Públicos Municipais, 
Luiz Henrique Danelon, dis
se que não recebeu nenhuma 
reclamação porque o servi
dor é consciente de que a pre
feitura não tem estatuto que 
obriga a realizar pagamento 
no quinto dia útil de cada 
mês. Também comentou que 
o pequeno atraso ocorreu 
devido ao feriado de final de 
ano. Mas todo final de ano 
não tem feriado? E como que 
as outras prfeitura consegui
ram fazer o pagamento?

JUROS
Alguns servidores ouvidos 

pelo O ECO que estavam na 
fila de agência bancária para 
sacar seus salários, disseram 
que o atraso é prejudicial 
porque as contas vencem e 
os credores, como por exem
plo bancos, cobram juros.

PREPARAÇÃO
Vereadores de oposição 

em Igaraçu do Tietê, como 
é o caso, principalmente, 
de Aparecido Jovanir Pena 
Júnior (PP) e José Cláudio 
Bergamasco (PR), o Cacum, 
aproveitam o recesso par
lamentar para se preparem 
para o retorno das sessões 
extraordinárias, que será 
no dia 11 de fevereiro. Não 
confirmam, mas se sabe 
que ambos querem explica
ções de projetos parados na 
Câmara e pretendem criar 
situações para que o nome 
do atual prefeito Guilherme 
Fernandes (PSDB) não de
cole para a reeleição.

"N ã o gosto de carnaval, 
geralmente fico  em casa 
e aproveito a data para 
descansar."

Ana Luiza Firmino, 
vendedora.

"Adoro carnaval, gosto 
de dançar e ir  para o 
clube. A cho que carnaval 
é para que as pessoas se 
d ivirtam ."
Felipe Oliveira, estudante.

Na última terça-feira, os funcionários da Jardiplan, empresa contratada pela Prefeitura de Lençóis Paulista, pin
taram faixas de pedestres no cruzamento das ruas Geraldo Pereira de Barros e Dr. Antônio Tedesco. A cidade 
vem ganhando faixas em vários locais o que facilita que o motorista respeite a passagem dos pedestres.

"Não gosto muito de car
naval, os jovens não sabem 
aproveitar as festas e aca
bam bebendo muito. Prefi
ro ir para retiros religiosos."

Leiliane Laís Dutra Sarzi, 
garçonete.

F R A S E

"Por se tratar 
de uma região 
agrícola, 
a estação 
vai auxiliar 
bastante. M as 
vai servir para 
todo mundo 
que quiser saber 
da previsão 
do tempo.
Serão dados 
atualizados de 
hora em hora".

Benedito Destro, chefe de 
gabinete da Prefeitura de 

Barra Bonita, sobre a estação 
metereológica que será instalada 

no município

P A R A  P E N S A R

"As viagens 
constituem a 
parte fú til da 
vida das pessoas 
sérias e a parte 
séria das pessoas 
fúteis."

Mme. de Swetchine
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Arquivo Fernanda Benedetti/O ECO

Com a anulação da licitação para concessão do transporte coletivo em Lençóis, serviço continua sendo feito pela Viação Mourão

Cancelado!
Falta de justificativa de exclusividade no edital leva o prefeito José Antonio Marise 
a cancelar licitação para a concessão do serviço de transporte coletivo urbano; 
novo processo deve demorar quatro meses e serviço continua com a Mourão

Cristiano Guirado

Uma imprecisão técnica 
na elaboração do edital de li
citação para a concessão dos 
serviços de transporte coleti
vo urbano, levou o prefeito 
José Antonio Marise (PSDB) a 
tomar uma decisão dolorida. 
No final da semana passada, 
o prefeito cancelou o proces
so licitatório do circular -  no 
qual a prefeitura trabalhou 
durante praticamente todo 
ano de 2007 -  depois que o 
advogado bauruense Alfre
do Enéias Gonçalves d'Abril, 
entrou com recurso -  como 
pessoa física -  questionando 
um aspecto determinado no 
edital. O ato de anulação foi 
assinado na sexta-feira 10, e 
publicado no dia seguinte, 
e a atual concessão -  que já 
está na terceira prorrogação -  
terá seu prazo estendido por

mais 120 dias.
Isso porque o artigo 16 da 

lei 8987/95, a lei de conces
são e permissões de serviços 
públicos, diz que a outorga 
de um serviço não terá cará
ter de exclusividade, salvo no 
caso de inviabilidade técnica 
e econômica. "Antes da lici
tação, teríamos que ter pu
blicado um ato explicando 
o porquê da necessidade de 
exclusividade no caso da con
cessão de transporte coletivo 
urbano", explica Marise. Se
gundo o prefeito, em Lençóis 
Paulista a concessão desse 
serviço deve ser feita a uma 
única empresa, pelo tama
nho do município. "A cidade 
não comporta mais de uma 
empresa explorando esse ser
viço. Ficaria inviável econo
micamente e ainda poderia 
encarecer a tarifa", completa.

