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Publicação da Diretoria 
de Educação traz dados 
históricos e geográficos 
que serão utilizados no 
ensino da rede pública

Lençóis ganha atlas geográfico
Material didático que será utilizado pelos alunos da rede pública a partir deste ano foi apresentado na manhã da terça-feira

Os estudantes da rede mu
nicipal de ensino de Lençóis 
Paulista ganharam um novo 
reforço nas aulas de história 
e geografia. A Diretoria de 
Educação acaba de lançar um

atlas escolar do município. O 
lançamento oficial aconteceu 
na manhã da terça-feira 19. 
As lideranças da Educação na 
cidade tentam fazer com que 
a novidade também chegue

às escolas estaduais e par
ticulares. O lançamento da 
publicação foi preparado em 
segredo pela Diretoria de Edu
cação. Os maiores envolvidos, 
os professores, só ficaram sa

bendo na última semana de 
janeiro, quando se reuniram 
para planejar o ano letivo de 
2008. "O trabalho foi feito em 
silêncio porque não sabíamos 
quanto tempo demoraria para

ficar pronto. Não gostaríamos 
de levantar o assunto, gerar ex
pectativa nas pessoas e correr 
o risco de o material não ficar 
pronto a tempo", explica a di
retora Izabel Cristina Campa-

nari Lorenzetti. O atlas com
pila aspectos demográficos, 
históricos e econômicos do 
município e deve ser utilizado 
para estimular o aprendizado 
em sala de aula. ►► Página A2

M A C A T U B A

Creche 
vai ser 
ampliada

A Casa da Criança Santo 
Antônio, em Macatuba, rece
beu R$ 50 mil do governo do 
Estado para reforma e amplia
ção das instalações. A verba 
será utilizada para ampliar o 
berçário, que terá capacidade 
aumentada em 15 vagas. Tam
bém serão construídas mais 
uma sala de aula para o ensino 
infantil, uma sala de recreação 
e uma sala para a adminis
tração. Além disso, o prédio 
necessita de pintura, manu
tenção, colocação de grades 
de proteção, em substituição 
ao alambrado. Atualmente, 
115 crianças são atendidas na 
creche, em regime de semi- 
internato. Mas a demanda 
ainda é maior. ►► Página A2

Cada final de tarde de verão revela uma surpresa nos céus lençoenses. Na segunda-feira 18, foi um arco-íris entre os prédios, bem no Centro 
da cidade. Na tarde de ontem, o tempo fechou depois de uma chuva rápida e mansa. O resultado foi um azul escuro, que não se vê costu
meiramente. O que a tarde de hoje reserva, vai depender da previsão do instável tempo de verão.

L E G I S L A T I V O

Câmara 
aprova 10 
projetos

Em quase duas horas de 
sessão legislativa, a Câmara de 
Lençóis Paulista aprovou 10 
projetos que estavam na pau
ta. Um dos destaques da ses
são foi o vereador Edson Fer
nandes (PT), que teve quatro 
projetos aprovados por unani
midade. O petista foi autor de 
dois projetos simples, um que 
obriga os estabelecimentos es
pecializados em lavagem de 
veículos a só utilizarem pro
dutos biodegradáveis e outro 
que obriga as agências bancá
rias a instalarem bebedouros 
dentro de suas dependências. 
A votação do projeto 4.029, 
que espera definição des
de julho de 2007, foi adiada 
mais uma vez. ►► Página A5

P O L I C I A

Ladrões levam 
R$ 18 mil de 
motociclista

► ►  Página A7
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A G U D O S

Vereadores criticam segurança
A falta de segurança pú

blica polemizou o debate na 
sessão legislativa da segunda- 
feira 18, na Câmara dos Vere
adores de Agudos. Os parla
mentares dispararam críticas 
contra o comando da Polícia 
Militar e da Polícia Civil lo-

cal, reclamando do serviço 
dos policiais. O vereador Al- 
tair Geraldo Gonçalves Barca 
(PMDB) chegou a dizer que o 
crime impera na cidade. Para 
José Carlos Donegá Morandi- 
ni (PDT), a onda de crimes é 
uma afronta aos vereadores. O

delegado de Polícia Civil, Jader 
Biazon, e o comandante da 5® 
Companhia de Polícia Militar, 
Capitão Alan Terra, reagiram 
ao ataque. Demonstrando 
que não gostaram dos discur
sos, disseram que a situação 
não é bem essa. ►► Página A3

GUERRA DECLARADA Na terça-feira 19, o carro de Everaldo Vagner da Silva foi coberto por tinta 
esmalte vermelha. O ataque aconteceu com o veículo dentro da garagem, na vila Professor Simões. 
A vítima avisada por vizinhos, que ouviram um barulho estranho. Silva disse não ter idéia de quem 
praticou o ato de vandalismo. A Polícia Civil investiga o caso.
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A cidade 
no papel
Diretoria de Educação lança atlas escolar histórico 
e geográfico de Lençóis Paulista; "é um passo muito 
importante para a educação no município", diz Bel Lorenzetti

Cristiano Guirado

Na manhã da terça-feira 19, 
a Diretoria de Educação reuniu 
professores, diretores de escola 
e autoridades para lançar um 
produto inédito. Pela primei
ra vez, Lençóis Paulista vai ter 
seus dados históricos, demo
gráficos e geográficos reunidos 
em um atlas escolar. O mate
rial será utilizado por estudan
tes da rede municipal de ensi
no. As lideranças da Educação 
na cidade articulam para fazer 
com que o atlas também che
gue às escolas estaduais e par
ticulares. "As escolas munici
pais terão o atlas à disposição 
de todos os alunos e professo
res. A gente agora estuda uma 
maneira de atender às escolas 
estaduais, ainda não defini
mos. As escolas particulares 
terão o atlas à disposição dos 
professores e diretores para a 
consulta", explica a diretora 
de Educação, Izabel Cristina 
Campanari Lorenzetti.

O lançamento do atlas foi 
articulado em segredo pela Di-

retoria de Educação. Os maio
res envolvidos, os professores, 
só ficaram sabendo na última 
semana de janeiro, quando se 
reuniram para planejar o ano 
letivo de 2008. "O trabalho foi 
feito em silêncio porque não 
sabíamos quanto tempo de
moraria para ficar pronto. Não 
gostaríamos de ficar levantan
do o assunto, gerar expectativa 
nas pessoas e correr o risco de 
o material não ficar pronto a 
tempo", explica Izabel Cristi
na. "Depois percebemos que, 
como ele não ficaria pronto em 
2007, seria interessante fazer a 
entrega somando às ações das 
comemorações pelos 150 anos 
de Lençóis", completa.

Izabel ressalta a importân
cia educacional e histórica do 
lançamento do atlas. "Havia 
muita dificuldade por parte 
dos professores para mostrar 
a realidade local, nossa bacia 
hidrográfica, cidades vizinhas, 
clima, estudo do solo. Existia 
uma pesquisa grande para po
der trabalhar isso em sala de 
aula. No ano passado, perce

bemos que através de uma 
editora poderíamos contar 
com profissionais para fazer 
esse atlas. Fizemos os conta
tos e começou o trabalho", 
diz. "Em termos de grandio
sidade, o lançamento do atlas 
não seria o grande momento 
nas comemorações pelos 150 
anos. Mas em termos de con
tribuição para o município é 
um passo importante. Se não 
é o maior momento, é um dos 
maiores", completa.

Pesquisas sobre Lençóis 
Paulista fazem parte do con
teúdo escolar do município 
em 2008, em referência aos 
150 anos da cidade. O atlas 
compila aspectos demográfi
cos, históricos e econômicos 
do município e deve ser ma
ciçamente utilizado em sala 
de aula. "Vai ser uma primeira 
fonte de consulta para outras 
pesquisas, com fotos e dados 
significativos. Muitas vezes 
nossos alunos não têm acesso 
a determinados dados e por
centagens, e agora vão ter", 
finaliza Izabel Cristina.

Acima, a diretora de Educação, Izabel Cristina Campanari Lorenzetti, faz o lançamento do atlas
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Fone: (14) 3269 3311
Rua Geraldo Pereira de Barros, N°. 948, Centro 

Lençóis Paulista • CEP 18680-020

Assinando o Jornal O ECO, além de ganhar o carl;ão ECO CLASS|C, você 
irá concorrer a vários prêmi° s, confira!

1 Micro-computador; 3 Vale-compras no valor de 
R$ 1.000,00;1 Câmera digital; 5 Celulares; 2 Viagens para o 

Hopi-Hari (com acompanhante); 2 Viagens para Termas dos Laranjais 
(com acompanhante); 1 Book Fotográfico e 1 Curso de Beleza

Diâ
Sorteio ao vivo no dia 29 de fevereiro de 2008, da 11h às 12h, 

no program a Liga Liga da rádio Hot 107.

Apoio

[Çíiintia

O ECO

http://www.jornaloeco.com.br
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Bombardeio
Vereadores usam sessão para criticar 
polícias Civil e Militar de Agudos; delegado 
e comandante da PM rebatem ataques e 
dizem que situação está sob controle

Da  Redação

A falta de segurança públi
ca polemizou o debate na ses
são legislativa da segunda-feira 
18, na Câmara dos Vereadores 
de Agudos. Os parlamentares 
dispararam críticas contra a 
Polícia Militar e a Polícia Civil 
local. A alegação dos vereado
res é que a cidade foi domina
da por criminosos e pouco ou 
nada está sendo feito pelos ór
gãos de segurança pública.

O delegado de Polícia Ci
vil, Jader Biazon, e o coman
dante da 5® Companhia de 
Polícia Militar, Capitão Alan 
Terra, não gostaram do discur
so. Segundo eles, a situação na 
cidade não é bem essa.

O vereador Altair Geraldo 
Gonçalves Barca (PMDB) foi o 
primeiro a discursar sobre a se
gurança pública. Ele criticou a 
lentidão dos policiais no servi
ço de vigilância. Segundo Barca, 
os casos de vandalismo, roubo, 
furto e tráfico de drogas estão 
imperando na cidade, princi
palmente em pontos da vila 
Professor Simões. O vereador

disse, também, que está cansa
do de ouvir que Agudos é uma 
cidade sem lei e que não oferece 
segurança para seus moradores.

Barca voltou a solicitar a 
presença do comandante da 
Polícia Militar em Agudos, te
nente Juliano Xavier e do dele
gado Biazon, na Câmara. O ve
reador quer explicações sobre 
ações de segurança na cidade.

