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A dupla lençoense André & Matheus abre a feira no dia 
25 de abril; abaixo, os sertanejos Edson & Hudson que

Facilpajá 
tem quatro 
shows 
definidos
André & Matheus, NX Zero e Edson & 

Hudson já tem show confirmado na feira; 

Daniel encerra a festa no dia 4 de maio

Começa a sair a programa
ção da edição 2008 da Facilpa 
(Feira Agropecuária, Comer
cial e Industrial de Lençóis 
Paulista) que acontece entre os 
dias 24 de abril e 4 de maio no 
recinto José Oliveira Prado. O 
tradicional show da terra, com 
artistas locais, que acontecia 
no meio da feira, este ano foi 
transferido para a abertura. 
No dia 25 de abril se apresen
ta a dupla André & Matheus. 
No sábado 26, a atração é o 
grupo NX Zero, banda que ga
nhou vários prêmios e será a 
novidade da feira este ano. No 
domingo 27 tem Edson & Hu
dson. Segundo o coordenador

da Facilpa, José Oliveira Pra 
do, estes shows já estão con 
firmados. Outra atração que já 
está definida é o show de Da 
niel, que vai marcar o encerra 
mento da festa com ingresso 
valendo um quilo de alimento 
não-perecível. O ECO apurou 
extra-oficialmente que grupo 
Roupa Nova se apresenta no 
dia 2 de maio e Bruno e Mar 
rone no dia 3. Segundo Prado, 
a pesquisa que ajuda na esco 
lha dos artistas pela internet 
já foi encerrada. Os campeões 
de votos foram Victor & Léo. A 
diretoria trabalha para trazer o 
show da dupla, mas eles ainda 
não têm data confirmada.

Acima, o grupo NX Zero que se apresenta no sábado; 
abaixo, o cantor Daniel que encerra a 31® Facilpa no

dia 4 de maio

A G U D O S

Vereadores aumentam salários em mais de 30%
Os vereadores de Agudos se 

concederam um aumento de 
mais de 30%. O projeto foi vo
tado na surdina, em sessão re
alizada no início de dezembro

do ano passado e já está valen
do. O edital foi publicado dia 
8 de janeiro. Com o reajuste, 
a remuneração que era de R$ 
2,7 mil passou para R$ 3,7 mil.

Para o presidente do Poder Le
gislativo o aumento foi de R$ 2 
mil, ou seja, de R$ 4,9 mil foi 
para R$ 6,9 mil. O presidente 
da Câmara de Agudos, Nelson

Assad Ayub (PP), O Nelsinho, 
justificou que o aumento é ba
seado nos índices de reajuste e 
nos salários dos deputados. Se
gundo entendimento do TCE

(Tribunal de Contas do Esta
do), o aumento de remune
ração dos vereadores e outros 
agentes políticos só pode ser 
feita em uma legislatura para

valer na outra. Ou seja, os valo
res aprovados agora só podem 
valer a partir de 2009. O orça
mento do Legislativo é de R$ 
2,28 milhões. ► ►  Página A5

OBRAS

Começa 
reforma na 
Concha Acústica

Começou nessa semana a 
reforma da praça Comenda
dor José Zillo, a Concha Acús
tica. Equipes da diretoria de 
Obras trabalham na retirada 
do calçamento e na desmonta- 
gem do material que pode ser 
utilizado em outros pontos da 
cidade. A obra tem custo pre
visto para R$ 250 mil e deve 
ser concluída até abril. A praça 
existe desde o século 19 e por 
isso o projeto de reforma vai 
preservar ao máximo a arqui
tetura original. ► ►  Página A2

R E L I G I Ã O

Dom  Aloysio 
ordena padres 
no Santuário

Amanhã, a partir das 19h30, 
o Santuário Nossa Senhora da 
Piedade, em Lençóis Paulista, 
recebe uma cerimônia especial. 
Os diáconos Rogério Zenateli, 
32 anos, e Adauto José Martins, 
34 anos, serão ordenados pa
dres. Já o seminarista Luís Gus
tavo Faxina, 25 anos, será orde
nado diácono. A cerimônia terá 
a presença do arcebispo Dom 
Aloysio José Leal Penna, do 
monsenhor Carlos José de Oli
veira e de párocos da comuni
dade lençoense. ► ►  Página A3

Um morador do 
Jardim Nova Lençóis 

brigou com a mu
lher e em retaliação 

ateou fogo na casa e 
depois fugiu. O caso 

foi registrado na 
terça-feira 22. Qua
tro caminhões-pipa 

do SAAE (Serviço 
Autônomo de Água 

e Esgoto) foram des
tacados para conter 

as chamas. O fogo 
causou bastante es
trago na casa. Mó
veis e roupas fica

ram destruídos, mas 
apesar do susto, 

felizmente ninguém 
ficou ferido.

ESPORTES

Copa Record de 
futsal fem inino 
começa amanhã

►► Página A7
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a d m i n i s t r a ç ã o RUA GERALDO PEREIRA DE BARROS

No coração
da cidade
Prefeitura começa a 

obra está orçada em

Cristiano Guirado

Nessa semana, a Prefeitura 
de Lençóis Paulista começou a 
reforma da praça Comendador 
José Zillo, a Concha Acústica. 
Equipes da diretoria de Obras 
trabalham na retirada do cal
çamento e na desmontagem 
do material que pode ser uti
lizado em outros pontos da 
cidade. A obra tem custo pre
visto para R$ 250 mil e deve 
ser concluída até abril.

Segundo a arquiteta Simo- 
ne Diegoli Dalbém, coordena
dora de Planejamento Urbano 
da prefeitura, a idéia do proje
to era preservar ao máximo a 
estrutura da praça, ao mesmo 
tempo em que as obras devem 
deixar um estilo arquitetôni
co definido. "Quando a praça 
foi construída não houve um 
cuidado com o planejamento.
E ela tem vários estilos, sem 
uma definição clara da pro
posta arquitetônica", afirmou. 
"Depois de construída ela foi 
sendo alterada ao longo do 
tempo", completa.

Conforme o jornal O ECO 
pôde apurar, a praça existe des
de o século 19. Documentos 
da década de 1870 -  anterior

reformar praça Comendador José Zillo; 

R$ 250 mil e deve ser entregue até abril

à construção da própria igreja 
-  dão conta de que a Câmara 
de Vereadores da época já pe
dia a construção de uma praça 
no local. Em um mapa da ci
dade, de 1894, a praça já apa
rece sob o nome de Largo da 
Matriz. No século 20 -  não foi 
possível precisar quando -  ela 
foi formatada e denominada 
Praça da Bandeira. E teve esse 
nome até 1967 quando o en
tão prefeito Antonio Lorezent- 
ti Filho, o Tonico, construiu a 
Bmol (Biblioteca Municipal 
Orígenes Lessa) e deu o nome 
à praça em homenagem ao co
mendador José Zillo.

Foi inclusive nessa última 
grande reestruturação, em 
1967, que a praça ganhou boa 
parte dos traços modernistas 
que tem hoje. "Quando a b i
blioteca foi construída veio 
junto a proposta de modernis
mo e alguns traçados clássicos 
que ela tinha foram alterados, 
mas também não foram to
talmente transpostos para o 
modernismo. Enfim, a praça 
ficou descaracterizada", expli
ca Simone.

A maior mudança estrutu
ral será a retirada do chafariz, 
próximo à rua 7 de Setembro,

e a construção de um platô no 
local. Desde que foi instalada, 
em meados dos anos 70, no 
mandato do então prefeito 
Rubens Pietraróia, o chafariz 
nunca teve um funcionamento 
regular. Duas tentativas fracas
sadas de reativar a fonte foram 
feitas durante os governos Ide- 
val Paccola (1983-1988) e Jo
sé Prado de Lima, o Pradinho 
(1997-2000). "A fonte não 
funciona faz tempo e não tem 
condições de ser recuperada. E 
ela ainda tem um problema da 
sua posição em relação ao ven
to e se for ligada vai molhar os 
pedestres", diz a arquiteta.

