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Projeto de posto móvel do Corpo de Bombeiros foi desenvolvido pela Lençóis Equipamentos e será uma das atrações do desfile

Hoje é dia F c i t o  C m  L c n ç ó í s
de NX Zero ^

A 31  ̂ Facilpa (Feira 
Agropecuária, Comercial e 
Industrial de Lençóis Pau
lista) segue hoje com show 
do grupo NX Zero. Ama
nhã sobem ao palco os ser
tanejos Edson & Udson. A 
abertura da feira ficou por 
conta da dupla Victor & 
Léo com um público na ca
sa de 15 mil pessoas, meta-

de da previsão feita pelos 
organizadores. Ontem, os 
lençoenses André & Ma- 
theus lançaram o CD 'Fa
lando de Amor'. O rodeio 
em cavalos também come
çou ontem. A Facilpa faz 
parte das comemorações 
do aniversário de Lençóis 
Paulista e segue até o dia 4 
de maio. ►► Página A9

Empresa local produz postos móveis para Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária; 
equipamento gira na casa de R$ 1 milhão e vai ser apresentado na avenida hoje

O potencial das empresas 
lençoenses vai poder ser confe
rido na avenida hoje, durante 
o desfile cívico pelo aniversário 
dos 150 anos. Entre os destaques 
do evento está um posto móvel 
do Corpo de Bombeiros, fabri
cado pela Lençóis Equipamen
tos Rodoviários. A empresa tam

bém desenvolveu um posto nas 
mesmas dimensões para a Polí
cia Militar Rodoviária. Cada um 
custou cerca de R$ 1 milhão. O 
posto dos bombeiros, conheci
do como Sicoe (Sistema de Co
mando de Operações Emergen- 
ciais) é o segundo da categoria 
em todo o Estado de São Paulo.

As informações são do tenente- 
coronel Dílson Pedro Saltorato, 
comandante regional do Corpo 
de Bombeiros. O posto vai fi
car em Bauru, mas em caso de 
emergência pode ser deslocado 
para qualquer localidade do Es
tado de São Paulo. Segundo o 
empresário Valter Ambilini, da

Lençóis Equipamentos, fisica
mente os dois postos móveis são 
idênticos. Eles têm 14,4 metros 
de comprimento, 2,6 metros de 
altura e 4,2 metros de largura, 
pode carregar equipamentos 
audiovisuais, como o datashow, 
e pode ser utilizado em peque
nos eventos. ►► Página A3

P O L Í T I C A

Denúncia vaza 
da Ouvidoria 
da Câmara

Uma denúncia enviada à 
recém-instalada Ouvidoria 
parlamentar do Legislativo 
foi parar nas mãos do empre
sário Jessé Marques Luqueto. 
As informações davam conta 
de possíveis irregularidades 
em um concurso para a con
tratação de agentes de con
servação e limpeza da prefei
tura municipal. ►► Página A5

R O U B O

Alarme falso 
mobiliza 
Polícia Militar

Um telefonema colocou a 
Polícia Militar de Lençóis Pau
lista em polvorosa. A ligação 
de uma mulher dizia que seu 
amigo, que trabalha em um 
escritório da rua 28 de Abril, es
tava sendo assaltado por várias 
pessoas armadas e que havia si
do feito refém. A Força Tática de 
Bauru e até o helicóptero Águia 
foram acionados. ►► Página A7

E S P E C I A L

E M P R E G O

Lençóis abre Areiópolis 
concurso divulga lista de
público classificados

►► Página B6 ►► Página A8

Caderno hom enageia

1 5 0  a n o s
Um pouco da história, 

economia e solidariedade dos 
lençoenses podem ser confe
ridos nas páginas da edição 
de hoje do jornal O ECO,

no caderno especial em co
memoração aos 150 anos do 
município. A data do aniver
sário é a próxima segunda-fei
ra, 28 de abril. ►► Página E1

150 A N O S

UBS do 
Núcleo será 
reaberta

Na segunda-feira 28, 
tem reinauguração da 
Unidade Básica de Saúde 
do Núcleo Luiz Zillo, que 
está fechada ao público 
desde fevereiro para a 
primeira reforma com
pleta da unidade em 20 
anos. Além de reforma
da, a UBS foi ampliada 
em mais 70 metros qua
drados e passa a oferecer 
pronto-atendimento de 
urgência e emergência. Já 
o teatro terá a pedra fun
damental lançada ama
nhã, em cerimônia mar
cada para às 11h30, na 
Sidelpa. A obra não tem 
previsão de ser concluída 
este ano. ►► Página A9

E C O N O M I A

Cosan 
compra 
postos Esso

A Cosan anunciou na 
quinta-feira 24, a com
pra da Esso Brasileira de 
Petróleo e suas afiliadas 
por US$ 826 milhões. O 
grupo Cosan é proprietá
rio da usina Da Barra, de 
Barra Bonita, maior pro
dutora de açúcar e álco
ol do mundo. Além dos 
100% do capital social, a 
aquisição inclui os ativos 
de distribuição e comer
cialização de combustí
veis e lubrificantes. Isso 
significa que o grupo vai 
plantar a cana-de-açúcar 
e distribuir o álcool, pro
duto final. Esta é a gran
de briga do setor sucroal- 
cooleiro. ►► Página B1

TOMBOU
Um acidente na rodovia Marechal Rondon (SP-300), na altura 
da Ambev, na quinta-feira 24, por volta das 5h, chegou a parar 
o trânsito por alguns minutos. Um caminhão Mercedes Benz, 
com placas de Lençóis Paulista, trafegava pela rodovia sentido 
interior-capital, quando o condutor perdeu o controle do veí
culo que acabou tombando no canteiro central. O caminhão 
estava carregado de toras de eucalipto e tinha como destino a 
Lwarcel. O motorista sofreu apenas ferimentos leves, mas foi le
vado pela equipe de Resgate do Corpo de Bombeiros ao pronto 
socorro central de Bauru para realizar exames.
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E D I T O R I A L

Força da microrregião
Há 150 anos, a Boca do 

Sertão viu nascer um dos mais 
prósperos municípios do Es
tado de São Paulo. Lençóis 
Paulista, como uma infinida
de de municípios brasileiros 
nasceu da mesma forma. Os 
desbravadores construíram 
suas casas umas próximas às 
outras e escolhiam um santo 
para ser homenageado, tal
vez herança dos colonizado
res portugueses.

Mas, isso é passado. Com 
uma população na casa dos 
60 mil habitantes, um orça
mento de mais de R$ 100 mi
lhões, Lençóis Paulista tem 
muito o que festejar. Seus 
moradores mais antigos sen
tem saudades do tempo em 
que a vida passava mais len
tamente, mas não se incomo
dam com o progresso. Afinal, 
seus filhos e netos precisam 
estudar, trabalhar, crescer.

A localização geográfica 
ajuda no desenvolvimento 
de Lençóis Paulista e não se 
pode negar isso. A rodovia 
Marechal Rondon é uma pre
sença constante. E este é um 
dos fatores que fazem com 
que o desenvolvimento siga 
nos trilhos do progresso e se

consolide como força regio
nal na sua microrregião.

Berço de vários povos 
que aqui buscaram e bus
cam abrigo para se instalar 
e criar suas famílias, Lençóis 
sempre recebe todos com o 
mesmo carinho e comemora 
com seus filhos na próxima 
segunda-feira seu sesquicen- 
tenário.

Razões não faltam para 
festejar uma década e meia 
de história. O momento é 
bom para o município. O 
comércio é forte e oferece 
variedades. O parque indus
trial tem mais de oitenta em
presas que crescem em ritmo 
acelerado.

No desfile cívico de hoje, 
muito desta história deverá 
ser mostrada. A comunidade 
quer participar, quer estar lá 
de alguma forma. Mas, a ce
na de hoje pode ser rouba
da por um posto móvel do 
Corpo de Bombeiros, toda 
produzida em Lençóis Pau
lista. Um município que tem 
empresas, que tem pessoas 
solidárias e com ânimo pa
ra trabalhar e crescer ainda 
mais. Feliz aniversário, Len
çóis Paulista!

A R T I G O

Facilpa, um a festa lençoense
Be n e d it o  Lu iz  Ma r t i n s

Começou a Facilpa. É sem 
dúvida uma feira longeva 
porque tem qualidade e mais 
que isso, tem alma. Essa al
ma, talvez, formada por um 
pouco da vida de todos os 
lençoenses que a admiram. 
Alguns de forma especial 
contribuíram para torná-la 
grande e fazer inveja às cida
des de maior porte, pois, de 
fato, deram um pouco de seu 
tempo e vida para compor 
um evento de grande apelo e 
contemplar o seu objetivo de 
criação: propagar o nome de 
Lençóis.

Como presidente atual e 
um pouco mais jovem que 
aqueles que possibilitaram 
que a Facilpa chegasse aonde 
chegou, tenho me empenha
do para formar novos admi
radores que possam contri
buir para que a feira tenha 
um bom e duradouro futuro 
pela frente. Tento transmitir- 
lhes o espírito desta festa que 
é a imagem do próprio lenço- 
ense.

Uma casa, uma igreja, um 
ambiente de trabalho refletem 
a personalidade de seus com
ponentes, a alma das pessoas 
que os freqüentam. A Facilpa 
é viva há 31 anos porque tem 
uma "alma" criada a partir de 
todos os que deram o melhor 
de si para torná-la a festa do 
povo, alegre, popular, respon
sável e cheia de emoção.

Como festa popular e com 
participação de milhares de 
pessoas é muito razoável que

as opiniões se dividam quan
to aos diversos aspectos deste 
grandioso evento. É impor
tante que todas as opiniões 
sejam respeitadas, inclusive 
as decisões da comissão. Não 
me cabe fazer lamúrias das 
dificuldades deste trabalho, 
estou aqui porque gosto e 
porque entendo que posso 
contribuir, e assim farei até 
que perceba que não sou mais 
útil. Opiniões contrárias e crí
ticas são normais e devem ser 
assimiladas sem carranca e 
amargor, assim como os elo
gios e apoios devem ser rece
bidos com muita humildade 
e contida alegria. Procuro fa
zer um pouco do que diz um 
provérbio do Oriente: cabeça 
sempre fria, coração sempre 
quente e mão sempre larga.

A festa está pronta e tudo 
o que fizemos até aqui não 
terá brilho sem a participa
ção da população de Lençóis, 
mas sabemos que esta parti
cipação acontecerá porque a 
Facilpa é como um filho, ou 
uma filha, motivo de orgulho 
do lençoense, mesmo para 
aqueles que não participam 
dessa festa, e sendo assim, a 
Facilpa traz a "alma do lenço
ense".

Desejo a todos uma óti
ma festa, com muita alegria e 
paz, muitas emoções, encon
tros e divertimentos e, acima 
de tudo, com muito respeito 
às tradições de nossa cidade e 
da Facilpa.

Benedito Luiz Martins
Presidente da Facilpa

TUCANATO
Lideranças e militantes 

tucanos de 29 cidades das 
regiões de Bauru e Lins são 
esperados no encontro do 
PSDB que será realizado 
hoje em Bauru. O encontro 
regional do PSDB está pre
visto para as 15h30, na Câ
mara de Vereadores.

ANFITRIÃO
O anfitrião dos tucanos 

será o deputado estadual 
Pedro Tobias, principal li
derança regional do PSDB 
no interior. Segundo ele, o 
evento será marcado por 
muito trabalho. "A Comis
são Executiva Estadual re
aliza esses encontro regio
nais em todo o Estado com 
o objetivo de obter um 
quadro político de cada 
município, incentivando o 
lançamento de candidatu
ras próprias e competitivas 
em todos os municípios 
da nossa região", explica o 
deputado em nota enviada 
à imprensa.

CONVIDADOS
Estão convidados e de

vem vir ao evento o presi
dente estadual do PSDB, o 
deputado federal Antonio 
Carlos de Mendes Thame; 
o secretário-geral, César 
Gontijo; o secretário Roge- 
lio Barcheti e o tesoureiro- 
adjunto Evandro Losacco. 
Mais de 20 cidades devem 
mandar representantes: 
Agudos, Arealva, Avaí, Bal- 
binos, Bauru, Borebi, Ca- 
brália Paulista, Cafelândia, 
Duartina, Getulina, Guai- 
çara, Guaimbê, Guarantã, 
lacanga, Lençóis Paulista, 
Lins, Lucianópolis, Maca- 
tuba, Paulistânia, Peder
neiras, Pirajuí, Piratininga, 
Pongaí, Presidente Alves, 
Promissão, Reginópolis, 
Sabino, Ubirajara e Uru.

AVALIAÇÃO
Segundo Thame, o ano 

eleitoral acrescenta impor
tância a esses encontros re
gionais. "Durante os even
tos será possível avaliar o 
quadro político de cada re
gião, ouvir a base do partido 
e suas lideranças, além de 
discutir estratégias eleitorais 
e preparar a legenda para as 
disputas municipais de ou
tubro próximo", afirmou.

CARAVANA
De fevereiro até agora, o 

PSDB paulista já promoveu 
20 encontros regionais. Ho
je serão realizados mais três. 
O primeiro encontro será 
na Câmara de Andradina, 
às 11h. No período da tarde, 
às 15h30, o evento acontece 
na Câmara de Bauru e o pas
seio das lideranças estadu
ais pelo interior termina às 
19h30, na nova sede do PS
DB de Botucatu. Até o final 
de maio, serão 34 encontros 
realizados, abrangendo as 
47 regiões de governo do 
Estado de São Paulo.

PREJUÍZO
Nem bem começou e a 

Facilpa (Feira Agropecuária, 
Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista), já está dan
do dor de cabeça para a pre
feitura. A diretoria de Obras 
trabalhou dia e noite para 
conseguir entregar a tempo as 
obras de duplicação da ave
nida Olavo Bilac, que liga a 
avenida Padre Salústio Rodri
gues Machado ao recinto José 
Oliveira Prado. E o primeiro 
expositor, uma famosa mar
ca de caminhões, destruiu o 
canteiro da rotatória no per
curso até a feira. É mole?

ESPECIAL
Para a Câmara de Len

çóis Paulista, o feriado da 
segunda-feira 28, aniversário 
de Lençóis Paulista, vai ter 
um gostinho especial. Os ve
readores terão o gostinho de 
fazer uma sessão legislativa 
bem na data dos 150 anos da 
cidade. A idéia partiu do pre
sidente Nardeli da Silva (PV).

RARO
Momento raro na ses

são legislativa de terça-feira 
22. Depois que o vereador 
Ailton Tipó Laurindo (PV) 
terminou de fazer uso da 
palavra para defender a der
rubada do veto do prefeito 
José Antonio Marise (PSDB) 
ao projeto de sua autoria, 
que aumenta em 60 dias o 
prazo da licença-materni- 
dade, quem pediu a palavra 
foi Gumercindo Ticianelli 
Júnior (DEM). Quando to
dos esperavam um discurso 
contrário, Ticianelli Júnior 
surpreendeu. "Só vim aqui 
para dizer que vou votar 
contra o veto", disparou.

p e r s o n a g e m
Como é de praxe, sempre 

que uma cidade faz aniversá
rio, O ECO traz uma entrevis
ta com o prefeito. Na sema
na em que Lençóis Paulista 
comemora seus 150 anos, o 
entrevistado é o prefeito José 
Antonio Marise (PSDB).

p a r a d ig m a
Durante a entrevista, Ma- 

rise falou abertamente sobre 
assuntos paradigmáticos, co
mo os nomes (ou a falta de
les) para a sua sucessão. Para 
a Terceira Coluna, nossa equi
pe de reportagem separou al
guns assuntos que, por pura 
falta de espaço físico, não en
traram na edição da entrevis
ta, publicada na página 4.

FUTURO
Um desses assuntos é o 

futuro político de Marise. 
Questionado sobre sua apo
sentadoria em 1° de janeiro 
de 2009, ele foi taxativo: "eu 
vou continuar na vida política 
e existe a possibilidade muito 
forte de ser candidato a depu
tado em 2010. É uma questão 
que estou considerando com 
muita seriedade", garantiu.

b ic u d o s
Marise foi questionado 

sobre eventuais problemas 
dentro do ninho tucano, 
principalmente por causa 
do deputado Pedro Tobias 
(PSDB). "O senhor vai ser 
candidato a deputado sem 
confrontar com Pedro To
bias?". O prefeito abrandou 
o discurso. "É um ponto que 
temos que considerar até o 
lançamento das candidatu
ras. O Pedro é uma liderança 
regional, trabalhou muitíssi
mo por nossa cidade, e está 
no mesmo partido que eu. 
Teremos que adequar nos
sas posições. Isso é natural 
em política e tudo se ajeita 
conversando", ponderou.

2012?
Já quando perguntado so

bre uma eventual volta à pre
feitura nas eleições de 2012, 
Marise foi mais evasivo. "Eu 
vou estar dentro de um gru
po político. Da mesma forma 
que hoje vai sair um candida
to de dentro do nosso grupo 
político, em 2012 sairá um 
candidato de dentro desse 
grupo político", considera. "
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"Eu quero ir na Facilpa 
para ver o show de João 
Neto & Frederico, Hugo 
& Tiago e Guilherme & 
Santiago".

Keila Fernanda Marcon,
auxiliar de eletrônica

"Além de ter vindo para 
o show do Victor & Léo, 
eu quero assistir aos 
shows de Roupa Nova e 
Daniel".

Maristela Sandeletti,
auxiliar de escritório

"Eu vou à Facilpa para 
ver os shows de Daniel, 
Guilherme & Santiago e 
João Neto & Frederico. 

Rosangela Domingues, 
auxiliar de eletrônica

F R A S E

" O s  d o c u m e n 

t o s  o f i c i a i s  e s 

t ã o  m u i t o  b e m  

g u a r d a d o s .  O  

p a p e l  q u e  s a i u  

d a q u i  n ã o  é  o f i 

c i a l ,  n ã o  t e m  

t i m b r e  d a  C â 

m a r a ,  n e m  a s s i 

n a t u r a  d e  n i n 

g u é m
n

Essa semana as lâmpadas das ruas 13 de Maio e 7 de setembro em Agudos foram trocadas. As lâm
padas que estavam ficando fraca foram substituídas por lâmpadas novas para melhorar a iluminação 
das ruas que fica no centro da cidade.

Nardeli da Silva, presidente 
da Câmara de Vereadores de 

Lençóis, sobre o vazamento de 
informações da Ouvidoria que 

culminou com denúncia no MP

P A R A  P E N S A R
"Os homens prudentes 
tiram, em suas ações, o 
melhor partido das cir
cunstâncias, e, embora 
forçados pela necessida
de a tomar uma deter
minada atitude, sabem 
aparentar que o fazem  
por sua vontade"

Maquiavel

mailto:oeco@jornaloeco.com.br
http://www.jornaloeco.com.br
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s e g u r a n ç a

PresenllH
Lençóis Equipamentos confecciona 
postos móveis para Corpo de Bombeiros 
e Polícia Militar Rodoviária; investimento 
gira na casa dos dois milhões de reais

Cr is t i a n o  Gu ir a d o  
e  Ká t i a  Sa r t o r i

A empresa Lençóis Equipa
mentos Rodoviários, de Len
çóis Paulista, acaba de desen
volver dois postos móveis de 
operação: um para a Polícia 
Rodoviária Militar e um pa
ra o Corpo de Bombeiros. O 
equipamento desenvolvido 
para o Corpo de Bombeiros 
deve estar na avenida Padre 
Salústio Rodrigues Machado 
hoje, durante o desfile cívico 
pelo aniversário de 150 anos 
da cidade. O desfile está mar
cado para às 8h. O posto mó
vel da Polícia Rodoviária, por 
enquanto, não será mostrado 
ao público.

Os equipamentos foram 
desenvolvidos junto ao Gover
no do Estado e representantes 
regionais da Polícia Rodoviá
ria e Corpo de Bombeiros. O 
investimento é de R$ 2 mi

lhões. Cada posto móvel cus
tou cerca de R$ 1 milhão.

O posto móvel do Corpo 
de Bombeiros desenvolvido 
em Lençóis Paulista é o se
gundo da categoria em todo o 
Estado de São Paulo, segundo 
informação do tenente-coro
nel Dílson Pedro Saltorato, 
comandante regional do Cor
po de Bombeiros. O posto vai 
ficar em Bauru, mas em caso 
de emergência pode ser deslo
cado para qualquer localida
de do Estado de São Paulo. O 
equipamento é conhecido na 
corporação como Sicoe (Sis
tema de Comando de Opera
ções Emergenciais) "Em caso 
de necessidade, o posto móvel 
pode ser deslocado para auxi
liar as regionais de Presidente 
Prudente, Ribeirão Preto, qual
quer local do estado que preci
sar. Até hoje só existe um posto 
que atua na região metropoli
tana de São Paulo", destaca o

Posto móvel do Corpo de Bombeiros, segundo da categoria no Estado, vai estar na avenida hoje no desfile cívico de aniversário

tenente-coronel Saltorato.
O empresário Valter Ambi- 

lini, da Lençóis Equipamen
tos Rodoviários, confirmou 
o desenvolvimento dos dois 
projetos. "Foi uma necessida
de do Corpo de Bombeiros. 
Já tínhamos feito uma doação 
no passado, eles vieram nos 
conhecer e aventaram com a 
possibilidade de desenvolver 
esse projeto. Foi um trabalho

conjunto da necessidade da 
corporação e a nossa capaci
dade criadora", afirmou. "Foi 
feito um acordo, e graças à 
visão da Polícia Rodoviária e 
do Corpo de Bombeiros, e à 
confiança que depositaram 
em nós, é que esse projeto foi 
desenvolvido", completa.

Fisicamente os dois postos 
móveis são idênticos. Eles têm 
14,4 metros de comprimento,

2,6 metros de altura e 4,2 me
tros de largura. O empresário 
explica que entre a concepção, 
desenvolvimento e fabricação 
das duas unidades móveis se 
passaram 20 meses. "É um pro
jeto detalhado, coisa de gente 
grande. Chegamos ao final da 
fabricação e coincidiu com o 
aniversário de Lençóis Paulis
ta, coisa que não estava nos 
planos. Mas deu certo e vamos

fazer o lançamento aqui", diz.
"A gente julga que o ne

gócio está dando certo. É um 
trabalho que, acima de tudo, 
tem cunho social, feito para a 
comunidade", afirma Amabi- 
lini. "Para nós é um orgulho 
fornecer esse equipamento 
para o Estado, que vai servir 
duas das instituições de maior 
respeito dentro da Polícia Mi
litar", continua.