Marise diz que só tomou

a decisão para não complicar 
o processo. "Pessoalmente, 
acho que poderiamos discutir 
isso judicialmente, mas para 
que essa licitação não fique 
dependendo de uma decisão 
judicial para acontecer, acha
mos por bem cancelar o pro
cesso e realizar novamente 
após a publicação da justifica
tiva", afirmou. Ainda segundo 
o prefeito, publicar uma jus
tificativa explicando que não 
é possível fracionar o serviço 
pelo tamanho da cidade, é al
go muito simples. "Não temos 
interesse em complicar esse 
processo e entendemos que 
isso poderia demorar muito 
tempo", continua.

A pressa de Marise com 
a licitação é justificável pelo 
valor que a prefeitura deve re
ceber da empresa vencedora: 
no mínimo R$ 750 mil. Mas 
a anulação do processo não

atrapalha o dia-a-dia da pres
tação dos serviços, já que a 
Viação Mourão, empresa que 
faz o transporte circular já tra
balha com os trajetos previs
tos no edital de licitação.

Segundo Marise, a altera
ção do decreto justificando a 
exclusividade já está pronta, e 
novo edital deve ser publicado 
em um prazo entre 15 e 20 
dias, marcando o lançamen
to do novo processo licitató- 
rio. Serão mais 30 dias para 
a apresentação das propostas. 
"Se tudo correr bem, em 120 
dias já vamos saber o nome da 
empresa vencedora", finaliza.

O advogado Alfredo 
Enéias Gonçalves d'Abril foi 
procurado pela reportagem 
do jornal O ECO para falar 
sobre os motivos que o leva
ram a questionar a licitação. 
Ele não foi encontrado nem 
retornou a ligação.

NÃO
CONCORDO

.COM
http://naoconcordocom.blogspot.com/

POR ALCIMIR CARMO

Em sessão extraordiná
ria, os vereadores de Len
çóis Paulista aprovaram a 
resolução da Mesa da Câ
mara que permite doação 
de dois carros para a Pre
feitura Municipal. A medi
da determina que os veí
culos devam ser utilizados 
na área da saúde, o que é 
contraproducente, quando 
não, flagrantemente ilegal 
porque a Câmara não pode 
decidir onde é que a prefei
tura vai utilizar os veículos. 
Haja altruísmo!

Generoso presidente da 
Câmara, Nardeli da Silva, se 
a Casa de Leis tem dois mo
toristas para apenas um car
ro, das duas, uma: um ficará 
ocioso ou a frota será refeita 
com novos veículos. Prova
velmente, a segunda opção. 
Se confirmada a compra de 
novo(s) veículo(s), cai por 
terra seu discurso de que o 
Legislativo zela por econo
mia. Que tal economizar de 
verdade. Aja com transpa
rência, presidente!

Aliás, no discurso, há a 
insistência de que a Casa 
devolveu boas sobras finan
ceiras de duodécimo, cujo 
montante daria até para 
comprar dois bons novos 
carros. Contudo, esquece 
de mencionar que houve o 
aumento ilegal nos salários 
dos vereadores. Ainda bem 
que o Tribunal de Contas 
obrigou a devolução. No 
máximo, diz que houve er
ro de cálculo. Ahhhh, jacu é 
o povo? Vai pensando!

E em Barra Bonita, o 
vereador Zezinho Biliazzi, 
condenado por estelionato, 
ainda permanece no cargo 
graças à velocidade e, em 
especial, a vontade (ou falta 
dela) do presidente que ain
da não finalizou processo 
de cassação. Não se sabe o 
porque de tanta demora nu
ma decisão que não pode 
ser outra senão a do cum
primento da lei. E a lei cassa 
os direitos (e os cargos) po
líticos de condenados.

A sobrevida política de 
Biliazzi, segundo colegas 
na própria Casa é por conta 
do apoio do atual presiden
te Manoel Fabiano Ferreira, 
seu primo, que busca esgo
tar todas as alternativas de 
defesa. É uma luta inglória 
porque se trata de defender 
o indefensável. Zezinho vo
tou pela reeleição de Ferrei
ra. Engraçado como pode 
um projeto seguir mais ou 
menos rápido, dependendo 
a quem beneficia.