As calçadas na rua 7 de 
Setembro também serão alte
radas. A prefeitura vai retirar 
os pinheiros que cruzam o 
quarteirão e alargar o passeio 
público de dois para mais de 
quatro metros. Nessa calçada 
serão plantados coqueiros. 
Outra mudança pontual será 
a retirada dos vários degraus 
na parte superior da praça e o 
nivelamento do solo, para au
mentar a área útil em futuros 
eventos. O prédio da biblio
teca e da concha acústica não 
serão modificados e vão sofrer 
apenas reparos leves. A praça já foi isolada e os operários trabalham na retirada das pedras que serão trocadas

TEATRO

Marise recebe visita de Jurandy Bueno
O arquiteto Jurandyr Bue- 

no Filho esteve em Lençóis 
Paulista na manhã de quarta- 
feira 21. Ele é o responsável 
pela criação do projeto de 
construção do teatro munici
pal de Lençóis Paulista e veio 
entregar ao prefeito José Anto- 
nio Marise (PSDB) o projeto 
de acústica e cenotécnica do 
teatro. Participou da reunião 
a diretora de Educação e Cul
tura, Izabel Cristina Campa- 
nari Lorenzetti. "Evidente que 
cenotécnica varia, é algo que 
não pára nunca. Então temos

um espaço preparado para ir
mos nos adaptando conforme 
as novidades", explicou o ar
quiteto. "Com isso, está com- 
pletinho o projeto do nosso 
teatro", emenda.

Jurandyr também trouxe 
uma história ao prefeito. Ele 
visitou um grupo teatral da ca
pital paulista dirigido por Mi
guel Falabela, que está apre
sentando o musical "Os Pro
dutores" no teatro Tom Brasil, 
com Juliana Paes no elenco. 
"Um musical demanda uma 
estrutura muito complexa e

quando mostramos esse pro
jeto para o pessoal, eles fica
ram empolgados e disseram 
que cabe até um musical", 
contou. Ele trouxe uma foto 
impressa do projeto do teatro 
autografada por Juliana Paes. 
"Trouxe para o Marise guardar 
porque pelo menos o incenti
vo de mulher bonita ele tem", 
brincou. "Dá sorte", retribuiu. 
No autógrafo, a atriz escreveu: 
"Galera de Lençóis, vamos 
abraçar o teatro com muito 
carinho! Beijão e força para o 
projeto". Bel Lorenzetti, o prefeito Marise e Jurandyr Bueno durante entrevista na manhã de ontem



R E U G I Ã O

Santíssimo sacramento
Diáconos Rogério Zenateli e Adauto José Martins serão ordenados padres amanhã, 

no Santuário Nossa Senhora da Piedade; Luís Gustavo Faxina será ordenado diácono

Da Redação

Amanhã, a partir das 19h30, 
o Santuário Nossa Senhora da 
Piedade, em Lençóis Paulista, 
recebe uma cerimônia espe
cial. Os diáconos Rogério Ze
nateli, 32 anos, e Adauto José 
Martins, 34 anos, serão orde
nados padres. Já o seminarista 
Luís Gustavo Faxina, 25 anos, 
será ordenado diácono. A ceri
mônia terá a presença do arce
bispo Dom  Aloysio José Leal 
Penna, do monsenhor Carlos 
José de Oliveira e de párocos 
da comunidade lençoense. 
O sacramento da ordem tem 
três graus. O primeiro grau é o 
diaconato. O segundo grau é o 
presbiterato, que são represen
tados pelos padres e o terceiro 
grau é o bispado.

Como parte das comemo
rações, está sendo realizado 
um tríduo na capela de São 
Benedito. Hoje é o último 
dia. A missa será realizada às 
19h30. Depois da missa tem 
procissão com a imagem de 
São Benedito até o Santuário. 
Amanhã, às 11h30, tem pro
cissão motorizada com a ima
gem de São Paulo, saindo da 
paróquia de São Pedro e São 
Paulo, no Núcleo.

Os três sacerdotes são len- 
çoenses e iniciaram a vida reli-

Adauto e Rogério, que serão ordenados padres, e Luís Gustavo

giosa na mesma comunidade, 
a de São Benedito. A vocação 
apareceu bem cedo e o desejo 
de servir a igreja só foi crescen
do conforme o tempo passava.

Luís Gustavo será ordena
do diácono, mas sonha em ser 
padre. "Desde pequeno era co
roinha e sempre acompanhei 
minha avó. Depois fui cres
cendo dentro da comunidade 
e descobri minha vocação ali: 
servindo o altar junto com 
o padre, sempre prestando 
atenção. Numa festa de São 
Benedito, um seminarista fez 
a proposta para eu entrar no 
seminário", lembra. Luís Gus
tavo aceitou.

Para Adauto, a vocação

surgiu como numa brincadei
ra. "A minha família sempre 
foi muito católica. Eu ia com 
meus pais para a capela São 
Benedito e depois das missas 
eu brincava com meus irmãos 
e irmãs como se estivesse nu
ma assembléia. Eu levava o 
folheto, eles faziam a parte 
do povo, eu fazia a parte do 
padre. Pegava pratinhos com 
as bolachas Maria e fazia de 
conta que era a eucaristia. Na 
época de Natal, eu organizava 
a novena entre os vizinhos. Eu 
sempre me senti bem dentro 
da igreja e tinha aquela in
quietação. Eu ia todo dia no 
Santuário, rezava para Deus 
e fui percebendo que essa era

minha vocação", conta.
Rogério também cresceu na 

comunidade de São Benedito 
e teve como exemplo o padre 
João. Ainda na juventude, a 
vocação bateu forte. "Eu decidi 
aceitar os convites que foram 
feitos para os encontros vocacio
nais e hoje estamos aqui", diz.

CERIMÔNIA
A cerimônia de ordenação 

começa com uma missa. Logo 
após a proclamação do evan
gelho, é feito um chamado 
para apresentação dos futuros 
sacerdotes. Eles têm que con
firmar que é de livre e espon
tânea vontade que recebem o 
sacramento.

O símbolo do sacramento 
é a unção das mãos. Por meio 
desse gesto o novo padre rece
be o poder de celebrar a missa, 
de realizar as confissões e de 
perdoar os pecados.

"Na hora da nossa ordena
ção é o divino que se encon
tra com o humano. Nós não 
somos dignos, mas Deus nos 
capacita. É um desafio que a 
gente tem pela frente. O que 
eu pretendo é servir o povo 
de Deus, que Ele é o caminho, 
é o amor e a verdade e convi
dar toda a comunidade para 
a nossa ordenação", explica o 
diácono Adauto.

P O L I C I A

Falso seqüestro tem  duas vítim as em  Lençóis
Duas ligações esta semana 

deixaram um político e um 
empresário de Lençóis Paulis
ta passarem por minutos de 
medo e terror por conta do 
golpe do falso seqüestro.

As ligações partiram do Rio 
de Janeiro e dizia que uma pes
soa da família estava seqües- 
trada. Do outro lado da linha, 
alguém chorava e pedia ajuda. 
Aproveitando o desespero das 
vítimas, os bandidos pediam 
um resgate no valor de R$ 20 
mil. O pagamento deveria ser 
feito em depósito bancário. O

golpe só não foi concretizado 
porque as vítimas não esta
vam sozinhas quando recebe
ram as ligações e conseguiram 
saber notícia dos familiares.

Segundo o delegado Luiz 
Cláudio Massa, a polícia não 
tem muito o que fazer em ca
sos como esses. "Não temos 
o que fazer. Geralmente essas 
ligações partem de celulares 
clonados de presídios no Rio 
de Janeiro. Quando a pessoa 
receber uma ligação de um te
lefone desconhecido ou de nú
mero restrito, o melhor a fazer

é não atender", explicou. Mas
sa explica que o segredo para 
minimizar o transtorno nesses 
casos é manter a calma e dife
renciar o trote de um possível 
seqüestro. "A pessoa tem que 
tentar manter a calma. Nunca 
vi um caso desse tipo que fos
se verdadeiro", continua.

Massa explica a diferença 
de procedimento entre um 
golpe e um seqüestro real. 
"O seqüestrador geralmente é 
monossilábico. Diferente des
ses estelionatários que ficam 
tempo falando no telefone

porque sabem que se a víti
ma conversar com alguém o 
golpe cai por terra. Para eles é 
importante que a pessoa não 
tenha tempo de falar com nin
guém", afirmou.

Ainda segundo o delegado, 
os presos escolhem uma cida
de e ficam ligando. "Esse pes
soal fica na cadeia e não tem o 
que fazer. Eles ficam o dia todo 
tramando", diz. "Geralmente 
eles escolhem uma cidade e li
gam para todo mundo para ver 
quem cai. Depois param e vão 
para outra cidade", finaliza.