Posto móvel transfere comando para o local da emergência
Segundo o tenente-coro

nel Saltorato, o Sicoe é usado 
pelo Corpo de Bombeiro em 
situações de emergência em 
que são necessários dias de 
serviço da corporação. Pelo 
posto é possível levar o co
mando da corporação para 
qualquer lugar. "Numa situ

ação de queda de barragens, 
de um grande incêndio flo
restal, o comando é desloca
do por meio do posto móvel 
e passa a dar as ordens do lo
cal", explica.

Ainda de acordo com o 
tenente-coronel Saltorato, 
o posto móvel é uma tecno

logia que serve de exemplo 
para outros países. "Em Nova 
Iorque, por exemplo, quando 
houve o ataque às torres gê
meas, os bombeiros monta
ram o comando na área dos 
atentados. Quando as torres 
desabaram, muitos bombei
ros morreram. Se eles tives

sem um posto móvel, isso 
não teria acontecido", avalia.

O empresário Walter 
Amabilini explica outras 
vantagens. "O posto móvel 
é um conceito novo que per
mite que não seja pré-esta- 
belecido o ponto do guarda 
rodoviário. Será um elemen

to surpresa que fica sempre 
ao lado do fluxo de trânsito 
e oferece toda infra-estrutura 
de um posto fixo, com co
municação, aposentos e co
zinha. Carrega equipamen
tos audiovisuais, como o da- 
tashow, e pode ser utilizado 
em pequenos eventos", des

creve. "Para os bombeiros, a 
unidade pode ser utilizada 
em grandes eventos. Oferece 
condições de comunicação 
com o resto da guarda para 
fazer assistência. Tem todo o 
sistema de rádio, desenvolvi
mento e treinamento em co
munidade", conclui.

F.: 14. 3264-6449
www.paulistashopping.com.br
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J O S E  A N T O N I O  M A R I S E

F a l a  p r e f e i t o
Marise fala sobre os 150 anos de Lençóis Paulista e eleições 
municipais; "o presente que minha equipe dá para a cidade no 
seu aniversário é a certeza de um futuro tranqüilo", afirmou

Cr is t ia n o  Gu ir a d o

O ano de 2008 é o último 
do mandato do prefeito José 
Antonio Marise (PSDB). Na 
semana que antecede o ani
versário de 150 anos de Len
çóis Paulista (que serão com
pletados na próxima segunda- 
feira, 28 de abril), ele recebeu 
a reportagem do jornal O 
ECO para falar um pouco de 
tudo: avanços administrati
vos, debates políticos com a 
oposição, festa de aniversário 
da cidade e, é claro, eleições 
2008. "O próximo prefeito 
vai encontrar uma prefeitura 
bem diferente daquela que 
eu encontrei. É evidente que 
quando se alcança um pata
mar dentro da administração 
pública, o desafio é superar es
se patamar", afirmou. Sobre a 
disputa política por sua suces
são, Marise citou como candi
datos naturais o empresário 
Luiz Carlos Trecenti (DEM) e 
o vice-prefeito Norberto Pom- 
permayer (PR) e garantiu que 
seu grupo político tem condi
ções de -  se necessário -  tra
balhar eventuais candidaturas 
de três de seus diretores: a 
diretora de Educação e Cultu
ra, Izabel Cristina Campanari 
Lorenzetti (PSDB), o diretor 
de Meio Ambiente, Benedito 
Martins (PSDB), e o diretor 
de Desenvolvimento, Geração 
de Emprego e Renda, Altair 
Toniolo, o Rocinha. Confira 
abaixo os principais trechos 
da entrevista de Marise.

O ECO - Que presente 
de aniversário o senhor da
ria para a cidade?

José Antonio Marise -
Sempre trabalhei como prefei
to para que a cidade reconhe
cesse, no mínimo, que nós nos 
esforçamos para executar um 
trabalho sério. Entendo que 
conseguimos isso. O presente 
que minha equipe dá para a 
cidade no seu aniversário é a 
certeza de um futuro tranqüi- 
lo. Penso que nós provamos 
que é possível administrar 
com competência, seriedade, 
idoneidade, eficiência e eficá
cia. Restabelecer a confiança da 
população na administração 
pública é o grande presente 
que deixamos para a cidade.

O ECO - O senhor tem 
gostado da programação 
de eventos em comemora
ção aos 150 anos de Lençóis 
Paulista?

Marise -  Entendo que a pro
gramação de festejos dos 150 
anos da cidade está bem equili
brada. Temos inaugurações pro
gramadas e atividades nas áreas 
cultural e esportiva, ou seja, a 
cidade está vivendo os seus 150 
anos. Nosso objetivo sempre 
foi evitar eventos grandiosos, 
mas permitir que a população 
participasse efetivamente da
queles programados, e isso tem 
acontecido. O lançamento do 
livro Lençóis Conta Sua História 
(elaborado pelo Jornal O ECO), 
foi interessante. Tínhamos uma 
dívida em relação à nossa histó
ria. E o lançamento do livro que 
reúne todos os trabalhos do Ale
xandre Chitto, que vai acontecer

no mês de maio, são dois passos 
importantíssimos. Tivemos o li
vro do Nelson Faülace que conta 
a história da paróquia. São coisas 
que vão ficar para sempre. Tem o 
Dia do Reencontro. É uma idéia 
que pode pegar e se transformar 
em um evento tradicional. Se o 
evento tiver sucesso vai ter uma 
carga afetiva muito grande. Ima
gine mil pessoas que moraram 
aqui, todo ano voltando para 
se reencontrar com os amigos e 
relembrar das passagens de sua 
vida na nossa cidade. Será um 
evento muito especial e só vai 
ter sucesso se divulgarmos. Não 
é sempre que se completa 150 
anos de fundação de um muni
cípio. São poucos no estado de 
São Paulo que têm essa marca. É 
um momento especial para a ci
dade e acho que a população já 
se apercebeu disso e a conversa 
que eu tenho tido com as pesso
as, ressalta esse caráter especial. 
Pessoalmente posso dizer que 
estou emocionado por ser o pre
feito da cidade em uma data tão 
significativa como essa.

O ECO - O senhor chega 
ao último dos seus oito anos 
de mandato. Em linhas ge
rais, que avaliação o senhor 
faz desse tempo que passou 
na prefeitura?

Marise -  Como pessoa, foi 
um longo período de aprendi
zado, com seus desafios diá
rios, com suas conquistas, com 
suas alegrias e com suas triste
zas. Como prefeito, entendo 
que montamos uma boa equi
pe e fizemos um bom traba
lho para a cidade. As pesquisas 
que temos feito mostram isso, 
que a população readquiriu a 
confiança na administração 
pública e está satisfeita com 
aquilo que foi feito.

O ECO - Qual é a dife
rença entre o dia 1° de ja
neiro de 2001 e o dia 1° de 
janeiro de 2009? O senhor 
gostaria de ser o prefeito 
que vai te suceder?

Marise -  Nesse espaço de 
tempo foi feito um trabalho 
muito grande na organização 
da prefeitura, na adequação 
da legislação que existia à 
época, na operacionalização 
da prefeitura, na reforma dos 
prédios públicos municipais, 
na troca dos equipamentos. E 
principalmente, um trabalho 
feito diariamente junto aos 
funcionários, para que o fun
cionário público fosse valori
zado e se sentisse bem dentro 
da prefeitura, se sentisse um 
verdadeiro profissional e acho 
que nisso também tivemos um 
sucesso muito grande. Hoje os 
funcionários da prefeitura são 
respeitados pela população, 
são vistos como profissionais 
competentes que fazem, mui
to bem feito, o seu trabalho 
do dia-a-dia. Se a legislação 
permitisse, acredito que teria 
condições de disputar um ter
ceiro mandato e provavelmen
te faria isso. O próximo prefei
to vai encontrar uma prefeitu
ra bem diferente daquela que 
eu encontrei. É evidente que, 
quando se alcança um pata
mar dentro da administração 
pública, o desafio é superar

esse patamar. Os desafios exis
tirão sempre. Quando se tem 
duas ambulâncias, quer ter 
três, quando tem um posto de 
saúde, tem que ter dois. Se o 
prefeito quiser trabalhar, tem 
bastante serviço pela frente, 
embora ainda encontre uma 
prefeitura em condições mui
to melhores do que aquelas 
em que eu encontrei.

O ECO - A cidade vai 
bem aos olhos do cidadão 
comum. Para o senhor, que 
conhece a máquina pública 
de dentro, o que faltou na 
sua administração?

Marise -  Acho que nós 
fomos até onde era possível 
ir, nas diversas áreas da prefei
tura. Realmente nossa equipe 
fez tudo aquilo que pôde fa
zer, da melhor forma possível. 
Num primeiro momento ti
vemos que resolver o proble
ma financeiro da prefeitura, 
depois tivemos que adequar 
a legislação existente, que im
punha alguns entraves e resol
ver alguns nós administrativos 
que emperravam a prefeitura. 
Reequipar a prefeitura, acer
tar nas prioridades e executar 
o trabalho de acordo com as 
prioridades estabelecidas.

O ECO - O senhor acre
dita que, estruturalmente e 
economicamente, Lençóis 
Paulista está em condições 
de continuar nesse ritmo 
de crescimento, indepen
dente do que aconteça no 
campo político?

Marise -  O que acontece 
no município depende dire
tamente do panorama econô
mico nacional, que, por sua 
vez, depende do panorama 
econômico mundial. Tudo 
vai depender desse quadro 
nacional e mundial. Nós te
mos uma economia focada no 
setor sucroalcooleiro. Se nos 
próximos anos esse setor for 
bem, Lençóis não terá nenhu
ma dificuldade de continuar 
no desenvolvimento que ex
perimentou nos últimos anos 
e torço para que isso aconteça. 
Agora, isso depende de deci
sões que não são tomadas em 
nível municipal. A inserção do 
setor sucroalcooleiro na eco
nomia mundial vai depender 
muito dos próximos passos 
do Governo Federal, que tem 
que criar condições para que 
o Brasil seja realmente um 
grande fornecedor mundial de 
biocombustíveis. A economia 
brasileira e especificamente 
a de Lençóis, depende disso. 
Agora, nossa cidade tem expe
rimentado uma diversificação 
muito grande na sua atividade 
econômica, tanto na indústria 
quanto no comércio e na pres
tação de serviços. A cidade está 
forte e está bem estruturada.

O ECO - Na oposição 
existe um debate que diz 
que os esforços para a gera
ção de emprego e renda são 
erráticos e a defesa da idéia 
de que trazer empresas pa
ra a cidade valeria mais do 
que criar condições de cres
cimento. O que o senhor diz 
sobre isso?

P E R F IL

NOME
José Antonio Marise

IDADE
56 anos

FORMAÇÃO
Direito

c a r g o  a t u a l
prefeito de Lençóis 
Paulista

Marise -  Acho que a opo
sição tem uma análise errada 
do problema. A grande maio
ria dos empregos gerados no 
país é gerada pelas pequenas e 
médias empresas. Esse é o fo
co de todo município. O que é 
importante, realmente, é que o 
município tenha condições de 
receber as empresas que quei
ram vir para cá e criar condi
ções para que aquelas que es
tão aqui continuem se expan
dindo. Os números mostram 
que estamos no caminho cor
reto. Nós tivemos, na minha 
gestão, mais de cinco mil em
pregos gerados com carteira 
assinada. Só no ano passado 
foram 1,8 mil empregos, neste 
ano já foram mais de dois mil 
empregos gerados com car
teira assinada. São números 
muitíssimo bons. Quando se 
diz em trazer grandes empre
sas, depende do ramo em que 
essas empresas atuam. De re
pente temos uma grande em
presa que vai gerar 10 empre
gos, dependendo do nível de 
automação dessa empresa. E 
elas têm seus planejamentos e 
objetivos estratégicos e talvez 
se instalar em uma cidade que 
fica há 300 quilômetros da ca
pital não é interessante. Faze
mos um esforço muito grande 
para isso, mas é uma coisa que 
independe do nosso esforço, 
temos que ter a empresa in
teressada em vir para Lençóis. 
Enquanto isso não acontece 
temos que dar condições pa
ra que aquelas que estão aqui 
continuem se desenvolvendo, 
e isso tem acontecido. Os nú
meros são números oficiais do 
Ministério do Trabalho e não 
tem como discutir esse núme
ro, e qualquer coisa que se fa
ça nesse sentido é pura dema
gogia, pura politicagem.

O ECO - Uma pergunta 
que, em princípio, parece 
vaga, mas que daqui a pou-

"SE A LEGISLAÇÃO 
PERMITISSE, 
ACREDITO QUE 
TERIA CONDIÇÕES 
DE DISPUTAR UM 
TERCEIRO MANDATO 
E PROVAVELMENTE 
FARIA ISSO"

co será pertinente. O se
nhor ficou sem um diretor 
específico de Cultura em 
meados de 2004 e havia a 
expectativa de outra nome
ação. Quatro anos depois o 
senhor termina da mesma 
forma. Estava previsto ter
minar o mandato com as 
diretorias unificadas?

Marise -  As coisas acon
tecem e a gente acaba acei
tando os fatos. Na verdade, a 
Izabel Cristina (Izabel Cris
tina Campanari Lorenzetti 
que assumiu as duas direto
rias em 2004) deu conta do 
recado. Ela foi para a Educa
ção e acumulava a Cultura. 
No final das contas ela deu 
conta do recado e entende
mos que era perfeitamente 
possível terminar nossa ges
tão respondendo pelas duas 
pastas. Os fatos foram acei
tos como aconteceram.

O ECO - O fato de ela ter 
surgido como provável no
me para a sucessão do se
nhor não teve relação com 
essa decisão?

Marise -  Não tivemos es
sa intenção. O fato de ser hoje 
uma pessoa que poderá, even
tualmente, disputar o cargo 
de Executivo, se deve à com
petência com a qual ela ad
ministrou a Educação e a Cul
tura ao mesmo tempo. É um 
trabalho que a qualifica como 
uma possível candidata.

O ECO - Existe uma gran
de expectativa na cidade 
pelo nome indicado por seu

grupo para as eleições. No
me que, em princípio, pare
cia ser o do Norberto (Nor
berto Pompermayer - vice- 
prefeito e diretor de Saú
de). Hoje existe a impressão 
de que o senhor não tem 
um nome com densidade 
eleitoral suficiente para lan
çar nas eleições deste ano. 
O senhor está preocupado 
com isso?

Marise -  Temos grandes 
nomes no nosso grupo polí
tico. A cada eleição o nome 
do Luiz Carlos Trecenti, por 
exemplo, é sempre lembrado. 
E ele lidera todas as pesquisas 
com relação às eleições 2008. 
O Norberto mereceria ser o 
candidato pelo trabalho que 
fez nesse tempo na Diretoria 
de Saúde, que é a mais difícil 
de se trabalhar. É de se ressal
tar a coragem dele, que mes
mo sendo eleito em um cargo 
político, assumiu o desafio e 
deu conta do recado. E eu sei o 
quanto ele trabalha e o quan
to ele tem espírito público e 
o quanto ele é exigido nas 24 
horas do seu dia. Temos que 
saber se as pessoas podem ou 
não ser candidatas, por con
ta de seus afazeres particula
res. Essa decisão vai acontecer 
nos próximos dias, e o mês de 
maio deve deixar as coisas bem 
claras. Não se confirmando as 
candidaturas do Luiz Carlos ou 
do Norberto, temos as opções 
da Izabel, do Benedito Martins 
(diretor de Meio Ambiente) e 
do Rocinha (Altair Toniolo -  
diretor de Desenvolvimento, 
Geração de Emprego e Renda), 
ou de qualquer outro nome 
filiado aos partidos que farão 
nossa coligação para as elei
ções. Seja lá qual for o nosso 
candidato, não existe disputa 
entre eles. Aquele que receber 
a missão assumirá a respon
sabilidade de defender uma 
administração que hoje é bem 
avaliada pela população.
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Vazamento ̂ CHUTE 
NA CANELA
POR T. SICRANO

Informação vaza da ouvidoria legislativa da Câmara e causa desconforto na Mesa 
Diretora; presidente Nardeli da Silva vai instaurar sindicância para apurar o caso

Fernanda Benedetti
Cr is t ia n o  Gu ir a d o

A Câmara de Lençóis Pau
lista amanheceu ontem em 
polvorosa. Uma informação 
fornecida em forma de denún
cia à recém-instalada Ouvidoria 
parlamentar do Legislativo foi 
parar nas mãos de Jessé Mar
ques Luqueto, autor de várias 
denúncias contra o prefeito Jo
sé Antonio Marise (PSDB) ao 
longo de seus dois mandatos. 
As informações davam conta de 
possíveis irregularidades em um 
concurso para a contratação de 
agentes de conservação e limpe
za da prefeitura municipal. Lu- 
queto encaminhou a documen
tação ao Ministério Público.

O vazamento das infor
mações da Ouvidoria revol
tou parte dos parlamentares, 
principalmente os integrantes 
da Mesa Diretora. "Os verea
dores estão preocupados com 
isso. Se existe alguma coisa que 
causa dúvida é função do vere
ador averiguar. Achei errado o 
caminho dessa averiguação. O 
Jessé tem um documento que 
nenhum vereador tem, e tem 
meios de conseguir documen
tos que a própria Mesa Diretora 
não tem", reclama o vereador 
Ismael de Assis Carlos (PSDB), 
o Formigão, vice-presidente 
da Câmara. "Existem regras 
para a Ouvidoria. Marcamos 
uma reunião e vamos conver
sar porque ainda não sabemos 
ao certo o que aconteceu. Mas 
causou desconforto pela forma 
como aconteceu", completa.

O caminho a ser percorrido 
por uma denúncia que chega à 
Ouvidoria parlamentar é sim
ples. O sistema para receber 
reclamações e denúncias foi 
criado pelo vereador Edson 
Fernandes (PT). A informação 
chega e é registrada pelo ouvi
dor e depois encaminhada à 
Mesa Diretora, que decide entre 
arquivá-la, pedir informações 
ou encaminhar o caso ao Mi
nistério Público. Ainda segun-

O presidente da Câmara, Nardeli da Silva, diz que vai instaurar sindicância para apurar o caso

O  T E O R  D A S  D E N Ú N C IA S  
Q U E  V A Z A R A M  D A  O U V ID O R IA

1 quanto à avaliação da prova prática, que consistia em capinar um terreno, foi 
avaliada não pela empresa que realizou o concurso, a Moura Mello, mas por 
funcionários da prefeitura, que segundo o autor, exercem a função de motoristas 

e que, portanto, não teriam competência para avaliar o desempenho dos candidatos

sqe
sce

quanto ao número de classificados para a prova prática que, segundo o edital, 
seria composto pelos 50 melhores classificados, na verdade, foram convocados 60 
:andidatos para prestar a prova, e no resultado final foram listados 61 candidatos

3 quanto ao fato de ter sido solicitado a assinatura dos candidatos na 
ficha de avaliação de desempenho antes de serem preenchidas, ou 
seja, os candidatos assinaram a ficha em branco e, segundo o autor da 

denúncia, os candidatos não tiveram conhecimento do conteúdo das mesmas, 
pois as fichas foram levadas em branco e os candidatos dispensados. O  autor 
questiona se seria possível os avaliadores lembrarem o resultado obtido por cada 
candidato, já que as anotações não foram feitas na frente dos candidatos

do Formigão, os vereadores de
vem se reunir na segunda-feira 
28, antes da sessão legislativa, 
para decidir quais providências 
devem ser tomadas.

O presidente Nardeli da 
Silva (PV) que, em princípio 
seria o único a saber do teor 
das denúncias, almoçou com 
parte do Legislativo para expli
car o que aconteceu. A respos
ta que deu aos parlamentares 
foi a mesma que deu ao jornal 
O ECO, por telefone. "Os do-

cumentos oficiais estão muito 
bem guardados. O papel que 
saiu daqui não é oficial, não 
tem timbre da Câmara, nem 
assinatura de ninguém. Existe 
sim esse assunto na Câmara 
e algumas possibilidades são 
ventiladas. Alguém pode ter 
jogado no lixo ou copiado. 
Não sei como isso foi parar na 
mão do denunciante", expli
cou. Antes mesmo da reunião 
prevista para segunda-feira, 
Nardeli já adianta que deve

abrir uma sindicância para 
apurar o fato. "Vamos ouvir 
todos os funcionários que po
dem ter tido acesso a essas in
formações", informou.

O jornal O ECO conversou 
com Jessé Marques Luqueto, que 
diz que só vai falar sobre o mé
rito da denúncia na semana que 
vem. Sobre o caminho percorri
do pelas informações, ele alega 
não saber quem fez a ponte entre 
ele e a Ouvidoria parlamentar. 
"Alguém colocou esse envelope 
no papel e jogou em casa. É nor
mal isso acontecer", garantiu.

O ECO teve acesso às infor
mações que vazaram da Ouvi
doria parlamentar. Elas pedem a 
averiguação de possíveis irregula
ridades em um concurso públi
co para a contratação de agentes 
de conservação e limpeza para 
a prefeitura (confira box). Pro
curado, o promotor Luis Gabos 
Alvares disse que só falaria sobre 
o assunto dentro de 10 dias. O 
prefeito Marise foi procurado e 
disse que não vai se manifestar 
sobre o vazamento de informa
ções da Câmara. "É um assunto 
interno da Câmara", diz. Sobre 
as denúncias, o prefeito diz que 
as afirmações são "descabidas".

M E I O  A M B I E N T E

Lwart Lubrificantes participa de simpósio
A Lwart Lubrificantes, 

empresa do Grupo Lwart, 
participa como convidada 
do VI Simpósio Brasileiro 
de Engenharia Ambiental, 
maior evento nacional do 
setor, com a apresentação 
do projeto 'Otimização na 
degradação de poluentes 
através da dosagem de mi-

croorganismos na estação 
de efluentes industriais da 
Lwart Lubrificantes. O pro
jeto será apresentado no dia 
2 de maio, por Amauri Mon- 
tanheiro, gerente de Meio 
Ambiente. O evento aconte
ce no Centro de Convenções 
Circuito das Águas, em Serra 
Negra, interior do Estado de

São Paulo.
O projeto desenvolvido 

pela Lwart Lubrificantes visa 
à degradação de um compos
to orgânico derivado do pro
cesso industrial de rerrefino 
de óleos lubrificantes usados 
ou contaminados que reduz 
a concentração do composto 
presente no efluente, dimi-

nui os custos de tratamento e 
melhora os níveis de eficiên
cia da ETE (Estação de Trata
mento de Efluentes). Os es
tudos e implantação levaram 
cerca de um ano e demons
tram o comprometimento 
da empresa com as melhores 
práticas voltadas para o meio 
ambiente.