Com extrema celeridade,

foi aprovada pelos vereado
res de Barra Bonita a doação 
de extensa área de terras a 
uma empresa de Piracicaba 
de equipamentos fabrís. Há 
a promessa de gerar empre
gos e impostos. O que não 
ficou claro é a quantidade e 
em quanto tempo. O proje
to foi apresentado e apro
vado em tempo recorde. 
Tomara que essa área seja 
mesmo utilizada para o fim 
proposto.

E celeridade é o grande 
problema da administração 
comunista do ex-petista, 
ex-padre Mário Donizete 
Teixeira, em Barra Bonita. 
Embora detentora de uma 
das maiores arrecadações 
da região, pouca obra é le
vada a efeito na cidade e 
algumas iniciadas fazem 
aniversários no tempo de 
paralisação. A população 
reclama também da má 
qualidade da manutenção 
de obras existentes.

E o ex-vereador Ario- 
valdo Ari Gabriel reverteu, 
no Tribunal de Justiça, a 
sentença que absolvia o 
ex-prefeito José Carlos de 
Mello Teixeira em relação 
ao superfaturamento nas 
obras e fracionamento na 
licitação para construção 
do Pavilhão de Exposições. 
Essa notícia ainda não veio 
no Expresso Tietê (ET) com 
o mesmo destaque dado 
quando da sentença favo
rável de primeira instância 
ao ex-prefeito.

E o pau ta, literalmen
te, comendo solto "nas es
colas, nas ruas, campos e 
construções" e eu acrescen
taria nas praças e nos mor
ros e até dentro de casa. 
Que digam os familiares 
do Juninho, assassinado 
por seis policiais militares 
em Bauru. No Rio de Janei
ro, em apenas seis meses, 
foram registradas 800 mor
tes de civis em conflitos 
com policiais. Em 20 anos 
de ditadura não chegaram 
a 100 os mortos pelo regi
me de exceção.

Mas não precisa nem ir 
muito longe para entender 
que há excesso nas ações 
policiais. Em Macatuba, 
um funcionário público foi 
agredido pela PM porque 
tentava apaziguar uma bri
ga. A corporação, importan
tíssima à segurança pública 
e composta por grande con
tingente de excelentes pro
fissionais, precisa rever seu 
quadro, remuneração, apa- 
relhamento de inteligência. 
Aja, Serra! Haja tucanos!

g a n h a d o re s dos  
S u p er P rêm ios í

• Carro: Irinio Cacciolari
- Moto: Cláudio Aldo Pinto
• 10 vales-compra de R$200,00: Locadio de Oliveira; 
Milton Garcia; Karina Soares da Silva; Sildania Pisani; 
Adelson Rodrigues; Márcia Aparecida Lopes Parella; 
Márcio Silveira Gabriel; Rosa M. S. Alves; Rogério 
Fogás; Maria Inez Portoni Oblatore.
• 10 vales-compra de R$100,00: Paulo Augusto 
Zanon; José Francisco de Carvalho; Milton Garcia; 
João Vitorio Avelino Neto; Fábio Placca Tagliatella; 
Alexandre Girardi Bovolenta; José 
Evaristo Tavares; Thereza Rampazio 
da Silva; André Filiol Beilin; Luzinete 
Fernandes de Jesus.

a U ^ E R M E A C A D O S

http://naoconcordocom.blogspot.com/


P R O F I S S I O N A L I Z A N T E

Sobram
candidatos
Centro Municipal de Formação Profissional realiza seleção para preenchimento 
de 410 vagas; 750 candidatos realizaram as provas, que terminaram ontem

Da  Redação

A procura crescente por 
cursos de capacitação profis
sional tem deixado o CMFP 
(Centro Municipal de Forma
ção Profissional), em Lençóis 
Paulista, operando no limite 
da capacidade. Para o primei
ro semestre de 2008, foram 
750 inscritos para 410 vagas 
disponíveis. O processo seleti
vo terminou ontem. Segundo 
o diretor do centro, Wanderley 
Francatti, pelo menos por en
quanto não há como aumen
tar o número de vagas.

Os resultados do processo 
seletivo para o primeiro se
mestre de 2008 estarão dispo
níveis a partir de 7 de feverei
ro, na sede do CMFP. As aulas 
começam depois do carnaval.