BARRA BONITA
Uma casa lotérica que fi

ca no Centro de Barra Bonita 
foi assaltada na madrugada 
da terça-feira 22. Os bandi
dos arrombaram a porta e 
levaram cerca de R$ 7,6 mil 
em dinheiro e mais cheques 
que estavam no cofre. A po
lícia só tomou conhecimen
to do furto por volta das 8h 
depois que funcionários do 
estabelecimento chegaram 
para trabalhar. Os assaltan
tes danificaram o sistema de 
alarme da casa lotérica. A Po
lícia Civil de Barra Bonita in
vestiga o caso mas até a tarde 
de ontem não tinha nenhu
ma pista dos bandidos.

a g u d o s
A Policia Militar de 

Agudos capturou na quar
ta-feira 23, por volta das 
12h, um rapaz que estava 
foragido há cinco anos do 
IPA (Instituto Penal Agrí
cola) de Bauru. Segundo 
informações, João Antunes 
de Souza, 35 anos, o João- 
zinho, era procurado pela 
Justiça e cumpria pena por 
furto e estelionato. Ele foi 
capturado próximo a sua 
residência, na Vila Avato.

d r o g a s
Na segunda-feira 21,

após uma denúncia de trá
fico de entorpecentes, a 
Polícia Militar de Lençóis 
Paulista foi até um bar na 
Cecap e encontrou com 
um dos freqüentadores se
te papelotes de cocaína. O 
rapaz disse que a droga não 
era dele. No mesmo bar, os 
policiais encontraram duas 
máquinas caça-níqueis que 
foram apreendidas.

p e s c a d o r
O corpo do lençoense 

Natanael Romão, 34 anos, 
foi encontrado boiando nas 
águas do Rio Tietê na ma
nhã da terça-feira 22. Ele e 
mais dois pescadores foram 
vítimas de afogamento em 
Pederneiras na noite do sá
bado 19. Funcionários de 
uma empresa avistaram o 
corpo de Romão por volta 
das 9h30. A Polícia Militar 
foi acionada e familiares 
estiveram no local para re
conhecimento. O Corpo de 
Bombeiros de Bauru já havia 
encontrado o corpo dos ou
tros dois pescadores. O do 
também lençoense Manoel 
Carlos de Affonso, 41 anos, 
e do bauruense Wellington 
Rogério Mendonça Sou
to, 31 anos. O afogamento 
ocorreu próximo a ponte da 
linha do trem.

M id W est
REPOSITOR DE VENDAS

Sexo; Masculino ou Femino;
Idade mínima: 18 anos;

Grau de instrução: Ensino Médio Completo; 
Residência fixa em Lençóis Paulista; 
Importante possuir carro ou moto.

Os interssados enviar o currículo sob a Sigla: REP/LENÇÓIS para 
R. Dr José Ranieri, n° 1-S5 - Jd. Cruzeiro do Sul - CEP 17030-370 - Bauru - SP



E D I T O R I A L

Legal, m as im o ral
Inúmeras câmaras muni

cipais do interior de São Pau
lo, entre elas Agudos e Bauru, 
no apagar das luzes do ano 
legislativo aprovaram aumen
tos nos salários de prefeitos, 
vice-prefeitos e vereadores. 
De acordo com a lei, o prazo 
para definir o quanto cada 
um desses cargos vai receber 
na próxima gestão vai até um 
mês antes das eleições munici
pais, que serão em 5 de outu
bro. Sendo assim, poderia ser 
votado até 5 de setembro de 
2008. E a legislação permite 
que os vereadores fixem seus 
subsídios em até 75%  do salá
rio de deputado estadual, que 
em São Paulo é de R$ 12.480, 
o porcentual varia conforme a 
população de cada cidade.

A definição do reajuste já 
em dezembro de 2007 pode 
ser o receio do desgaste polí
tico em ano eleitoral, já que o 
novo salário entra em vigor só 
em janeiro de 2009. Ou pelo 
menos teria que ser só no ano 
que vem, porque em Agudos 
o reajuste é a partir de agora, 
em 2008. E os vereadores au
mentaram em 30% seus ven
cimentos que eram de R$ 2,7 
mil. Passaram a ganhar R$ 3,7 
mil por mês.

Em Bauru, o aumento será 
de 50% a partir de 2009. Os ve

readores enfrentaram resistên
cia, houve protestos no centro 
da cidade e como justificativa 
alegaram que não cobrarão 
pelas sessões extraordinárias. 
O salário que era de R$ 4.040 
vai saltar para R$ 6.225.

Como se vê, a classe política 
não é nada modesta quando o 
assunto é aumento de seus sa
lários. A inflação de 2007 ficou 
em torno de 4,5% e em nenhu
ma Casa de Leis se viu aumento 
com base no porcentual da in
flação. Em Bauru 50%, Agudos 
30%... E por falar em Agudos, 
como justificar um aumento já 
para este ano? Se não houver 
nenhuma lei que prevê o au
mento para agora, os vereado
res correm o sério risco de ter 
que devolver esses valores. Caso 
muito parecido com o que ocor
reu em Lençóis Paulista onde os 
vereadores tiveram que devolver 
dinheiro aos cofres públicos.

É certo que a lei autoriza esses 
aumentos, para a próxima legis
latura, que fique bem claro isso. É 
uma questão legal. Mas num país 
de tantas desigualdades e tantos 
impostos, não dá para dizer que 
a atitude de nossos funcionários 
(sim, porque somos nós, cida
dãos, que os pagamos), de subir 
50% do salário, seja algo moral. 
Isso sem falar do valor do salário 
mínimo, entre outras coisas.

A R T I G O

T-Rex v eg etarian o
Cristiano Guirado

Acabei de descobrir o segre
do do sucesso. Ser um bom jor
nalista consiste, basicamente, em 
administrar a guerra entre o estô
mago e o relógio. O primeiro fica 
sempre cobrando, me lembran
do insistentemente que aquilo 
que eu estou escrevendo não tem 
absolutamente nada a ver com 
aquilo que eu deveria (ou gosta
ria) de escrever. O segundo é me
nos democrático e simplesmente 
faz o tempo passar, arrastando a 
vida, diminuindo o espaço dis
ponível para colher e dispor as 
informações no papel e mandar 
para a gráfica. Tem fome? Tem 
sono? Tem ataques de azia? Azar. 
A produção não pode parar. O 
show tem que continuar!

E já tenho compromisso 
para hoje: vou ser xingado pelo 
meu estômago e xingar o reló
gio. Isso porque recebi a notícia 
de que vou ter que passar horas 
me escaldando no calor de Bau
ru e me acotovelando com a im
prensa regional -  e com dúzias 
de puxas sacos desocupados que 
sempre surgem nessas horas -  
atrás da comitiva do governador 
José Serra, que vem para a região 
fazer seu marketing. Adivinhem 
o horário que o simpático agen
dou? 12h30. E aposto minha 
barba que ele não chega antes 
das 14h. E atrasar é um luxo que 
não se estende à imprensa.

Ontem, por exemplo, por 
conta do relógio o estômago te
ve que tomar como almoço uma 
fritura gordurosa e 600 mililitros 
de refrigerante. Era muita coisa 
por fazer e o relógio abusado 
passando do meio-dia. Mas isso 
é o de menos. Incomoda mesmo 
o reflexo do relógio na qualidade 
da produção. Ainda ontem preci-

sei descobrir quando a praça da 
Concha Acústica foi constituída 
como tal. Revirei dois livros do 
Alexandre Chitto e, obviamente 
não encontrei, e mais obviamen
te ainda não tinha o tempo ne
cessário para procurar mais.

Chitto tem todas as suas 
qualidades, mas organizar in
formações de forma clara e ob
jetiva não era sua especialidade. 
Em compensação, encontrei 
um texto de mais de uma lauda, 
como se dizia na pré-história, 
falando sobre "exímios mata
dores de capivara" que a cidade 
tinha no passado. E aposto mi
nha barba de novo que algum 
"historiador" desocupado -  e 
Lençóis tem dezenas deles -  vai 
aparecer com a informação que 
eu não encontrei, zombar da mi
nha cara e fazer me render mais 
um puxão de orelha (já perdi a 
conta de quantos foram nessa 
semana) por parte dos meus di
retores. Já estou até com o estô
mago preparado para isso.

Fiquei feliz por saber o segre
do do sucesso e ao mesmo tem
po triste por constatar que nun
ca vou conseguir praticar a tal 
fórmula do sucesso. E depois de 
10 anos de guerra entre relógio e 
estômago, me pesa o fato de que 
eu ainda não consigo entender, 
(quem dirá digerir), posiciona
mentos que são padrão da im
prensa. Como se eu fosse um Ti- 
ranossauro Rex vegetariano. Pelo 
menos ainda não tenho úlceras. 
Não que eu saiba. E por falar em 
relógios, andei muito tempo na 
expectativa de chegar aos 30 sem 
um único fio de cabelo branco. 
Quase consegui. Encontrei dois 
na semana passada.