Outro parlamentar, Jo
sé Carlos Donegá Morandini 
(PDT), levou o discurso para 
o lado institucional. Para Mo- 
randini, o descaso da polícia é 
uma afronta aos vereadores. O 
parlamentar afirmou que é pre
ciso comunicar à delegacia Sec
cional de Bauru e ameaçou pe
dir a interferência do deputado 
estadual Pedro Tobias (PSDB), 
na Secretaria de Segurança.

Já o vereador Auro Apareci
do Octaviani (PMDB) comen
tou que os comerciantes estão 
procurando segurança priva
da. Ele cobrou do prefeito José 
Carlos Octaviani a assinatura 
de um convênio com a Polícia 
Militar para que a situação se
ja resolvida.

Polícia diz que situação 
está sob controle

Para o comandante da Polí
cia Militar em Agudos, tenente 
Juliano Xavier, a situação não 
é como foi apresentada na Câ
mara. Segundo ele, a polícia 
tem o controle da segurança 
da população agudense.

As críticas feitas pelos vere
adores extrapolaram o limite 
do município. O capitão Alan 
Terra, da 5® Companhia da 
Polícia Militar disse que o tra
balho realizado na cidade é de 
qualidade. "A Polícia Militar faz 
em Agudos excelente trabalho, 
sempre priorizando a seguran
ça dos munícipes", avaliou. 
Terra é responsável pelo bata
lhão da PM em oito cidades na 
região incluindo Agudos.

O tenente Xavier rebateu 
as críticas dos vereadores lem
brando que a PM tem feito pa- 
trulhamentos constantes por 
todos os setores onde foram re
gistradas ocorrências de furtos, 
roubos e até mesmo de tráfico 
de drogas. Segundo o tenente, 
uma única ocorrência de roubo

Apostador da Barra ganha na Lotofácil
Um apostador de Barra 

Bonita acertou os 15 números 
do concurso 298 da Lotofácil, 
sorteados na noite da segunda- 
feira 18, e ganhou o prêmio de 
R$ 1.712.831,75 que será divi
dido com um outro ganhador, 
de Sete Lagoas, Minas Gerais. 
O sorteio ocorreu em Capão 
da Canoa (RS).

O barra-bonitense não foi 
identificado e até ontem à tar-

Morandini: o descaso da polícia é uma afronta aos vereadores

foi registrada em fevereiro. Ele 
afirmou, ainda, que nunca dei
xou de responder aos requeri
mentos dos vereadores e que já 
esteve na Câmara dando expli
cações, inclusive apresentando 
dados de ocorrências efetuadas 
pela PM. Ele disse também que 
está à disposição dos vereado
res para futuras explicações.

O delegado Jader Biazon 
estranhou a atitude dos vere
adores em criticar as policias 
e não concorda com a afirma
ção de que Agudos seja uma 
cidade sem lei. A resposta é 
em forma de números. Bia- 
zon lembra que ao assumir a 
delegacia, no final de 2006, 
o índice de criminalidade era 
de 50% a mais do que o regis
trado no final de 2007. O nú
mero de roubos caiu de 87 em 
2006 para 47 no ano passado. 
"Estamos trabalhando e tenho 
certeza que damos o máximo 
para que tudo saia com efici
ência, mesmo enfrentando di
ficuldades", finalizou Biazon.

NOTAS POLICIAIS

de, em contato com a assessoria 
da Caixa, o prêmio ainda não 
havia sido retirado. A aposta 
premiada foi registrada na Ca
sa Lotérica Água de Ouro.

Os números sorteados fo
ram: 01, 03, 04, 06, 07, 08, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 24. 
Na Lotofácil, o apostador es
colhe 15 números, entre 25, e 
concorre ao acerto de 15, 14,
13, 12 ou 11 números.

SEM SINALIZAÇÃO
A Polícia Militar de Len

çóis Paulista foi solicitada 
por causa de um acidente 
de trânsito com vítima, na 
segunda-feira 18. A ocor
rência foi no cruzamento 
das ruas João Coneglian e 
Olino Fuin, no Jardim Ca
ju, e envolveu uma motoci
cleta e um Santana. O mo
tociclista transitava pela rua 
Olino Fuin e no cruzamen
to com a João Coneglian o 
Santana cortou sua frente e 
atingiu a lateral da moto. O 
motociclista e a passageira 
da moto tiveram ferimen
tos leves e foram encami
nhados pronto-socorro.

FACÃO
Um desentendimento 

entre cunhados terminou 
no pronto-socorro. O fa
to aconteceu na noite da 
segunda-feira 18. A vítima, 
uma mulher, diz ter sido 
atingida pelas costas e com 
um facão pelo cunhado. Ela 
afirmou ainda que ele esta
va embriagado. O primeiro 
golpe pegou de raspão e a 
mulher tentou se defender 
com o braço. O rapaz ainda 
teria desferido outro golpe. 
Dessa vez, a arma resultou 
em um corte profundo no 
braço. Ela teve que ser so
corrida ao pronto-socorro. 
O cunhando, sumiu de
pois da confusão. Apesar da

agressão, o fato foi registra
do como lesão corporal.

c o r p o  e n c o n t r a d o
O corpo de Flávio Tech, 

25 anos, foi encontrado por 
um dono de sítio em Igara- 
çu do Tietê, na manhã da 
última terça-feira, boiando 
nas águas do Rio Tietê.

A Polícia Militar foi acio
nada pelo proprietário do sí
tio depois que ele viu o corpo 
encostado às margens do rio. 
O pai do jovem havia dado 
queixa do sumiço do filho 
logo na manhã da terça-feira 
19, na Polícia Civil de Igara- 
çu do Tietê. Tech teria se afo
gado no dia anterior.

O corpo foi encaminha
do para o IML (Instituto 
Médico Legal) de Jaú.

ILEGAL
Em operação de rotina, 

a Polícia Militar de Agudos 
abordou um motociclista 
em situação irregular. Se
gundo dados do boletim de 
ocorrência, a moto estava 
com a numeração do chas
si raspada e os documentos 
originais pertenciam a uma 
mobilete.

Foi constado ainda que 
o rapaz não possuía carteira 
de habilitação. A moto foi 
apreendida e recolhida ao 
pátio da Ciretran. O caso 
foi registrado por volta do 
meio-dia de ontem.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  EXTRATO DO CONTRATO 39-2008
CONTRATANTE: Prefeitura de Macatuba PROC: 16-2008 CONTRATADA: Propagare Servi
ços de Publicidade ME VALOR: R$ 56.000,00 ASSINATURA: 19/02/08 OBJETO: empresa de 
comunicação, para serviços técnicos de planejamento, criação e produção de peças de publicida
de de interesse institucional e prestação serviços de cerimonial, organização eventos promovidos 
pelo município e serviços na área de comunicação, compreendendo realização de campanhas de 
todas as Secretarias do Município, elaboração de peças publicitárias, divulgações, dentre outros 
serviços necessários, para o período de março à dezembro de 2008 VIGÊNCIA: 1° de março até 
31/12/08 MODALIDADE: Convite (01-2008) PROPONENTES: 3 
COOLIDGE HERCOS JUNIOR - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 
SETOR DE LICITAÇÕES - JULGAMENTO DOCUMENTAÇÃO T.P. 2-2008 PROC: 14
2008 EDITAL: 10-2008 ÓRGÃO: Prefeitura M. Macatuba OBJETO: escolha proposta menor 
preço para contratação obra de complementação de uma área de 1.029,05 m  ̂e ampliação de 
102,50 m  ̂do prédio localizado na Rua Santo J. Malavasi, s/n, c/ fornecimento mat., mão-de- 
obra e equip., conf. projeto básico, memorial, planilha orç. e cronograma, e nos termos da minuta 
contratual, por preço não superior ao orçado (R$ 407.547,09), execução em 150 dias e pagto 
conf. cronograma, após medição. A Prefeitura de Macatuba torna público, para os efeitos do 
art. 109, I, a, da Lei 8666/93, que a Comissão P. de Licitações reuniu-se para proceder o julga
mento da documentação apresentada pelas interessadas no encerramento do certame (14:00 h, 
dia 18 pp.), onde, da análise dos documentos a vista das exigências do edital e da impugnação 
apresentada pelo representante da empresa Walp contra a documentação da empresa Chammas 
pelo não atendimento do item 17.1 -  DA VISITA TÉCNICA, por não ter enviado responsável 
técnico da empresa por ocasião da visita, concluiu pelo que segue: a empresa Chammas Cons
truções Civis Ltda, contrariou os preceitos do edital - Cláusula XVII, sub-item 17.1., que exigia 
fosse a visita técnica efetuado por Eng. Civil responsável técnico da licitante, tendo em vista que 
consta no “Atestado de Visita Técnica”, que a mesma foi feita por pessoa de nome diferente do 
responsável técnico apontado na “Certidão de Registro de Pessoa Jurídica” - CREA-SP, sendo 
que as demais empresas cumpriram plenamente as exigências do edital; sendo assim, deliberou a 
Comissão, considerar HABILITADA no certame, as empresas ND CONSTRUÇÕES E SERVI
ÇOS LTDA; WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA e DRUMMOND & ANDRADE 
LTDA, por terem cumprido as exigências do edital e INABILITADA a empresa CHAMMAS 
CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, pelo não atendimento do exigido na letra Cláusula XVII -  
DA VISITA TÉCNICA, sub-item 17.1., com fundamento legal no art. 41, da Lei 8666/93, que 
diz: “A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 
estritamente vinculada”; deliberou, finalmente, designar o dia 3 de março, às 14:00 horas, para 
a abertura do envelope n° 2 -  PROPOSTA DE PREÇO, caso não ocorra fato superveniente. O 
processo encontra-se com vista franqueada aos interessados no Setor de Licitações, Rua 9 de 
Julho, 15-20, nos horários de expediente.
Macatuba, 20 de fevereiro de 2.008
COOLIDGE HERCOS JÚNIOR -  Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, em ob
servância a Portaria 097/2007, Convoca, o(s) interessado(s) abaixo 
relacionado(s) para o preenchimento de UMA VAGA TEMPORÁRIA, 
decorrente de afastamento de diretor de escola titular, na Diretoria de 
Educação da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista.
A Comissão, informa que a vaga será oferecida obedecendo-se a ordem 
de classificação abaixo, e que em sendo a vaga oferecida e não estando
0 candidato presente, encerra-se definitivamente o seu direito a vaga 
temporária, sendo a mesma oferecida ao candidato subsequente.
Não havendo interessados entre os canditados presentes será elaborado 
processo seletivo para seleção de candidatos à vaga temporária.
Cargo Temporário: Diretor de Escola
Local: Diretoria de Educação - Rua Sete de Setembro, n° 711 -. Cen
tro.
Data : 26 de fevereiro de 2008 
Horário: 9:30 horas
Escola oferecida para ingresso: EMEIF “Prol® Amélia Benta do Nas
cimento Oliveira”.