Extra! Revelado o 
gás m isterioso!!!

Extra! Extra! Quase uma 
semana depois foi desco
berto o mistério do gás 
misterioso no vestiário do 
São Paulo, no Palestra Itá
lia, no intervalo do jogo da 
semifinal do Paulistão! Era 
laquê!!! É impressionante 
os são-paulinos terem re
clamado da hospitalidade 
do Palmeiras. A torcida até 
pintou a entrada de cor-de- 
rosa e escreveu "entrada das 
meninas" para o pessoal se 
sentir mais à von
tade. Pelo jei
to não deu 
muito cer
to. Eles re
clam aram  
do mes
mo jei
to!!! E 
o Marco 
Au r é l i o 
Cunha? Fi
cou a semana 
inteira tripu
diando por 
causa do 
gol com 
a mão do 
Adriano e 
d e -

mer o espetinho de frango 
da barraca do asilo, o Chute 
"agarante" a qualidade!!!

E ontem ainda começaria 
o rodeio em cavalo, e como 
diria o amigo Paulo Fran
co, "não quero ver cavaleiro 
chacoalhando igual mala de 
mascate, é uma mão nas réde
as e a outra acenando para o 
público!!!". E ainda hoje tem 
show do NX Zero, e a comu
nidade emo da região chega 
em peso em Lençóis Paulis

ta. Só não sei 
se o show vai 
emo...cionar 

a peãozada!!! 
O Chute 
tá mesmo 

interes
sado no 

^  s h o w  
do Pedro 

Bento & Zé da 
Estrada.

Quem an
da bastante 

emo...cio- 
nado é o 

p re s i-  
' j j  d e n te  

L u la ,  
que dia

pois desapareceu e 
emudeceu. São efeitos 
do futebol! E o Adriano já 
confirmou, no próximo car
naval vai desfilar pela Impe
ratriz Leopoldinense!!!

E por falar em Adriano, 
depois de fazer o gol com 
a mão ele se comparou 
ao Maradona. Realmente 
é parecido, com algumas 
diferenças básicas. Um é 
toxicômano o outro é al
coólatra. Antes do Adriano 
entrar em forma, o porte 
físico também era bem pa
recido com o do argentino. 
A diferença é que o gol com 
a mão do Maradona ajudou 
a por a Argentina na final, 
o do Adriano não ajudou 
ninguém. Já o futebol de 
um e de outro... ahhh... a 
diferença é um abismo!!!

Começou a Facilpa!!! 
Vamos comer lanche de ca- 
labresa e aumentar a inci
dência de casos de azia no 
pronto-socorro!!! Quem 
preferir, pode tomar pinga 
com mel ou vinho vaga
bundo, ou os dois!!! Aiiiii... 
dá ressaca só de lembrar!!! 
Agora, pra quem quiser co-

desses andou se gabando 
de falar "menas" antes de 
ser presidente e agora, no 
meio do segundo manda
to, domina expressões em 
francês. Ninguém avisou o 
barbudo que falar sem sa
ber o que está falando até 
papagaio consegue. Dia 
desses, discursando sobre o 
PAC, ele disse que estava re
parando 40 anos de erros. É 
claro, contando com os seis 
anos que ele já ficou e os 
dois que ele ainda vai ficar 
na presidência.

Isso, é claro, se não for 
aprovado o terceiro man
dato, que o Lula jura que é 
contra, mas gosta de ver os 
"companheiros" defenden
do a possibilidade. E, quem 
diria, aqui na terra da cana 
o Marise andou falando 
que, se fosse possível, ele 
iria sim para a terceira em
preitada. Ai ai ai... amigo 
Hugo Chavez, cadê você!!!

Sendo assim, frase de 
traseira de mercedão: "É 
mais vergonhoso descon
fiar dos amigos do que ser 
enganado por eles". Fui!!!

Avenida Jácorno Nicolau Paccola

Escola Municipal Esperança deOliveira

Parque da Paradão

h o n r a

Rua XV de Navembro

Parabéns Lençóis Paulista!
Portua fé e tradição,

Por teu povo honrado e forte,
Portuas lutas no passado.

Pelas conquistas do presente,
Te fizeste solo amado.

□ os teus filhos competentes.

Divelpa - Uma concessionária 
Chevrolet 100% lençoense.

Bibliateca Municipal Oriçenes Lessa

f o r ç a

Cultivo de uvas na Rocinha

t r a d i ç ã o

DIVELPA - ConcBEsianâria ChevtolÊ

d e t e r m i n a ç ã o  í

DiVtLPA - ioncâssionâria Chevrolel -

f|ki c o m p e t ê n c i a s u c e s s o

DIVELPA - Concessionária Ciievrolet - 5emi-nouos

VENHA CONFERIR o

ESPAÇO
VECTRA

B j |j r  HDmBnBQBíTi! GRUF^
< ^ D I V E L P A

3 LEWgOlg PTA.
Rodovia Marechal Rondon Fone: {14) 3269-1581



Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

DELIBERAÇÃO N ° 01/2008 -  CMAS

Dispõe sobre a apreciação e aprovação do Plano de Ação para Co-Financia- 
mento do governo Federal Sistema Único de Assistência Social -  SUAS -  Ano 
2008.

Delibera:

Artigo 1° -  O Conselho Municipal de Assistência Social de Lençóis Paulista, 
em reunião realizada no dia 24/04/2008, apreciou e aprovou o Plano de ação 
para Co-Financiamento do Governo Federal Sistema Único de Assistência -  
SUAS -  ano 2008.

Rita de Cássia Casagrande Ranzani 
Vice-Presidente CMAS

Publicado no jornal O Eco, no dia 26 de abril de 2008. 
Na página A6. Valor da publicação R$ 81,28.

COMUNICADO DE EXTRAVIO

J. F. LIMA PADARIA -  ME, com endereço nesta cidade de Lençóis Paulista, 
estado de São Paulo, à Av. Estados Unidos, 289 -  Jardim Das Nações, devida
mente matriculado no CNPJ sob o n° 07.720.647/0001-37 e Inscrição Estadual 
n° 416.108.166.116, comunica o extravio dos documentos fiscais, Nota Fiscal 
De Vendas a Consumidor Serie D-1 do n.° 301 à 500 e talão de Nota Fiscal 
Mod. 1 N° 001 a 050, não se responsabilizando pelo uso indevido.
Lençóis Paulista, 23 de Abril de 2.008.

COMUNICADO

A empresa MATSUZAKI & MATSUZAKI COM ERCIO E SERVIÇOS 
LTDA., inscrita no CNPJ 02.380.818/0001-02, localizada à Rua 15 de No
vembro, 581, 1° andar, sala 14, comunica o extravio do talão de Notas Fiscais, 
série G, com numeração de 151 a 250, conforme consta a declaração n ° 
401/08, registrada na Delegacia de Policia de Lençóis Paulista. A empresa não 
se responsabiliza pelo uso indevido do mesmo.

Aerocristaldo Industria e Comercio de Peças Ltda EEP, torna público que re
quereu da CETESB as Licenças Prévia e de Instalação n° 7000024e requer 
a Licença de Operação para Fabricação de Peças de Metal Usinadas à Av. 
Marginal. N° 200-A, Distrito Industrial, Areiópolis, SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS
CONCURSO PÚBLICO - PMA 001/2008
APROVADOS NA PROVA ESCRITA E CONVOCADOS PARA O T.A.F. (TESTE 
DE APTIDÃO FÍSICA)

A Prefeitura Municipal de Areiópolis torna pública a listagem de Aprovados na Prova 
Escrita e Convocados para o T.A.F. (Teste de Aptidão Física) para o cargo de Guarda 
Municipal do Concurso Público PMA 001/2008. Torna públicos também os gabaritos das 
provas escritas realizadas.

OBSERVAÇÕES:
• O candidato deverá apresentar-se no local e horário indicado portando o documento de 
identidade original, protocolo de inscrição, e, ainda, ATESTADO MÉDICO, datado de 
no máximo 10 (dez) dias anteriores à data da realização do T.A.F., declarando estado de 
saúde compatível para a realização de Teste de Aptidão Física destinado à avaliação de 
vigor físico e resistência orgânica. No Atestado Médico deverá obrigatoriamente constar 
declaração de que o referido candidato está apto ou inapto para realizar o Teste de Aptidão 
Física (T.A.F.).
• O Atestado Médico será retido pelos responsáveis pela aplicação do teste para ser ane
xado ao resultado do respectivo teste. O candidato que não apresentar o atestado médico 
especificado será automaticamente desclassificado do Concurso Público.
• O candidato providenciará o Atestado Médico sob sua exclusiva responsabilidade.
• O candidato deverá apresentar-se para a realização do T.A.F (Teste de Aptidão Física), 
trajando OBRIGATORIAMENTE vestimenta apropriada para a prática de educação físi
ca (camiseta, short, bermuda ou agasalho e tênis), sob pena de impedimento da realização 
do teste.
• A listagem de candidatos aprovados e convocados para o T.A.F. (Teste de Aptidão 
Física) encontra-se em ORDEM ALFABÉTICA. Os candidatos desclassificados con
forme estabelecido nos Editais do Concurso Público PMA 001/2008 não constam desta 
listagem, ficando seus resultados disponíveis para consulta somente pela internet através 
do site da EQUIPE CONSULTORIA E ASSESSORIA - www.equipeassessoria.com.br
• Período de Recurso: 28/04/2008 e 29/04/2008, através de requerimento interposto no 
setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Areiópolis - R. Dr. Pereira de Rezende, 
230 - Centro - Areiópolis/SP.
• Legenda: TA=Acertos na Prova Escrita / PE=Pontuação na Prova Escrita.

Cargo: PGM - Guarda Municipal

DATA DO T.A.F.: 25/05/2008 (DOMINGO) 
HORÁRIO: 8:00h

LOCAL: Estádio Municipal de Futebol
ENDEREÇO: R. Dr. Pereira de Resende, s/n - Areiópolis/SP
OS CANDIDATOS DEVERÃO COMPARECER AO LOCAL INDICADO COM 
NO MÍNIMO, 30 (TRINTA) MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA, PORTANDO O 
RG ORIGINAL, PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO E ATESTADO MÉDICO.

Testes válidos na Prova Escrita: 40
N.° Inscr. Nome RG TA PE

PGM 10131 ADRIAN GABRIEL RODRIGUES OLIVERA 26323852-0 25,00 62,50
PGM 00069 DANILO AUGUSTO DA SILVA CAMPOS 43174597-3 21,00 52,50
PGM 00041 IVAN AUGUSTO DIAS JANOLLA 44518936-8 20,00 50,00
PGM 10242 JULIO CESAR DE LIMA 29662501-2 29,00 72,50
PGM 00120 LEANDRO HENRIQUE DESSIBIO GUEDES 43127599-3 22,00 55,00
PGM 00087 PAULO SERGIO MIRANDA 25275326-4 20,00 50,00
PGM 10005 SIDNEI PENHA 348811457 20,00 50,00
PGM 10303 VANDO RODRIGUES FERREIRA 8516955-9 20,00 50,00

GABARITOS - PROVA ESCRITA:

PGM - Guarda Municipal
1-B; 2-C; 3-D; 4-A; 5-D; 6-C; 7-B; 8-D; 9-B; 10-B; 11-B; 12-D; 13-A; 14-B; 15-B; 16-D; 
17-D; 18-C; 19-B; 20-B; 21-D; 22-A; 23-D; 24-B; 25-D; 26-A; 27-D; 28-A; 29-B; 30-D; 
31-C; 32-C; 33-A; 34-B; 35-C; 36-A; 37-B; 38-D; 39-D; 40-B;

Areiópolis, 25 de abril de 2008.
JOSÉ PIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

José António Marise, Prefeito Municipal de Lençóis Paulista, usando 
das atribuições que lhe foram conferidas por lei, ratifica a contratação da 
Companhia Paulista de Força e Luz, inscrita no CNPJ sob n°33.050.196/0001- 
88, para a aquisição de suprimentos de energia elétrica para iluminação de 
via pública, cujo valor total é de R$ 25.021,15 (vinte e cinco mil e vinte e 
um reais e quinze centavos), cuja despesa correrá através da DISPENSA 
DE LICITAÇÃO N.° 014/2008, Processo n.° 115/2008, com fundamento no 
disposto no artigo 24, inciso XXII da Lei Federal n.° 8.666/93.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 24 de abril de 2008.

JOSÉ ANTÓNIO MARISE 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

José António Marise, Prefeito Municipal de Lençóis Paulista, usando 
das atribuições que lhe foram conferidas por lei, ratifica a contratação da 
Viação Mourão Ltda., inscrita no CNPJ sob n° 51.424.398/0001-24, cujo 
objeto é a concessão para exploração dos serviços de transporte coletivo 
urbano na Cidade de Lençóis Paulista, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias a contar de 26 de abril de 2008, formalizada através da DISPENSA 
DE LICITAÇÃO N.° 015/2008, Processo n.° 116/2008, com fundamento 
no disposto no artigo 24, inciso IV da Lei Federal n.° 8.666/93.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 25 de abril de 2008.

JOSÉ ANTÓNIO MARISE 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, atendendo ao disposto no arti
go 16, da Lei 8.666 de 21.06.93, comunica que encontra-se afixado no átrio 
de entrada da Prefeitura relação de todas as compras efetuadas durante o 
mês de Março de 2.008, bem como os montantes de cada um dos tributos 
arrecadados, os recursos recebidos e os valores de origem tributária, refe
rente ao mês de Março de 2.008, conforme preceitua o artigo n° 162 da 
Constituição Federal.
Lençóis Paulista, 25 de Abril de 2.008.

ADRIANO CARLOS PACCOLA 
Coordenador de Contabilidade e Tesouraria 
CRC 1SP 220.456/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, notifica aos partidos políticos, 
os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, que encontra-se 
disponível no átrio de entrada da Prefeitura Municipal, a relação dos recur
sos federais recebidos no mês de Março de 2.008.

Lençóis Paulista, 25 de Abril de 2.008.

ADRIANO CARLOS PACCOLA 
Coordenador de Contabilidade e Tesouraria 
CRC 1SP 220.456/O-4

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:
Lei 3835 de 24.04.2008............................... Acrescenta dispositivos à Lei
Municipal n° 3.645 de 28 de novembro de 2006 -  Normas para concessão 
de direito real de uso no Distrito Empresarial ‘Luiz Trecenti’.
Lei 3836 de 24.04.2008............................... Institui e inclui no calendário
oficial do Município o ‘Dia Municipal do Líder Comunitário’.
Decreto 100 de 22.04.2008..........................Dispõe sobre a desapropriação
de uma área de terra pertencente a Odir Buratti e Outros.
Decreto 101 de 22.04.2008...........................Nomeia Gustavo Bigliassi para
compor a Comissão Municipal de Análise e Aprovação de Parcelamento e 
Uso do Solo Urbano.
Portaria 252 de 17.04.2008.........................Concede nos termos da Lei
Municipal n° 3.660/06, licença gestante a Waldeniza Oliveira Pinheiro 
Machado, Agente de Saúde Comunitária.
Portaria 257 de 25.04.2008.......................Nomeia Odair Fernando da Silva
Barbosa para o cargo de Vigilante.
Portaria 258 de 25.04.2008..................... Nomeia Mayra Ferraz da Silva
para o cargo Agente Administrativo.
Portaria 259 de 25.04.2008.......................Nomeia Edéria Pereira Gomes
para o cargo de Agente Administrativo.
Portaria 260 de 25.04.2008........................Nomeia Jeane Vanessa Jordam
para o cargo de Agente Administrativo.
Portaria 261 de 25.04.2008.........................Nomeia Patrícia Cristina de
Souza para o cargo de Agente de Saúde.
Portaria 262 de 25.04.2008.........................Nomeia Giovana da Silva
Kravszenko para o cargo de Agente de Saúde.
Portaria 263 de 25.04.2008......................Nomeia Gisele Aparecida
Gutierres Cassadoro para o cargo de Agente de Saúde.
Portaria 264 de 25.04.2008............................. Nomeia Luciana Ais dos
Santos para o cargo de Agente da Conservação e Limpeza.

Lençóis Paulista, 25 de abril de 2008.

Leandro Orsi Brandi 
Diretor Administrativo

Errata: Republicamos a Portaria n.° 252 de 17.04.2008 por conter incorreções.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO

José António Marise, Prefeito Municipal de Lençóis Paulista, usando das 
atribuições que lhe foram conferidas por lei, para efeitos de cumprimento 
do artigo 26 da Lei Federal n.° 8.666/93, ratifica a contratação da empresa 
Corotte Promoções, Propaganda e Publicidade S/C Ltda., com registro 
no CNPJ/MF sob n.° 03.464.569/0001-04, para apresentação musical da 
dupla de artistas “Pedro Bento & Zé da Estrada”, no valor de R$ 10.000,00 
(dez mil reais), cuja despesa correrá através da INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO N.° 008/2008, Processo n° 113/2008, com fundamento no 
inciso III do artigo 25, da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 23 de abril de 2008.

JOSÉ ANTÓNIO MARISE 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO

José António Marise, Prefeito Municipal de Lençóis Paulista, usando das 
atribuições que lhe foram conferidas por lei, para efeitos de cumprimento 
do artigo 26 da Lei Federal n.° 8.666/93, ratifica a contratação da empresa 
Extreme Demonstrações Aéreas Ltda., com registro no CNPJ/MF sob n.° 
97.351.662/0001-48, para prestação de serviços de demonstrações aéreas, 
no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cuja despesa correrá através 
da INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.° 009/2008, Processo n° 
117/2008, com fundamento no artigo 25, caput, da Lei Federal n.° 8.666/93 
e suas alterações.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 25 de abril de 2008.

JOSÉ ANTÓNIO MARISE 
Prefeito Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 26 de Abril de 2008. Na página A6. Valor da publicação R$ 627,91.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS
CONCURSO PÚBLICO - PMA 001/2008

APROVADOS NA PROVA ESCRITA E CONVOCADOS PARA PROVA PRÁTICA 
DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A Prefeitura Municipal de Areiópolis torna públicas as listagens de Aprovados na Prova 
Escrita e Convocados para as Provas Práticas de Conhecimentos Específicos dos cargos 
de Lixeiro I, Motorista, Servente de Pedreiro e Tratorista do Concurso Público PMA 
001/2008. Torna públicos também os gabaritos das provas escritas realizadas. 
OBSERVAÇÕES:
• Os candidatos abaixo relacionados deverão comparecer nos locais e horários indicados 
para sua Prova Prática com pelo menos 01 (uma) hora de antecedência, portando o 
comprovante de inscrição e o original de seu documento de identificação (R.G.). Para o 
cargos de Motorista e Tratorista é necessário que o candidato se apresente também com a 
C.N.H. (Carteira Nacional de Habilitação) na letra exigida pelo edital.
• As listagens de candidatos aprovados e convocados para prova prática encontram- 
se em ORDEM ALFABÉTICA. Os candidatos desclassificados conforme estabelecido 
nos Editais do Concurso Público PMA 001/2008 não constam desta listagem, ficando 
seus resultados disponíveis para consulta somente pela internet através do site da Equipe 
Consultoria e Assessoria - www.equipeassessoria.com.br
• Período de Recurso: 28/04/2008 e 29/04/2008, através de requerimento interposto no 
setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Areiópolis - R. Dr. Pereira de Rezende, 
230 - Centro - Areiópolis/SP.
• Legenda: TA=Acertos na Prova Escrita / PE=Pontuação na Prova Escrita.