As vagas são oferecidas para 
os cursos de artesanato, costura 
industrial, eletricidade residen
cial, informática, inclusão di
gital, marcenaria, mecânica de 
automóveis e pintura em tecido 
e madeira, no PIPM (Programa 
de Iniciação Profissional de 
Menores) e do PCFP (Programa 
Comunitário de Formação Pro
fissional). As aulas acontecem

no sede do CMFP, nos bairros 
Cecap, Vila Ubirama, Jardim 
Bela Vista, Conjunto Habita
cional Maestro Júlio Ferrari e 
no pátio da estação ferroviária, 
dependendo do curso.

Segundo Francatti, a pro
cura pelos cursos do CMFP 
tem crescido ano após ano pa
ra os cursos oferecidos no pe
ríodo da manhã, tarde e noite. 
Ainda de acordo com o dire
tor do centro, a maioria dos 
candidatos é adulta. O único 
requisito para fazer um cur
so no CMFP é ter no mínimo 
14 anos. Não é exigido grau

PREFEITURA M. MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  DISPENSA DE LICITAÇÃO 06-2008

Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei 8.666/93, a Prefeitura de Macatuba toma público, que 
o Sr. Prefeito RATIFICOU o ato do Secretário Municipal de Compras/Licitações, que DISPENSOU a 
licitação com fundamento no art. 24, XIII da Lei 8.666/93, para a contratação do SENAI -  SERVIÇO 
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSRIAL, para prestar sei^iços de desenvolvimento de 
treinamento/cursos profissionalizantes diversos, durante o ano letivo de 2.008, compreendendo: 
fornecimento dos equipamentos necessários, manutenção, materiais didáticos e instrutores qualificados 
para o desenvolvimento dos mesmos, num total de 8.376 horas/aulas, a serem ministrados no CEMP -  
Centro Municipal Profissionalizante “Pedrina de Toledo César”, na Rua Julio Pintucci, 1-27 e no CAF -  
Centro de Atenção à Família, na Rua .Antonio .Alves Nunes, 15077, durante o ano letivo de 2.008, sendo 
5.178 horas/aulas destinadas aos inscritos no CEMP -  Centro Municipal Profissionalizante “Pedrina de 
Toledo César”; 2.438 horas/aulas destinadas aos inscritos nos projetos do Serviço Social e 760 horas/ 
aulas destinadas aos inscritos no Projeto CRAS -  Centro de Referência da Assistência Social, no valor 
de R$ 26,00 por hora/aula, totalizando R$ 217.776,00, face ao disposto no art. 26 da Lei 8.666/93, vez 
que o processo se encontra devidamente instruído.
Macatuba, 16 de janeiro de 2.008

Coolidge Hercos Junior -  Prefeito Municipal

EXTRAVIO
Nilce Alves Santos Lençóis Paulista -  ME, firma estabelecida na cidade de 
Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, à Rua Ângelo Lazari, 192 -  Cidade 
Jardim Caju, cadastrada no CNPJ 04.741.523/0001.40 e Inscrição Estadual 
sob n° 416.100.476.116, declara para os devidos fins que foi extraviado os 
talões de nota fiscal de Modelo 1 sob n° 001 a 205 e notas fiscais venda a 
consumidor modelo 2 série D-1 sob n°s 251, 401 a 450 e 451 e 452. Não nos 
responsabilizamos pelo uso indevido.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 
LENÇÓIS PAULISTA - I P R E M

Antonio Marcos Martins, Diretor do Instituto de Previdência Municipal de 
Lençóis Paulista - IPREM, 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 o seguinte ato oficial:

Portaria n°. 008/2008 de 16.01.2008.........Dispõe sobre a revogação da
Portaria n°. 003/2008 de 02.01.2008, que concedeu Aposentadoria Voluntária 
por Tempo de Contribuição, à funcionária pública municipal Sra. Luciene 
Aparecida de Almeida Ponsoni.

Lençóis Paulista, 16 de Janeiro de 2008.

ANTONIO MARCOS MARTINS 
Diretor do Instituto de Previdência Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 17 de Janeiro de 2008. Na página A6.
Valor da publicação R$ 67,01.

Auto Posto Alameda XV Ltda, torna público que requereu da CETESB, a 
licença prévia para comércio varejista de combustíveis e lubrificantes, sito à 
Rua XV de Novembro, 326 - centro - Lençóis Paulista/SP.