CANDIDATOS CONVOCADOS:

01 -  Maria José da Silva Fernandes
02 -  Clarice Borin Ciccone
03 -  Simone Mari Justo
04 -  Cristiane Aparecida Baptstella Guiri
05 -  Lilian de Cássia Fonseca Malavazi
06 -  Meire Aparecida Galassi Montanheiro
07 -  Aparecida de Lourdes Damico Balsi
08 -  Raquel Ramos da Silva
09 -  Eliane de Fátima Príncipe Penhafiel
10 -  Sabrina Amoedo dos Santos
12 -  Eliana Marcia Isse Penhafiel
13 -  Silvia Aparecida Bedin Camponez

O candidato ingressante deverá comprovar os requisitos exigidos para 
o exercício do cargo conforme legislação vigente.
Lençóis Paulista, 20 de fevereiro de 2.008.-

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 21 de Fevereiro de 2008. Na página A3. 
Valor da publicação R$ 177,39.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO TERMO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO 11-2008
PROC: 23-2008 - EDITAL: 14-2008 - ÓRGÃO: Prefeitura M. Macatuba - OBJETO: aquisição de 
200.000 comprimidos de metformina 850 mg, pertencentes ao Programa de Diabetes. A Pref. de Maca- 
tuba torna público que o Prefeito Municipal homologou o processo em referência, adjudicando o objeto 
da licitação em favor de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA por R$ 0,038/comprimido, 
totalizando R$ 7.600,00; ficando portanto autorizada a entrega no prazo de 10 dias.
Macatuba, 20 de fevereiro de 2008.
COOLIDGE HERCOS JÚNIOR -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÃO - EXTRATO ALTERAÇÃO 1 CONTRATO 105-2007 (Originário CV. 
30-2007) FINALIDADE (da alteração): acrescer quantidade dentro do percentual permitido pela Lei 
8.666/93 CONTRATANTE: Município de Macatuba CONTRATADA: Amanda de Fátima Conti 
Affonseca Botucatu-ME; OBJETO (contrato): fornecimento parcelado de grama mato grosso e esme
ralda VALOR (alteração): aumentar em R$ 2.533,00 FUND. LEGAL: art 65, § 1° da Lei 8.666/93. 
ASSINATURA: 18/02/07.
Macatuba, 20 de fevereiro de 2.007
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal
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JA PENSOU EM TER SEU CAMINHÃO?
FAÇA UMA CONSULTA DE FINANCIAMENTO E REFINANCIAMENTO 

TEMOS AS MELHORES TAXAS!

ACIMA DO ANO 1994 FINANCIAMOS SEU PROPRIO VEICULO!
SE VOCÊ COMPROU CARRO EM OUTRO LU6AR, VENHA FAZER UMA CONSULTA DE FINANCIAMENTO
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E D I T O R I A L

A cidade em 
registro

Sem sombra de dúvida, 
uma das mais importantes no
tícias dessa semana até agora é 
o lançamento do atlas históri
co e cultural de Lençóis Pau
lista. A partir disso, a cidade, 
pela primeira vez, vai ter ofi
cialmente compilados, dados 
técnicos, como o tipo de solo, 
vegetação, bacia hidrográfica, 
mapa e municípios vizinhos, 
informações econômicas, co
mo PIB (Produto Interno Bru
to), renda per capita e ativida
des econômicas afins.

Mais importante do que a 
compilação de dados, o que 
consequentemente facilita a 
vida de alunos, professores e 
pesquisadores em geral -  que 
antes precisavam correr a ci
dade e a região para reunir 
uma base de dados que sirva 
de ponto de partida para tra
balhos mais complexos -  é o 
valor moral e simbólico que 
o atlas garante. Ter um atlas, e 
suas respectivas informações, 
impresso, publicado e em cir
culação nos meandros estu
dantis e acadêmicos, garante 
a Lençóis Paulista uma identi
dade, formada e definida.

De certa forma é como se 
a publicação do material desse 
uma definição à cidade, além 
de ser um norte para quem 
vem de fora e quer conhecer o 
município, e um aporte para

quem é nascido e criado aqui, 
e certamente não conhece to
das as dimensões e variedades 
de ações desenvolvidas por 
aqui.

A publicação do atlas e a 
conseqüente consolidação do 
perfil e identidade de Lençóis 
Paulista é um exemplo que 
pode -  e deve -  ser seguido 
por outras cidades da região, 
que como um todo, sofre do 
mesmo problema que assola
va Lençóis até os últimos anos: 
a falta de uma base de dados 
que possibilitasse a criação de 
uma identidade para a cidade. 
E mais importante do que is
so, a chance de uma identifi
cação de sua comunidade com 
o lugar onde ela foi erguida.

Independente do lança
mento do atlas -  que veio pa
ra, de certa forma, simbolizar 
essa identidade -  Lençóis Pau
lista estava no caminho para 
a reconstrução de sua histó
ria, forçada e motivada pelo 
calendário que leva a cidade 
ao seu sesquicentenário, co
memorado em 2008. É de se 
esperar que outras cidades da 
região aproveitem o embalo 
e a experiência adquirida por 
aqui para investir em algo que 
não tem preço: a história de 
seu povo, o perfil de sua co
munidade, e a origem de sua 
identidade cultural.

A R T I G O

O Brasil para ser passado a limpo
Milton Monti

O Brasil avançou muito em 
vários aspectos essenciais nos 
últimos anos, sob a ação cora
josa do presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. Mas são enormes 
as carências que se acumulam 
em uma nação de proporção 
continental, como a nossa. En
tendo que ainda precisamos 
dar outros importantes passos 
rumo ao futuro. Um dos pas
sos que considero emergencial 
é a reforma tributária.

A economia e a sociedade 
brasileira não suportam mais 
o peso da carga tributária. O 
modelo atual empobrece a 
população e compromete as 
forças produtivas do nosso 
país. Promover uma ampla 
reforma tributária será uma 
decisão que pavimenta o ca
minho brasileiro para o re
conhecimento internacional. 
Mais importante que isso, é 
a decisão que ainda nos fal
ta para oferecer aos cidadãos 
uma conquista que há muito 
tempo se levanta como um 
clamor do povo brasileiro.

É consenso que o atual sis
tema tributário pesa exagera- 
damente sobre os ombros de 
quem contribui corretamente. 
Por outro lado, temos um sis
tema que facilita e até estimu
la a sonegação. O peso de cus
teio do Estado brasileiro acaba 
recaindo sobre poucos, o que 
torna o fisco um fardo difícil 
de suportar.

Esse cenário predatório com 
o contribuinte abre espaço para

a sonegação, comprovada nos 
números da própria Receita Fe
deral. Apenas em 2007, mais de 
meio milhão de contribuintes 
foram flagrados nas investiga
ções do fisco federal. Um traba
lho necessário para combater a 
evasão de impostos, mas que 
custa caro para o próprio siste
ma de arrecadação.

Esses números também nos 
servem de alerta para outro as
pecto importante. Empresas 
e pessoas físicas só foram re
tidas na malha fina porque a 
Receita sabe que a sonegação 
é altíssima. Tanto que os sone
gadores tiveram que recolher 
mais de R$ 108 bilhões em tri
butos, multas e juros.

Sonegar é injusto, ilegal e 
inaceitável. Porém, sem essa 
vida na clandestinidade, mui
tas empresas simplesmente 
fechariam as portas. E sua fa
lência prejudicaria ainda mais 
o combalido mercado de tra
balho. Se a sonegação é dano
sa para no País, a pesada carga 
tributária também o é.

Por isso defendemos a re
forma tributária e o imposto 
único, uma bandeira que o 
Partido da República levanta 
com responsabilidade. Nossa 
proposta é que seja feita uma 
tributação mais justa e iguali
tária, para que todos possam 
pagar e para que todos pa
guem menos.

Milton Monti é deputado 
federal, vice-líder do 

Governo na Câmara Federal e 
economista.
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ATLAS
A diretora de Educação e 

Cultura, Izabel Cristina Cam- 
panari Lorenzetti (PSDB) 
viu-se diante de uma pergun
ta embaraçadora na manhã 
de terça-feira 19, na Direto
ria de Educação. Durtante o 
evento, a diretora retirou-se 
para a sua sala para receber a 
imprensa e dar mais detalhes 
sobre a novidade.

PERGUNTA
Enquanto falava sobre o 

lançamento do atlas geográ
fico histórico e cultural de 
Lençóis Paulista, no meio 
do assunto o jornalista de 
uma rádio local emendou a 
pergunta: "no ano que vem, 
quando Lençóis Paulista tiver 
151 anos, poderá ter sua pri
meira prefeita da história?".

SAIA JUSTA
A primeira reação foi o 

silêncio. E para quebrar o 
silêncio o próprio jornalista 
justificou a pergunta. "O no
me da senhora é um o mais 
cotado para a sucessão", 
afirmou. "É você que está 
dizendo. Eu não posso afir
mar. Existem bons nomes e 
o meu está entre eles", retru
cou a diretora, sobre a pos
sibilidade de ser a escolhida 
pela situação para a suces
são do prefeito José Antonio 
Marise (PSDB).

RESPOSTA
Depois de respirar fundo 

e ensaiar um sorriso, Izabel 
Cristina recompôs a diplo
macia, e articulou a respos
ta. "Nesse momento eu te
nho que repetir a resposta 
que eu já dei antes: o candi
dato à sucessão deverá sair 
do grupo do prefeito, e será 
alguém que tenha apoiado, 
trabalhado e acompanhado 
o trabalho da administra
ção", afirmou.

PACIÊNCIA
Izabel Cristina pediu 

paciência à imprensa. "Essa 
equipe tem bons nomes, e 
pesso que vocês tenham essa 
paciência. O nome definido 
será o nome que estará com
prometido com a continui
dade dessa grande obra rea
lizada pelo prefeito Marise", 
despista.