Cargo: ALI - Lixeiro I
Data da Prova Prática: 25/05/2008 (DOMINGO)
Local: Almoxarifado e Garagem Municipal
Endereço: R. Cel. Francisco Rodrigues, 400 - Centro - Areiópolis/SP 
Testes válidos na Prova Escrita: 30
N.° Inscr. Nome RG TA PE HORÁRIO
ALI 00039 ADRIANO SILVA CHARME 46179120-1 27,00 90,00 8:00h
ALI 10240 AMARILDO JOSE DA SILVA 41541715-6 22,00 73,33 8:00h
ALI 00100 CLAUDINEI FERRAZ 27110538-0 28,00 93,33 8:00h
ALI 00072 HELIO LEMES 21197087-6 20,00 66,67 8:00h

Cargo: QMO - Motorista
Data da Prova Prática: 25/05/2008 (DOMINGO)
Local: Almoxarifado e Garagem Municipal
Endereço: R. Cel. Francisco Rodrigues, 400 - Centro - Areiópolis/SP 
Testes válidos na Prova Escrita: 40
N.° Inscr. Nome RG TA PE HORÁRIO
QMO 00045 ABEL JOSE DE OLIVEIRA 34881499-9 30,00 75,00 8:00h
QMO 00013 EDVALDO NASCIMENTO 18368333 28,00 70,00 8:00h
QMO 00131 LAZARO CORREIA 9237018 34,00 85,00 8:00h
QMO 10341 MARCELO RODRIGO ALEXANDRE 42725854-6 25,00 62,50 8:00h

Cargo: QSE - Servente de Pedreiro 
Não houveram candidatos classificados

Cargo: QTR - Tratorista
Data da Prova Prática: 25/05/2008 (DOMINGO)
Local: Almoxarifado e Garagem Municipal
Endereço: R. Cel. Francisco Rodrigues, 400 - Centro - Areiópolis/SP
Testes válidos na Prova Escrita: 40
N.° Inscr. Nome RG TA PE HORÁRIO
QTR 00002 LUIS AUGUSTO SCHALMEM 28653178-1 23,00 57,50 8:00h
QTR 10297 PAULO SÉRGIO TEIXEIRA 20505624 27,00 67,50 8:00h
QTR 00034 ROBERTO CRISTIANO SOARES 41091950 22,00 55,00 8:00h

GABARITOS - PROVA ESCRITA:

ALI - Lixeiro I
1. O 3° leãozinho contando da esquerda para a direita.
2. A 4  ̂sombra contando da esquerda para a direita.
3. A foca, o palhaço, o leão e o coelho na cartola.
4. A 5  ̂formiguinha contando da esquerda para a direita.
5. Contando da esquerda para a direita a 1̂  e a 3  ̂criança.
6. O galho da árvore, a pinta na cabeça do cachorro, o tanque da moto, o raio do sol, a 
língua do cachorrinho, o detalhe da rodinha do patinete, o rastro da poeira.
7. Contando da esquerda para a direita a 3  ̂e 4  ̂cabana.
8. O peixe com a 3  ̂sombra de cima para baixo, o chapéu com a 4  ̂sombra, o tubarão com 
a 1̂  sombra e o polvo com a 2̂  sombra.
9. O numeral 1 com o 2° conjunto de cima para baixo, o numeral 2 com o 4° conjunto, o 
numeral 3 com o 1° conjunto e o numeral 4 com o 3° conjunto .
10. A 2  ̂segunda árvore contando da esquerda para a direita.
11. A pipa que possui o rabo mais comprido é a 2  ̂pipa contando de cima para baixo na 
1̂  coluna e a pipa com o rabo mais curto é a 1̂  pipa contando de cima para baixo na 2̂  
coluna.
12. Maluquinho fisgou o peixe A.
13. A gravata do Cebolinha, o botão do paletó do Cebolinha, a barra da calça do Ceboli- 
nha, o brinco da orelha da Mônica, a flor do buquê da Mônica, o véu da Mônica, e a cauda 
do vestido da Mônica.
14. O detalhe B:
15. Contando da esquerda para a direita a 1̂  e a 5  ̂centopéia.
16. A tábua mais larga é a de n° 03?
17. O peixe, o porco e a cenoura.
18. A parte “C”.
19. Contando da esquerda para a direita a 4  ̂sombra do coqueiro.
20. A colher
21. Terá que ser assinalado 06 triângulos.
22. Bolo, balão, brigadeiro, chapeuzinho, presente e língua de sogra.
23. Peixe e baleia.
24. As estrelas A e I.
25. O médico com o estetoscópio (1 e C), o cozinheiro com a colher de pau (2 e D), o 
engenheiro com a prancheta (3 e A), e o bombeiro com a mangueira de água (4 e B).
26. Contando os quadrinhos da esquerda para a direita os que estão completamente vazios 
são: 1°, 5°, 17° e 20°.
27. A peça B.
28. A abobrinha.
29. Galinha e tartaruga
30. O maior lápis é o D.

QMO - Motorista
1-D; 2-D; 3-B; 4-D; 5-D; 6-A; 7-B; 8-D; 9-D; 10-B; 11-B; 12-B; 13-B; 14-B; 15-A; 16-D; 
17-A; 18-C; 19-C; 20-C; 21-B; 22-B; 23-B; 24-D; 25-C; 26-A; 27-A; 28-C; 29-C; 30-D; 
31-B; 32-D; 33-C; 34-C; 35-B; 36-D; 37-C; 38-A; 39-B; 40-A;

QSE - Servente de Pedreiro
1-D; 2-D; 3-B; 4-D; 5-D; 6-A; 7-B; 8-D; 9-D; 10-B; 11-B; 12-B; 13-B; 14-B; 15-A; 16-D; 
17-A; 18-C; 19-C; 20-C; 21-B; 22-B; 23-B; 24-D; 25-C; 26-A; 27-A; 28-C; 29-C; 30-D; 
31-B; 32-D; 33-C; 34-C; 35-B; 36-D; 37-C; 38-A; 39-B; 40-A;

QTR - Tratorista
1-D; 2-D; 3-B; 4-D; 5-D; 6-A; 7-B; 8-D; 9-D; 10-B; 11-B; 12-B; 13-B; 14-B; 15-A; 16-D; 
17-A; 18-C; 19-C; 20-C; 21-B; 22-B; 23-B; 24-D; 25-C; 26-A; 27-A; 28-C; 29-C; 30-D; 
31-B; 32-D; 33-C; 34-C; 35-B; 36-D; 37-C; 38-A; 39-B; 40-A;

Areiópolis, 25 de abril de 2008.

JOSÉ PIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Marcelo A. Dutra Justo-ME, 
CNPJ n° 63.072.615/0001- 
43, solicita o comparecimento 
do Senhor Edson Bazil, CPF 
265.361.508/80, portador da 
CTPS n° 57538, série 00168, no 
prazo de 3 (três) dias, sob pena 
de caracterização de abandono 
de emprego previsto no artigo 
482, inciso “i”, da CLT.

PEDREIRA DIABÁSIO
LTDA., torna público que rece
beu da CETESB, a Licença de 
Operação n° 7002717, válida 
até 18 de abril de 2011, para a 
atividade de extração e britagem 
de basalto para construção civil, 
sito à Fazenda São Joaquim, s/ 
n°, Zona Rural, no município de 
Lençóis Paulista/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO TERMO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO 23-2008
PROC: 52-2008 - EDITAL: 29-2008 - ÓRGÃO: Prefeitura M. Macatuba - OBJETO: contratação de 
empresa especializada na área de Saúde no Trabalho, pelo valor global, para disponibilização de um Mé
dico do Trabalho para prestar serviços à aproximadamente 560 servidores desta Prefeitura, durante um 
período de 12 meses. A Pref. de Macatuba torna público que o Prefeito Municipal homologou o processo 
em referência, adjudicando o objeto da licitação em favor de AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA 
NO TRABALHO LTDA pelo valor global de R$ 38.400,00; ficando portanto o representante legal 
convocado para assinatura do correspondente contrato, dentro do prazo de 5 dias.
Macatuba, 25 de abril de 2008.
COOLIDGE HERCOS JÚNIOR -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO ALTERAÇÃO 1 CONTRATO 20-2008 (Originário do Pregão 
08-2008) FINALIDADE: realinhamento de preço para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
inicial do contrato, alterando de R$ 111,85 para R$ 123,00 o preço do botijão de 45 kg de gás liquefei
to de petróleo -GLP CONTRATANTE: Município de Macatuba CONTRATADA: W. M. Macatuba 
Comercial Ltda OBJETO: fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo -GLP para merenda 
escolar FUND. LEGAL: Art. 65, II, d, da Lei 8666/93 ASSINATURA: 23/04/08.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO ALTERAÇÃO 1 CONTRATO 36-2008 (Originário do Pregão 
01-2008) FINALIDADE: realinhamento de preço para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
inicial do contrato, alterando de R$ 2,20 para R$ 2,94 o preço do kg de pão liso. Macio, 30g CONTRA
TANTE: Município de Macatuba CONTRATADA: Padaria e Conf. Nova Estancia II Macatuba Ltda- 
ME OBJETO: fornecimento parcelado de pão liso, macio, 30g para merenda escolar FUND. LEGAL: 
Art. 65, II, d, da Lei 8666/93 ASSINATURA: 25/04/08.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO ALTERAÇÃO 1 CONTRATO 71-2007 (Originário do Proc. 51, 
TP 21-2007) FINALIDADE: suprimir 8000 litros de leite de vaca no valor de R$ 1,27/l, diminuindo o 
valor contratual em R$ 10.160,00, com fúnd. legal no art. 65, § 1°, da Lei 8666/93 e encerrar o contrato 
CONTRATANTE: Município de Macatuba CONTRATADA: AMC Laticínio Ltda OBJETO: 71000 
litros de leite de vaca entrega parcelada durante 12 meses ASSINATURA (alteração): 24/04/08. 
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal

http://www.equipeassessoria.com.br
http://www.equipeassessoria.com.br


R O U B O

Alarme falso
Um falso alarme de roubo seguido de seqüestro colocou a Polícia Militar em 
estado de alerta em Lençóis Paulista; até o helicóptero Águia foi acionado

Da  Re d a ç ã o

A calma da manhã da 
quinta-feira 24 acabou quan
do a Polícia Militar recebeu a 
ligação de uma mulher que 
dizia que seu amigo, que tra
balha em um escritório da 
Rua 28 de Abril, estava sendo 
assaltado por várias pesso
as armadas e que havia sido 
feito refém. A informação fez 
com que a PM montasse uma 
operação de guerra para con
ter os supostos ladrões.

Segundo o comandante 
da 5® Companhia da Polícia 
Militar, capitão Alan Terra, 
a situação se apresentava 
de forma grave e exigia uma 
forte presença policial. Por 
isso, foram deslocadas três 
viaturas de Lençóis Paulis
ta, uma de Agudos, uma da 
Força Tática de Bauru e até o 
helicóptero Águia.

A operação da Polícia Mi
litar interditou a Rua 28 de 
Abril, cercou o local e notou 
que o escritório estava fecha
do. O grupamento aguardou 
alguns instantes para verificar 
se ocorria alguma movimen-

Preso ladrão que furtou 
loja em Macatuba

Foi preso em Lençóis 
Paulista um rapaz acu
sado de ter furtado uma 
loja de roupas em Maca
tuba. O caso aconteceu 
na madrugada de ontem. 
Segundo informações da 
polícia, três rapazes esta
vam envolvidos no crime. 
Um maior de idade e ou
tros dois adolescentes.

O trio quebrou o vidro 
da loja e fugiu com 46 pe
ças de roupas. O alarme 
foi acionado e um cami
nhoneiro que passava pe-

tação por parte dos supostos 
seqüestradores. Como nada 
aconteceu, a polícia resolver 
cortar a energia. De repente, 
um homem saiu de dentro 
do escritório para ver o que 
estava ocorrendo. Foi neste 
momento que se descobriu

lo local anotou a placa do 
veículo e informou a po
lícia, que descobriu que o 
carro era de Lençóis Pau
lista.

A polícia de Lençóis 
foi acionada e deteve em 
flagrante os três acusados 
com as roupas furtadas.

O rapaz que é maior de 
idade, V.C., foi preso e en
caminhado para a cadeia 
de Duartina. Os outros 
dois adolescentes foram 
liberados para o Conse
lho Tutelar.

que tudo não havia passado 
de um engano.

Na realidade, o que tinha 
ocorrido era um simples fur
to. O homem contou aos po
liciais que um adolescente en
trou no escritório dizendo que 
ele precisava de dinheiro para

ir à Facilpa e que era para ele 
passar a carteira senão ele iria 
chamar os outros companhei
ros que o aguardavam do lado 
de fora do escritório.

No intervalo em que 
procurava a carteira, a víti
ma, que estava conectada ao 
MSN (mensageiro eletrônico 
usado para se comunicar via 
internet com outras pesso
as), disse a uma amiga que 
estava sendo assaltado. Ela, 
nervosa, ligou para a polícia 
e relatou que o homem esta
va sendo ameaçado e tinha 
sido feito refém.

Segundo o capitão Alan 
Terra, o equívoco foi uma de
corrência de várias coincidên
cias: a primeira foi a ligação 
apresentando mais elemen
tos do que o que de fato tinha 
ocorrido. Em segundo lugar 
foi que a viatura, ao chegar 
ao escritório, encontrou o 
lugar fechado e as cortinas 
serradas, que são característi
cas que indicam ocorrências 
como seqüestro. Com as in
formações desencontradas, a 
polícia agiu como se o caso 
fosse um seqüestro.

Justiça autoriza p o líc ia  
a destruir caça-n íqueis

O Ministério Público auto
rizou a Polícia Civil de Lençóis 
Paulista a destruir as máqui
nas de caça-níqueis, uma vez 
que fique comprovado que o 
equipamento é utilizado para 
jogos de azar. A informação 
é do delegado Luiz Cláudio 
Massa. A idéia é destruir o 
software responsável pelos jo
gos e reaproveitar o restante 
do equipamento, como mo
nitores, memórias e gabine
tes. A maioria das máquinas 
caça-níqueis apreendidos se 
assemelham a computadores 
comuns. A diferença está no 
software.

O delegado informa que 
a parte que pode ser reapro- 
veitada, deve ser doada para 
escolas ou entidades assisten- 
ciais do município. Antes de 
ser destruída, entretanto, as 
máquinas têm que passar por 
um laudo pericial que real
mente confirmem que o equi
pamento era utilizado para a 
prática de jogos de azar.

Segundo Massa, a maioria 
das máquinas que foram re
colhidas pelas polícias Civil e 
Militar este ano -  e que já so
mam mais de 50 -  está amon
toada em banheiros, salas e 
até no pátio da delegacia.

O procedimento adotado 
em algumas cidades, segundo 
o delegado, é lacrar as máqui
nas e ao invés de recolhê-las, 
deixá-las no próprio estabeleci-

O comandante da Polícia Militar, capitão Alan Terra

NOTAS POLICIAIS

BATEU
Um acidente de trânsito 

com vítima foi registrado 
na tarde de quinta-feira, no 
cruzamento da rua Ignácio 
Anselmo Martins com a rua 
José do Patrocínio, por vol
ta das 13h30. Um ônibus, 
com placas de Lençóis Pau
lista, descia pela Ignácio 
Anselmo quando teve sua 
preferencial cortada por um 
Fiat Pálio, com placas de 
Maringá, o que ocasionou 
uma forte colisão. A condu- 
tora do carro, que também 
é de Maringá, alega ter olha
do para sua esquerda (parte 
de baixo da rua) e seguido. 
O resgate foi acionado e 
três pessoas foram levadas

para o pronto-socorro e em 
seguida liberadas com esco
riações leves.

a g u d o s
Dois homens foram pre

sos no dia 24, em Agudos, 
quando tentavam furtar es
tabelecimentos em Agudos. 
Eles foram surpreendidos 
pela Polícia Militar em ho
rário e local diferente. O pri
meiro a ser preso foi I.G.N., 
quando tentava furtar um 
trailer que estava no quintal 
de uma casa na vila Profes
sor Simões. O segundo ho
mem a ser preso em flagran
te foi V.H,G, ele é acusado 
de tentar furtar uma loja de 
móveis no centro da cidade.

Máquinas apreendidas este ano se acumulam nos banheiros da delegacia de polícia de Lençóis

mento comercial. Com o tem
po, os proprietários conseguem 
romper o lacre e o equipamen
to volta a ser utilizado para os 
jogos de azar. Em Lençóis Pau
lista, as máquinas apreendidas 
são levadas para a delegacia.

Polícia alerta para 
golpe da previdência

O delegado de Polícia Civil 
de Lençóis Paulista, Luiz Cláu
dio Massa, alerta para um novo 
golpe na praça: o da previdên
cia privada. Segundo o delega
do, falsários estão procurando 
pessoas que contribuíam para 
um plano de previdência pri
vada conhecido como Monge- 
ral. "Era um plano direcionado 
principalmente à militares, mas 
que faliu há muitos anos", aler
ta o delegado.

Segundo Massa, os falsá-

rios possuem um banco de 
dados bastante detalhado so
bre os usuários, com informa
ções precisas sobre o tempo de 
contribuição. Munido dessas 
informações, ligam para a casa 
dos antigos contribuintes e pro
metem restituição do que foi 
pago, mediante um depósito. 
O delegado diz que a precisão 
de detalhes confunde. Com um 
falso comprovante de depósito 
da restituição, conseguem apli
car o golpe com sucesso.

M o m e n t o  Es p í r i t a
EM TORNO DA PROFISSÃO

A sua prafissãa É privilágia a aprandizada.
Sa vuGB pusar amar naquila qua faz, para fazar as autras falizas, 

a sua prafissãa, am qualquer parta, sará sampra um ria da bançãas.
D SBU Glianta, am qualquer situaçãa, a samalhanta à árvara qua praduz, 
am SBU favar, raspandanda sampra na pauta da tratamanta qua raGaba. 

fada tarefa Garratamanta axareida a degrau da pramaçãn.
■̂Em tuda aquila qua vaGâ faça, na atividade qua a Sanhar lha haja GanGadida, 

vaGB Bstá GalaGanda a sau retrata espiritual.
Sa vaGB busGa malharar-sa, malharanda a sau trabalha, 
guarda a Gartaza da qua a trabalha lha dará vida malhar.

D BssanGial am sau axita nãa a tanta aquila qua vaGB distribui a 
sim a maneira pala qual vaGB sa daGida a servir.

Ninguém praGura ninguém para adquirir Gandanaçãa au azaduma. 
Sempra qua alguém sa queixa da alguém, asté Grianda ampaças 

na prépria estrada para a sugbssg. 
fada passaa qua serva além da davar, anGantrau a 

Gaminha para a verdadeira faliGidada.
R, FranGisGG Cândida. Pala Espírita André Luiz. SINAL VERDE.

Centrd Espírita 
Antdnid de Pádua

P A L E S T R A S
SEGUNDA-FEIRA SÁBADOS

Travsssa João Ramalha, 22 Cracha DCAS na CECAP
(próxima aa Asila) às 20 H às 14 H

F.:I4 .32B4.B4I4 caap@lpnat.cam.br SantâAna Rua H um berto  Alves Tocei, 1000 - Jd . Hum aitá
Materiais para Construção  Tel.: 14. 3263-07 32  - Len çóis Paulista

mailto:caap@lpnat.cam.br


^  Prefeitura M unicipal de Areiópolis ^
CONCURSO PÚBLICO - PMA 001/2008

CLASSIFICAÇÃO FINAL Cargo: NPA - PEB III - Educação Artística
Testes válidos na Prova Escrita: 50

A Prefeitura Municipal de Areiópolis torna publicas as listagens de Classilicaçao Final dos cargos de Bibliotecária, Coordenador Pedagogico, 
Diretor de Escola, Monitor de Creche, PEB I, PEB III - Ciências, PEB III - Educação Artística, PEB III - Educação Física, PEB III - Inglês, PEB 
III - Matemática, Professor Municipal e Vice-Diretor de Escola do Concurso Público PMA 001/2008.

OBSERVAÇÕES:
• Os candidatos aprovados encontram-se classificados com desempate conforme os critérios estabelecidos nos Editais do Concurso Público PMA 
001/2008. Os candidatos desclassificados não constam desta listagem, ficando seus resultados disponíveis para consulta somente pela internet 
através do site da Equipe Consultoria e Assessoria - www.equipeassessoria.com.br c
• O candidato aprovado, no prazo de validade do presente Concurso Público, obriga-se a manter atualizado seu endereço, sempre que houver 
qualquer alteração a partir da informação contida em sua ficha de inscrição, junto à Prefeitura Municipal de Areiópolis, sob pena de não o fazendo 
e na impossibilidade de localização do mesmo, ter caracterizada sua desistência tácita à nomeação para o cargo.
• A convocação para a nomeação obedecerá rigorosamente a ordem de classificação final, não gerando ao candidato aprovado o direito à nomea
ção, que dependerá de ato discricionário vinculado à conveniência e oportunidade por parte da administração pública.
• Período de Recurso: 28/04/2008 e 29/04/2008, através de requerimento interposto no setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Areiópolis 
- R. Dr. Pereira de Rezende, 230 - Centro - Areiópolis/SP
• Legenda: TA=Acertos na Prova Escrita / PE=Pontuação na Prova Escrita / RED=Redação / TIT=Avaliação de Títulos / PF=Pontuação 
Final.