EXTRAVIO
Pizzaria Hábil LTDA-ME, CNPJ n°05.923.127/0001-04, IE n°416.104.462.112, 
estabelecida à Rua 7 de Setembro, 1174 -  Centro -  Lençóis Paulista, comunica 
o extravio dos talões de notas fiscal da série D-1 de n° 001 ao 500 em uso, não 
se responsabilizando pelo uso indevido dos mesmos.

j u í z o  d e  d ir e it o  d a  c o m a r c a  d e  l e n ç ó is  p a u l is t a /s p
CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO JUDICIAL/SEÇÃO CÍVEL 

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
O DR. MARIO RAMOS DOS SANTOS, MM. Juiz de Direito da 2̂  Vara da Comarca de 
Lençóis Paulista, SP, na forma da lei, ...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, e em 
especial ao (à) requerido (a) LOKA MUNCK -  LOCAÇÕES DE MUNCK S/C LTDA, 
que tinha como endereço a R. Coronel Joaquim Anselmo Martins, n. 1733, Lençóis Pau- 
lista/SP, atualmente em lugar incerto e não sabido que por este Juízo processam-se os 
atos e termos da ação de dissolução e liquidação de sociedades, na qual CÉSAR BRAS 
DEGA LOPES é autor e constam como requeridos VALDENIR RODRIGUES DO PRA
DO e LOKA MUNCK -  LOCAÇÕES DE MUNCK S/C LTDA e deles verificou constar 
a petição inicial distribuída aos 12/04/2004, que tem o seguinte teor: o autor requer 
seja deferida a tutela antecipada, determinando o bloqueio do veículo de placas n. CNP 
6934, de propriedade do requerido, considerando que o mesmo apropriou indevidamente 
do equipamento, tendo ido laborar com o mesmo na cidade de PALMAS, no estado de 
Tocantins, sem qualquer autorização, ameaçando, assim, a garantia de eventual indeni
zação e o pagamento dos valores devidos ao autor. O autor firmou contrato particular de 
sociedade de fato com o requerido, através do qual, adquiriu um equipamento munck de 
propriedade do Sr. Palmiro, vendedor da empresa HIRAUGUINCHO, estabelecida no 
município de Piracicaba/SP, pagando pelo mesmo a quantia de R$ 23.000,00 (vinte e três 
mil reais), pagos em 05 (cinco) parcelas sendo a primeira no valor de R$ 8.000,00 (oito 
mil reais) e as quatro parcelas remanescentes no valor de R$ 3.750,00 (três mil, setecen
tos e cinquenta reais), cada uma, o qual foi instalado num caminhão de propriedade do 
requerido Sr. VALDENIR RODRIGUES DO PRADO e o lucro com as locações seriam 
divididos entre ambos. A nota fiscal de aquisição foi emitida em nome do investigado e 
a documentação da sociedade, no entanto, o Sr. VALDENIR RODRIGUES DO PRADO, 
mudou-se da cidade de Lençóis Paulista, levando referido equipamento sem a autoriza
ção do requerente para trabalhar na cidade de PALMAS/TOCANTINS, sem que contudo 
viesse a fazer qualquer prestação de contas, ou mesmo fizesse qualquer pagamento para 
adquirir o equipamento. O requerente, então por via telefônica localizou o requerido, e 
tentou compor-se amigavelmente, vindo a acordar que adquirira a residência do reque
rido e o valor do equipamento seria deduzido do valor do imóvel. No entanto, o negócio 
não se concretizou. Sendo certo que no dia 16/03/04, o requerido informou que não lhe 
pagaria nada pelo equipamento, não o devolveria e ainda disse que eventual valor devido 
já havia sido pago, o que gerou a presente ação. Por tudo isso, foi instaurado inquérito 
junto a Delegacia de Polícia de Lençóis Paulista, para averiguação de apropriação indébi
to, cujo feito, encontra-se em curso, com a oitiva de testemunhas. A empresa de locação 
do equipamento foi denominada de LOKA MUNCK, como de propriedade do autor e do 
requerido, conforme demonstra o incluso cartão de visita ora anexado, inclusive tendo 
sido informado no referido cartão o número do telefone do requerente, conforme de
monstram as contas telefônicas, documentos. Mais, a LOKA MUNCK, vinha prestando 
serviços de locação de munck a diversas empresas da região tendo sido rateado até então 
todas as despesas e receitas. Em virtude disso, o requerente sofreu prejuízo, com o valor 
da aquisição do equipamento denominado MUNCK no valor de R$ 23.000,00 (vinte e 
três mil reais), cujo valor foi pago na aquisição do equipamento, demonstrado através dos 
depoimentos de testemunhas, ouvidas junto a Delegacia de Polícia da cidade de Lençóis 
Paulista, no inquérito, onde se apura apropriação indébita do requerido, motivo pelo qual, 
requer seja o requerido condenado ao pagamento da importância acima, como medida 
de direito, bem como determinada à dissolução da sociedade de fato mantida entre as 
partes. Dispõe o artigo 927 do Código Civil: que: aquele que por ato ilícito (arts. 186 e 
187), causa dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Assim, o autor pretende ressarcir-se 
dos prejuízos provocados pela conduta irregular do requerido, orçada em R$ 23.000,00 
(vinte e três mil reais), bem como dissolver a sociedade de fato, mantida entre as partes. O 
autor requer a designação de audiência de instrução e julgamento, citando-se o requerido, 
para querendo comparecer à audiência que for designada, ou apresentar sua contestação 
sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, deven
do o requerido, a final ser condenado ao pagamento da importância de R$ 23.000,00 
(vinte e três mil reais), referente aos prejuízos materiais sofridos, mais juros de mora, 
correção monetária, desde a citação, honorários advocatícios na base de 20% sobre o 
valor do débito, custas processuais e demais consectários legais e de estilo. Protesta pela 
atualização do valor desde a data da aquisição do equipamento, até a data do efetivo 
pagamento, monetariamente corrigido. Requer provar o alegado por todos os meios de 
provas em direito admitidas, especialmente pelo depoimento pessoal do requerido , prova 
testemunhal, cujo rol é apresentado abaixo, requerendo desde já a intimação das mesmas 
para comparecerem à audiência que for designada. Requer ainda seja deferido os BE
NEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA, considerando que o veículo 
acidente era o único bem que a requerente possuía e não possui condições de arcar com 
custos processuais. Dá-se a causa o valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), para 
fins fiscais.” E, para que ninguém alegue ignorância é expedido o presente, com prazo de 
20 (vinte) dias, findo o qual será considerado citado da ação LOKA MUNCK -  LOCA
ÇÕES DE MUNCK S/C LTDA e, do prazo subsequente ao primeiro, de 15 (quinze) dias 
para apresentar a contestação, sob pena de não o fazendo presumirem-se aceitos como 
verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial, nos termos dos arts. 285 c.c. 319 do 
CPC, e que para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância é 
expedido o presente que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, no Jornal local 
por no mínimo duas vezes e afixado no átrio do Fórum, no local de costume. Lençóis 
Paulista, 11 de dezembro de 2007. Eu, (a) Viviane Saito Galdino da Silva, escrevente, 
mat. 818.133-4, digitei. Eu, (a) Edson José Teixeira Barros, matrícula 308.263, escrivão 
diretor, conferi e subscrevo.