ARTICULADOS
E por falar em sucessão 

municipal, o vereador Pa- 
lamede de Jesus Consalter 
Júnior -  que também é pre
sidente do PMDB -  retrucou 
informações publicadas na 
Terceira Coluna na quinta- 
feira 14, dando conta de 
eventuais articulações para 
lançar um candidato do par
tido nas eleições deste ano. 
"A gente não quer falar sobre 
a eleição, mas acaba sendo 
inevitável", afirmou.

UNIDOS
A bronca de Palamede 

era para cima da análise so
bre a vontade do partido de 
ter um candidato próprio, 
dividindo a oposição. "Que
ro deixar registrado como 
presidente de partido: exis
tem vários nomes no PMDB, 
mas estamos sim dispostos a 
nos unir e termos um candi
dato único da oposição para 
disputar a eleição", afirmou.

PESQUISAS
Segundo Palamede, o 

PMDB vai esperar pelos re
sultados das pesquisas nas 
vésperas das convenções 
partidárias, em junho des
te ano, para decidir se lan
ça candidato próprio ou 
apóia outra candidatura de 
oposição. "Tenho que dei
xar isso claro e falar de pú
blico para todos ouvirem: 
independente do candida
to da oposição, se tiver um 
candidato mais forte que o 
candidato do PMDB, com 
certeza estaremos dispos
tos a apoiar esse candida
to", disparou.

c a l m a  l á
Mal Palamede terminou 

de discursar, tomou um pu
xão de orelhas do presiden
te da Câmara, Nardeli da 
Silva (PV). "Quero ressaltar 
que neste ano temos que 
ter muito cuidado com os 
nossos pronunciamentos", 
afirmou. O presidente avisa 
que o TER (Tribunal Regio
nal Eleitoral) está cada vez 
mais rigoroso no que se refe
re à propaganda antecipada. 
"Temos que ter cuidado nos 
nossos discursos não sermos 
prejudicados no dia de ama
nhã", completou.

DEBATE
Outro projeto que gerou 

debate na Câmara foi o de 
autoria do vereador Claude- 
mir Rocha Mio (PR), o Tupã, 
que dá o nome do prefeito 
José Antonio Marise (PSDB) 
à base do Corpo de Bombei
ros que está em vias de ser 
instalada no município. Teve 
até vereador que votou con
tra, o que é raro nesse tipo 
de projeto. "O Marise ainda 
não terminou o mandato. 
Existem outros ex-prefeitos 
que merecem e ainda não 
foram homenageados, co
mo é o caso do companhei
ro Dingo (Admilson Bernar- 
des), que até tempos atrás 
era nosso companheiro de 
Câmara", explicou Palame- 
de, autor do voto contrário 
ao projeto.

PENSA b em
Ailton Tipó Laurindo 

(PV) votou a favor, mas fez 
uso da tribuna da Câmara 
para dizer que talvez Mari- 
se merecesse ter seu nome 
em outra obra. "A base dos 
bombeiros é uma grande 
obra, mas talvez não seja 
o ideal. Talvez fosse me
lhor dar o nome dele à 
Estação de Tratamento de 
Esgotos", alertou. Depois 
dirigiu-se a Tupã, autor 
do projeto. "Gostaria que 
o senhor não levasse isso 
na brincadeira, mas since
ramente acho que nós de- 
veríamos dar o nome do 
senhor à base, já que foi o 
senhor que levantou a bola 
e passou anos batalhando 
por isso", emendou.

PROFISSIONAIS
Visando fortalecer uma 

eventual candidatura à pre
feitura de Agudos, o vice- 
prefeito Jaime Caputti (PR) 
quer buscar profissionais do 
marketing político. Por isso, 
esteve em Lençóis Paulista 
nessa semana e conversou 
demoradamente com o em
presário Moises Rocha, só
cio proprietário do Jornal o 
ECO. Se confirmada a parce
ria, a equipe de Caputti passa 
a contar com uma assessoria 
de prestigio junto a vários 
setores da política regional e 
até estadual, e de resultados 
comprovados.

"O Atlas de Lençóis 
Paulista vem auxiliar o 
trabalho na sala de aula 
como recurso didático, 
além das informações so
bre nosso município esta
rem agrupados. O recurso 
visual é bem extigante a 
atrai a atenção do aluno 
e professores",
Celso Aparecido Fajardo, 

professor de Geografia

"O Atlas é um sem du
vida uma ferramenta 
importante para nós den
tro da sala de aula. Ele 
salienta ponto da cidade 
e auxilia os alunos no co
nhecimento sobre Lençóis 
Paulista, porque antes 
não tínhamos um mate
rial completo da cidade 
em mãos".

Milena Montanholi 
Mileski, professora

Para quem trafega pela rodovia Osny Matheus observa os lixos que são descartados na estrada. Próximo 
ao trevo que dá acesso à Avenida Jácomo Nicolau Paccola uma carcaça de sofá foi descartada próximo a 
uma placa de sinalização. Infelizmente as pessoas continuam jogando lixo em lugares errados.

"A iniciativa do Atlas de 
Lençóis Paulista, traz 
um grande avanço para 
as crianças na aquisição 
de conhecimento sobre o 
município deixo a crian
ça mais informada. E 
através do Atlas ela po
derá observar os lugares 
importantes da cidade se 
localizando no ambiente 
onde vive".

Aparecida de Fátima 
Cavalheiro, professora

F R A S E

"Estamos 
trabalhando e 
tenho certeza 
que damos o 
máximo para que 
tudo saia com 
ejiGiencia, mesmo 
enfrentando 
dificuldades"

Delegado Jader Biazon, 
de Agudos

P A R A  P E N S A R

"A insignificânciaé 
tão penosa para os 
homens que muitos 
procuram surgir 
dela de qualquer 
modo possível, 
ainda mesmo pelos 
crimes."

Marquês de Maricá

mailto:oeco@jornaloeco.com.br
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L E G I S L A T I V O

Preto no branco
Câmara de Lençóis aprova 10 projetos na segunda-feira 18; projeto 4029/2007 
chegou a ser aprovado, mas vereadores voltam atrás e adiam decisão mais uma vez

Cristiano Guirado

Em quase duas horas de 
sessão legislativa, a Câmara 
de Lençóis Paulista aprovou 
10 projetos que estavam na 
pauta. Essa foi uma das reu
niões parlamentares mais 
produtivas desde o início do 
ano passado. Um dos desta
ques da sessão foi o vereador 
Edson Fernandes (PT), que 
teve quatro projetos aprova
dos, todos por unanimidade. 
O petista foi autor de dois 
projetos simples, um obri
gando estabelecimentos es
pecializados em lavagem de 
veículos a só utilizarem pro
dutos biodegradáveis, e outro 
obrigando as agências bancá
rias a instalarem bebedouros 
dentro de suas dependências.

Edson também apresentou 
dois projetos de maior com
plexidade. Um cria o serviço 
de ouvidoria no Legislativo 
lençoense, ou seja, um canal 
direto de acesso para o elei
tor. O outro institui oficial
mente a prestação pública de 
contas das viagens feitas por 
parlamentares com recursos 
da Câmara. "A idéia é tornar 
públicas as viagens dos vere
adores. Nosso objetivo não é 
proibir viagens, mas sim que 
a população fique sabendo 
do trabalho do vereador. Que 
o vereador faça sua viagem e 
comprove, como regularmen
te tem feito, e que essa presta
ção de contas seja afixada em 
um mural para que a popu
lação fique sabendo, inclusi
ve, os gastos que uma viagem 
pode trazer ao Legislativo", 
afirmou o autor do projeto. 
"Evidentemente, que o gasto 
nem se compara com os re
cursos que geralmente os ve
readores trazem para Lençóis, 
mas a população tem que sa
ber. A transparência tem que 
ser a maior possível. A gente 
acompanha o escândalo com 
os gastos do Governo Federal 
com os cartões corporativos, 
e nós só ficamos sabendo por 
que esses gastos são publica
dos na internet", explica.

Outro destaque da ses
são foi o projeto 4029/2007 
(que adequa as regras do

Fernanda Benedetti/Jornal O ECO

Edson Fernandes teve quatro projetos aprovados na sessão legislativa de segunda-feira

processo administrativo dos 
funcionários que ainda são 
celetistas -  70 ao todo - para 
os estatutários), campeão de 
trâmite nas gavetas do legis
lativo municipal. O projeto 
deu entrada em julho do ano 
passado e só foi ao plenário 
em primeira discussão e vo
tação. Entre idas e vindas, o 
documento -  que é relativa
mente simples -  tem sido sis
tematicamente adiado pelos 
vereadores, sob a alegação de 
deixar dúvidas que dificulta
riam a aprovação.

Na sessão de segunda-fei
ra, tudo dava a entender que

o projeto seria finalmente 
aprovado em segunda vota
ção. Mas foi adiado novamen
te. O motivo: duas emendas 
do vereador Ailton Tipó Lau- 
rindo (PV), que o presidente 
da Câmara, Nardeli da Silva 
(PV) queria pôr em votação 
conjunta, ou seja, aprovar o 
projeto em segunda votação 
já com as emendas incorpo
radas. A Câmara chegou, in
clusive, a votar o projeto. Mas 
o vereador Edson Fernandes 
bateu o pé e pediu que as 
emendas fossem discutidas 
e votadas separadamente. O 
projeto voltou para as gavetas

do Legislativo.
O legislativo lençoense 

aprovou uma lista de outros 
projetos: um convênio com 
o Ministério do Turismo pa
ra a vinda de R$ 60 mil, a 
serem investidos na área de 
lazer no lago da Prata, um 
projeto que altera o quadro 
de funcionalismo do SAAE 
(Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos), a parceria com a 
Oscip (Organização da So
ciedade Civil de Interesse 
Público) -  Instituto Soma, e 
outros três projetos que dão 
denominação a próprios pú
blicos do município.

E C O N O M I A

Mudam regras para declaração do IR
A Receita Federal mais 

uma vez apertou o cerco pa
ra reduzir a sonegação do 
IR (Imposto de Renda) das 
pessoas físicas e anunciou 
mudanças na declaração 
deste ano. A partir de 2008 
será exigido o CPF (Cadastro 
de Pessoas Físicas) dos de
pendentes com mais de 18 
anos. A medida torna difícil 
mais de uma pessoa lançar o

mesmo dependente.
Outra mudança é a obri

gatoriedade para o contri
buinte informar o número 
do recibo da declaração de 
2007 para concluir a entrega 
da deste ano. Quem perdeu 
o recibo terá que ir pessoal
mente a um posto da Recei
ta. O número não será in
formado pela internet nem 
pelo telefone.