Cristiano Guirado, 29 anos, é 
jornalista

ACONTECE
Acontece em Lençóis 

Paulista. Tem gente venden
do um prêmio de aprovação 
popular, nos mesmos mol
des do prêmio Melhores do 
Ano de O ECO e dizendo aos 
clientes que os resultados e a 
premiação em si serão divul
gados neste jornal. A direção 
do jornal esclarece que até 
agora não foi procurada pelo 
mentor da tal pesquisa e que 
não há (e pelo jeito nem vai 
haver) qualquer negociação 
nesse sentido.

PRÊMIO
Por falar nisso, a edição 

2008 do Melhores do Ano já 
está em andamento. A pesqui
sa para captação da opinião 
pública deve ir às ruas ainda 
no mês de janeiro e os resul
tados serão divulgados entre 
o final de fevereiro e começo 
de março. A cerimônia de en
trega do prêmio já tem data, 
local e atração principal: será 
no dia 12 de abril, no CEM 
(Clube Esportivo Marimbon
do) com animação da banda 
Santa Esmeralda.

VISITA
A informação vem da as- 

sessoria do deputado estadu
al Pedro Tobias (PSDB). O 
governador do Estado, José 
Serra (PSDB), vai estar em 
Duartina hoje. A visita do go
vernador está prevista para as 
13h30 e vem para anunciar 
mais uma etapa das obras de 
duplicação da rodovia Bauru- 
Marília, no trecho que vai de 
Duartina a Garça. Como não 
poderia deixar de ser, hoje 
Duartina deve ser o centro 
das atenções das lideranças 
políticas da região.

ANTES
Antes de ir a Duartina, 

Serra estará em Bauru, no 
Hospital Estadual, para a 
inauguração do Centro de 
Terapia Renal Substitutiva, 
usado por pacientes com 
problemas renais, principal
mente para as sessões de he- 
modiálises. Segundo a asses- 
soria do hospital, o governo 
do Estado investiu cerca de 
R$ 3,6 milhões na construção 
do prédio -  de 2 mil metros 
quadrados -  e na compra de 
equipamentos.

TRIO
E o trio tucano mais famo

so de Lençóis Paulista já acer
tou suas agendas para não 
perder o acontecimento. O 
prefeito José Antonio Marise e 
os vereadores Ismael de Assis 
Carlos, o Formigão, e Manoel 
dos Santos Silva, o Manezi- 
nho já contam as horas para 
ter a oportunidade de chegar 
perto do governador e de sua 
equipe. Estrategicamente, os 
tucanos devem escolher por 
encontrar a comitiva de Serra 
em Duartina, não em Bauru.

INTENÇÕES
O trio não está, neces

sariamente, interessado em 
Serra, propriamente dito, mas 
sim, em um dos membros 
do comboio que deve vir do 
Palácio dos Bandeirantes. É 
grande a possibilidade de que 
o governador venha acom
panhado pelo secretário de 
Transportes, Mauro Arce. E 
é ele que os tucanos querem 
puxar de lado para uma con
versa reservada.

LISTA
Uma lista de assuntos es

pera por Arce em Duartina. Os 
principais são as obras que a 
privatização da rodovia Mare
chal Rondon (SP-300) garanti- 
ria para Lençóis Paulista como 
o trevo de acesso ao Jardim do 
Progresso e as passarelas para 
pedestres ligando o Jardim das 
Nações ao Distrito Industrial. 
E é claro, Arce não vai escapar 
de ter que dar explicações so
bre o andamento das negocia
ções para a pavimentação da 
rodovia Osny Matheus (SP- 
261) entre Lençóis Paulista e 
Águas de Santa Bárbara.

NA LEI
Nessa semana, o prefeito 

Marise comemorou mais uma 
vez o resultado de uma adin 
(ação direta de inconstitucio- 
nalidade) movida por ele con
tra uma decisão da Câmara. O 
Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo concedeu uma limi
nar que invalida a lei que dá di
reito a estudantes e professores 
de pagarem meia-entrada, em 
compra antecipada, em eventos 
artísticos e culturais no municí
pio. O vereador Palamede de 
Jesus Consalter Júnior (PMDB) 
é o autor das duas leis.

HISTORICO
A meia-entrada é uma briga 

antiga de Palamede e consumiu 
boa parte de seus trabalhos le
gislativos no ano de 2007. No 
segundo semestre, o vereador 
teve os projetos aprovados pe
los companheiros sem maiores 
discussões. Na mesma velocida
de com que foram aprovados, 
foram vetados por Marise que 
alegou ser injusto conceder o 
benefício apenas a estudantes e 
professores. Os vereadores derru
baram o veto e o prefeito entrou 
com uma ação para que a justiça 
julgue o mérito da discussão.

OPINIÃO
Ouvido pela Terceira Co

luna, Palamede garante que 
não vai perder tempo pensan
do nisso e diz que a questão é 
simplesmente de opinião. "Eu 
entendo que essa é a posição 
do prefeito Marise. Ele acha 
que não deve estender o bene
fício aos professores da rede 
municipal", diz. Quem mais 
gostou da decisão foi a direto
ria da Facilpa (Feira Agropecu
ária, Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista). Isso porque 
se a lei não fosse derrubada, 
os ingressos antecipados cus
tariam metade do preço para 
estudantes e professores.

NOVO CANDIDATO?
O ex-prefeito de Igaraçu do 

Tietê, José Sahade, está filiado 
em um partido político de Bar
ra Bonita. Ele é membro do PR 
e cogita-se a probabilidade de 
sua inclusão efetiva nas elei
ções 2008. Ainda não se sabe 
qual grupo o PR -  que tem 
como presidente Niasi Calixto 
Maluf -  irá apoiar. Como as 
chances do PSDB ter candida
to a prefeito são remotas, o PR, 
que esteve com os tucanos nas 
eleições de 2004, vai ficar livre 
para escolher quem vai apoiar.

VELHO CANDIDATO
Sem dúvida, o ex-prefeito 

Antonio Osvaldo De Luca é, 
disparado, o pré-candidato a 
prefeito de Barra Bonita que 
mais tem trabalhado nos bas
tidores políticos. Além de en
contros e jantares com amigos 
que o apóiam, De Luca tam
bém tenta levar pelo menos 
mais dois partidos políticos 
para o seu grupo. Um já esteve 
com ele na eleição de 2004.

"Gostaria de assistir o 
show da dupla Victor 
e Léo na Facilpa. É a 
melhor dupla na atuali
dade".

Bruna Martins, secretária
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"Na Facilpa deste ano 
eu gostaria de assistir 
o show do Roupa Nova 
mais uma vez, adoro as 
músicas deles".

Adriano Nora Rocha, 
estagiário

"Seria legal se tivesse o 
show do Daniel, faz al
gum tempo que ele não 
vem. Gosto do Roupa No
va, também seria legal se 
eles viessem novamente 
na feira".

Ana Beatriz de Oliveira,
estudante

Caminhoneiros reclamam do trecho de mão única na Rua José Paccola que dava acesso à rotatória Dairo 
Orozimbo de Souza, próxima ao cemitério. As queixas são de que ali seria a melhor forma para sair da 
rua, pois agora são obrigados a desviar pela Rua Dr. Gabriel Oliveira Rocha, onde na altura do cruzamento 
com a avenida 25 de Janeiro não há espaço para manobrar o caminhão.

FRASE

"Eu sempre 
me senti 
bem dentro 
da igreja e 
tinha aquela 
inquietação.
Eu ia todo dia 
no Santuário, 
rezava para 
Deus e fui 
percebendo que 
essa era minha 
vocação",

Adauto José Martins, diácono 
que será ordenado padre 

amanhã em Lençóis Paulista, 
falando sua vocação

P ARA PENSAR

"A arrogância 
do coração é 
atributo dos 
homens de bem; 
a arrogância 
de modos é 
atributo dos 
imbecis",

Charles Pinot Duclos
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A G U D O S

Contra-cheque gordo
Sem alarde, vereadores de Agudos aumentam seus salários em cerca de 30%; 

remuneração passou de R$ 2,7 mil para R$ 3,7 mil a partir de 1° de janeiro

Da Redação

Os vereadores de Agudos 
estão com salário maior desde 
o dia 1° de janeiro. Sem mui
to alarde e divulgação, eles 
votaram e aprovaram por una
nimidade o reajuste em sessão 
realizada no início de dezem
bro do ano passado. O edital 
foi publicado no último dia 
8 de janeiro. O reajuste foi de 
aproximadamente 30%  e a re
muneração que era de R$ 2,7 
mil passou para R$ 3,7 mil. 
Para o presidente do Poder Le
gislativo o aumento foi de R$ 
2 mil, ou seja, de R$ 4,9 mil 
foi para R$ 6,9 mil.