MÁRIO RAMOS DOS SANTOS,
JUIZ DE DIREITO

Os cursos oferecidos pelo Centro de Formação Profissional 
tiveram 750 inscritos para apenas 410 vagas

de escolaridade. Os cursos de 
costura e informática são os 
mais procurados.

Francatti diz que o CMFP 
tem projetos para expandir 
o número de vagas e mesmo 
ampliar o número de cursos, 
mas os planos esbarram prin
cipalmente no problema do 
espaço físico. Todas as salas 
utilizadas pelos cursos esta
riam com horário fechado. Ele 
conta que aguarda a liberação 
de uma área na antiga destila
ria e a liberação de uma sala 
no Conjunto Habitacional 
Maestro Júlio Ferrari.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 005/2008 -  Processo n° 012/2008 
Objeto: aquisição de pneus para os veículos da frota da Municipalidade 
-  Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 
29 de janeiro de 2008 às 14:00 horas -  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, 16 de janeiro de 2008. JÚLIO 
ANTONIO GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 004/2008 -  Processo n° 011/2008 
Objeto: registro de preços para aquisição de tijolos -  Tipo: Menor 
preço -  Recebimento das propostas e das amostras: 29 de janeiro de 
2008 às 11:00 horas -  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, 16 de janeiro de 2008. JÚLIO ANTONIO 
GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 003/2008 -  Processo n° 010/2008 
Objeto: registro de preços para aquisição de cimento -  Tipo: Menor 
preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 29 de janeiro 
de 2008 às 10:00 horas -  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, 16 de janeiro de 2008. JÚLIO ANTONIO 
GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS 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 7 de 2.01.2008...........Determina a implementação da nota de
dotação.
Decreto 8 de 2.01.2008...........Orça a Receita e Fixa a Despesa do
Serviço Autônomo de Agua e Esgotos -  S.A.A.E de Lençóis Paulista, 
para o exercício financeiro de 2008
Decreto 9 de 2.01.2008...........Fixa a Despesa do Centro Municipal de
Formação Profissional “Prefeito IDEVAL PACCOLA” para o exercício 
financeiro de 2008.
Decreto 10 de 2.01.2008...........Orça a Receita e Fixa a Despesa do
Instituto de Previdência Municipal -  IPREM de Lençóis Paulista, para 
o exercício financeiro de 2008.
Decreto 11 de 2.01.2008...........Abre, nos termos da Lei Municipal n°
3.795 de 19.12.2007, crédito especial no valor de R$ 70.000,00, visando 
a construção de pista de skate em área de lazer no Bairro Cecap/Fiesp.
Decreto 12 de 2.01.2008...........Abre, nos termos da Lei Municipal
n° 3.789 de 19.12.2007, crédito especial no valor de R$ 80.000,00, 
visando a execução de obras de ampliação e reforma da Unidade Básica 
de Saúde Dr. João Paccola Primo e do PSF Dr“ Irene Alcídia da Costa 
Andrade.
Decreto 20 de 2.01.2008...........Dispõe sobre a suplementação de
verbas no valor de R$ 709.000,00.
Portaria 12 de 15.01.2008...........Nomeia Eliane Mara Boso para o
cargo de Assistente Técnico Administrativo.
Portaria 13 de 15.01.2008...........Nomeia Kátia Regina Policarpo para
o cargo de Assistente Técnico Administrativo.
Portaria 14 de 15.01.2008...........Exonera Nelson Barbosa Dias da
função temporária de Agente da Construção e Manutenção -  Pedreiro
-  término de contrato.
Portaria 15 de 15.01.2008...........Exonera Maurinei Ferraz de Arruda da
função temporária de Auxiliar da Manutenção -  término de contrato.
Portaria 16 de 15.01.2008...........Exonera Antonio Pedro Matias da
função temporária de Agente da Construção e Manutenção -  Pedreiro
-  término de contrato.