O programa do IR de 
2008, referente aos rendi
mentos de 2007, estará dis
ponível no site da Receita a 
partir de 3 de março, quan
do poderá ser baixado pe
los contribuintes. O prazo 
limite para entrega é até as 
20h (horário de Brasília) 
do dia 30 de abril. Serão 59 
dias para declarar neste ano, 
contra 61 em 2007. A Recei-

ta espera receber 24,5 mi
lhões de declarações. Além 
da internet, a declaração 
poderá ser entregue em dis
quete nas agências do Banco 
do Brasil e da Caixa Econô
mica Federal, ou em formu
lário impresso nos Correios, 
a postagem é de R$ 3,50. O 
contribuinte que perder o 
prazo pagará multa mínima 
de R$ 165,74.

NÃO
CONCORDO

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

POR ALCIMIR CARMO

Informação preliminar. No Brasil, e por lei, o gover
no tem obrigação garantir a todos os brasileiros, e gra
tuitamente, os ensinos fundamental e médio. Também 
oferece vagas na universidade pública e mais recente
mente, via pro-uni, vagas no ensino superior privado. 
Em alguns países, como a França, todos os níveis de 
ensino são gratuitos. Infelizmente não chegamos nesse 
patamar.

★  ★ ★
Por aqui, ainda há crianças que sequer conseguem va

gas no ensino fundamental e quando as têm, caminham 
quilômetros para acessá-las. Situação como essa ainda é 
comum no Brasil. Em Lençóis Paulista, o nível de aten
dimento, estrutura e qualidade curricular do ensino está 
muito acima do que se conceitua como bom. Por conta 
disso, o acesso ao nível superior é aqui subsidiado.

★  ★ ★
Há muitos lençoenses que se deslocam até cidades 

vizinhas para estudos, com transporte pago pelo gover
no municipal. Dinheiro público. Por isso, no mínimo, 
deveriam retornar com ações em benefício coletivo. 
Defendo que todo cidadão que se utiliza desse recurso 
realize algo, ainda como estudante, para a sua comuni
dade -  até porque muitos desses se formam e ganham 
o mundo.

★  ★ ★
Da cidade onde vim, e se quis estudar fora dela, pa- 

guei o transporte de meu bolso. Feitas todas as conside
rações de obrigações, ouvimos muita falácia sobre essa 
questão de transporte aos estudantes universitários. Há 
dois vereadores na Câmara de Lençóis que fizeram do 
benefício, plataformas de campanha. Transformaram 
o tema, financiado com dinheiro público, em ganha- 
votos.

★  ★ ★
Aliás, dia desses -  e é sempre assim no início de ano 

letivo - o assunto "auxílio-transporte" voltou à cena. 
Neste ano, o ex-estudante de direito, vereador há cinco 
mandatos e pretenso candidato a prefeito voltou ao te
ma. Sempre ele. E voltou para dizer o óbvio de sempre. 
Só que neste ano, como se anuncia como pré-candidato 
nas eleições majoritárias (ou nas proporcionais) deve 
pensar antes de falar.

★  ★ ★
E ainda dos bastidores políticos locais vêm informa

ções quentíssimas. Na dinâmica da política, não há es
paço para vácuos. O atual prefeito de Lençóis Paulista, 
José Antonio Marise, amarga a difícil escolha de candi
dato à sua sucessão -  porque não tem em seu vice o 
perfil considerado ideal. Ainda assim, rumores apontam 
para uma dobradinha entre Isabel Lorenzetti e Luis Car
los Trecenti.

★  ★ ★
E essa configuração de chapa viria 'abençoada', pas

mem, pelo até outro dia candidato Ailton Laurindo, o 
Tipó. Não seria a primeira vez que o eterno parlamentar 
desistiria de uma campanha majoritária. Ele não tem os 
cacifes político e financeiro suficientes para um pleito 
dessa magnitude e tem visto tradicionais apoiadores, 
como o patronato canavieiro, anunciarem que a fonte 
secou.

★  ★ ★
Também, de outro lado, há o esforço da situação li

derada pelo PSDB, em ter um candidato único e com 
chance de vitória esmagadora e, por isso, investe em am
pla negociação nos bastidores para referendar Bel Loren- 
zetti. Será que os candidatos machos estão com medo da 
previsão de que este é ano feminino? Ano que começou 
com o nascimento de meninas -  inclusive na política!

★  ★ ★
Nessas negociações políticas, com a provável desis

tência de Tipó, uma candidatura que se coloca como 
viável é a de Zé Rubens Pietraróia, do PMDB. Com o 
fortalecimento da situação, a oposição já vê a necessi
dade da união da esquerda na frente partidária com PT, 
PMDB, PSB e PC do B. O médico já fala em governo de 
coalizão oposicionista. Agora falta decidir quem, e em 
que bases, vai liderar.

★  ★ ★
A Câmara de Lençóis Paulista está em polvorosa. A 

discussão sobre aumento é sempre assunto que nin
guém quer comentar. A majoração deve sempre preceder 
o mandato, mas, os reajustes inflacionários, não -  em
bora também causem mal-estar. Mas o que precisa mes
mo ser verificado é o aumento nos salários do quadro de 
assessores, felizes com o 'reconhecimento' ao 'exaustivo' 
trabalho!

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

http://www.naoconcordocom.blogspot.com/


Prefeitura M unicipal de Areiópolis
RETI-RATIFICAÇÃO DO EDITAL RESUMO 
CONCURSO PÚBLICO - PMA 001/2008

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AREIÓPOLIS faz saber que, em vista do disposto no art. 37 a 42, da Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei Orgânica do Município de Areiópolis e Leis Municipais 
vigentes, a Municipalidade, realizará Concurso Público de Provas e/ou Provas e Títulos, para o preenchimento dos Cargos Públicos da Prefeitura Municipal de Areiópolis. O presente Concurso Público destina-se aos Cargos 
da cláusula 01, deste Edital Resumo, criados por Leis Municipais vigentes, que estiverem vagos que vagarem ou forem criados durante o prazo de validade deste.
01. Dos Códigos, dos Cargos, Vagas, Escolaridade, Remuneração, Jornada de Trabalho e Valor das Inscrições:

Cód. Cargos ; Vagais : Es -̂olarídade Remuneração:
Jornada de 

1rabalho
Valor das 
Inscrições

ALI Lixeiro I i 06 : Alfabetizado R$ 399,60 i 44 h/s R$ 32,00
QMO Motorista de Veículos Pesados 1 10 : Ensino Fundamental Incompleto (4® Série) + CNH (Categoria “E”) R$ 399,60 1 44 h/s R$ 32,00
QPE Pedreiro i 04 i Ensino Fundamental Incompleto (4® Série) R$ 399,60 i 44 h/s R$ 32,00
QTR Tratorista j 03 : Ensino Fundamental Incompleto (4® Série) + CNH (Categoria “C”) R$ 399,60 I 44 h/s R$ 32,00
QSE Servente de Pedreiro j 08 : Ensino Fundamental Incompleto (4® Série) R$ 399,60 i 44 h/s R$ 32,00

PGM Guarda Municipal i 06
: Ensino Fundamental Completo (8® Série) + CNH 
: (Categorias “A” e “B”)

R$ 399,60 i 44 h/s R$ 32,00

TMC Monitor de Creche i 07 - Curso de Magistério ou Normal (em Nível de Ensino Médio) R$ 399,60 í 44 h/s R$ 32,00

TPM
Professor : Campo de Atuação:
Municipal Educação Infantil

i 03
: Curso de Magistério ou Normal (em Nível de Ensino Médio) ou Curso Superior de Graduação com 
: Licenciatura Plena em Pedagogia ou ainda Curŝ > Normal Superior com Mabilitação para as séries 
; iniciais do Ensino Fundamental e Educação Inlantil

R$ 5,30 h/a | 20 h/a/s R$ 32,00

Campo de Atuação: : Curso de Magistério ou Normal (em Nível de Ensino Médio) ou Curso Superior de Graduação com
TPI PEB I : 1® a 4® Série do Ensino : 12 1 Licenciatura Plena em Pedagogia ou ainda Curŝ > Normal Superior com Habilitação para as séries R$ 5,30 h/a : 40 h/a/s R$ 32,00

Fundamental i iniciais do Ensino Fundamental
NBI Bibliotecária : 01 : Ensino Superior -  Curso de Graduação em Biblioteconomia, Registro no CRB. R$ 908,90 i 40 h/s R$ 52,00

í 01
(Reserva)

Ensino Superior -  Curso de Graduação com Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em
NCP Coordenador Pedagógico : Administração Escolar, contando no mínimo com 3 (três) anos de experiência no Magistério Estadual, R$ 7,10 h/a 1 40 h/s R$ 52,00

Municipal ou Particular

Cód. Cargos : Vagais : Es -̂olaridade Remuneração:
Jornada de 

1rabalho
Valor das 
Inscrições

: Ensino Superior -  Curso de Graduação com Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em
NDI Diretor de Escola 1 01 : Administração Escolar, contando no mínimo 5 (cinco) anos de experiência no Magistério Estadual, R$ 9,30 h/a | 40 h/s R$ 52,00

: Municipal ou Particular

NPC PEB III -  Ciências : 01
: Ensino Superior -  Curso de Graduação com Licenciatura Plena em Ciências c/ Habilitação em Biologia, 
: Matemática, Química ou Física ou Licenciatura Plena em Biologia

R$ 7,10 h/a 1 40 h/a/s R$ 52,00

NPA PEB III -  Educação Artística 1 01 : Ensino Superior - Curso de Graduação com Licenciatura Plena em .Artes ou Educação .Artística R$ 7,10 h/a i 40 h/a/s R$ 52,00
NPF PEB III -  Educação Física j 02 : Ensino Superior - Curso de Graduação com Licenciatura Plena em Educação Física com registro no CREF R$ 7,10 h/a I 40 h/a/s R$ 52,00

NPI PEB III -  Inglês i 03
: Ensino Superior - Curso de Graduação com Licenciatura Plena em Letras c/ Habilitação em Inglês ou 

Licenciatura Plena em Inglês
R$ 7,10 h/a i 40 h/a/s R$ 52,00

NPM PEB III -  Matemática j 04
:Ensino Superior - Curso de Graduação com Licenciatura Plena em Matemática ou Ciências com Habilitação

em Matemática
R$ 7,10 h/a 1 40 h/a/s R$ 52,00

j 03
(Reserva)

: Ensino Superior -  Curso de Graduação com Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em
NVD Vice-Diretor de Escola i Administração Escolar, contando no mínimo 5 (cinco) anos de experiência no Magistério Estadual, R$ 8,00 h/a i 40 h/s R$ 52,00

Municipal ou Particular

02. Das inscrições:
As inscrições serão realizadas nas modalidades: PRESENCIAL ou 
INTERNET.

02.01. Documentos necessários para a inscrição:
a) Documento original de Identidade (RG) ou Carteira Nacional de 
Habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei n° 
9.503, de 23 de setembro de 1997), ou documento equivalente com 
foto;
b) A inscrição presencial deverá ser feita pessoalmente ou por procura
dor constituído através de instrumento público simples.