O presidente da Câmara de 
Agudos, Nelson Assad Ayub 
(PP), o Nelsinho, justificou 
que o aumento é baseado nos 
índices de reajuste e nos salá
rios dos deputados. "Os verea
dores de Agudos não têm au
mento há pelo menos uns oi
to anos e os critérios adotados 
estão dentro da lei. Nada mais 
que isso", afirma Nelsinho.

Foram também divulgados 
os salários de funcionários 
que ocupam cargos públicos 
municipais na Câmara de 
Agudos. O assessor de dire
ção geral recebe R$ 2,7 mil,

Vereadores de Agudos aprovam aumento de salário de 30%

assessor contábil R$ 2,08 mil, 
assessor jurídico R$ 1,8 mil. O 
salário de assessor parlamen
tar varia entre R$ 1,6 mil e R$ 
350. O de assessor de impren
sa é R$ 800. O Legislativo tem 
19 funcionários e o orçamen
to previsto para este ano é de 
R$ 2,28 milhões. A Câmara de 
Agudos tem nove vereadores e 
as sessões são realizadas sema-

nalmente nas segundas-feiras, 
no período da manhã.

O orçamento do municí
pio para este ano é de R$ 46,8 
milhões e a maior fatia do bo
lo vai para o setor de Obras, 
R$ 14,196 milhões. A pasta da 
Educação, que tem 25%  do or
çamento, terá R$ 12 milhões 
e a de Saúde tem previsão de 
R$ 9,6 milhões. O orçamento

do Legislativo é bem maior do 
que o dinheiro que será em
pregado em Ação Social (R$ 
852 mil ), Cultura (R$ 353 
mil) e Esportes (R$ 453 mil).

Segundo entendimento do 
TCE (Tribunal de Contas do 
Estado), o aumento de remu
neração dos vereadores e ou
tros agentes políticos só pode 
ser feita em uma legislatura 
para valer na outra. Ou seja, 
os valores aprovados agora só 
podem valer a partir de 2009. 
Porém, os vereadores de Agu
dos não entendem assim.

r e g iã o
Em dezembro do ano pas

sado os vereadores de Lençóis 
Paulista tiveram que devolver 
R$ 21.199,77 aos cofres públi
cos. É que, através de uma de 
suas auditorias, o TCE apurou 
que foi irregular o reajuste de 
8% feito pelos vereadores em 
seus salários para o exercício 
de 2005.

O órgão notificou o 
prefeito Marise, que deter
m inou a devolução em 18 
parcelas iguais, sob pena de 
inscrição na dívida ativa do 
município. Caso semelhante 
também aconteceu há alguns 
anos em Macatuba.

M A C A T U B A

Lucilla lança projeto para crianças e adolescentes
Os mais de R$ 27 mil le

vantados pelo Fundo da In
fância e Adolescência, das 
doações de imposto de renda 
dos contribuintes macatuben- 
ses, e mais R$ 19 mil doados 
pela Zilor serão utilizados 
num projeto para crianças e 
adolescentes. A informação é 
da vice-prefeita e secretária de 
Assistência Social, Maria Lu- 
cilla Nunes Gouveia (PSDB).

O projeto consiste em ofe
recer atividades extra-curricu- 
lares, como esportes, cultura, 
informática, ações sócio-edu- 
cativas, artesanato, oficinas e

orientações pedagógicas para 
crianças e adolescentes com 
idade entre 11 e 15 anos. A ex
pectativa é de que as atividades 
comecem em um mês. Segun
do Lucilla a execução do proje
to também será uma forma de 
satisfação para a comunidade 
sobre a aplicação dos recursos. 
Pessoas jurídicas podem desti
nar 1% do imposto de renda 
devido para o Fundo. Pessoas 
físicas podem destinar até 6%.

Projetos de capacitação já 
existem no município. A dife
rença nesse caso, segundo Lu- 
cilla, é que o público alvo são

as crianças que estão deixando 
o Educartes. "O prefeito Coo- 
lidge pediu que as crianças 
que terminassem o Educartes 
fossem inseridas em novas 
atividades, para que o apren
dizado continuasse", explica. 
Além disso, haverá recruta
mento nas famílias atendidas 
pela Rede Social, Conselho 
Tutelar e no programa Jovem 
Cidadão. As atividades serão 
espalhadas em vários locais.

O Educartes é um projeto 
educacional lançado pela ad
ministração no ano passado e 
atende as crianças dos bairros

mais periféricos, como Jardim 
Bocaiúva, Planalto, Esperan
ça, Sonho Meu e América. O 
projeto funciona na escola 
de ensino fundamental Caic 
Cristo Rei e consiste em ofe
recer atividades em tempo in
tegral. Quando não estão na 
sala de aula, os alunos estão 
envolvidos em alguma ativi
dade extra-curricular. Só que 
a escola só atende estudantes 
de primeira à quarta série. 
No ano passado, 32 crianças 
completaram a quarta série do 
ensino fundamental e tiveram 
que deixar o projeto.

NÃO
CONCORDO

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

POR ALCIMIR CARMO

Uma retificação em relação à nota da semana passada 
sobre a reversão de decisão judicial em relação às irregula
ridades na licitação das obras do Pavilhão de Exposições 
na gestão Nenê Teixeira, em Barra Bonita. A fonte infor
mou que houve reversão da decisão de primeira instância, 
quando, na verdade, ainda se encontra em grau de recurso 
no Tribunal de Justiça.

★  ★ ★
O que é fato é que o Tribunal de Contas do Estado -  

TCE, isso sim, reconsiderou sua avaliação anterior de que 
nada havia de irregular. Na decisão da Justiça, de primeira 
instância, Nenê Teixeira foi inocentado das acusações. O 
jornal ET fez o maior alarde em matéria favorável ao ex- 
prefeito. O ex-vereador Ari Gabriel ingressou com recurso, 
solicitando a reforma da sentença.

★  ★ ★
Há grande chance de a decisão monocrática ser re

formada, porque, no entendimento dos advogados de 
Gabriel, caracterizadas estão as irregularidades segundo 
avalia o TCE. Bem, mas, meu "mea culpa" é feito aqui e 
espero que o jornal ET faça o dele, não só agora com o no
vo entendimento do TCE, mas, especialmente em eventual 
condenação de Nenê no Tribunal de Justiça!

★  ★ ★
Também em razão da brilhante criatividade da colu

na Apimentado nesta semana, devo dizer que o colega, 
quando quer, produz textos inteligentes dignos daqueles 
que não são analfabetos funcionais ou políticos! Parabéns 
pela última edição. Só não concordo com os paus desme
didos que tanto essa quanto a Chute dão no companheiro 
Lula. Nesta edição, eu mesmo quero bater.

★  ★ ★
A edição da Medida Provisória 410/2007, editada no 

apagar das luzes do ano passado, mostra que o "governo 
dos trabalhadores" é muito mais pernóstico e maldoso aos 
trabalhadores do que o governo de Fernando Henrique 
Cardoso e anteriores. Essa MP, em vigor desde o dia 28 de 
dezembro, permite a contratação de trabalhadores rurais, 
sem registro em carteira, no limite de até dois meses.

★  ★ ★
É óbvio que se trata da institucionalização de fraude! 

O governo do PT, mais do que evitar essa normatização da 
ilegalidade, deveria ter respeitado o compromisso de seu 
presidente com representantes dos trabalhadores. Interes
sante que a MP não estende aos trabalhadores urbanos a 
mesma regra. Quem trabalha na cidade, mesmo que tem
porariamente, tem que ter registro em carteira.

★  ★ ★
É o kit fraude institucionalizado e os pelegos na 

Contag, Fetags e STRs - pseudo-representantes dos tra
balhadores rurais e também dos pequenos produtores 
- apóiam essa MP gestada na Confederação Nacional 
da Agricultura -  CNA e suas federações nos Estados, 
com o a Faesp. O que interessa não é a situação dos 
trabalhadores, mas, "resolver" conflitos, ao invés de 
enfrentá-los, denunciá-los.

★  ★ ★
Institucionalizado, o contrato de gaveta (kit fraude), 

não mais será possível a fiscalização e a caracterização de 
situações de precarização e, em especial, do trabalho es
cravo, pelas autoridades no Ministério do Trabalho e Em
prego, Ministério Público do Trabalho. É o governo dos 
trabalhadores retirando direitos dos trabalhadores, desses 
que o colocaram lá para a sua defesa.