Cargo: NBI - Bibliotecária

Class. N.° Inscr. Nome RG TA PE RED
7,00

TIT
0,00

PF
1 NPA 10299 LUIZ RAFAEL MORETTO GIORGETTI 33591746-X 34,00 68,00 75,00
2 NPA 10216 ANDRÉ LUCIANO COSTA MARQUES 26368463-5 33,00 66,00 6,50 0,00 72,50
3 NPA 00089 MARTHA THEREZINHA BERNARDES 5408157 30,00 60,00 5,00 0,00 65,00
4 NPA 00068 VIVIANE PEDROSO DE CAMARGO SILVA 34881609-1 25,00 50,00 8,50 0,00 58,50
5 NPA 00070 DORIS DE FATIMA SOLANO 8772853-9 25,00 50,00 5,50 3,00 58,50

argo: NPF - PEB III - Educação Física
Testes válidos na Prova Escrita: 50
Class. N.° Inscr. Nome RG TA PE RED

5,50
TIT
3,00

PF
1 NPF 10100 GISLENE GUIMARÃES VERNINI 24702626-8 33,00 66,00 74,50
2 NPF 10029 LUCINÉIA MARIA MENDONÇA 17225251 30,00 60,00 7,00 0,00 67,00
3 NPF 10047 ANA PAULA SILVA 34881395-8 29,00 58,00 6,50 0,00 64,50
4 NPF 10272 LUIZ ALEXANDRE COLODIANA 34385956/7 29,00 58,00 6,00 0,00 64,00
5 NPF 10174 PAULA BONATO 34881390-9 28,00 56,00 7,50 0,00 63,50
6 NPF 10191 MARCELO ADOLFO DE AZEVEDO 27867119-6 26,00 52,00 8,00 3,00 63,00
7 NPF 10218 ZUEL RODRIGUES PAES JUNIOR 25771171-5 27,00 54,00 5,50 3,00 62,50
8 NPF 00004 VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 28530023-4 28,00 56,00 5,50 0,00 61,50

Testes válidos na Prova Escrita: 40 9 NPF 00130 GUSTAVO CASALI NEGRÃO 21688242-4 27,00 54,00 6,50 0,00 60,50
Class. N.° Inscr. Nome RG TA PE TIT PF 10 NPF 10226 GUILHERME MORAES FABIO 25274991-1 26,00 52,00 7,00 0,00 59,00

1 NBI 10230 ANDREAS LEBER 52074735-5 27,00 67,50 0,00 67,50 11 NPF 10077 MURILO ROBERTO TURCO 34881162-7 26,00 52,00 6,00 0,00 58,00
2 NBI 10013 LUCIANE DE FÁTIMA BECKMAN CAVALCANTE 34881385-5 22,00 55,00 0,00 55,00 12 NPF 10011 OTAVIO GUSTAVO ROMANHOLI 340786826 26,00 52,00 5,50 0,00 57,50

Cargo: NCP - Coordenador Pedagógico
Testes válidos na Prova Escrita: 40

13 NPF 10051 DANIELE CRISTINA RODRIGUES 43305564-9 25,00 50,00 6,00 0,00 56,00

Cargo: NPI - PEB III - Inglês
Testes válidos na Prova Escrita: 50Class. N.° Inscr. Nome RG TA PE RED

8,00
TIT
0,00

PF
1 NCP 00118 LAERCIO FRANCISCO BERNARDES 8851533 26,00 65,00 73,00 Class. N.° Inscr. Nome RG TA PE RED

7,50
TIT
3,00

PF
2 NCP 10339 FERNANDA DA COSTA FALCAO 29046214/9 23,00 57,50 9,00 3,00 69,50 1 NPI 10103 MARIANA CABALERO 34881379-X 38,00 76,00 86,50

2 NPI 00054 CRISTIANI MARIA CAGNON PANICO 23078545-1 37,00 74,00 8,50 3,00 85,50
Cargo: NDI - Diretor de Escola 3 NPI 10081 CAMILA APARECIDA RAMOS 28530037-4 38,00 76,00 8,50 0,00 84,50

Testes válidos na Prova Escrita: 40 4 NPI 10046 GIOVANA SIQUEIRA PRINCIPE 29046436-5 35,00 70,00 8,00 6,00 84,00
Class. N.° Inscr. Nome RG TA PE RED

8,00
TIT
0,00

PF 5 NPI 10293 EDUARDO BRAGA DE OLIVEIRA 20744677-5 38,00 76,00 6,50 0,00 82,50
1 NDI 10211 MARIA ODETTE BARBOSA GUIMARAES 6199141-7 28,00 70,00 78,00 6 NPI 10344 NELSON EDVAL DE OLIVEIRA 21197107-8 33,00 66,00 7,00 0,00 73,00
2 NDI 10135 SOLANGE AP. DOS SANTOS BENTIVENHA 11016995-5 27,00 67,50 7,00 0,00 74,50 7 NPI 10277 GLÁUCIA TRAVAGLI 29055382-9 32,00 64,00 6,00 3,00 73,00
3 NDI 10008 PEDRO IRINEU MONTORO 11448403 26,00 65,00 7,50 0,00 72,50 8 NPI 10212 JULIANA MATTOS PASCOTTO 33374120-1 31,00 62,00 6,00 3,00 71,00
4 NDI 10276 VERA LÚCIA ROSSI LÁZARO DE SANCTIS 18368381-X 25,00 62,50 6,00 3,00 71,50 9 NPI 10176 ANA MARIA CAETANO DOMINGUES 22459563-5 32,00 64,00 4,00 0,00 68,00
5 NDI 00109 ELAINE MARIA PEDROSO MENDONÇA 28267771-9 24,00 60,00 7,00 3,00 70,00 10 NPI 10111 MÁRCIO ROBERTO DE LIMA 28867831-X 29,00 58,00 6,50 3,00 67,50
6 NDI 10161 VANESSA CARVALHO 29349565-8 24,00 60,00 9,00 0,00 69,00 11 NPI 10257 MÁRCIA APARECIDA PEREIRA DE ALMEIDA 17889279 29,00 58,00 6,50 0,00 64,50
7 NDI 10244 DOLORES LARA CAMARGO 18368707 21,00 52,50 7,00 0,00 59,50 12 NPI 10148 ELAINE CRISTINA FRANCO 30503897-7 28,00 56,00 5,50 3,00 64,50
8 NDI 10173 ELIZETH APARECIDA VITALIANO ZACHARIAS 12913815 21,00 52,50 3,00 3,00 58,50 13 NPI 10122 CRISTINA DE FÁTIMA PEREIRA 32727191-7 29,00 58,00 6,00 0,00 64,00

14 NPI 00067 MARCIA CRISTINA CREMER MONTORO LOPES 24395624-1 27,00 54,00 6,50 3,00 63,50
15 NPI 00092 PEDRO CARLOS BENEDITO 12603712 29,00 58,00 5,50 0,00 63,50

Testes válidos na Pro va Escrita: 40 16 NPI 10213 ALINE CRISTINA LEITE DE OLIVEIRA 45412550-1 29,00 58,00 5,00 0,00 63,00
Class. N.° ] nscr. Nome RG TA PE

67,50
RED
7,50

PF
75,00

17 NPI 10319 MARIA HELENA RIBEIRO DE SOUZA 23078988-2 27,00 54,00 7,00 0,00 61,00
1 TMC 10003 DANIELE DE FÁTIMA CAVALARI 40264171-1 27,00 18 NPI 10082 KELLY CRISTINA GOMES 23882938-8 26,00 52,00 8,50 0,00 60,50
2 TMC 10152 VALDIRENE COSTA LIMA 25275068-8 21,00 52,50 5,00 57,50 19 NPI 10091 LETÍCIA MARTINS LOCATELLI 33591653-3 27,00 54,00 6,50 0,00 60,50

20 NPI 00018 SORAIA APARECIDA MORELLI SILVA 28399963-9 25,00 50,00 7,00 3,00 60,00
21 NPI 10159 ALESSANDRA CRISTINA PERANTONI BLANCO 26822713-5 25,00 50,00 7,00 0,00 57,00

Testes válidos na Prova Escrita: 50
Class. N.° Inscr. Nome RG TA PE RED

8,00
TIT
0,00

PF Cargo: NPM - PEB III - Matemática
1 TPI 10088 ANGELA BRUN BETETO 23643801-3 38,00 76,00 84,00 Testes válidos na Prova Escrita: 50
2 TPI 10019 KÁTIA MARIA CAGNON 29662650-8 36,00 72,00 8,50 3,00 83,50 Class. N.° Inscr. Nome RG TA PE RED

7,00
TIT
0,00

PF
3 TPI 10094 EDNA DE FATIMA GABRIEL CORREA DA SILVA 4708620-5 37,00 74,00 8,50 0,00 82,50 1 NPM 10030 MILENA BUENO 45047608-X 38,00 76,00 83,00
4 TPI 10038 PEDRO IRINEU MONTORO 11448403 37,00 74,00 8,00 0,00 82,00 2 NPM 10006 EVELYN MARTIN ROCHA DOS SANTOS 44582545-5 34,00 68,00 7,00 0,00 75,00
5 TPI 10200 NADJA SANTOS LIMA 0687674042 35,00 70,00 8,50 3,00 81,50 3 NPM 00008 SILMARA RENATA SALLES LEITE 33373961-9 32,00 64,00 7,50 3,00 74,50
6 TPI 00010 EUNILDE LAZARA GALLO LOURENÇÃO 17079398 37,00 74,00 7,50 0,00 81,50 4 NPM 10273 FÁBIO LEANDRO CRUZADO 32589858-3 33,00 66,00 8,00 0,00 74,00

7 TPI 00037 CIRLENE APARECIDA RAMOS 22327795-2 37,00 74,00 7,50 0,00 81,50 5 NPM 10156 EDUARDO ALEXANDRE RODRIGUES 33702760-2 33,00 66,00 5,50 0,00 71,50

8 TPI 00026 ANDREIA DE FÁTIMA CAGNON 24395607-1 37,00 74,00 7,50 0,00 81,50 6 NPM 10065 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS 25345071-8 32,00 64,00 6,00 0,00 70,00

9 TPI 10274 RENATA CANEVESI FULAN DALLACQUA 18667436-3 37,00 74,00 7,00 0,00 81,00 7 NPM 00017 ELISABETE MARTINS RODRIGUES 26575500-1 30,00 60,00 6,50 3,00 69,50
8 NPM 00077 TATIANE RAMOS DE FARIA CABALERO 34881399-5 30,00 60,00 6,00 3,00 69,00

10 TPI 00038 EDILAINE CRISTINA CREMER 27515692-8 37,00 74,00 7,00 0,00 81,00 9 NPM 10150 GILBERTO CAETANO DA SILVA JUNIOR 21364304 29,00 58,00 7,50 3,00 68,50
11 TPI 00005 CACILDA FERREIRA DE SOUZA SANTOS 13079598-7 35,00 70,00 7,50 3,00 80,50 10 NPM 10158 ROBERTA CALZADO VECHI DE VASCONCELOS 433323905 32,00 64,00 4,00 0,00 68,00
12 TPI 10021 LARISSA CAROLINE GARCIA FERNANDES 41083174-8 36,00 72,00 7,50 0,00 79,50 11 NPM 00046 FABIANA DOS SANTOS ROSA 34881377-6 28,00 56,00 8,50 3,00 67,50
13 TPI 00036 EVANDRO ROGERIO RAMOS DA SILVA 21197093-1 36,00 72,00 7,00 0,00 79,00 12 NPM 10250 NEIDE MARIA RIBEIRO DE FARIAS 7867168 31,00 62,00 5,50 0,00 67,50
14 TPI 00090 VIVIANI APARECIDA RAMOS 28792842-1 36,00 72,00 7,00 0,00 79,00 13 NPM 00030 MARIANA CRISTINA COSTA 34881355-7 29,00 58,00 6,00 3,00 67,00
15 TPI 10231 MARCIA ADRIANA FERREIRA CAPAI 18667469 37,00 74,00 4,00 0,00 78,00 14 NPM 10177 JULIANA CAGNON ROMUALDO DA SILVA 29489106-7 27,00 54,00 7,00 3,00 64,00
16 TPI 10102 GISLENE GUIMARÃES VERNINI 24702626-8 33,00 66,00 7,50 3,00 76,50 15 NPM 10223 LILIANE RENATA ASSONI 20928278-2 29,00 58,00 6,00 0,00 64,00
17 TPI 10087 ELISABETE APARECIDA ONORIO CAMPOS 170787047 35,00 70,00 6,00 0,00 76,00 16 NPM 10171 EDER FRANCO BRANDÃO 33078877-2 29,00 58,00 6,00 0,00 64,00
18 TPI 10182 SONIA APARECIDA GENERICO LOPES 24395848-1 35,00 70,00 5,00 0,00 75,00 17 NPM 10310 ANA PAULA DE ANGELO 26717976-5 28,00 56,00 5,50 0,00 61,50
19 TPI 10058 RITA DE CASSIA SERATA 21364122 35,00 70,00 5,00 0,00 75,00 18 NPM 10281 NEI JOSE DOS SANTOS 33591914-5 27,00 54,00 5,50 0,00 59,50
20 TPI 10165 MARIA JOSE BUENO DAMASCENA RIBEIRO 13497085 34,00 68,00 6,50 0,00 74,50 19 NPM 10149 LILIANE NATÁLIA FRANCO 41801948-4 27,00 54,00 5,50 0,00 59,50

21 TPI 10089 SANDRA BRUN BETETO 34529919-X 32,00 64,00 6,50 3,00 73,50 20 NPM 00006 ANJELICA KARINA APARECIDA DE MORAES 30426140-3 25,00 50,00 6,00 0,00 56,00

22 TPI 10323 ANDRÉIA DE FÁTIMA PIOVAN 21601655 34,00 68,00 5,50 0,00 73,50 21 NPM 10190 SILVANA MENDES CAVALHEIRO 12601907-1 25,00 50,00 5,50 0,00 55,50

23 TPI 10074 ROSANGELA APARECIDA JURADO 9934630 31,00 62,00 6,50 3,00 71,50 22 NPM 10237 ELAINE CRISTINA GALLERANI 28161955-4 25,00 50,00 4,00 0,00 54,00

24 TPI 10198 ROSANGELA APRECIDA AUGUSTO NUNES 23558894-5 33,00 66,00 5,50 0,00 71,50 Cargo: TPM - Professor Municipal
Testes válidos na Prova Escrita: 5025 TPI 10067 MONICA APARECIDA D’ANGELO LUQUE ANCELI 26285489-2 32,00 64,00 6,00 0,00 70,00

26 TPI 10033 RENATA PASCHOALINOTTO 26289092-6 31,00 62,00 7,50 0,00 69,50 Class. N.° Inscr. Nome RG TA PE RED TIT
3,00

PF
27 TPI 10162 IZABELA MARA GRANA 43303610-2 30,00 60,00 9,00 0,00 69,00 1 TPM 00074 RENATA VIEGAS RODRIGUES 18814705 30,00 60,00 8,00 71,00
28 TPI 10069 OLGA APARECIDA FULAN TEDESCO 7731861-4 29,00 58,00 8,00 3,00 69,00 2 TPM 00061 ROSANGELA COLOMBO CRUZ 22513703-3 30,00 60,00 7,00 0,00 67,00
29 TPI 10095 ADRIANA PEREIRA BESSA 25400482-9 31,00 62,00 7,00 0,00 69,00 3 TPM 10264 MARCIA ADRIANA FERREIRA CAPAI 18667469 29,00 58,00 8,50 0,00 66,50
30 TPI 10116 MÁRCIA MARIA DE SOUZA 30142412-3 32,00 64,00 5,00 0,00 69,00 4 TPM 00040 SILVIA REGINA VELOZO MONTORO 21529868 29,00 58,00 7,50 0,00 65,50
31 TPI 00075 RENATA VIEGAS RODRIGUES 18814705 31,00 62,00 3,00 3,00 68,00 5 TPM 00060 LUCIANA CANEVESI LOURENÇÃO CREMER 26739681-8 29,00 58,00 7,00 0,00 65,00
32 TPI 10316 SUELI APARECIDA RIGOTTI INNOCENTI 17394913 31,00 62,00 5,50 0,00 67,50 6 TPM 10183 SONIA APARECIDA GENERICO LOPES 24395848-1 29,00 58,00 6,50 0,00 64,50
33 TPI 10300 JOANA MARIA BRAMBILLA FERREIRA 3729664-3 31,00 62,00 5,00 0,00 67,00 7 TPM 10188 SILMARA CRISTINA DA SILVA 29651644-2 27,00 54,00 7,50 0,00 61,50
34 TPI 00098 ELIANE CRISTINA ESTEVAM TAVARES RODRIGUES 285300398 31,00 62,00 5,00 0,00 67,00 8 TPM 00014 ELDI GOMES GUIMARAES 26450055-6 27,00 54,00 5,50 0,00 59,50
35 TPI 10066 MARCIA REGINA DE PAULO 32856330-4 31,00 62,00 5,00 0,00 67,00 9 TPM 00031 BENEDITA DE FATIMA LIMA 8249110 26,00 52,00 7,00 0,00 59,00
36 TPI 10295 SIMONE CROTTI 29489567-X 31,00 62,00 5,00 0,00 67,00 10 TPM 10175 MARIA CRISTINA MALACIZE 19683158 26,00 52,00 6,00 0,00 58,00
37 TPI 10180 EDINEIA ALEIXO SANTOS SILVA 21132295-7 30,00 60,00 6,50 0,00 66,50 11 TPM 00096 FABIANA GIL 33591641-7 25,00 50,00 6,00 0,00 56,00
38 TPI 00032 BENEDITA DE FATIMA LIMA 8249110 29,00 58,00 5,50 3,00 66,50 12 TPM 10155 EVANIELI MARIA SANTINI 351388795 25,00 50,00 5,00 0,00 55,00
39 TPI 10322 MARIA LÚCIA LIMA PUPO DE AGUIAR 9257550 29,00 58,00 5,50 3,00 66,50

Cargo: NVD - Vice-Diretor de Escola
Testes válidos na Prova Escrita: 40

40 TPI 10041 BERNADETE MARTINS DE OLIVEIRA ZANOTTO 28625659-9 30,00 60,00 5,50 0,00 65,50
41 TPI 00042 ANA CARMEM TAVARES RODRIGUES DA COSTA 22327810-5 28,00 56,00 6,00 3,00 65,00
42 TPI 00124 CRISTINA RAGAZZI SILVA 19440117 30,00 60,00 5,00 0,00 65,00 Class. N.° Inscr. Nome RG TA PE RED TIT

0,00
PF

43 TPI 00078 ANDREIA REGINA RIBEIRO MASSARICO 26575470-7 30,00 60,00 5,00 0,00 65,00 1 NVD 10036 PEDRO IRINEU MONTORO 11448403 30,00 75,00 7,50 82,50
44 TPI 10172 TAISA PINHEIRO 34529656-4 30,00 60,00 5,00 0,00 65,00 2 NVD 10130 ADRIANA FERRAZ DA SILVA 24395622-8 29,00 72,50 8,00 0,00 80,50
45 TPI 10246 GILCILEI APARECIDA MORELI MARTINS 16156391 29,00 58,00 4,00 3,00 65,00 3 NVD 00105 ELAINE MARIA PEDROSO MENDONÇA 28267771-9 28,00 70,00 7,50 3,00 80,50
46 TPI 10016 ELIS FERNANDA DA SILVA 33078891-7 28,00 56,00 5,50 3,00 64,50 4 NVD 10245 DOLORES LARA CAMARGO 18368707 29,00 72,50 7,50 0,00 80,00
47 TPI 10286 ADRIANA REGINA DIAS VIEIRA DAGINA 21811441 29,00 58,00 6,00 0,00 64,00 5 NVD 10136 SOLANGE AP DOS SANTOS BENTIVENHA 11016995-5 29,00 72,50 7,00 0,00 79,50
48 TPI 00088 ROBERTA ZANOTEL DE OLIVEIRA 28413103-9 29,00 58,00 6,00 0,00 64,00 6 NVD 00047 SUELI APARECIDA CAVALHEIRO DOS SANTOS 15495662-4 28,00 70,00 5,50 3,00 78,50
49 TPI 00110 ELAINE MARIA PEDROSO MENDONÇA 28267771-9 28,00 56,00 5,00 3,00 64,00 7 NVD 00085 SOLANGE DE FATIMA BRONZATTO 15343986 26,00 65,00 8,00 3,00 76,00
50 TPI 10232 MARISA JAQUELINE CRESPILHO 41801759-1 30,00 60,00 4,00 0,00 64,00 8 NVD 00043 ANA CARMEM TAVARES RODRIGUES DA COSTA 22327810-5 26,00 65,00 5,50 3,00 73,50
51 TPI 10141 CÉLIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA 20505622-2 29,00 58,00 5,50 0,00 63,50 9 NVD 00107 MARCIA ATHANASIO PEDROSO 18667225 24,00 60,00 6,00 3,00 69,00
52 TPI 10311 GISLAINE CRISTINA DE ANGELO 22458596-4 29,00 58,00 5,50 0,00 63,50 10 NVD 00116 VANDERLEIA DE OLIVEIRA BRAZ 19837851-8 23,00 57,50 7,00 3,00 67,50
53 TPI 00012 MARIA APARECIDA CORREA PUPO 6084667-7 30,00 60,00 3,50 0,00 63,50 11 NVD 10120 MARIA DO CARMO FARIA GOMES 10695266-3 24,00 60,00 5,50 0,00 65,50
54 TPI 10010 BRUNA SANTOS DE BARROS 41360629-6 28,00 56,00 7,00 0,00 63,00 12 NVD 00112 NILSILENE MARIA BAILO SARTORELLI 24952732-7 22,00 55,00 6,00 3,00 64,00
55 TPI 10042 ANTONIA FERNANDA DE OLIVEIRA 33412793-2 29,00 58,00 5,00 0,00 63,00

GABARITOS - PROVA ESCRITA:

NBI - Bibliotecária
1-D; 2-B; 3-B; 4-D; 5-B; 6-A; 7-C; 8-A; 9-D; 10-B; 11-D; 12-D; 13-C; 14-B; 15-A; 16-D; 17-A; 18-B; 19-D; 20-D; 21-D; 22-B; 23-C; 24-A; 
25-D; 26-B; 27-C; 28-D; 29-A; 30-D; 31-B; 32-B; 33-B; 34-D; 35-B; 36-B; 37-D; 38-D; 39-C; 40-D;

NCP - Coordenador Pedagógico
1-C; 2-A; 3-B; 4-C; 5-B; 6-A; 7-B; 8-B; 9-D; 10-D; 11-D; 12-A; 13-B; 14-C; 15-C; 16-C; 17-D; 18-B; 19-A; 20-B; 21-D; 22-A; 23-A; 24-D; 
25-D; 26-D; 27-B; 28-D; 29-C; 30-C; 31-D; 32-A; 33-D; 34-A; 35-B; 36-B; 37-D; 38-C; 39-C; 40-C;

NDI - Diretor de Escola
1-D; 2-B; 3-B; 4-A; 5-D; 6-C; 7-B; 8-A; 9-D; 10-B; 11-D; 12-A; 13-B; 14-D; 15-B; 16-D; 17-D; 18-A; 19-B; 20-C; 21-D; 22-B; 23-C; 24-A; 
25-D; 26-C; 27-D; 28-A; 29-A; 30-B; 31-D; 32-C; 33-A; 34-B; 35-B; 36-C; 37-A; 38-B; 39-B; 40-C;

TMC - Monitor de Creche
1-B; 2-C; 3-A; 4-B; 5-A; 6-D; 7-A; 8-C; 9-B; 10-B; 11-D; 12-C; 13-D; 14-C; 15-C; 16-C; 17-B; 18-D; 19-A; 20-A; 21-B; 22-A; 23-C; 24-A; 
25-A; 26-B; 27-A; 28-D; 29-A; 30-A; 31-A; 32-D; 33-D; 34-D; 35-D; 36-D; 37-D; 38-C; 39-B; 40-B;

TPI - PEB I
1-D; 2-B; 3-D; 4-C; 5-C; 6-C; 7-C; 8-C; 9-B; 10-B; 11-A; 12-B; 13-C; 14-B; 15-A; 16-D; 17-D; 18-B; 19-A; 20-A; 21-D; 22-D; 23-C; 24-B; 
25-D; 26-D; 27-D; 28-C; 29-A; 30-D; 31-A; 32-D; 33-D; 34-C; 35-C; 36-D; 37-A; 38-D; 39-C; 40-C; 41-D; 42-A; 43-C; 44-C; 45-B; 46-A; 
47-C; 48-D; 49-D; 50-C;

NPC - PEB III - Ciências
1-D; 2-A; 3-B; 4-B; 5-C; 6-B; 7-A; 8-C; 9-A; 10-D; 11-D; 12-C; 13-C; 14-C; 15-A; 16-C; 17-A; 18-A; 19-A; 20-C; 21-A; 22-D; 23-D; 24-A; 
25-A; 26-A; 27-D; 28-D; 29-D; 30-B; 31-B; 32-A; 33-C; 34-B; 35-A; 36-C; 37-D; 38-C; 39-D; 40-C; 41-A; 42-D; 43-A; 44-D; 45-A; 46-C; 
47-A; 48-C; 49-D; 50-C;