02.02 Das condições necessárias à inscrição:
Ao inscrever-se, o candidato estará declarando em ficha própria, sob 
pena de responsabilidade civil e criminal, satisfazer as seguintes con
dições:
a) Preencher a ficha de requerimento de inscrição (na modalidade 
PRESENCIAL ou INTERNET) e efetuar o pagamento da taxa de ins
crição;
b) Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português a quem foi 
deferida igualdade nos termos do Decreto Federal n.° 70.436/72;
c) Estar em dia com o serviço militar, se do sexo masculino;
d) Estar em dia com seus direitos políticos;
e) Gozar de boa saúde física e mental;
f) Não ter sido condenado por crime contra a Administração Munici
pal;
g) Ter idade mínima de 18 anos completos até a data da nomeação;
h) Especificar na ficha de inscrição se for portador de deficiência, se 
necessitar, o portador de deficiência deverá requerer condições diferen
ciadas para realização da prova explicitando os motivos e as condições 
necessárias exclusivamente até no máximo 2 (dois) dias úteis após o 
encerramento das inscrições. O atendimento das referidas condições 
somente será proporcionado dentro das possibilidades descritas na Fi
cha de Inscrição;

02.03. INSCRIÇÃO PRESENCIAL:
Período: 18 à 22 de Fevereiro de 2008.
Local: Prefeitura Municipal de Areiópolis - Rua Dr. Pereira de Rezen
de, 230 Bairro: Centro -  Areiópolis/SP 
Horário: Das 8:00 às 17:00 horas.
Pagamento da Taxa de Inscrição: Informações nos locais das inscri
ções.

02.04. INSCRIÇÃO VIA INTERNET SERÁ REALIZADA DIRE
TAMENTE PELO CANDIDATO - no site www.equipeassessoria. 
com.br

02.04.01. PERÍODO: a partir das 8:00h do dia 18 de Fevereiro de 2008 
até às 24h (via Internet) do dia 22 de Fevereiro de 2008. O último dia 
para pagamento da Taxa de Inscrição através de Boleto Bancário (via 
internet) será 25 de Fevereiro de 2008.

02.04.02. O candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição e imprimir 
o Boleto Bancário conforme instruções no referido site www.equipe- 
assessoria.com.br

02.04.03. A taxa da inscrição realizada pelo candidato diretamente via 
Internet deverá ser paga através do Boleto Bancário, em qualquer agên
cia bancária ou terminal de auto-atendimento, até último dia determi
nado para recebimento.

02.04.04. Caso a inscrição seja feita pela Internet ainda no dia 
22/02/2008, independente de horário, o candidato poderá pagar sua 
inscrição impreterivelmente até o dia 25/02/2008.

02.04.05. O descumprimento das instruções para inscrição via Internet 
implicará na não efetivação da inscrição.

02.05. Não haverá, em hipótese alguma, devolução da importância 
paga.

02.06. Não haverá isenção de pagamento do valor da inscrição, para 
qualquer candidato, seja qual for o motivo alegado.

02.07. Não será aceita inscrição por via postal, fac-símile, condicional 
ou fora do período estabelecido neste edital para as inscrições. Será 
cancelada a inscrição se for verificado, a qualquer tempo, o não aten
dimento a todos os requisitos. Efetivada a inscrição, não será aceito 
pedido para alteração de Cargo.

02.08. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira 
responsabilidade do candidato, podendo a Prefeitura Municipal de 
Areiópolis excluir do Concurso Público aquele que a preencher com 
dados incorretos ou rasurados, bem como aquele que prestar informa
ções inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente.

02.09. A confirmação da inscrição via presencial dar-se-á mediante o 
correto preenchimento da ficha de inscrição, assinatura do candidato no 
requerimento e o pagamento do valor da inscrição.

02.10. A confirmação da inscrição via Internet dar-se-á mediante o 
correto preenchimento da ficha de inscrição e o pagamento do boleto 
bancário.

02.11. Condições para a inscrição de pessoas portadoras de defi
ciência:
02.11.01. O candidato portador de deficiência poderá concorrer sob sua 
inteira responsabilidade do concurso constante deste edital desde que 
atenda a todos os seus requisitos.

02.11.02. A pessoa portadora de deficiência deverá indicar obriga
toriamente na ficha de inscrição tal condição nos termos do Decreto 
n° 3298, de 20/12/1999, nos termos da Lei Estadual n° 7875/84 e o

respectivo Decreto Estadual n° 4446/84. O candidato portador de defi
ciência deverá, obrigatoriamente, apresentar no local da inscrição até 
o último dia de inscrições ou postar no correio até no máximo 2 
(dois) dias úteis após o encerramento das inscrições o competente 
laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença -  CID.
ATENÇÃO: CASO NECESSITE DE CONDIÇÕES ESPECIAIS 
PARA REALIZAÇÃO DA PROVA, O CANDIDATO PORTADOR 
DE DEFICIÊNCIA DEVERÁ, ALÉM DO LAUDO, APRESENTAR 
UM PEDIDO DETALHANDO AS CONDIÇÕES ESPECIAIS DE 
QUE NECESSITA, COMO POR EXEMPLO: PROVA AMPLIADA; 
AUXILIO DE FISCAL PARA LEITURA DA PROVA; AUXILIO 
DE FISCAL PARA TRANSCRIÇÃO DA PROVA NO GABARITO; 
SALA DE FÁCIL ACESSO, OU OUTRAS CONDIÇÕES AS QUAIS 
DEVERÃO ESTAR CLARAMENTE DESCRITAS NO PEDIDO DO 
CANDIDATO. O pedido de condições especiais para a prova será ana
lisado pela Comissão de Concurso Público que se pronunciará pelo 
deferimento ou indeferimento.

02.11.03. No caso do candidato portador de deficiência que fizer a ins
crição via Internet, deverá enviar o laudo e o pedido de prova especial 
(se for o caso) via correios utilizando o serviço de Carta Registrada com 
A.R. (Aviso de Recebimento) para a Prefeitura Municipal de Areiópolis
-  Comissão de Concurso Público -  LAUDO MÉDICO - INSCRIÇÃO 
CONCURSO PÚBLICO no endereço: Rua Dr. Pereira de Rezende, 230
-  Centro -  Areiópolis/SP -  CEP: 18650-000; até no máximo 2 (dois) 
dias após o término das inscrições. O pedido de condições especiais 
para a prova será analisado pela Comissão de Concurso Público que se 
pronunciará pelo deferimento ou indeferimento;

02.11.04. A comprovação do encaminhamento tempestivo dos docu
mentos referentes à deficiência será feita pela data de postagem dos 
mesmos, sendo rejeitada, solicitação postada fora do prazo.

02.11.05. Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medici
na especializada, de acordo com os padrões mundialmente estabeleci
dos e que constituam inferioridade que impliquem grau acentuado de 
dificuldade para integração social.

02.11.06. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios 
de acuidade visual passíveis de correção.

02.11.07 O candidato portador de deficiência, que não realizar a inscri
ção conforme instruções constantes neste Edital, não poderá impetrar 
recurso em favor de sua situação.

02.11.08. Os candidatos que não atenderem os dispositivos, dentro do 
prazo do período das inscrições, serão considerados como não porta
dores de deficiência, não terão a condição especial para a realização 
da prova, seja qual for o motivo alegado, podendo realizar a prova nas 
mesmas condições que os demais candidatos.

02.11.09. As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condi
ções especiais previstas no Decreto Federal 3298/99, particularmente 
em seu artigo 40, participarão do Concurso em igualdade de condições 
com os demais candidatos no que se refere a conteúdo, avaliação, dura
ção, horário e local de realização das provas.

02.11.10. Após a investidura do candidato no cargo, a deficiência não 
poderá ser argüida para justificar a concessão de aposentadoria.

02.11.11. A publicação do resultado final do Concurso Público será 
feita em duas listas, contendo a primeira, a pontuação de todos os can
didatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a segunda somente 
a pontuação destes últimos.

02.11.12. Não havendo a confirmação da deficiência, o candidato con
vocado só voltará a sê-lo pela listagem geral de aprovados.

02.11.13. Ao ser convocado para investidura no cargo público o can
didato deverá se submeter a exame médico oficial ou credenciado pela 
Prefeitura Municipal de Areiópolis, o qual terá decisão terminativa so
bre a qualificação do candidato, com deficiência ou não, capacitante ou 
não, para o exercício do cargo.

03. Das exigências para a nomeação do Cargo:
Ao ser convocado para nomeação o candidato se submeterá as seguin
tes exigências abaixo, sendo que a não comprovação das exigências no 
ato da nomeação implicará na exclusão do candidato.
a) Apresentar todos os documentos pessoais (RG, CPF e Título de Elei
tor). Para os candidatos de sexo masculino, apresentar todos os docu
mentos acima, mais o certificado de regularidade no serviço militar;
b) Comprovar a escolaridade exigida;
c) Quando da nomeação, os documentos de escolaridade obtidos no 
exterior serão aceitos, se revalidados de acordo com as normas legais 
vigentes. Estes documentos, bem como quaisquer outros obtidos no ex
terior, deverão estar acompanhados de tradução pública e juramentada.
d) Comprovar aptidão física e mental para o cargo através de exame 
médico;
e) Apresentar no ato da nomeação declaração quanto ao exercício ou 
não de cargo, emprego ou função pública e sobre recebimento de pro
vento decorrente de aposentadoria e pensão;
f) Não serão nomeados ex-servidores públicos demitidos por justa 
causa, e/ou exonerados a bem do serviço público, em qualquer área 
da administração pública; bem como os candidatos que tenham sido 
condenados por crimes contra a Administração Pública;
g) Os candidatos aprovados somente serão nomeados por ato explícito 
da Administração da Prefeitura Municipal de Areiópolis e de acordo 
com as necessidades e disponibilidades financeira da Administração.
h) A Prefeitura Municipal de Areiópolis a seu exclusivo critério poderá 
solicitar atestado de antecedentes criminais ao candidato como exigên
cia à nomeação.

i) O candidato convocado será submetido a exame médico pré-nomea- 
ção, caso seja considerado inapto para exercer o cargo, não será nome
ado, perdendo automaticamente a vaga.
j) Os candidatos portadores de deficiência, se aprovados e classifica
dos, serão submetidos a uma Junta Médica Oficial para a verificação 
da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições 
do cargo.