★  ★ ★
Essa MP, na verdade, vem em substituição a outras 

tentativas frustradas de sacanear o trabalhador como na 
famigerada Emenda 3 e na alteração do artigo 618 da 
CLT, os quais, somados ao projeto do deputado federal 
Cândido Vacareza (PT) pretende "flexibilizar" a CLT. São 
balões de ensaio para uma reforma trabalhista que pode 
significar a redução de direitos dos trabalhadores.

★  ★ ★
E para não dizer que não falei do ECO, não resisto em 

puxar a orelha de grande parte da redação. Poderia, erra- 
damente, dizer que a "grande maioria" usa esse termo en
tre aspas para definir que o maior volume de pessoas é por 
essa ou àquela opinião. Na verdade, maioria já define o 
volume preponderante. Assim, não existe pequena m ino
ria e nem grande maioria!

C o t A i e ç a  o s  g a n h a d o r e s  d o s  
S u p e r  P r ê m i o s  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.

aU R ER M EACADO S

http://naoconcordocom.blogspot.com/


Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LENÇÓIS PAULISTA

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS 
ADITAMENTO AO EDITAL N°. 01 /2008 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAU
LISTA faz saber a quem possa interessar, que o edital 
para o preenchimento de cargos vagos de seu quadro 
permanente de pessoal, sujeita ao regime jurídico único 
dos funcionários públicos do município de Lençóis Pau
lista, tem as seguintes complementações e alterações:
1- O conteúdo programático do cargo Agente de Saúde 
passa a ter a seguinte redação:
AGENTE DE SAÚDE
Fundamentos da enfermagem - técnicas básicas; Enfer
magem médico - cirúrgica; Assistência de enfermagem 
em doenças transmissíveis; Ações de vigilância epide- 
miológica e imunização; Assistência de enfermagem em 
doenças crônicas degenerativas: diabetes e hipertensão; 
Atuação de enfermagem em centro cirúrgico e central de 
material; Enfermagem materno-infantil; Atendimento de 
enfermagem à saúde da mulher ; Planejamento familiar; 
Pré-natal, parto e puerpério; Climatério; prevenção do 
câncer cérvico - uterino; Atendimento de enfermagem

à saúde e adolescentes; Cuidados com o recém-nascido, 
aleitamento materno; Crescimento e desenvolvimento; 
Doenças mais freqüentes na infância; Principais riscos 
de saúde na adolescência; Enfermagem em urgência; 
Primeiros socorros; Assistência de enfermagem ao pa
ciente na UTI; Noções de administração; Trabalho em 
equipe - COREN. Lei do exercício profissional; Deon- 
tologia em enfermagem.
2- Para a prova objetiva de Agente Administrativo 
serão 50 questões de conhecimentos Básicos e Gerais 
e não 35 de conhecimentos Básicos e Gerais e 15 de 
conhecimentos Específicos, conforme publicado no 
edital.
E para que chegue ao conhecimento de todos e que nin
guém possa alegar ignorância, faz baixar presente ADI
TAMENTO AO EDITAL N° 01/2008, que será publica
do na imprensa local, nos sites: http://www.mouramelo. 
com.br e http://www.lencoispaulista.sp.gov.br e fixado 
no mural da prefeitura de Lençóis Paulista.
Lençóis Paulista, 23 de janeiro de 2008.

JOSÉ ANTÔNIO MARISE 
PREFEITO MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LENÇÓIS PAULISTA

EDITAL PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
001/2008

A COMISSÃO MUNICIPAL DE SERVIÇO CIVIL, em 
cumprimento a Portaria 27 de 18 de janeiro de 2008, 
informa a abertura de Processo Seletivo Simplificado 
para contratação temporária a ser executado nos seguin
tes termos:
I -  DADOS GERAIS
a) Função: COZINHEIRO
b) Carga Horária: 44 horas semanais
c) Padrão Salarial: CL - 07 - R$ 550,17
d) Contrato de Trabalho temporário pelo período de 06 
(seis) meses
II -  DA INSCRIÇÃO
Os interessados poderão se inscrever no dia 25 de janei
ro de 2008 das 8.30 as 16.00 horas, no Setor de Protoco
lo -  Praça das Palmeiras, n° 55 -  Lençóis Paulista, onde 
os candidatos preencherão ficha de inscrição e entrega
rão cópias dos documentos:
a) cópia da Cédula de Identidade (R.G.).
b) cópia de comprovante de escolaridade -  ensino fun
damental completo.
c) comprovante de exercício da função de cozinheiro(a) 
por no mínimo 06 (seis) meses.
d) comprovante do exigido no ítem III, cuja validade 
sera analisada pela Comissão.
III- DA CLASSIFICAÇÃO

A classificação dos candidatos será efetuada da seguinte forma:
a) Exercício da função de cozinheiro (empregado do
méstico) - 1,0 (um) ponto por mês de exercício.
b) Exercício da função de cozinheiro em instituição do 
ramo de alimentação - 1,5 (um e meio) pontos por mês 
de exercício.
b) Exercício da função de cozinheira no serviço público 
-  2,0 (dois) pontos por mês de exercício.
IV -  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
a) O candidato deverá ter disponibilidade para contra
tação imediata.
b) O critério para desempate na classificação será o de 
maior idade.
c) A contratação do candidato classificado estará con
dicionada ainda, a aprovação do mesmo pelo Setor de 
Medicina do Trabalho da Prefeitura Municipal.
d) O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, 
no caso de se constatar inaptidão para o exercício da 
função.
e) A contratação do candidato, estará condicionada ain
da, a regularidade da documentação exigida para ingres
so no serviço público.
e) Situações omissas no presente edital, serão resolvidas 
pela Comissão Municipal de Serviço Civil.
Lençóis Paulista, 23 de janeiro de 2.008.-

MARCOS NORABELE
PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE 

SERVIÇO CIVIL

Publicado no jornal O Eco, no dia 24 de Janeiro de 2008. Na página A6. Valor da publicação R$ 329,73.

COMUNICADO 
“Frigorífico Santo Expedito 
Ltda. torna publico que requereu 
perante a CETESB a renovação 
de sua Licença de Operação, sito 
a Rua Europa, S/N, Distrito In
dustrial, Lençóis Paulista - SP”.

EXTRAVIO
Nilce Alves Santos Lençóis Paulista -  ME, firma estabelecida na cidade de 
Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, à Rua Ângelo Lazari, 192 -  Cidade Jar
dim Caju, cadastrada no CNPJ 04.741.523/0001.40 e Inscrição Estadual sob n° 
416.100.476.116, declara para os devidos fins que foram extraviados os talões 
de nota fiscal de Modelo 1 sob n° 001 a 250 e notas fiscais venda a consumidor 
modelo 2 série D-1 sob n°s 251, 401 a 450 e 451 e 452. Não nos responsabili
zamos pelo uso indevido.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MACATUBA

SETOR DE LICITAÇÕES -  AVISO DE 
LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 
08-2008 - PROCESSO: 17-2008 - O B JE 
TO: Aquisição de GÁS LIQUEFEITO DE 
PETROLEO (GLP), entrega parcelada, 
durante o exercício de 2008. ENTREGA E 
ABERTU RA  DOS ENVELOPES: 12/02/08 
às 14:00 hs. O edital, na íntegra, poderá ser 
lido e obtido no Setor de Licitações, na Rua 
9  de Julho, 15-20, Centro, Macatuba, das 
08h00min às 11h30min e das 13h00min às 
16h00min, nos dias úteis, pelo Portal www. 
macatuba.sp.gov.br -  site EXECU TIVO, ou 
solicitando-o pelo e-mail pregao@macatuba. 
sp.gov.br. Quaisquer informações poderão 
ser obtidas no endereço acima ou pelo telefo
ne (14) 3298-9854.
Macatuba, 23 de janeiro de 2008. 
COOLIDGE H ERCOS JUNIOR - Prefeito 
Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETO R DE LICITAÇÕES -  AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 05-2008 - PRO CES

SO: 11-2008 - O BJETO : aquisição de carne, salsicha e lingüiça (não congelados), com entrega diária , 

conforme solicitação até 31/07/2008. ENTREGA E ABERTU RA  DOS ENVELOPES: 11/02/08 às 14:00 

hs. O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, na Rua 9 de Julho, 15-20, Centro, 

Macatuba, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h00min, nos dias úteis, pelo Portal www. 

macatuba.sp.gov.br -  site EXECU TIVO, ou solicitando-o pelo e-mail pregao@macatuba.sp.gov.br. 

Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 3298-9854. 

Macatuba, 23 de janeiro de 2008.