NPA - PEB III - Educação Artística
1-D; 2-A; 3-B; 4-B; 5-C; 6-B; 7-A; 8-C; 9-A; 10-D; 11-D; 12-C; 13-C; 14-C; 15-C; 16-C; 17-B; 18-A; 19-C; 20-B; 21-C; 22-A; 23-A; 24-C; 
25-B; 26-A; 27-D; 28-D; 29-A; 30-B; 31-D; 32-D; 33-A; 34-D; 35-A; 36-B; 37-B; 38-A; 39-A; 40-A; 41-D; 42-A; 43-B; 44-A; 45-D; 46-B; 
47-B; 48-D; 49-C; 50-A;

NPF - PEB III - Educação Física
1-D; 2-A; 3-B; 4-B; 5-C; 6-B; 7-A; 8-C; 9-A; 10-D; 11-D; 12-C; 13-C; 14-D; 15-C; 16-D; 17-C; 18-C; 19-A; 20-A; 21-C; 22-B; 23-A; 24-D; 
25-A; 26-D; 27-A; 28-D; 29-A; 30-B; 31-A; 32-A; 33-A; 34-C; 35-C; 36-C; 37-D; 38-D; 39-A; 40-D; 41-A; 42-D; 43-A; 44-A; 45-D; 46-B; 
47-D; 48-D; 49-D; 50-D;

NPI - PEB III - Inglês
1-D; 2-A; 3-B; 4-B; 5-C; 6-B; 7-A; 8-C; 9-A; 10-D; 11-C; 12-C; 13-D; 14-A; 15-C; 16-C; 17-A; 18-A; 19-A; 20-D; 21-A; 22-B; 23-D; 24-D; 
25-A; 26-D; 27-A; 28-B; 29-A; 30-C; 31-B; 32-A; 33-D; 34-C; 35-D; 36-B; 37-C; 38-C; 39-D; 40-C; 41-A; 42-D; 43-C; 44-A; 45-D; 46-D; 
47-C; 48-B; 49-D; 50-A;

56 TPI 10132 LILIANA APARECIDA BONATO DE SOUSA 23700183-4 30,00 60,00 3,00 0,00 63,00
57 TPI 10124 ROSEMARY CECILIA ZANATEL GALLERANI 17078639-0 27,00 54,00 5,50 3,00 62,50
58 TPI 00011 ELIANE BAILO TRONCONE 24702627-X 27,00 54,00 5,50 3,00 62,50
59 TPI 10347 CLARA CRISTIANE N. CHAGAS DE CAMPOS 335917732 27,00 54,00 8,00 0,00 62,00
60 TPI 10187 ADRIANA CRISTINA DE SOUZA 27110876-9 28,00 56,00 6,00 0,00 62,00
61 TPI 10032 CRISTIANE ROSA SIMÕES 29532512-4 29,00 58,00 4,00 0,00 62,00
62 TPI 00081 MARIA HELENA COCHI GONÇALVES DA SILVA 34881725-03 28,00 56,00 5,50 0,00 61,50
63 TPI 10086 ADRIANA APARECIDA ANDRADE INNOCENTI 30581020-0 28,00 56,00 5,50 0,00 61,50
64 TPI 10117 LIVIA RENATA BONETO JORGE 263677308 29,00 58,00 3,50 0,00 61,50
65 TPI 10194 SILMARA MADALENA ANGELICO MARQUES 21687834-2 28,00 56,00 5,00 0,00 61,00
66 TPI 10040 VIVIANE APARECIDA DE SOUZA 40264151-6 28,00 56,00 5,00 0,00 61,00
67 TPI 10127 MARIA DO CARMO FARIA GOMES 10695266-3 29,00 58,00 3,00 0,00 61,00
68 TPI 10224 ADRIANA ROSA 27735022-0 27,00 54,00 6,50 0,00 60,50
69 TPI 10263 MARIA JOSÉ BENEDITA TORRES VARAVALLO 18614269 27,00 54,00 6,00 0,00 60,00
70 TPI 10009 SONIA REGINA MEDEIROS DA SILVA PRIETO 8544610-5 27,00 54,00 6,00 0,00 60,00
71 TPI 10348 ANA MARIA LUDOVICO FADELI 9915376 28,00 56,00 4,00 0,00 60,00
72 TPI 10236 CIBELE TEREZINHA MALGI C. FELIPE 229524618 27,00 54,00 5,50 0,00 59,50
73 TPI 10106 GIOVANA APARECIDA DE MATTOS 33412873-0 27,00 54,00 5,50 0,00 59,50
74 TPI 00062 ROSANGELA COLOMBO CRUZ 22513701-3 26,00 52,00 7,00 0,00 59,00
75 TPI 10079 VIVIANE RODA 24395596-0 26,00 52,00 7,00 0,00 59,00
76 TPI 00052 SELMA CRISTINA MALLOUK 17889194 27,00 54,00 5,00 0,00 59,00
77 TPI 00048 LOURDES PEREIRA SILVA DE SÁ 29272969-8 26,00 52,00 4,00 3,00 59,00
78 TPI 10110 NEUSA APARECIDA MEDOLAGO MASSARICO 14305269 26,00 52,00 6,00 0,00 58,00
79 TPI 10073 JACIMARA FRANCISCA LUNAS 24345336-X 26,00 52,00 6,00 0,00 58,00
80 TPI 00065 ELAINE DE CASSIA ALMEIDA COSTA 32788549-X 26,00 52,00 6,00 0,00 58,00
81 TPI 10193 LUZIA DE FÁTIMA FRANCO BATISTA 15343908-7 27,00 54,00 4,00 0,00 58,00
82 TPI 00024 LUCIANE DE LIMA 30142367-2 25,00 50,00 7,50 0,00 57,50
83 TPI 10166 VALERIA BORANTE GALLI 10319998-6 27,00 54,00 3,50 0,00 57,50
84 TPI 10053 MARIANA RIBEIRO BARBOSA 33269804-X 27,00 54,00 3,50 0,00 57,50
85 TPI 00051 ELISABETE DE FATIMA MALACIZE 19179648 27,00 54,00 3,00 0,00 57,00
86 TPI 10060 MARIA FERNANDA PELETEIRO 45874423-2 27,00 54,00 3,00 0,00 57,00
87 TPI 10265 MARALYGIA MARTINS JOSEPETTE 13340642 26,00 52,00 4,00 0,00 56,00
88 TPI 10333 VÂNIA CALDERON 13496732 26,00 52,00 4,00 0,00 56,00
89 TPI 00079 MARIA DE FATIMA RAMOS DE FARIA 13680068-3 25,00 50,00 3,00 3,00 56,00
90 TPI 10115 ROSIMEIRE GERMANO 20062951 25,00 50,00 5,50 0,00 55,50
91 TPI 10045 BRUNA DE FATIMA TURCO SALES 330082796 25,00 50,00 5,00 0,00 55,00
92 TPI 10068 ANA LUCIA SANCHES 12601781 25,00 50,00 4,00 0,00 54,00
93 TPI 10052 MARIA CECILIA MAGORBO 32669003-7 25,00 50,00 4,00 0,00 54,00

Cargo: NPC - PEB III - Ciências

Testes válidos na Prova Escrita: 50

NPM - PEB III - Matemática
1-D; 2-A; 3-B; 4-B; 5-C; 6-B; 7-A; 8-C; 9-A; 10-D; 11-C; 12-D; 13-C; 14-C; 15-C; 16-D; 17-C; 18-C; 19-A; 20-A; 21-D; 22-A; 23-D; 24-D; 
25-A; 26-A; 27-B; 28-A; 29-B; 30-B; 31-A; 32-D; 33-A; 34-D; 35-C; 36-A; 37-A; 38-C; 39-B; 40-B; 41-D; 42-C; 43-D; 44-A; 45-D; 46-B;

Class. N.° Inscr. Nome RG TA PE RED
7,00

TIT
0,00

PF 47-C; 48-C; 49-C; 50-B;

TPM - Professor Municipal
1-D; 2-A; 3-B; 4-B; 5-C; 6-B; 7-A; 8-C; 9-A; 10-D; 11-C; 12-D; 13-C; 14-C; 15-D; 16-A; 17-A; 18-C; 19-D; 20-B; 21-A; 22-C; 23-C; 24-A; 
25-A; 26-A; 27-B; 28-A; 29-D; 30-A; 31-A; 32-D; 33-D; 34-D; 35-A; 36-B; 37-D; 38-D; 39-C; 40-B; 41-D; 42-D; 43-B; 44-B; 45-D; 46-A; 
47-B; 48-D; 49-A; 50-A;

NVD - Vice-Diretor de Escola
1-A; 2-B; 3-D; 4-A; 5-C; 6-A; 7-B; 8-A; 9-A; 10-C; 11-B; 12-D; 13-C; 14-C; 15-B; 16-A; 17-A; 18-A; 19-D; 20-C; 21-A; 22-A; 23-D; 24-D; 
25-D; 26-B; 27-D; 28-B; 29-D; 30-C; 31-B; 32-A; 33-C; 34-A; 35-B; 36-C; 37-A; 38-B; 39-A; 40-B;

Areiópolis, 25 de abril de 2008.

JOSÉ PIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

1 NPC 10096 FRANCINE MARIA MARTINS 29341511-0 35,00 70,00 77,00
2 NPC 00019 VANESSA APARECIDA TAVARES RODRIGUES 34881381-8 32,00 64,00 7,50 3,00 74,50
3 NPC 10248 CAROLINA VIEIRA DA SILVA 41938478-9 33,00 66,00 8,00 0,00 74,00
4 NPC 00117 SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA 16561513-8 30,00 60,00 7,00 0,00 67,00
5 NPC 10247 LUCIANO DOS SANTOS 32055144-1 30,00 60,00 5,50 0,00 65,50
6 NPC 10142 LUCILENE REGINA PIOVESANA CROTTI 267400901 27,00 54,00 7,00 0,00 61,00
7 NPC 10035 KÁTINA MARIA ARANTES SILVA 33474026-5 27,00 54,00 7,00 0,00 61,00
8 NPC 10238 LUCIANO RONALDO ROSSI 244548791 27,00 54,00 6,50 0,00 60,50
9 NPC 10048 DENISE PAULA SILVA 34881378-8 27,00 54,00 6,50 0,00 60,50
10 NPC 10099 MAURICIO ANTUNES IMAZU 6483668-4 27,00 54,00 6,00 0,00 60,00
11 NPC 10023 FABIANO BERNARDES DE BORTOLI 29941619-7 26,00 52,00 4,00 0,00 56,00

http://www.equipeassessoria.com.br


F A C I L P A
Fotos: Fernanda Benedetti

Arena
lotada
Victor & Léo abre a Facilpa 2008 e leva 
cerca de 15 mil pessoas para o recinto 
José Oliveira Prado; hoje tem NXZero e 
amanhã Edson & Hudson

Sa n d r o  A l p o n t e

O público cantou e se emo
cionou com o show de Victor 
& Léo, que abriu a 31® Facilpa 
(Feira Agropecuária, Comercial 
e Industrial de Lençóis Pau
lista) na noite da quinta-feira 
24. "Sou apaixonada por eles", 
declarou Caína Bressan, 27, de 
Pederneiras, que chegou à fren
te do palco às 18h e lá ficou até 
o fim do show, que terminou 
por volta de 1h30 de ontem. 
"Adoro a música 'Fada' e quero 
cantar olhando pra eles".

Diferente de anos ante
riores, a feira começou numa 
quinta-feira ao invés da sexta. 
"O público ficou dentro do 
esperado mesmo se tratando 
de um dia assim. Foi um show 
bonito e que tomou toda a

arena que aumentamos para 
acomodar melhor as pesso
as", comentou Benedito Mar
tins, presidente da Facilpa. "A 
expectativa é que a feira vá se 
aquecendo e a tendência é de 
bom público até o fim".

A estimativa de público no 
primeiro dia de evento da Po
lícia Militar e de Dito Martins 
coincidiram: cerca de 15 mil 
pessoas. A bilheteria registrou 
pouco mais de 12.500 pagantes. 
"E tem um fato interessante. Ses
senta por cento dos ingressos fo
ram vendidos antecipadamente. 
Geralmente são vendidos 30% 
antecipados. Isso chamou a 
atenção", informa Martins.

o s  m in e ir o s
A dupla mineira está com 

a agenda lotada. Na semana,

Abaixo das expectativas, a dupla sertaneja Victor & Léo atraiu público de 15 mil pessoas no primeiro dia de feira

apenas um ou dois dias de 
folga. "Nós também temos 
muitos trabalhos paralelos e 
realmente está sendo muito 
corrido", conta Victor. "Mas 
isso faz parte da carreira e a 
nossa família, hoje, é o pú
blico". A dupla falou com a 
imprensa pouco antes de su
bir ao palco.

Léo concorda com o ir
mão e diz que são os fãs 
que dão força. "O que nos 
alimenta é subir no palco e 
ver nos olhos das pessoas a 
emoção com nossa canção. 
Temos que ter o contato com

o público e receber o carinho 
das pessoas", ressalta.

Autor dos maiores sucessos 
da dupla, como 'Fada', 'Amigo 
Apaixonado', 'Vida Boa' e 'Fo
tos', Victor diz que está sem 
tempo para compor. "Tenho 
mil pedacinhos de músicas 
porque só da para começar. 
Surge a inspiração do nada 
e para não perder a idéia es
crevo, só que não dá para ter 
andamento", lamenta. "Mas 
temos um acervo extenso e 
muita coisa para fazer daqui
lo que já compus no passado. 
Tem uma centena de canções

para fazer os próximos traba
lhos. Então estamos soman
do com o que faço hoje, que 
é pouco, com o que já fiz no 
passado, que é bastante".

Os dois empolgaram os 
fãs em praticamente uma ho
ra e meia de show. Cantaram 
duas vezes a música 'Fada' e 
'Amigo Apaixonado', relem
braram grandes sucessos, co
mo '60 Dias Apaixonados', 
'Saudade de Minha Terra' e 
'Fazenda São Francisco. O 
público feminino foi à lou
cura quando Léo desceu do 
palco e ficou no alambrado

cantando com as fãs.

a t r a ç õ e s
O início do rodeio em ca

valos, atração volta à grade da 
feira depois de 10 anos, esta
va marcado para noite de on
tem. A praça de alimentação e 
o parque de diversões ficaram 
bastante movimentados no 
primeiro dia de evento.

O Ita Center Park está na 
Facilpa com 20 brinquedos, al
guns tradicionais como a mon
tanha russa, trenó fantasma, 
kamikaze e elevador. O valor 
dos ingressos é de R$ 3 e R$ 4.

S H O W S  
D A  F A C IL P A

HOJE
23h - NXZero

AMANHÃ
23h - Edson & Hudson

s e g u n d a -f e ir a  28
23h - Jeito Moleque*

t e r ç a -f e ir a  29
22h30 - Edu & Anderson*

q u a r t a -f e ir a  30
23h - Guilherme & 
Santiago

q u in t a -f e ir a  1°
23h - Hugo & Tiago*

s e x t a -f e ir a  2
23h - João Neto & 
Frederico

s á b a d o  3
23h - Roupa Nova

d o m in g o  4
23h - Daniel*

*shows com portões abertos 
Ingressos para os shows 
custam R$ 16. Ingressos 

para estudantes com 
carteirinha custam R$ 8

Sem rodeio, que começou ontem, a praça de alimentação e parque de diversões ficaram movimentados na primeira noite de funcionamento da feira

Primeiro dia de feira foi tranqüilo, diz PM
O comandante da Polícia 

Militar, capitão Alan Terra, 
fez um balanço positivo do 
primeiro dia de Facilpa. Se
gundo ele não houve nenhum 
incidente grave dentro ou fora 
do recinto. "Isso é um fator 
positivo porque normalmente 
shows desse porte acontecem 
ao longo da feira e geralmente

a primeira e segunda noite são 
dias de ajuste fino, em que pe
quenos detalhes são resolvi
dos", comentou Terra. "Esta
mos com 70 policiais envolvi
dos diretamente nesse evento, 
temos o apoio do Canil, Força 
Tática, enfim, todos os nossos 
policiais de Lençóis estão aqui 
para colaborar e cuidar da se

gurança e organização".
Terra elogiou o trabalho 

feito pelo departamento de 
Trânsito do município. "Foi 
muito bem planejado, mas 
mesmo assim é preciso a co
laboração dos visitantes", 
ressaltou. "É preciso que as 
pessoas utilizem rotas alter
nativas porque senão teremos

congestionamento. É preciso 
evitar as grandes avenidas".

Para quem vai à feira de 
carro, o capitão sugere cuida
do. "A primeira sugestão é o 
transporte solidário, ou seja, 
vai com o parente, vizinho, 
amigo para evitar que dois 
carros sigam para o mesmo 
lugar. A outra é na questão

da segurança. Procure esta
cionar próximo do recinto, 
onde há iluminação e vigi
lância", orienta. "Ao estacio
nar certifique-se de que todas 
as portas estão trancadas, até 
mesmo o porta-malas, não 
deixe valores sobre o banco 
ou painel porque isso aguça 
o ladrão", conclui.

150 a n o s

Inauguração de obras entra na programação de aniversário
Lençóis Paulista vai ganhar 

várias obras ao longo de 2008, 
ano que o município comple
ta 150 anos. A data no aniver
sário é a segunda-feira 28. A 
maior delas é a Estação de Tra
tamento de Esgoto, que fica 
pronta em setembro. "Lençóis 
é uma cidade que se renova a 
cada dia", diz o prefeito José 
Antonio Marise (PSDB).

Na segunda-feira 28, tem rei- 
nauguração da Unidade Básica 
de Saúde do Núcleo Luiz Zillo, 
que está fechada ao público 
desde fevereiro para a primeira 
reforma completa da unidade 
em 20 anos. Além de reforma
da, a UBS foi ampliada em mais 
70 metros quadrados e passa a 
oferecer pronto-atendimento de 
urgência e emergência. O servi
ço, como um mini-pronto-so- 
corro, vai funcionar das 18h às

Unidade Básica de Saúde do Núcleo Luiz Zillo será reinaugurada na segunda-feira 28

22h. "Será uma opção de aten
dimento para a população dos 
bairros da parte alta da cidade, 
como o Núcleo, Vila Cruzeiro, 
Júlio Ferrari, Nações, Rondon e 
América, desafogando o pron
to-socorro municipal", explica

o diretor de saúde, Norberto 
Pompermayer. O atendimento 
começa no dia 5 de maio.

Na área da educação, está 
em andamento a construção 
de uma escola de educação 
infantil no jardim Caju e uma

creche para 120 crianças no 
jardim Açaí. Ambas devem fi
car prontas até o meio do ano. 
Ainda na educação, foram re
formadas e ampliadas no iní
cio deste ano seis escolas mu
nicipais e uma creche.

Marise lança amanhã pedra 
fundamental do teatro

A estação de tratamento 
de esgotos e o teatro muni
cipal são as duas maiores 
obras que Lençóis Paulista vai 
ganhar de presente nos seus 
150 anos. A estação deve ficar 
pronta até o fim de setembro. 
Já o teatro terá a pedra funda
mental lançada amanhã, em 
cerimônia marcada para às 
11h30, 27 de abril, mas não 
deve ser concluído neste ano.

O teatro, com 592 luga
res, está orçado em R$ 2,1 
milhões e foi aprovado pelo 
Ministério da Cultura para 
receber doações via Lei Rou- 
anet, de incentivo à cultura. 
No entanto, para começar a 
obra, a prefeitura precisa cap
tar em doações o mínimo de

20% do valor da obra, pouco 
mais de R$ 400 mil.

A construção ficará numa 
área de 56.744 metros qua
drados da antiga siderúrgica 
Sidelpa, em frente ao recinto 
de exposições, que será trans
formada em um parque mu
nicipal. O projeto completo 
prevê ainda um anfiteatro 
ao ar livre, centro de artes e 
cultura, playground, quadras 
poliesportivas e jardins.

A ETE é o último item do 
sistema de tratamento de es
gotos, que o município vem 
construindo desde 2004. O 
conjunto de lagoas terá capa
cidade para tratar o esgoto de 
até 98 mil moradores, 30% a 
mais que a população atual.



J O R I

N a  a g u a
Hoje e amanhã tem disputa na natação e biribol pelos Jogos Industriarios do 
SESI; as provas acontecem nas piscinas do Clube Esportivo Marimbondo

Da  r e d a ç ã o

O CEM (Clube Esportivo 
Marimbondo) será palco das 
disputas de natação e biri
bol, válidas pelos Jois (Jo
gos Industriários do Sesi) -  
competição promovida pelo 
Sesi de Botucatu em parceria 
com a Diretoria de Esportes 
e Recreação.

Hoje, às 15h, na piscina 
aquecida, tem as provas de na
tação. Já amanhã, às 13h, na 
piscina 1, a Zilor B encara a 
Lwarcel C em partida de biri
bol. Lwarcel A enfrenta Lwart 
às 14h. A Prefeitura de Lençóis 
A encara a Lwarcel B às 14h30. 
Lwarcel C pega a Prefeitura de 
Lençóis B em partida marcada 
para as 15h. Lwart enfrenta 
Zilor A às 15h30. Todas essas 
disputas serão na piscina 1.

Na piscina 2, às 13h, a 
Prefeitura de Lençóis A en
frenta a Lençóis Equipamen
tos. Na seqüência, a Zilor B 
pega a Prefeitura de Lençóis 
B. Às 14h30, a Lwarcel A joga 
contra a Zilor A e, na seqüên- 
cia a Lençóis Equipamentos 
pega a Lwarcel B. As piscinas do CEM serão palco das disputas de biribol e natação

FUTSAL
Na noite de segunda-feira 

21, no ginásio de esportes An- 
tonio Lorenzetti Filho, o Toni- 
cão, oito jogos marcaram mais 
uma rodada do futsal masculi
no. No primeiro jogo, a Omi 
do Brasil venceu a Prefeitura de 
Lençóis B pelo placar de 6 a 3. 
Marcaram para a Omi Denis, 
Murilo, Juliano e Douglas, que 
balançou a rede três vezes. Os 
jogadores Ronaldo e Agnaldo 
(dois gols) descontaram para a 
Prefeitura. Na segunda partida 
o Grupo Terra venceu a Polícia 
Militar por WO. No terceiro 
jogo da noite a Lwart goleou 
a Metta Informática por 6 a 0. 
Lucas, Reginaldo (2), Rubis- 
mar (2) e Ricardo marcaram 
os gols da Lwart. Com gols de 
Robson, Márcio e Marcos, que 
fuzilou a rede três vezes, a Zi- 
lor A bateu a Lwarcel A por 5 
a 1. O único gol da Lwarcel foi 
anotado pelo atleta Gerson. A 
Zilor B venceu o Vinagre Bel- 
mont por 7 a 4. Unimed der
rotou o Manto Verde por 7 a 2. 
Por 7 a 1, Lwarcel B venceu a 
Lwart Química. Moretto derro
tou o Santa Catarina por 5 a 4.