04. Da Prova Escrita
04.01. A realização das Provas Escritas está prevista para o dia: 30 de 
Março de 2008 (DOMINGO).

04.02. O local e horário das Provas Escritas serão publicados no 
Jornal “O Eco” e em caráter informativo, estarão disponíveis no site 
www.equipeassessoria.com.br em até 20 (vinte) dias após o encerra
mento das inscrições. Se o número de inscritos exceder a capacidade 
prevista de escolas para a realização das provas, estas serão realizadas 
em outras datas, inclusive podendo ser utilizado dois ou três domingos 
para a realização das provas.

04.03. Poderá haver mudança na data prevista para a realização da 
Prova Escrita, em caso de necessidade de alteração desta já publica
da, será divulgado com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da re
alização da mesma sendo publicado no Jornal “O Eco” e em caráter 
informativo estarão disponíveis no site www.equipeassessoria.com. 
br, portanto cabe ao candidato inteira responsabilidade em relação ao 
acompanhamento das publicações referentes a este Concurso Público 
PMA 001/2008.

04.04. A Comissão do Concurso Público não se responsabilizará por 
eventuais coincidências de datas e horários de provas deste ou de 
outros concursos ou coincidência com quaisquer outras atividades ou 
eventos sociais de interesse dos candidatos.

05. Da Validade do Concurso Público
05.01. O presente Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a 
contar da data de sua homologação, podendo ser prorrogado, a critério 
da Prefeitura Municipal de Areiópolis, por igual período.

06. Da Convocação para a Nomeação
06.01. A convocação para a nomeação obedecerá rigorosamente a or
dem de classificação final, não gerando ao candidato aprovado o 
direito à nomeação. Os classificados no presente Concurso Público, 
somente serão convocados por ato discricionário vinculado à conveni
ência e oportunidade por parte da administração pública.

07. Das informações no Edital do Cargo:
07.01. Todas as demais informações sobre as condições do presente 
Concurso Público, critérios de avaliação da Prova, classificação, crité
rios de desempate, exclusão, critérios para deficientes físicos, programa 
de prova, critérios para realização e avaliação da prova prática, títulos, 
critérios para nomeação e outros serão disponibilizados no respectivo 
Edital do Cargo, que estará afixado no local de inscrição, na Prefeitura 
Municipal de Areiópolis e disponível no site www.equipeassessoria. 
com.br a partir da data de abertura das inscrições via presencial e via 
internet.

07.02. A inscrição do candidato implicará no conhecimento do Edital 
do Cargo e aceitação tácita de todas as condições do presente Concurso 
Público.

07.03. A Classificação Final dos candidatos e os Gabaritos serão publi
cados no Jornal “O Eco” e afixados no Quadro de Avisos da Prefeitura 
Municipal de Areiópolis.

07.04. Todos os atos administrativos, convocações e demais informa
ções referentes a este Concurso Público PMA 001/2008 serão publica
das no Jornal “O Eco” e disponibilizadas em caráter informativo no 
site www.equipeassessoria.com.br

07.05. O candidato é totalmente responsável pelo acompanhamento 
das publicações referentes ao Concurso Público PMA 001/2008, não 
havendo responsabilidade da Prefeitura Municipal de Areiópolis 
quanto a informações divulgadas por outros meios que não seja o Jornal 
“O Eco” e em caráter meramente informativo no site www.equipeas- 
sessoria.com.br

08. Das Disposições Finais:
08.01. Não serão fornecidas informações por telefone ou FAX.

08.02. O pagamento do valor da inscrição poderá ser efetuado em di
nheiro ou em cheque. O pagamento efetuado em cheque somente será 
considerado quitado após a respectiva compensação bancária, sendo a 
inscrição cancelada, caso haja devolução do mesmo.

08.03. Serão indeferidos os recursos previstos no Edital do Cargo, inter
postos fora do prazo estabelecido.

08.04. A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS NÃO 
APROVA A COMERCIALIZAÇÃO DE APOSTILAS PREPA
RATÓRIAS PARA O PRESENTE CONCURSO PÚBLICO, BEM 
COMO NÃO FORNECERÁ E NEM RECOMENDARÁ NENHU
MA APOSTILA DESTE GÊNERO, NÃO SE RESPONSABILI
ZANDO PELO CONTEÚDO DE QUALQUER UMA DELAS.

08.05. Os casos não previstos no Edital do Cargo serão resolvidos pela 
Comissão do Concurso Público, devidamente nomeada para tal fim, de 
acordo com as normas pertinentes.

AREIÓPOLIS, 19 de Fevereiro de 2008.

JOSE PIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Areiópolis
ERRATA DO EDITAL RESUMO RETI-RATIFICADO 

CONCURSO PÚBLICO - PMA 001/2008

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS torna pública a errata do Edital Resumo Reti- 
Ratificado PMA 001/2008, no item “01. Dos Códigos, dos Cargos, Vagas, Escolaridade ...” passando 
a constar da seguinte forma:

Onde de se lê:

TMC - Monitor de Creche
Escolaridade: Magistério ou Normal com Habilitação em Educação Infantil.

TPM - Professor Municipal - Campo de Atuação: Educação Infantil
Escolaridade: Magistério ou Normal com Habilitação em Educação Infantil (em Nível de Ensino Mé
dio) ou Curso Superior de Graduação com Licenciatura Plena em Pedagogia ou ainda Curso Normal 
Superior com Habilitação para as séries iniciais do Ensino Fundamental e Educação Infantil.

TPI - PEB I - Campo de Atuação: 1® a 4® Série do Ensino Fundamental
Escolaridade: Magistério ou Normal com Habilitação em Educação Infantil (em Nível de Ensino Mé
dio) ou Curso Superior de Graduação com Licenciatura Plena em Pedagogia ou ainda Curso Normal 
Superior com Habilitação para as séries iniciais do Ensino Fundamental e Educação Infantil.

TMC - Monitor de Creche
Escolaridade: Curso de Magistério ou Normal (em Nível de Ensino Médio).

TPM - Professor Municipal - Campo de Atuação: Educação Infantil
Escolaridade: Curso de Magistério ou Normal (em Nível de Ensino Médio) ou Curso Superior de Gra
duação com Licenciatura Plena em Pedagogia ou ainda Curso Normal Superior com Habilitação para as 
séries iniciais do Ensino Fundamental e Educação Infantil.

TPI - PEB I - Campo de Atuação: 1® a 4® Série do Ensino Fundamental
Escolaridade: Curso de Magistério ou Normal (em Nível de Ensino Médio) ou Curso Superior de Gra
duação com Licenciatura Plena em Pedagogia ou ainda Curso Normal Superior com Habilitação para as 
séries iniciais do Ensino Fundamental.

Outrossim, informamos que as demais informações constantes nos itens do Edital Resumo acima Reti- 
Ratificado mantêm-se inalteradas e continuam sendo válidas.

AREIÓPOLIS, 19 de Fevereiro de 2008.
JOSE PIO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convo
ca, o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso 
Público abaixo identificado para o preenchimento de uma vagas, na 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não compare- 
cimento no dia, horário e local estabelecidos pela presente convocação 
implicará na perda de vaga conforme preceitua a lei.
Edital: 02/2006 
Cargo: Advogado
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista
Data : 25 de fevereiro de 2008

Horário: 11: 00 horas
01 -  Valdenor Roberto Cordeiro 
Lençóis Paulista, 20 de fevereiro de 2.008.- 

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convo
ca, o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso 
Público abaixo identificado para o preenchimento de uma vaga, na 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não compare- 
cimento no dia, horário e local estabelecidos pela presente convocação 
implicará na perda de vaga conforme preceitua a lei.
Edital: 01/2007
Cargo: Assistente Técnico Administrativo
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista
Data : 25 de fevereiro de 2008

Horário: 11:00 horas
01 -  Joelma de Andrade 
Lençóis Paulista, 20 de fevereiro de 2.008.- 

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convo
ca, o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso 
Público abaixo identificado para o preenchimento de uma vaga, na 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não compare- 
cimento no dia, horário e local estabelecidos pela presente convocação 
implicará na perda de vaga conforme preceitua a lei.
Edital:03/2006
Cargo: Operador de Máquinas (Motoniveladora)
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista
Data : 25 de fevereiro de 2008

Horário: 11:00 horas
01 -  Ismael Carlos Martins 
Lençóis Paulista, 20 de fevereiro de 2.008.- 

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 022/2008 -  Processo n° 041/2008 

Objeto: aquisição de um caminhão usado equipado com implemento 
GROA -  Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão 
de lances: 04 de março de 2008 às 10:00 horas -  O edital comple
to encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  In
formações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14- 
3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 20 de fe
vereiro de 2008. LUIS ANTÔNIO PACCOLA CONEGLIAN - Diretor 
de Suprimentos Substituto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Aviso de Licitação -  Pregão n° 023/2008 -  Processo n° 042/2008 

Objeto: aquisição de verduras e legumes para a merenda escolar -  Tipo: 
Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 04 de 
março de 2008 às 14:00 horas -  O edital completo encontra-se dispo
nível 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, 20 de fevereiro de 2008. LUIS ANTÔ
NIO PACCOLA CONEGLIAN - Diretor de Suprimentos Substituto.