Lençóis Paulista, 16 de janeiro de 2008.

Leandro Orsi Brandi 
Diretor Administrativo

Publicado no jornal O Eco, no dia 17 de Janeiro de 2008. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 299,60.
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Tempo
e temperatura
Barra Bonita terá estação do Instituto Nacional de Meteorologia; 
convênio que permite a instalação do equipamento no município 
foi assinado pelo prefeito padre Mário Teixeira no ano passado

Sandro Alponte

Os equipamentos que fa
rão parte da estação meteoro
lógica de Barra Bonita chega
ram nesta semana no muni
cípio. Agora a administração 
aguarda a presença de técnicos 
do Inmet (Instituto Nacional 
de Meteorologia) para que o 
material seja instalado. Ainda 
não há data definida.

O convênio que permite a 
instalação da estação no municí
pio foi assinado em meados do 
ano passado pelo prefeito padre 
Mário Teixeira (PC do B). A Câ
mara de Vereadores aprovou a lei 
em setembro e, logo em seguida, 
o Executivo sancionou. "Somos 
uma das poucas cidades do Es
tado de São Paulo que terão o 
equipamento", destacou o chefe 
de gabinete da Prefeitura de Bar
ra Bonita, Benedito Destro.

De acordo com o diretor 
do Inmet em São Paulo, José 
Reinaldo Falconi, existem em 
São Paulo 25 estações e há 
previsão de serem instaladas 
mais cinco em 2008. "É um 
projeto de redimensionamen
to da captação de dados que 
envolve todo o país e que es
tamos fazendo com o suporte

da Organização Mundial de 
Meteorologia. Hoje, temos 
400 estações distribuídas pe
lo Brasil e não é fácil manter 
uma rede de captação de da
dos permanentemente fun
cionando. Nosso território é 
muito grande", diz Falconi. 
"Então, como não temos áreas 
disponíveis, fazemos parcerias 
como esta realizada em Barra 
Bonita. O município nos ce
de o terreno e estrutura e nós 
entramos com o equipamento 
que custa em torno de 20 mil 
dólares", afirmou.

O equipamento de captação 
de dados, que será instalado em 
um terreno de 196 metros qua
drados, consiste em um mastro 
de aproximadamente 10 metros. 
"Na ponta é que vão todos os 
sensores", explica Falconi.

n a  in t e r n e t
Para ter acesso aos dados 

captados pela estação meteoro
lógica da cidade, o interessado 
terá que acessar o site www.in- 
met.gov.br e localizar a área de 
Barra Bonita. "Por se tratar de 
uma região agrícola, a estação 
vai auxiliar bastante", acredita 
Destro. "Mas vai servir para to
do mundo que quiser saber da

previsão do tempo. Serão dados 
atualizados de hora em hora".