FUTSAL
As equipes de futsal 

da UME, categoria fraldi- 
nha, pré-mirim e mirim, 
jogaram no domingo 19, 
em Avaré, pela Copa Re
velação de Futsal. Na ca
tegoria fraldinha a equipe 
lençoense venceu a Asso
ciação Atlética Avareense 
pelo placar de 6 a 1. Com 
a vitória a UME termina 
a fase de classificação em 
primeiro lugar. Na cate
goria pré-mirim, a UME 
garantiu vaga na semifinal 
ao bater a representação 
de Cerqueira César por 3 
a 0. Já a equipe mirim da 
perdeu pelo placar de 3 
a 2 para a agremiação de 
Taquarituba e está fora 
da competição. Amanhã, 
a equipe juvenil da UME, 
encara a representação do 
Posto Bizungão de Avaré. 
A partida acontece na casa 
do adversário.

m a r im b o n d o
Amanhã, tem a final 

do Campeonato de Fu
tebol Society do CEM 
(Clube Esportivo Marim
bondo), categoria sênior 
B (nascidos entre 28 e 
41 anos). Internacional e 
Grêmio disputam o título 
da competição. Se a parti
da terminar empatada, a 
decisão será nos pênaltis. 
A partida está marcada pa
ra as 9h30. Antes, às 8h30, 
Cruzeiro e Fluminense lu
tam pelo terceiro lugar.

m a r im b o n d o  2
No dia 7 de maio, às 

19h30, São Paulo e Ponte 
Preta decidem o título do 
Campeonato de Futebol 
Society do CEM, categoria 
máster (acima 42 anos). 
Por ter realizado melhor 
campanha durante a com
petição, o São Paulo leva 
vantagem do empate para 
levantar o caneco. Antes, às 
18h45, Palmeiras e América 
decidem o terceiro lugar. O 
América tem a vantagem do 
empate para conquistar a 
terceira posição.

MALHA
Amanhã, às 10h, na can

cha de malha da vila São 
João, a equipe da UME/São 
João encara a agremiação de 
Boracéia, em partida válida 
pela Liga Bauruense de Ma
lha. No domingo 20, em Iga- 
raçu do Tietê, a equipe lenço- 
ense bateu os donos da casa 
pelo placar de 2 a 0. A UME/ 
São João é formada pelos jo
gadores Acir Torres da Silva, 
Paulo Marçal, Cassio Dala- 
qua, Henrique Torres da Sil
va, Jaime de Oliveira, o Me
xicano, Sérgio Xavier, Danilo 
da Silva e José de Araújo.

VETERANOS
Em Piratininga, hoje, às 

20h Arsenal enfrenta o X.F.S. 
pelo campeonato de futsal. A 
partida será no ginásio mu
nicipal José Cocito. A com
petição está na reta final.

C O P A  L E N Ç Ó I S

Expressinho e Primavera 
jogam de novo amanhã

Expressinho/Pittoli e Pri- 
mavera/ Millenium decidem 
amanhã vaga na próxima 
fase da Copa Lençóis de Fu
tebol Amador -  Troféu 150 
Anos, promovida pela Liga 
Lençoense de Futebol Ama
dor. A partida está marcada 
para as 10h15, no estádio 
José Zeferino Ribeiro, em

Alfredo Guedes. O Expres- 
sinho se classifica com um 
empate. No primeiro jogo 
entre as equipes, realizado 
no domingo 20, o Expressi- 
nho garantiu a vitória sobre 
o Primavera por 2 a 1.

O jogo entre Expressi- 
nho e Primavera é um dos 
mais esperados, mas a ro-

dada da Copa Lençóis de 
amanhã começa mais cedo. 
Às 8h15, o Monte Azul/Por- 
to de Areiópolis enfrenta o 
União Primavera. A primei
ra partida o Monte Azul 
venceu por 3 a 2. O empate 
classifica a equipe areiopo- 
lense para a segunda fase da 
competição. Lance da primeira partida entre Primavera e Expressinho, que disputam vaga na próxima fase
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D o  p é  à  b o m b a
Grupo Cosan, maior produtor de açúcar e álcool do Brasil, 
comprou os ativos dos postos de combustíveis da Esso

Sa n d r o  A l p o n t e

A Cosan anunciou na 
quinta-feira 24, a compra da 
Esso Brasileira de Petróleo e 
suas afiliadas por US$ 826 
milhões. O grupo Cosan é 
proprietário da usina Da Bar
ra, de Barra Bonita, maior 
produtora de açúcar e álcool 
do mundo. Além dos 100% 
do capital social, a aquisi
ção inclui os ativos de distri
buição e comercialização de 
combustíveis bem como de 
produção e comercialização 
de lubrificantes.

Além do pagamento de 
quase US$ 900 milhões, a Co- 
san também assume dívidas 
de US$ 163 milhões da Esso. 
Com a aquisição, a empresa 
pretende se tornar o "primei
ro player de energia renovável 
explorando desde o plantio da 
cana-de-açúcar até a distribui
ção e comercialização de com
bustíveis no varejo e atacado". 
Isso significa que o grupo vai 
plantar a cana-de-açúcar e 
distribuir o álcool, produto 
final. E esta é a grande briga 
do setor de produção de álco
ol atualmente. A reivindica
ção ganhou força inclusive no 
Congresso Nacional.

Para Edison Ustulin, presi
dente da CNA (Comissão Na

cional de Cana-de-Açúcar) da 
Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil, agora o se
tor poderá conhecer um meio 
que era obscuro. "Lá na ponta 
esse negócio vai ser o baliza- 
dor de preços nos postos de 
combustíveis no Brasil. Como 
a Cosan é produtora de álcool, 
se o preço não sair a contento 
é porque realmente não tem 
como baixar", analisa Ustulin. 
"A 'caixa preta' não vai mais 
existir e acredito que é possí
vel mudar o cenário onde ho
je quem perde é o produtor e 
o consumidor", diz.

O deputado federal Anto- 
nio Carlos de Mendes Thame 
(PSDB), bastante envolvido 
com a questão sucroalcoolei- 
ra, também analisa de forma 
positiva o negócio entre Cosan 
e Esso. "Acho que é um gran
de avanço e vai ajudar muito 
na distribuição de combustí
veis. E essa integração vertical 
vai ajudar o consumidor a re
ceber o álcool mais barato", 
prevê o deputado. "A partir 
de agora será possível fugir do 
boicote que as distribuidoras 
fazem, ou seja, impõem preço 
baixo ao produtor de álcool. 
Vai ser diferente porque é um 
produtor que passa a fazer 
parte das distribuidoras", ava
lia o deputado.

NEGOCIO
A aquisição dos ativos terá 

prazo de seis a oito meses pa
ra ser concretizada. Segundo a 
direção das duas empresas, o 
tempo será usado para os pro
cedimentos de compartilha
mento dos serviços de TI (Tec
nologia da Informação) da 
Esso para que a Cosan defina 
como vai pagar pela compra.

Dos US$ 826 milhões que 
serão pagos, a empresa já se
parou US$ 310 milhões oriun
dos dos recursos adicionais 
levantados com investidores 
durante o recente aumento 
de capital promovido por ela. 
Os US$ 516 milhões restantes 
ainda serão definidos.

"Nós temos mais de US$ 1 
bilhão em caixa, além de uma 
linha de financiamento de pou
co mais de US$ 500 milhões", 
comentou o vice-presidente 
financeiro da Cosan, Paulo 
Diniz. Além do financiamen
to, também negocia a entrada 
de equity investors (investido
res especializados em compra 
e venda de participações em 
empresas). "Temos essas op
ções. Até o final da transição 
veremos qual é a melhor para 
a empresa", explicou. O paga
mento para a ExxonMobil, do
na da Esso, será feito à vista no 
final da transação.

Cosan tem unidade produtora na Barra; a Usina Da Barra é a maior produtora individual do grupo

Negócio prevê distribuição no atacado e no varejo
O negócio entre Cosan 

e Esso prevê a aquisição das 
atividades de distribuição de 
combustíveis tanto no atacado 
quanto no varejo, por meio de 
1.500 postos em 20 estados, 
assim como o fornecimento 
para as companhias de avia
ção, realizada em sete aero
portos brasileiros: Guarulhos, 
Galeão, Campinas, Brasília, 
Pampulha, Recife e Curitiba. 
Os ativos adquiridos também 
incluem uma planta indus
trial no Rio de Janeiro, além 
da participação majoritária no 
terminal de Duque de Caxias.

A Petrobras era uma das 
favoritas no negócio e já ha

via manifestado a intenção 
de levar a Esso. Segundo 
fontes do mercado, a oferta 
da petrolífera brasileira era 
de cerca de US$ 1 bilhão. Na 
semana passada, o Ministé
rio Público Federal manifes
tou preocupação com a con
centração de mercado caso o 
negócio fosse fechado.

Sobre as ofertas de outras 
empresas, como a Petrobras 
e também do Ultra, o presi
dente da Esso no Brasil, Car
los Piotrowski, disse que pre
feriu a da Cosan pelo valor.

A Unica (União da Indús
tria de Cana-de-Açúcar) defi
niu a negociação da seguinte

forma, em nota distribuída 
na quinta-feira 24: "Uma 
demonstração clara da mu
dança de mentalidade que 
vem ocorrendo no setor su- 
croalcooleiro brasileiro, que 
no passado, centrou suas 
preocupações empresariais 
da porteira para dentro".

Para o órgão, a realiza
ção do negócio mostra que 
o setor já se preocupa com 
questões logísticas e, princi
palmente, com o consumi
dor final, cuja importância 
cresce a cada dia devido ao 
sucesso dos carros flex e a rá
pida substituição dos veícu
los movidos à gasolina.



M A C A T U B A

Retom ada
Prefeitura retoma construção da incubadora de empresas e planeja entregar 
prédio pronto em 90 dias; segundo diretor de desenvolvimento, burocracia atrasou

Construção da incubadora de empresas foi retomada; prédio, no Jardim Sonho Meu, terá capacidade para abrigar 10 empresas

Ká t i a  Sa r t o r i

O prefeito Coolidge Her- 
cos Júnior (PMDB) retomou 
na semana passada a constru
ção da incubadora de empre
sas. As estruturas do prédio 
foram erguidas no começo 
do ano passado, mas depois 
disso a obra simplesmente pa
rou. Segundo o secretário de 
Desenvolvimento, Geração de 
Emprego e Renda, Marcos Oli- 
vatto (PMDB), o que atrasou a 
conclusão do prédio foi a par
te elétrica. A expectativa é que 
os trabalhos sejam concluídos 
em 90 dias e o prédio seja fi
nalmente inaugurado. "O pro
jeto elétrico foi bastante com

plexo. A energia tem que ser 
separada para cada empresa. 
O recurso para a construção 
nós tínhamos desde o come
çou. O que emperrou foi a bu
rocracia", comentou Olivatto.

A incubadora de empresas 
foi uma das primeiras obras 
anunciadas pelo prefeito Co- 
olidge, já no primeiro ano de 
mandato. Primeiro cogitou-se 
alugar um imóvel para sediar a 
incubadora. Depois, ficou de
finido que a prefeitura banca
ria a construção de uma sede 
própria. O local escolhido foi 
um terreno no jardim Sonho 
Meu. A discussão adiou o pro
jeto por cerca de um ano.

Por enquanto o prédio tem

estruturas metálicas e cobertu
ra pronta. Segundo Olivatto, a 
próxima etapa é construir as 
paredes, fazer a divisão entre 
os boxes, desenvolver a parte 
elétrica e hidráulica e colocar 
revestimentos. Além disso, na 
parte da frente do barracão ha
verá um departamento admi
nistrativo, com banheiros, es
critório e sala para treinamen
tos. Nos fundos, será disponi
bilizado um estacionamento 
para as empresas incubadas.

Ao todo a obra vai custar 
R$ 380 mil. Parte do dinheiro, 
aproximadamente R$ 100 mil, 
veio da Câmara de Vereadores, 
que promoveu uma devolução 
antecipada das sobras do orça-

mento já no primeiro ano de 
mandato. O restante é recurso 
do próprio município.

Ainda de acordo com Oli- 
vatto, a incubadora vai po
der abrigar 10 empresas. Ca
da uma vai ter direito a um 
box com 80 metros quadra
dos. E já existe procura pelo 
espaço. "São empresas que 
já atuam no município, mas 
pagam aluguel. Grande par
te é do setor de confecções", 
destaca. Segundo Olivatto, 
quem vai fazer a triagem e 
seleção dos incubados é o 
Sebrae (Serviço Brasileiro de 
Apoio as Micro e Pequenas 
Empresas), que entra como 
parceiro na incubadora.

l e g i s l a t i v o

Câmara antecipa mais uma sessão
Na noite de quinta- 

feira 24, a Câmara de Ve
readores realizou sessão 
ordinária, antecipando a 
sessão da segunda-feira 
28. Por causa do feriado 
de Tiradentes, comemora
do na segunda-feira 21, na 
semana passada foram re
alizadas duas sessões.

Sem a presença do ve
reador José Célio Ferreira 
(PSDB), o único projeto 
novo na pauta foi que dá o 
nome de Tenente Coronel 
Carlos Alberto Paffeti Fan- 
tini ao destacamento de Po
lícia Militar que está sendo 
construído na rua São Pau
lo. O projeto vem assinado 
por Joaquim Santana dos 
Santos (PV).

Na pauta ainda teve dois 
projetos do prefeito Coolid- 
ge Hercos Júnior (PMDB), 
um que concede área no 
distrito industrial e outro 
que modifica o perímetro 
urbano do município, que 
foram encaminhados às 
comissões permanentes da 
casa. Por último, a aprova
ção de dois projetos -  um 
que autoriza a concessão Com frango na mão, Pavão pede o Serviço de Inspeção Municipal

administrativa do campo 
de bocha e outro que altera 
o plano Plurianual, ambos 
do prefeito Coolidge.

fr a n g o
O vereador Aparecido 

Humberto Pavão (PTB) le
vou um frango congelado 
na sessão da Câmara para 
cobrar do prefeito Coolid- 
ge a criação do SIM (Selo 
de Inspeção Municipal), 
que assegura qualidade e 
higiene e possibilita a co
mercialização de produtos 
embutidos (conservas), 
carne, leite e derivados. 
Esse tipo de inspeção tem 
que ser feito pela Secreta
ria de Saúde, através da Vi
gilância Sanitária, mas dis
ponibilizar o serviço exige 
uma série de procedimen
tos burocráticos.

Sem o selo, quem pro
duz frango em Macatuba, 
por exemplo, não pode 
comercializá-lo para outras 
cidades sem o SIM. O fran
go que Pavão levou para a 
Câmara tinha sido compra
do no supermercado e pos
suía o SIM.

t e r ç a -f e i r a

c o m e r c io
A 31® Facüpa (Feira agro

pecuária, comercial e indus
trial de Lençóis Paulista) aju
da a aquecer o comércio len- 
çoense. Os empresários apos
tam nas roupas e acessórios 
ao estüo country para atrair os 
consumidores. Para o diretor 
da Acilpa (Associação Comer
cial e Industrial de Lençóis 
Paulista), Ricardo Viegas, o in
vestimento dos comerciantes 
e empresários em visibilida
de nas fachadas de suas lojas 
é algo que deve ser elogiado. 
Os comerciantes apostam nas 
botas e no xadrez. Até o dia 4 
de maio, quando termina a 
Facüpa, com show do cantor 
Daniel, os empresários e co
merciantes torcem para que 
o tempo esfrie ainda mais e, 
consequentemente, as vendas 
aumentem.

DIA d a s  Mã e s
Até o dia 21 de maio, a 

Acilpa (Associação Comer
cial e Industrial de Lençóis 
Paulista) realiza a campanha 
do dia das mães. Nas com
pras acima de R$ 50 os con
sumidores concorrem a um 
final de semana no spa Es
paço Light, em Piratininga, e 
um aparelho celular da TIM. 
Cinco pessoas serão sortea
das. O dia das mães é come
morado no segundo domin
go de maio, dia 11. Cerca de 
100 lojas já aderiram à cam
panha e estão sendo identifi
cadas com cartazes.

t r á f ic o
A Polícia Civil de Agudos 

desbaratou uma quadrilha 
de traficantes de drogas que

vinha agindo no município. 
Cinco pessoas foram presas 
com 50 gramas de crack e 50 
gramas de cocaína, quantida
de que daria para colocar 400 
porções no mercado. Outros 
cinco acusados estão sendo 
investigados. Um dos inte
grantes da quadrilha, Z.P.B., 
foi preso dentro de um posto 
de saúde, onde trabalha co
mo vigia. A polícia diz que 
ele vendia drogas dentro do 
estabelecimento.

a g u d o s
O albergue Pesah, que 

em hebraico que dizer Casa 
de Passagem, corre o risco de 
fechar as portas em Agudos. 
Isso porque a entidade recebe 
verbas da Prefeitura Muni
cipal, mas ainda não se ade
quou à nova legislação que 
rege todas as entidades assis- 
tenciais do país. O albergue 
funciona há sete anos e abri
ga pessoas que não têm onde 
ficar, principalmente no perí
odo da noite. A casa recebe de 
quatro a oito pessoas por dia, 
encaminhadas quase sempre 
pelo Conselho Tutelar, Fun
do Social de Solidariedade e 
Hospital de Agudos.

a m a d o r
Expressinho/Pittoli ven

ceu Primavera/Millenium 
por 2 a 1, no derby mais 
esperado do ano. O jogo, 
válido pela Copa Lençóis 
de Futebol, foi realizado na 
manhã do domingo 20, no 
estádio municipal Archange- 
lo Brega, o Bregão. As duas 
equipes voltam a se enfren
tar. A data e local não foram 
anunciados

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

selo
Cerimônia realizada na 

noite de terça-feira 22, no 
Espaço Cultural 'Cidade do 
Livro', marcou o lançamen
to de um selo e um carimbo 
postal em comemoração aos 
150 anos de Lençóis Paulista. 
O selo vai ser usado nas cor
respondências oficiais e em 
tudo que for emitido pelas 
agências dos Correios no mu
nicípio até o dia 10 de maio. 
Antes de apresentação do se
lo, teve concerto com os alu
nos do Projeto Guri.

POLÍCIA
Uma discussão entre co

legas terminou em facadas. O 
caso foi registrado no centro 
de Piratininga, na noite de 
segunda-feira 21. Segundo in
formações da Polícia Militar, 
F.A.C., de 28 anos, foi atingi
do pelas costas por duas ve
zes. O agressor é D.A.S., de 27 
anos, que foi surpreendido 
pela vítima e também acabou 
ferido. Segundo informações 
da polícia, F.A.C é condenado 
da Justiça e estava em regime 
semi-aberto. Já D.A.S. tem 
passagem pela polícia por 
agressão e tráfico de drogas.

le g is la t iv o
Na sessão legislativa de 

terça-feira 22, a Câmara de 
Vereadores de Lençóis Pau
lista aprovou um projeto do 
prefeito José Antonio Marise 
(PSDB) promovendo duas al
terações na lei de concessões 
de área no Distrito Empre
sarial. O projeto chegou no 
Legislativo no dia da sessão e 
as sete assinaturas necessárias 
para o regime de urgência fo
ram colhidas rapidamente. 
A primeira alteração na lei 
dá direito às empresas que 
receberam uma concessão 
de área no Distrito Empre
sarial de relacionarem esse 
terreno para penhora como 
garantia de pagamento, caso 
consigam uma linha de cré
dito junto ao BNDES (Banco 
Nacional de Desenvolvimen-

to Social) ou outras institui
ções financeiras. A segunda 
alteração na lei diz que uma 
empresa que já tenha cum
prido os pré-requisitos para 
conseguir a área em definiti
vo (ter cinco anos de ativida
des no Distrito Empresarial), 
pode, automaticamente, ter 
outra concessão de área para 
a expansão da atividade, sem 
precisar repetir os requisitos 
para ter a área em definitivo.

VETO
O veto do prefeito José 

Antonio Marise (PSDB) ao 
projeto que aumentava em 
60 dias o prazo da licença- 
maternidade das funcio
nárias públicas municipais 
foi derrubado na sessão da 
terça-feira 22. O projeto foi 
apresentado pelo presidente 
da Câmara, Nardeli da Silva, 
e pelo vereador Ailton Tipó 
Laurindo (ambos do PV) e 
aumenta de quatro para seis 
meses o tempo da licença 
maternidade. Marise vetou, 
alegando vício de iniciativa, 
ou seja, que o Legislativo não 
tem competência para legislar 
diretamente sobre o quadro 
administrativo da prefeitura 
e que isso deve ser feito pelo 
Executivo. O veto foi derru
bado por unanimidade.

b a r r a  b o n it a
O departamento de Tec

nologia da Prefeitura de Bar
ra Bonita e a Lsitec (Labora
tório de Sistemas Integráveis 
Tecnológicos), órgão ligado 
à USP (Universidade de São 
Paulo), lançou ontem o Bar
ra Digital, projeto que possi
bilitará o acesso gratuito à in
ternet para toda a população 
do município. Em Macatu- 
ba, o prefeito Coolidge Her- 
cos Júnior (PMDB) já licitou 
a compra de sinal que vai ser 
distribuído para duas mil re
sidências, no projeto 'Inter
net para todos', mas aguarda 
licença da Anatel (Agência 
Nacional de Telecomunica
ções) para distribuir o sinal.
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Astra Sedan 
MILENIUM 1.8-2001 

Prata - Completo

C 180 -2006-CLASSIC 
KOMPRESSOR 

G - Prata - Completo

Escorte Sw - GL1.8 4P 
2000 - G - Dourado 

Completo

Celta -1.0 4PVHC 
2003 - Prata 

Básico

Astra Sedan - GL 1.8 
2005 - A - Prata 

Completo

Gol G3 1.6-4P 
POWER T. FLEX - 2004 

Prata - Completo - Ar

Escort HOBBY 1.6 
1993-A-Vinho 

Básico

Golf1.6MI4P 
2000 - Cinza 

Completo

Corsa Sedan -1.0 
CLASSIC - 2004 

A - Branco 
Ar Condicionado

Meriva CD 1.8 
FLEX POWER - 2004 

Preto - Completo

Monza GL 2.0 - 4P 
1993-Azul 

Completo - Ar

NXR Bros 150-ESD 
2007 - Preto 

Partida Elétrica 
e Freio a Disco

Palio EDX1.0-4P 
1998-Vinho 

Vidro Trava Alarme

Corsa - Super 1.0 
1997 - G - Cinza 

Alarme

Saveiro - G3 1.8 
2000 - A 

Prata - Completo

Saveiro - G4 1.6 - 2007 
SUPER SURF T.- FLEX 

Prata - Completo

v e í c u l o s

V EN D A

GOL PO W ER 1.6, ano

04, cor prata, Flex, 

com ar, direção, trava 

e alarme. Fone (14) 

3264-1000.