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 38 de 11.02.2008...........Altera dispositivo do Decreto Execu
tivo n° 262 de 14 de novembro de 2007.
Decreto 40 de 11.02.2008...........Dispõe sobre suplementação de ver
bas do orçamento vigente no valor de R$ 18.266,00.
Decreto 41 de 11.02.2008...........Designa Ulisses Fabiano Francatti pa
ra movimentar a conta Poderes Públicos -  Obras e Viação no período 
de 18 de fevereiro a 3 de março de 2008.
Portaria 99 de 15.02.2008...........Exonera Daniele Fortes Martins do
cargo de Agente Escolar - pedido.
Portaria 100 de 15.02.2008...........Exonera Éric Lini Prestes do cargo
de Agente da Conservação e Limpeza - pedido.
Portaria 101 de 15.02.2008...........Prorroga nos termos da Lei Munici
pal 3.660/06, a licença saúde de Clea Elizabeth Belei Luciano, Monitor 
de Creche.
Portaria 102 de 15.02.2008...........Afasta nos termos da Lei Municipal
3.660/06, para tratamento de saúde, Lúcia Helena Pelegrin de Lima, 
Assistente Social.
Portaria 103 de 15.02.2008...........Concede nos termos da Lei Munici
pal 3.660/06, licença gestante a Heliamara Cláudia Pupo, Professor de 
Educação Básica I.
Portaria 104 de 15.02.2008...........Concede nos termos da Lei Munici
pal 3.660/06, licença gestante a Adriana Aparecida de Santana Morei
ra, Enfermeira.
Portaria 105 de 18.02.2008...........Designa Leandro Orsi Brandi para
exercer cumulativamente o cargo de Diretor Jurídico no período de 18 
a 25 de fevereiro de 2008.
Portaria 106 de 18.02.2008...........Prorroga nos termos da Lei Muni
cipal 3.660/06, a licença saúde de Rosa Maria Tiburtino, Agente da 
Conservação e Limpeza.
Portaria 107 de 19.02.2008...........Prorroga nos termos da Lei Muni
cipal 3.660/06, a licença saúde de Ademilson de Oliveira Simões, 
Vigilante.
Portaria 108 de 19.02.2008...........Exonera Rosemary da Silva do car
go de Professor de Educação Infantil -  pedido.
Portaria 109 de 19.02.2008...........Exonera Roberto Moeça Rodrigues
da função temporária de Agente de Saúde - pedido.

Lençóis Paulista, 20 de fevereiro de 2008.
Leandro Orsi Brandi 

Diretor Administrativo

Publicado no jornal O Eco, no dia 21 de Fevereiro de 2008. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 487,54.
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Casa em ordem
Creche Santo Antonio recebe R$ 50 mil para melhorar 
instalações; entidade espera ampliar vagas com a reforma

Da Redação

A Casa da Criança Santo 
Antônio, em Macatuba, re
cebeu R$ 50 mil do governo 
do Estado de São Paulo para 
a reforma e ampliação de suas 
instalações. A obra vai aumen
tar o número de vagas ofereci
das. A emenda que garantiu a 
liberação do dinheiro foi feita 
pelo deputado estadual Pedro 
Tobias (PSDB). A expectativa 
é que o dinheiro seja liberado 
já nas próximas semanas. "En
caminhamos um ofício para 
a assessoria do deputado em 
Bauru no final do ano passa
do e, há aproximadamente 
uma semana, recebemos a 
confirmação. Foi tudo muito 
rápido", comenta a presidente 
da entidade, Rosemeire Vieira 
Pires da Rosa. O projeto de 
reforma foi feito pelo depar
tamento de Engenharia da 
Prefeitura, que também vai 
administrar a obra. Assim que

chegar o dinheiro, a reforma 
será licitada.

Atualmente, a creche aten
de a 115 crianças com idade 
entre zero e sete anos, em 
regime de semi-internato. A 
creche conta com berçário, 
oferece maternal, nível 1 e 
nível 2, que são as etapas do 
ensino infantil. Além disso, dá 
atendimento fonoaudiológico 
e psicológico, graças a uma 
parceria com a Secretaria de 
Educação de Macatuba. Mas 
a demanda ainda é maior do 
que as vagas oferecidas.

Segundo a diretora da enti
dade, Luciana Manfio Passini 
Cruzeiro, só para o berçário 
existe uma fila de espera de 50 
crianças. Para as demais fai
xas etárias, a fila tem cerca de 
15 crianças. A creche foi fun
dada em 1990 e desde então 
recebeu melhorias, mas nunca 
passou por uma reforma.

A presidente da creche diz 
que o dinheiro será utilizado

para ampliar o berçário, que 
terá capacidade aumentada 
em 15 vagas. Também serão 
construídas mais uma sala de 
aula para o ensino infantil, 
uma sala de recreação e uma 
sala para a administração. 
Além disso, o prédio necessita 
de pintura, manutenção, colo
cação de grades de proteção, 
em substituição ao alambrado 
e também melhoria no aces
so. A rampa na entrada, por 
exemplo, está irregular desde a 
construção. "Essa reforma não 
é uma questão estética, é pa
ra melhor atender as crianças 
mesmo", destaca Rosemeire.

A Casa da Criança Santo 
Antonio sobrevive com sub
venção da prefeitura, ajuda da 
comunidade e por meio dos 
eventos beneficentes que rea
liza. A entidade conta com 13 
funcionários, entre professo
res, monitores, orientador pe
dagógico, pajens, cozinheira e 
serventes. Desde que foi fundada, em 1990, creche nunca passou por reforma

i n f r a - e s t r u t u r a

Prefeitura asfalta ruas
Já começaram as obras 

para asfaltamento do trecho 
da avenida Marginal, atrás 
do Lions Clube, em Macatu- 
ba. Serão 120 metros lineares 
de asfalto por sete de largura. 
Assim que o trabalho for con
cluído, a via possibilitará um 
novo meio de acesso ao Teatro 
Municipal Renata Lycia dos 
Santos Ludovico. Próximo à 
avenida marginal, a rua Julio 
Pintucci também será asfalta
da. O trecho fica em frente ao 
Rotary Club e tem cerca de 80 
metros.

O serviço de terraplana
gem, limpeza e imprimação 
do solo já foi concluído. O 
trecho deve receber o asfalto 
já na próxima semana. A obra 
foi possível graças a um repas
se no valor de R$ 50 mil do 
governo do Estado. A emenda 
é do deputado estadual Luiz 
Carlos Gondim (PPS).

A prefeitura também já lici
tou e expediu ordem de servi
ço para o asfaltamento da rua 
da Jurema, de acesso à reserva

Rua Júlio Pintucci, próximo ao Rotary, vai receber asfalto

do Figueirão. O asfalto será 
feito com um repasse de R$ 
40 mil do governo estadual. 
Quem conseguiu o dinheiro 
foi o deputado estadual Pedro 
Tobias (PSDB). Entretanto, a

L E N Ç Ó I S  P A U L I S T A

Ladrões levam R$ 18 mil de motociclista
Jornal O ECO Ladrões assaltaram um fun

cionário de um posto de gaso
lina e fugiram levando R$ 18 
mil na tarde da segunda-feira 
18. O roubo foi registrado na 
rua Princesa Isabel, no Centro 
de Lençóis Paulista.

Segundo consta em boletim 
de ocorrência da Polícia Militar, 
a vítima, M.B.M. saiu do posto 
de gasolina, no Parque Rondon, 
e seguia para uma agência bancá
ria no centro da cidade. O funcio
nário conduzia uma Honda Biz. 
Quando chegou na rua Princesa

Isabel, afirmou ter sido aborda
do por outros dois homens de 
moto. A dupla anunciou o rou
bo e ordenou que o rapaz fizesse 
apenas o que mandassem.

A motocicleta dos ladrões 
acompanhou a Honda Biz da 
vítima até a saída da Rocinha, 
que dá acesso à rodovia Osny 
Matheus (SP-261). Os assaltan
tes mandaram o rapaz entregar 
o malote bancário que estava no 
bagageiro da motocicleta. A du
pla também ameaçou o rapaz 
de morte, caso ele tentasse olhar

prefeitura entrou com uma 
contrapartida de R$ 50 mil. 
Parte do dinheiro foi gasto na 
construção de galerias, já que 
a reserva do Figueirão abriga 
várias nascentes.

para trás e fugiram pela rodovia, 
levando a chave da Honda Biz. 
Por causa dos capacetes foi im
possível o reconhecimento.

Ao todo, os ladrões pega
ram R$ 12 mil em dinheiro 
e R$ 6,2 mil em cheques de 
clientes.

Ainda de acordo com o 
funcionário, os ladrões tinham 
uma arma, que ele acredita ser 
um revólver. A Polícia Mili
tar foi acionada e registrou a 
ocorrência, mas os assaltantes 
não foram encontrados.

INAUGURAÇÃO a  co
munidade evangélica 
abre mais um templo em 
Lençóis Paulista. No sába
do 23, a partir das 19h, 
tem inauguração da igreja 
Assembléia de Deus Mi
nistério da Madureira, no 
Jardim Caju 1. O convite, 
para toda a comunidade, 
é feito pelo pastor Élson 
Femiano. O endereço do 
templo é rua Flávio Pacco- 
la, n° 144.



Amizade e a confraternização esteve 

em alta. Basta conferir o público seleto 

que animou a Pizzaria Hábil, Clube 

dos Amigos e Pizzaria Pramio.

Cíntia Fotografia

Fone/Fax;
C14D 3263-4744 ' 
C143 3253-4105
Celular
C141 9772-7350 ^
R. Pedro Natalio LorBnzBtti, 
n- 82B - Sala 4 - Centro 
Lençóis Paulista

Personalização, Polimento 
e Pinturas em Geral

Rua Piedade, 388 • Centro 
Lençóis Paulista

(14)3263 5511 
9148 5243

1 SUPER PROMOÇAO I

GAS. COMUM R$ 2 ,43»

ÁLCOOL R$ 1,19»

DIESEL R$ 1,84»
POSTO: 14 . 3 2 6 4 -9 6 6 5 1
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BANDA
V a n d e r l e y  e  C r i s t i n a

DE MESA: 3263-1538 
R0D.0SNYMATHEUS,KM113 

CORVO BRANCO

Rodízio todas as quintas

DISK PIZZA
0204
2620

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

AV. BRASIL, 722 - LENÇÓIS PAULISTA

D O A A ^ m m L W Ò  ^P O A M 'A lilL P U
Rua Virgílio Borantí, 147^d. CajúTj^
F.: 14.3263-1912-Lençóis Paulista ŝ SP y^^.m ag

F.: 14.3263-0960 
Ruaignácío Anselmo, 812

F.: 14.3264-1920
Rua Geraldo P.de Barros,636
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