A estação meteorológica 
coleta automaticamente tem
peratura, umidade, pressão 
atmosférica, precipitação, di
reção e velocidade dos ventos 
e radiação solar. A cada hora, 
estes dados são integralizados e 
transmitidos, via satélite, para a 
sede do Inmet, em Brasília.

Ao Instituto Nacional de 
Meteorologia fica a respon
sabilidade de fornecer, por 
empréstimo, os sensores, ins
trumentos e equipamentos ne
cessários ao funcionamento da 
estação, manter e operar a es
tação, executar periodicamen
te inspeções técnicas necessá
rias à manutenção, operação 
e conservação da estação, de 
seus sensores e dos demais ins
trumentos que a compõem.

Cabe ao Inmet ainda assesso
rar o município no desenvolvi
mento de estudos e pesquisas de 
seu interesse; fiscalizar o cumpri
mento das normas técnicas que 
disciplinam o funcionamento 
das estações climatológicas, re
passar os dados coletados pela 
estação e designar um gerente 
para supervisionar e assessorar 
em todas as atividades.

Terreno no Jardim dos Ipês será preparado para receber os equipamentos da estação meteorológica

m a c a t u b a

Centro de Lazer ganha campo society
Em breve, o Centro de 

Lazer do Trabalhador, em 
Macatuba, terá um campo de 
futebol society. O espaço é 
uma reivindicação antiga da 
comunidade. Nesta semana, 
a prefeitura começou a colo
car a grama no campo, traba
lho que deve se estender até 
o final da semana. Dentro 
de três a quatro meses, que 
é o tempo necessário para a 
fixação da grama, o campo 
já terá condições de uso e vai 
sediar campeonatos.

O campo society foi 
construído no local onde fi
cava a quadra. O espaço tem 
medidas oficiais. A prefei
tura investiu cerca de R$ 12 
mil na melhoria. Desse total,

Foto Divulgação

Novo campo de society do Centro de Lazer do Trabalhador 
está recebendo grama e deve ser liberado em quatro meses

R$ 8 mil foram para a aquisi
ção da grama. Os outros R$ 4

mil foram para mão-de-obra 
e outros materiais.

ftuningà
P R O FISSÕ ES DA SAÚDE
Unidade de Pós-Graduação

Bauru - SP

A Uningá/Bauru estará 
realizando hoje (17/1), 

das 17h às 19h, triagem 
para a seguinte área:

ORTODONTIA
(APARELHO BUCAL)

IMPLANTODONTIA
Mais informações:

Rua Hermiuio Pinto, 13-51 Jem frente ao HotelObeldPlaza) 
OU pelo telefone (14) 32144612 ^

http://www.in-met.gov.br
http://www.in-met.gov.br
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"1 ,78 .
' BSEl 09 SM M ZSZM ]' 

RUA MUNICIPAL KM IS  
DIST. VANGLORIA 

PEDERNEIRAS

Confira no Giro Social quem passou 

pela Cacau e Cia e Pizzaria Hábil nesta 

semana. É o lençoense curtindo o verão!

Cíntia Fotografias Cíntia Fotografias

y

Cíntia Fotografias

>  u

Cíntia Fotografias

Silvana e Marcos

Cíntia Fotografias Cíntia Fotografias

Cíntia Fotografias Cíntia Fotografias

Cíntia Fotografias Cíntia Fotografias

Lucimara e André

Ricardo, Adriana e Breno

Cíntia Fotografias

Cíntia Fotografias
m M L m
l’nstn liliiii*i'niiic»i'in AXimIvIo

SUPER PROMOÇÃO
Á  VISTA)

G4S. COMUM R$ 2,439 
ÁLCOOL: R$ 1,289
DIESEL R$ 1,849

A os S o m in g o s  
m ú síea  oo yIvo

POSTO: 3264-9665
3263-0337

PoulUta
Raquel, Gabriel e Leandro

Cíntia Fotografias

Cíntia Fotografias

Rodízio todas as quintas

DISK PIZZA
0204
2620

INDISCUTIVELMENTE A MELHOR!
PIZZAS LIGHT - PIZZAS DOCES - CALZONES - PORÇÕES - SUCOS - BATIDAS - BEBIDAS EM GERAL

AV. BRASIL, 7 2 2 -LENÇÓIS PAULISTA

AGORA NO
TICO TINTAS

BELL^ OR
Aqui você tem os melhores preços! 
Qualidade e o melhor atendimento!

Venha Conferir!

Fone: (14) 3263.1315
R. Cel. Joaquim Gabriel, 506 ^
Centro - Lençóis Paulista

Roberto Dias
(14) 9722.4014