COOLIDGE HERCOS JUNIOR - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA

ADCT, Art. 77 - Anexo XVI - EC 29/2000

Receita
Previsão  

Atualizada 2007
Receita Realizada 2007

Receita O rçada para 

2008
Im postos (I) 1.077.700,00 1.309.800,96 1.572.500,00

ITR 0,00 0,00 0,00
IPTU 135.000,00 98.428,00 150.000,00
IRRF 165.000,00 233.580,59 255.000,00
ITBI 60.000,00 91.595,00 135.000,00
ISS 630.000,00 784.723,90 930.000,00
Multas e Juros de Mora de Impostos 11.100,00 13.629,66 11.000,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 47.600,00 42.235,33 45.000,00
Dívida Ativa de Impostos 29.000,00 45.608,48 46.500,00

Transferências da União (II) 6.560.100,00 7.084.490,45 7.093.000,00
Cota-Parte FPM 6.528.000,00 6.945.094,02 6.930.000,00
Cota-Parte ITR 32.000,00 29.701,43 33.000,00
Lei Complementar n° 87/96 - Lei Kandir 100,00 109.695,00 130.000,00

Transferências do Estado (III) 11.463.000,00 12.501.447,69 14.345.000,00
Cota-Parte do ICMS (100%) 10.588.000,00 11.427.044,01 13.115.000,00
Cota-Parte do IPVA 760.000,00 957.357,21 1.080.000,00
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%) 115.000,00 117.046,47 150.000,00

Receitas de Im postos e Transferências Constitucionais e 

Leaais (IV = I+II+III)
19.100.800,00 20.895.739,10 23.010.500,00

Despesa
Dotação  

Atualizada 2007
Despesa  

Em penhada 2007
Despesa  

Liquidada 2007
Despesa Paaa  

2007
Despesa O rçada  

para 2008

D espesas Correntes (V) 4.614.040,77 4.513.146,13 4.497.091,26 4.479.712,75 5.025.500,00
Pessoal e Encargos Sociais 1.919.115,00 1.916.328,65 1.916.328,64 1.916.328,64 2.099.700,00
Juros e Encargos da Dívida 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 9.000,00
Outras Despesas Correntes 2.686.925,77 2.588.817,49 2.572.762,62 2.555.384,11 2.916.800,00

Despesas de Capital (VI) 1.022.280,00 487.477,11 328.675,92 227.100,38 592.500,00
Investimentos 1.008.280,00 473.477,11 314.675,92 213.100,38 577.500,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 15.000,00

Total (VII= V  + VI) 5.636.320,77 5.000.623,24 4.825.767,18 4.706.813,13 5.618.000,00

(-) Inativos e Pensionistas (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D espesa Total com A ções e Serviços de S aúde (IX=VII- 
VIII)

5.636.520,77 5.000.623,24 4.825.767,18 4.706.813,13 5.618.000,00

Município de Macatuba
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida de Impostos e das Despesas Próprias
Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2007

Quadro A - Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais Legais

Quadro B - Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Quadro C - Receitas de Transferências de outras Esferas de Governo para a Saúde (Transf. Reg. e Automáticas, Pgto Serv., Convênios)

Transferências de Recursos do SU S
Previsão  

Atualizada 2007
Receita Realizada 2007

Receita O rçada para 

2008

União (X) 896.700,00 942.549,55 888.000,00
Receita de Prest. Serviços (SAI/SIH) 65.000,00 102.967,06 104.000,00
Atenção Básica 760.000,00 728.622,50 708.000,00
Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar 0,00 0,00 0,00
Vigilância em Saúde 36.000,00 38.079,77 36.000,00
Assistência Farmacêutica 35.700,00 36.880,22 40.000,00
Gestão do SUS 0,00 0,00 0,00
Convênios 0,00 36.000,00 0,00
Transferências de Capital da União 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências Fundo a Fundo 0,00 0,00 0,00

Estado (XI) 97.500,00 13.050,93 20.000,00
Receita de Prest. Se^iços ao Estado 0,00 0,00 0,00
Convênios 97.500,00 13.050,93 20.000,00
Outras Transferências do Estado 0,00 0,00 0,00

M unicípios (XII) 0,00 0,00 0,00
Receita de Prest. Se^iços a Municípios 0,00 0,00 0,00
Convênios 0,00 0,00 0,00
Rec. Prest. Serv. a Consórcios de Saúde 0,00 0,00 0,00

O utras Receitas do S U S  (XIII) 61.000,00 58.078,17 64.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários 30.000,00 28.809,67 29.000,00
Rec. Prest. Serv. Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00
Receita de outros se^iços de saúde 31.000,00 29.268,50 35.000,00

Total (X IV  = X + XI + XII + XIII) 1.055.200,00 1.013.678,65 972.000,00

Quadro D - Cálculo da Despesa Própria em Ações e Serv. Púb. de Saúde - Tradicional

Itens
Dotação  

Atualizada 2007

Despesa  

Em penhada em 

2007

Cálculo da Desp 

Própria em 

Ações e Ser. 
Púb. de Saúde

Despesa Paaa  

em 2007
Despesa O rçada  

para 2008

D espesa Total com Ações e Serviços de Saúde (IX) 5.636.320,77 5.000.623,24 5.000.623,24 4.706.813,13 5.618.000,00

(-) Transferências de Recursos do SUS (XIV) 1.055.200,00 1.013.678,65 1.013.678,65 1.013.678,65 972.000,00
(-) Receita de Operações de Crédito (XV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) RP's Insc. 2007 s/ disponibilidade financeira (XVI) N/A N/A 38.681,74 N/A N/A

Disponibilidade Financeira em Saúde - em 2007 N/A N/A 182.303,09 N/A N/A
Restos a Pagar Inscritos em Saúde - em 2007 N/A N/A 220.984,83 N/A N/A

(-) RP's c.disp.finan. 2006 Cancelados - em 2007 (XVII) N/A N/A 0,00 N/A N/A

RPs 2006 Cancelados em 2007 N/A N/A 0,00 N/A N/A
Rps Inscritos s/ disponibilidade financeira em 2006 N/A N/A 0,00 N/A N/A
Disponibilidade Financeira em 31/12/2006 N/A N/A 22.537,25 N/A N/A
RP Inscrito 31/12/2006 N/A N/A 15.310,33 N/A N/A

D espesa com Recursos Próprios 

(XVIII=IX-XIV-XV-XVI-XVII)
4.581.120,77 3.986.944,59 3.948.262,85 3.693.134,48 4.646.000,00

Percentual de Recursos Próprios 

Aplicados em S aúde (XIX=XVIII/IV)
21,92 17,33 18,90 16,05 20,19

Coolidge Hercos Junior 
Prefeito Municipal

José Angelo Fantini Daré 
Contabilista - CRC 1SP161898/O-2

Rosa Suely Sartori Minetto 
Secretária de Saúde

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: MACATUBA PERÍODO: 4° TRIMESTRE EXERCÍCIO: 2007

PREFEITURA 
MUNICIPAL 

DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 07-2008
PROCESSO: 15-2008 - O BJETO: aquisi
ção de pó para preparo de bebida láctea, 
de mingau, de alimento achocolatado, e de 
manjar, entrega parcelada em duas partes 
iguais, durante exercício de 2008. EN TRE
GA E A BERTU RA  DOS ENVELOPES: 
14.02.2008 às 09h00min. O edital, na ín
tegra, poderá ser lido e obtido no Setor de 
Licitações, Rua 9 de Julho, 15-20, Centro, 
Macatuba, das 08 :00  às 11:30 e das 13:00 
às 16:00, nos dias úteis, pelo site www. 
macatuba.sp.gov.br (seção Executivo), ou 
solicitando-o pelo e-mail pregao@macatuba. 
sp.gov.br. Quaisquer informações poderão 
ser obtidas no endereço acima ou pelo telefo
ne (14) 3298-9856.
Macatuba, 22 de janeiro de 2.008. 
COOLIDGE H ERCOS JUNIOR - Prefeito 
Municipal

RECEITAS ARRECADADAS Acumulado

Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU 98.428,00
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis 91.595,00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza 784.723,90
Imposto de Renda Retido na Fonte 233.580,59
Dívida Ativa de Impostos 45.608,48
Atualização de Dívida Ativa de Impostos 55.864,99
Multa/Juros provenientes de impostos 0,00
Fundo de Participação dos Municípios 6.945.094,02
Imposto Territorial Rural 29.701,43
Desoneração de Exportações (LC-87/96) 109.695,00
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços 11.427.044,01
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor 957.357,21
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação 117.046,47
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 20.895.739,10

QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais 473.140,48
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais 62.564,95
Recursos de Operações de Crédito 0,00
Recursos recebidos do FUNDEB 2.712.246,64
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB 26.173,82
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS 3.274.125,89

TOTAL DA RECEITA ARRECADADA 24.169.864,99

DESPESAS DO ENSINO Acumulado

12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação 
12.361 - Ensino Fundamental
12.365 - Educação Infantil
12.366 - Educação de Jovens e Adultos
12.367 - Educação Especial

( = ) Total da Despesa do Ensino 
( - ) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros 
( - ) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB
( - ) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito
( = ) Total da Despesa com Recursos Próprios 
( + ) Depesas realizadas com Recursos do FUNDEB 
( + ) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB
( - ) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB
( = ) TOTAL APLICADO NO ENSINO

APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)

0 00
1.428.363 84
1.944.553 23

31.224 31
189.182 96

3.593.324 34
531.054 57

33.275 67
0 00

3.028.994 10
2.686.847 16

438.851 59
0 00

6.154.692 85
29,45%

FUNDEB
Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB 
Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB

99,07%
70,47%

REPASSES A CONTA DO ENSINO - ART.69,§5°,LEI 9.394/96 I 2.449.797,21

Lucinéia Paffetti 
Secretária da Educação

Coolidge Hercos Junior 
Prefeito Municipal

José Angelo Fantini Daré 
Contador - CRC1SP161898/O-2

Nome:
Cidade:
Texto do classificado:

grátis!
RG:
Fone:

O classificado não deverá ultrapassar o número de linhas deste cupom. Todos os campos são obrigatórios. Será permitido um (1) texto, aos sábados. 
Não serão publicados, a critério do jornal, classificados com dados insuficientes ou de conteúdos duvidosos. A promoção não é válida através de telefone.

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

Veículos
Imóveis
Novos/Usados

Empregos
Serviços
Diversos

Recorte o cupom e entregue na recepção do Jornal O Eco, na rua Geraldo Pereira de Barros, N°. 948, Centro, Lençóis Paulista, CEP 18680-020

com

http://www.mouramelo
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
mailto:pregao@macatuba.sp.gov.br


A equipe de futesal feminino de Lençóis Paulista enfrenta Pratânia na abertura da Copa Record, amanhã, no Tonicão

Bola em jogo
Amanhã, o Tonicão será palco de abertura da Copa Record de Futsal; cerimônia 
contará com a presença das jogadoras da Seleção Brasileira Grazieli, Bagé e Cristiane jogadora cristiane, da seieção, será uma das atrações da noite

Da r edação

Amanhã, às 20h, o giná
sio de esportes Antonio Lo- 
renzetti Filho, o Tonicão, será 
palco de abertura da 2® Copa 
Record de Futsal, promovida 
pela TV Record com organi
zação da SDS Promoções e 
Eventos. A cerimônia de aber
tura será abrilhantada com 
a presença das jogadoras da 
Seleção Brasileira de Futebol 
Feminino, campeãs dos Jogos 
Pan-Americanos realizados no 
Rio de Janeiro e vice-campeãs 
do mundo: Grazieli, Bagé e 
Cristiane. Após a solenidade, 
acontece a partida entre Len
çóis Paulista e Pratânia.

A equipe lençoense está no 
grupo 7 que tem ainda Maca- 
tuba e Pratânia. No dia 12 de 
fevereiro, o Tonicão sedia mais 
uma rodada com três jogos. Às 
20h, Rubião Júnior enfrenta 
Itatinga. Depois o Arandu pe
ga Paranapanema e, em segui
da, Lençóis recebe Macatuba. 
A partida que fecha a rodada 
está marcada para as 22h.

Para o jogo de amanhã, a 
pivô lençoense Ayla comen
tou que a expectativa é de re
alizar uma boa partida. "Esta
mos preparadas para vencer o 
adversário. O que nos vai dar 
força também é ver de perto as 
jogadoras da Seleção Brasilei
ra de Futebol Feminino, elas

são um exemplo para nós, é 
uma honra estarmos próximas 
da Grazieli, Bagé e Cristiane", 
completou.

Para a ala Leila, a expecta
tiva é das melhores para con
quistar uma vitória na estréia 
da competição. "Há algumas 
semanas estamos treinando 
forte para a estréia na copa e 
com a garra e determinação 
de nosso grupo vamos sair 
de quadra com os três pon
tos. Outro ponto positivo é 
que com a presença das jo 
gadoras da seleção brasileira 
tenho certeza que vamos nos 
sentir muito bem em quadra. 
É um privilégio estarmos per
to dessas jogadoras, é um in

centivo a mais", comentou. 
Na primeira edição da copa, 
em 2007, a equipe lençoense 
ficou na sexta colocação.

A Copa Record reúne 33 
equipes, divididas em 11 gru
pos de três. Na primeira fase 
as equipes jogam entre si den
tro do grupo. Classificam-se 
para a segunda fase as duas 
primeiras colocadas e as duas 
melhores por índice técnico. 
Já na segunda fase, as equipes 
formarão oito grupos com três 
equipes que se enfrentarão en
tre si, classificando-se apenas 
a primeira colocada para a ter
ceira fase. Depois, as dezesseis 
equipes classificadas formarão 
oito grupos com jogos eli

minatórios. As outras etapas 
também serão eliminatórias. 
A data da final não foi divul
gada pelos organizadores.

a g u d o s
A agremiação de Agudos 

estréia na Copa no dia 8 de fe
vereiro contra Duartina. A par
tida acontece às 20h, em Ia- 
canga. No dia 12, as meninas 
de Agudos enfrentam Peder
neiras na casa das adversárias. 
Agudos está no grupo 5, que 
tem ainda Duartina e Bauru.

BARRA BONITA
Barra Bonita faz a sua es

tréia na quarta-feira 30. A 
equipe barra-bonitense encara

a representação de Boracéia, 
às 20h, em São Manuel. No 
dia 8 de fevereiro, às 21h, em 
Pederneiras, a equipe de Barra 
Bonita pega as dona da casa. 
Barra Bonita está no grupo 6 
junto Pederneiras e Boracéia.

MACATUBA
A estréia da equipe de Ma- 

catuba na segunda edição da2® 
Copa Record de Futsal, está 
marcada para sexta-feira 8 de 
fevereiro, às 20h, em Pedernei
ras, contra Pratânia. Na terça- 
feira 12, às 22h, a equipe ma- 
catubense volta a quadra para 
encarar Lençóis, no Tonicão. 
Macatuba está no grupo 7 que 
tem ainda Lençóis e Pratânia.

O ECO
Um senhor jornal

w w w . jo rn a lo ec o .co m .b r

Fone: (14) 3269 3311
Rua Geraldo Pereira de Barros, N°. 948, Centro 

Lençóis Paulista • CEP 18680-020

I  Micro 
computador

_  Viagens para 
Termas dos Uranjais

(com acompanhante)

1  Câmera
digital

1  Book
Fotográfico

Curso de 
Beleza

Vale-compras , 
2 1 ! ^  R$ 7.000,00

2 v ia g e n s  para| 
o Hopi-Hari _

(com acompanhante)
O ECO 1.^

http://www.jornaloeco.com.br
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A segunda-feira 21 foi marcada pela 

inauguração da Cachaçaria Água Doce 

em Lençóis Paulista, que promete ser 

a mais nova atração para as noites em 

Lençóis Paulista e região.

Jornal O ECO

Edemirzinho, Estélvio, Boca e 
Haroldo, na Cachaçaria Água Doce
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Vinícius, Fabiano e Roberta
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RUAIGNACIO, N°812 

F.: 3263.09Í0

R. GERALDO R de BARROS, 
N H 3 ã - F :  3264-1920

Jornal O ECO

André, Lairton, Palu, 
Márcio, Eduardo e Dori

Jornal O ECO
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SUPER PROMOÇÃO
Á  VISTA)

G4S. COMUM R$ 2,439 
ÁLCOOL: R$ 1,229
DIESEL R$ 1,849

Aos Som ingos  
m úsíea oo yIvo

POSTO: 3 2 6 4 -9 6 6 5

3263-0337
Lea ò̂h PoulUta

Jornal O ECO

Jornal O ECO

Rodízio todas as quintas

DISK PIZZA
0204
2620

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

AV. B R A SIL , 7 2 2 -LEN Ç Ó IS  PAULISTA

oção
PRÍNCIPE

40% à vistaS H O P P I N G

30% à prazo
Rua Raul Gonçalves de Oliveira, 137 - Tel.: 3263.1163