VECTRA GLS 2.0, ano

94, gasolina, cor cinza, 

completo. Fone (14) 

3263-7474.

VENDE-SE GOLF GL,

ano 96, completo, R$ 

13.700,00. Fone (14) 

3261-2779.

VENDE-SE GOL GERA

ÇÃO III, ano 00, bási

co. R$ 17.500,00. Fone 

(14) 3261-2779.

VENDE-SE GOL CL,

ano 91, 1.6, cor bran

co, R$ 7.500,00. Fone 

(14) 3261-2779.

VENDE-SE SAVEIRO,

ano 02 R$ 22.000,00. 

Fone (14) 3261-2779.

2006-VERDE-FLEX-COMPLETO 
r$S0B CONSULTA

VEÍCULO anH I  cor IIcomb. OPCIONAIS 1

CORSA HATCH 4P1.6 1999 VERMELHO AR COND/LIMP/DES/TRAVA/AIARME
CORSA SEDAN 1.0 1999 PRATA G TRAVA/ALARME

CORSA WAGON 1.016V 2000 CINZA G TRAVA/ALARME/LIMR/DESEMB.
ASTRA SEDAN 1.8 2002 BRANCO ALC COMPLETO/RODAS

CELTAl.O 2006 PRETO FLEX AR CONDICIONADO
CORSA GL 1.4 4P 1996 CINZA G LIMP/DESEMB/TRAVA/ALARME
GOL POWER 1.6 2004 PRATA FLEX AR/OH/TRAVA/ALARME
GOL 1.000 2P 1996 PRATA G LIMP/DESEMB/ALARME
GOL CITY 4P 2005 PRATA FLEX RODAS

MONZA SLE 2.0 4P 1991 CINZA ALC OH/VE/TE/ALARME
CLIO SEDAN 1.0 2003 PRATA GAS VE/TE/ALARME
ASTRASEDAN 2.0 2002 PRETO G COMPLETO/ROOAS

CLIO SEDAN ALIZE 1.6 2006 VERDE FLEX COMPLETO
GOL Ml PLUS 199Z VINHO G LIMP/DESEMB
FlOOO TURBO 1991 MARROM D CAPOTADE FIBRA

COMPRAMOS SEU CARRO MESMO FINANCIADO 
FAZEMOS TROCA COM TROCO

F.114.3264-1000
V e íc u lo s  Rua 13 de Maio, 1002 - Lençóis Paulista

VENDE-SE VOYAGE

ANO 90, álcool, R$

8.000. 00. Fone (14) 

3261-2779.

VENDE-SE M O N ZA  

GL, 2.0, 4 portas, ano 

93, álcool, cor azul, 

completo. Fone (14)

3263- 7474.

VENDE-SE CELTA, 4

portas, cor preto, ano 

04. Fone (14) 3264

1222.

VENDE-SE CORSA 

W IN D , cor branco, 

ano 96. Fone (14)

3264- 1222.

VENDE-SE GOL 

1000, cor branco, 

ano 93/94. Fone (14) 

3264-1222.

VENDE-SE OM EGA,

ano 00, cor preto. Fo

ne (14) 3264-1222.

VENDE-SE FUSCA,

ano 67, cor branco. 

Fone (14) 3264-1222.

VENDE-SE CELTA, 4

portas, ano 04, cor 

preto. Fone (14) 3264

1222.

VENDE-SE M O NZA 

SLE, 2.0, ano 91, cor 

cinza, álcool. Fone 

(14) 3264-1000.

VENDE-SE CELTA 1.0,

ano 06, cor preto, flex, 

ar condicionado. Fone 

(14) 3264-1000.

VENDE-SE GOL, ano

94, cor prata, em 

ótimo estado. R$

11.000. 00. Fone (14) 

3263-1209 ou (14)

9741-8248.

VENDE-SE RARIDADE,

Monza serie 500 EF, 4 

portas, completo, cor 

preto cobre. Fone (14) 

8153-6181, tratar c/ 

Cleiton.

VENDE-SE SAVEIRO

CL, cor vinho, 1.6, ano 

99. Fone (14) 9652

0934. (Particular).

L U B R E m n
Veículos

L e n ç ó i s  P a u l i s t a
[14] 3264-1222

Bauru
[14] 3214-4888

VEICULO
ASTRAHATCH 2.0 

ASTRASEDANGL1.8 
ASTRASEDAN C0NE0RT1.8 

CORSA WIND 
CORSA WIND

CORSA CLASSIC SUPER 1.0 
CELTA SPIRIT4P 

CELTA 2P 
CELTA 4P 

VECTRA 2.0 
VECTRA 2.0 

VECTRA CD 2.2

A Lubrema e a 
parabeniza 

Lençóis Paulista 
pelos seus 

150 anos

COR ANO

1.8 ELEX 
MONZA GLS 
ZAEIRA2.0 

ZAEIRAELEGANCE 
NOVO CORSA HATCH-4P 

CROSS EOX-1.6 ELEX 
ESCORT GUIA-ÁLCOOL 

GOL
G0LGIV2P 

G0LGIV4P1.0 
E0X1.0 4P 

PARATI G4 4P ELEX 
EIESTA1.0 2P 

VERSAILLES 2.0 GUIA 4P 
PALIO WEKEND 1 .616V4P 

PALIO ELX1.0 4P 
PEUGEOT 206 4P 1.0 

PICASSO GX 
NX150

JETSKY +  CARRETA 
AUDI A 3 1.8 

EIT
EUSCA

G0L1.016V4P 
HONDA CIVIC

ESCORT XR3 CONVERSÍVEL

2003 
2002 
2005 
1996 
1996
2005 
200Z
2004
2004 
2003
2006 
2003
2003 

2004/04 
1995/96
2001

200Z/08
2006
2006
198Z

1993/94
2006
200Z
200Z
2006

199Z/98
1995
199Z
2008
2006

2002/03
1992/92
1995/95
2002
2005 
196Z 
1998
2004 
1993

CINZA
BRANCO
PRETO

CINZA
PRATA
PRATA
PRETO
PRATA

CINZA ARGUS 
PRETO 
PRATA

PRATA
PRATA
PRETO
PRATA
AZUL

CINZA
PRATA
PRATA
PRETO
PRETO
VERDE
PRETO
PRETO
PRATA

AZUL
CINZA

PRETO
AZUL

Av. Papa João Paulo II, 49 
F.: 14.3264-1222 - Lençóis Paulista

VENDE-SE GOL, ano

93, álcool, 1.6, cor be

ge, em ótimo estado. 

R$ 9.500,00. Fone (14) 

9163-8237.

VENDE-SE CHEVETTE,

86/87, cor doura

do, bom estado, R$ 

3.800,00. Tratar Rua 

Siqueira Campos, 141. 

Fone (14) 9726-9990, 

fala c/ Juraci.

VENDE-SE OU TROCA 

VECTRA, ano 96, com

pleto, ótimo estado. 

Fone (14) 9794-9918.

VENDE-SE OU TROCA 

CHEVETTE, ano 87,

álcool, ótimo estado. 

Fone (14) 9794-9918.

VENDE-SE OU TROCA 

UNO MILLE EP, ano

96, cor azul metálico. 

Fone (14) 9794-9918.

VENDE-SE OU TROCA 

POR TERRENO OU 

CARRO, caminhão, 

Volkswagen 6-90, ano 

84, mais gaiola de 

boiadeiro de Ipê nova. 

Fone (14) 9746-3931.

VENDE-SE FUSCA, ano

74, documentos OK, 

R$ 4.000,00. Fone (14) 

9107-6010.

VENDE-SE VERONA,

Lx, 1.8, ano 92, ori

ginal, álcool, motor 

novo. Fone(14) 9785

0358.

RESTADRACÃO • CONSERTO • REFORMA 
Alto Falantes • Cornetas • Iweeter

ID U SU M ^^ 

nill EM i MESES lE lUMIEIU
AV. PREI. JACDMO N. PACCOIA, 332 * PO. ROHDQN * LENÇÓIS PIA. 

[ONE: 14 3263 06SS-974/2245

VENDE-SE KADET, ano

92, vidro, trava, alar

me, som, rodas. Fone 

(14) 9718-5461 ou 

(14) 3263-2534.

VENDO GOL CL 1.6

ALCOOL original cor 

cinza impecável - Fone 

(14) 3264 3344.

VENDO GOL 1992

1.6ALC. VIDROS 

ELÉTRICOS, TRAVAS 

ELÉTRICAS E ALARME. 

9602-8261/3264-1574

VENDO CORSA BRAN

CO 2001 - 45.000KM 

original, gasolina, 

pára-choque branco, 

sendo 8.000,00 + finc. 

parcela vlr 335,00 - en

trar em contato fone 

97013173.

VENDO S10 99/00

4X4 TURBO DIESEL 

cabine dubla, comple

ta, cor prata,segundo 

dono.

VENDE-SE GOL CLI

ANO 95, branco, mo

tor 1.6, álcool original. 

Tratar no fone : 8139

5230

VENDE-SE CORSA 

PRATA ano 97 trava, 

alarme e ar quente 

valor 8.000,00 mais 

financiamento, tratar 

fone:3264-5848 ou 

91353379 com Cris- 

tiano.

SAVEIRO G4 1.6 SUPER 

SURF 2006 PRETA TOP 

DE LINHA, COMPLE- 

TISSIMA - AR, DIRE

ÇÃO, TRIO ELÉTRICO, 

COURO, RODAS, ETC. 

R$ 34.900,00 TRATAR 

9711-1826.

AUTO MECihÊCA - RETÍRCA DE MOTORES

■ Retifica e 
Montagem 
de motores

- Auto Pecos

Serviços de
monutençõo
mecânico

Serviços de 
usínagem

FONE:

3263- 1535
FAK;

3264- 3961
n. Prudente de Moraes, 206 

Vila Eden - Lençóis Paulista

A U D I A 3 1 .S 2 D D 3 A Z U L G A S C D M P L E T A
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G D L E I . G 4 P 2D D 2 P R A T A G A S C D M P L E T D / R D D A

G D L E I .G G E N E R A T ID N 4 P 2 D D 3 A Z U L G A S C D M P L E T D / R D D A
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C G R S A  S E D A N  C L A S S IC 2 D D 5 A Z U L G A S T R A V A / A L A R M E
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Fotos motos/veículos/pick íps: 
no ww.bcar.com.br 
Consulte Condições 

ESPECIAIS de 
Financiamento

O ECO ORAÇÃO
Oração Santo Expedito. Festa 19 de Abril. 
Comemora-se todo dia 1 9. Se você esta 
com algum problema de difícil solução e 
precisa de ajuda urgente, peça esta ajuda a 
Santo Expedito que é o Santo dos Negócios, 
que precisam de Pronta Solução e cuja a in
vocação nunca é tardia. Oração: Meu Santo 
Expedito das Causas Justas e Urgentes, So
corra-me nesta Hora de Aflição e Desespero, 
interceda por mim junto ao Nosso Senhor 
Jesus Cristo! Vós que sois um Santo Guer
reiro, Vós que sois o Santo dos Aflitos, Vós 
que sois o Santo dos Desesperados, Vós que 
sois o Santo das Causas Urgentes, Protegei- 
me, Ajudai-me, Dai-me força, Coragem e 
Serenidade. Atendei ao meu pedido: "Fazer 
o pedido". Ajudai-me a superar estas Horas 
Difíceis, Protegei-me de todos os que pos
sam me prejudicar. Protegei minha famí
lia, atendei ao meu pedido com urgência. 
Devolva-me a Paz e a Tranqüilidade. Serei 
grata pelo resto de minha vida e levarei o 
seu nome a todo os que tem fé. Obrigado, 
rezar 1 Pai nosso, 1 Ave Maria e fazer o Sinal 
da Cruz. Em agradecimento, mande o a im
primir e distribui um milheiro desta oração, 
para propagar os benefícios do grande San
to Expedito. Mande imprimir você também 
logo após o pedido. M-G-A.

Instalação de alarmes, travas, vidros elétricos, 
som automotivo, insulfilm, faróis, lanternas, 

spooler, neon em barras e muito maisl

rALARME P/ MOTOIR̂ SOM

CONFeRtR
Fone: 14. 32G3-583I

Rua CeI. Juaquim A. Martins, 955 - Centra - Lençóis Paulista

M O D ELO A N O COR O PCIO NAIS M O D ELO A N O COR O PCIO NAIS
CORSA CLASSIC LIFE 2005 BRANCA ESCORT GL 1.6 1998 BRANCO COMPLETO

MONZA SLEFI 1993 CINZA ESCORT 1.6 GL 1996 PRATA
ZAFIRAELEGANCE 2005 PRATA FLEX UNO MILLE EP 1996 VERMELHA
ASTRA ELEGANCE 2005 BEGE AR BAIG-RODA-AR Dl UNO MILLE EP 1997 CINZA

ASTRAADVANTAGE 
MERIVAJOY 
MERIVAJOY 
O M EGACD 

GOL 1.0 
GOLCLI 
GOL 1.0 
GOL 1.0

GOL HIGHWAY 
FIESTA

ESCORT 1.8 GL

FAZEMOS TROCA 
COM TROCO

2006
2007
2007
2003
2006
1995
2005
2006 
2002 
2000 
1995

CINZA
PRATA
PRATA
CINZA
PRETO

BRANCO
PRATA
PRATA
PRATA

BRANCO
BEGE

2 PORTAS - FLEX 
FLEX 
FLEX

TRAVA-ALARME

SIENAFIRE FLEX 
PALIO EL 

PALIO WEEKEND 
PALIO WEEKEND ELX 

PALIO WEKEND 
PICASSO EX 

CB-500 
CG-150TITAN 

TORNADO XR 250 
M.BENZ 1113 
PICASSO GX 

CIVIC LX

2008
1996
2000
2002
1999
2001
2002
2006
2007
1978
2001
1998

PRATA
CINZA

BRANCA
CINZA

VERDE
PRATA
PRETA
PRETA

VERMELHA
AZUL

PRATA
PRATA

FINANCIAMOS CARROS ATE 
100% EA  PRIMEIRA 

PARCELA PARA 60 DIAS
CARROS ACIM^DO ANO 1993 

FAZEMOS ATE 48 MESES

COMPLETA-AR

REFJNANCIAMOS SEU 
PROPRIO VEICULO A 

PARTIR DO ANO 1994
FINANCIAMOS . 

K0M6I-VANS E CAMINHAO

Fones:3264-3968 e 3264-3033
Av. Papa João Paulo II (ao lado do Auto Posto Leão) - Lençóis Paulista

http://www.carrolencois.com.br


PAGAN MOTOS
CO M PRA - VEN D A  - TR O C A - F IN A N C IA

Mod 2008 - Motos 0 Km
- Semi Novas
- Financiamento
- Sem entrada
- 48 meses fixos

GRÁTIS 2 CAPACETES
R U A  P E D R O  N A T A L IO  L O R E N Z E T T I ,  N °  1 1 2  - L E N Ç Ó IS  P A U L IS T A

Fone: (14) 3264-4345

MOTOCICLETAS
VENDA

COM PRAMOS SUA 

MOTO usada em bom 

estado. Pagamos o me

lhor preço à vista. Fone 

(14) 3264-4345.

FALCON, ano 00, cor 

vermelha. Fone (14) 

3263-3466.

TITAN, ESD, 150, ano 

06. Fone (14) 3264

4345.

TITAN, 150, ano 06, 

com partida elétrica, 

cor preta. Fone (14) 

3263-3466.

TITAN, ESD, 150, ano

04, cor verde. Fone 

(14) 3263-2610.

TITAN, 125, ano 04, 

cor preta. Fone (14) 

3263-2610.

BIZ ANO 03 e 05. Fone 

(14) 3264-4345.

TITAN, 150, ano 04. 

Fone (14) 3264-4345.

TITAN, 150, Ks, ano

05, vermelha. Fone 

(14) 3263-3466.

TWISTER, ANO 05. Fo

ne (14) 3264-4345.

HONDA BIZ, 100, ano 

04, cor azul. Fone (14) 

3263-2610.

POP 100, ano 07. Fone 

(14) 3264-4345.

VENDE-SE FAN 125,

ano 05. Fone (14) 

3264-4345.

VENDE-SE TITAN, ano 

99, cor azul metálico. 

Fone (14) 3263-3466.

VENDE-SE TITAN 125,

ano 04. Fone (14) 

3264-4345.

VENDE-SE FAN 125,

ano 04. Fone (14) 

3264-4345.

VENDE-SE TITAN, ano 

02, cor vermelha. Fone 

(14) 326-2610.

VENDE-SE TITAN, ano

99, cor Verde metálico. 

Fone (14) 3263-3466.

VENDE-SE TITAN, ano 

98, cor verde. Fone 

(14) 3263-3466.

VENDE-SE TITAN

KS, ano 01, cor verde 

metálico. Fone (14) 

3263-3466.

VENDE-SE BIZ KS, ano

02, cor verde metálico. 

Fone (14) 3263-3466.

VENDE-SE TITAN ES,

ano 04, cor verde. Fone 

(14) 3263-2610.

VENDE-SE TITAN KS,

ano 03, cor prata.Fone 

(14) 3263-2610.

VENDE-SE TITAN 150

KS, ano 06, cor azul. 

Fone (14) 3263-2610.

VENDE-SE TITAN ES,

ano 05, cor azul. Fone 

(14) 3263-2610.

VENDE-SE XLX 250, 

cor preta, para trilha. 

Fone (14) 3263-3466.

VENDE-SE TITAN 150,

Ks, ano 05, cor verme- 

lha.R$ 4.600,00. Fone 

(14) 3263-3466.

VENDE-SE TITAN 125,

ES, ano 02, ótimo esta

do e preço. Fone (14) 

3264-6418 ou (14) 

9747-0352, Liliane. 

Não perca é um bom 

negocio.

VENDE-SE HONDA 

BROZ, 05/06, 150 

cilindradas. Fone (14) 

9126-2423.

VENDE-SE FAZER, ano

07, cor preta, estado 

de 0km, ótimo preço, 

particular. Fone (14) 

8112-7212.

FARMACIA
POPULAR

F.: 14. 3263-1083
Rua XV de Novembro, 485 (em frente ao Banco Itaú)

COMPRO ROUPAS DE 
BEBÊ RECÉM-NASCIDO 

ATÉ NÚMERO 6 
EM BOM ESTADO

F.; 14. 3 2 6 4 -2 2 9 1  
9 6 9 4 -8 7 1 4

VENDE-SE CG 125 ES,

ano 02, partida elétrica, 

freio a disco, ótimo 

estado de conservação. 

R$ 4.100,00. Fone (14) 

3263-5520 ou (14) 

9731-2420.

VENDE-SE KASINSKI 

125 CL, ano 03, mode

lo 04, cor vermelho tri- 

con, pneus semi-novos. 

R$ 4.800,00, aceitamos 

financiamento. Fone 

(14) 9734-1872.

VENDE-SE TITAN ES 

125, ano 01, Partida 

elétrica, Freio Disco. 

Fone (14) 9782-7563.

RESIDÊNCIAS
VENDA

VENDE-SE CASA NO

VA COM 2 QUARTOS, 

sala, copa, cozinha, 

wc, lavanderia e gara

gem, João Paccola. R$ 

65.000,00. Fone (14) 

9692-9693.

VENDE-SE CASA,

Parque Elizabete, 2 dor

mitórios, sala, cozinha 

c/ azulejo, banheiro 

social com Box Blindex, 

lavanderia e garagem, 

fino acabamento. 

Obs Mobiliada. R$

45.000. 00 mais peque

no financiamento, pres

tação atual. R$ 170,00. 

Fone (14) 3263-1118.

VENDE-SE CASA, Jd

Açaí, 1 dormitório, sala, 

cozinha, banheiro e 

edícula nos fundos. R$

24.000. 00 mais finan

ciamento. Fone (14)

3263- 1118.

VENDE-SE CASA, tratar 

na Rua Santo Leonardo 

Giglioli, Jd Caju. Falar 

com Sonia.

VENDE-SE CASA, Jd

Village, 3 dormitórios, 

sala, cozinha, lavan

deria, garagem para 

2 carros e mais um 

terreno com projeto 

e 3D da área de laser 

pronto, possibilidade 

de vender separada

mente casa e terreno. 

R$ 220.000,00. CRECI 

76074. Fone (14)

3264- 4151.

EXCURSÃO PARA
SÃO PAULO

PARAÍSO
DAS COMPRAS

TRATAR:

3264-7919
ELIZA

9702-7108
ARLINDO

- Q

&
O

O

"5
£
O

PA U LISTA
MOTO TAXI

A T E N D IM E N T O  24H
Disk: 14.3263-5272

R. Adriano da Gama Kury, 440 - Cecap - Lençóis Paulista

VENDE-SE CASA 

NOVA, João Paccola,

2 dormitórios, 1 ba

nheiro, sala, cozinha, 

lavanderia e garagem. 

R$ 50.000,00. CRECI 

76074. Fone (14) 

3264-4151.

VENDE-SE CHÁCARA, 

casa c/ 2 dormitórios, 

rancho c/ churrasqueira, 

fogão a lenha, forno de 

pizza, mais 1 quarto c/ 

banheiro, piscina e po

mar, aceita troca por casa 

na cidade CRECI 76074. 

Fone (14) 3264-4151.

ALUGA-SE PRÉDIO CO

MERCIAL localizado na 

Rua Pedro Natalio Lo- 

renzetti, 56, (em frente 

ao Paulista Shopping). 

Fone (14) 8141-0269.

VENDE-SE LOJA de 

confecção feminina, 

Centro, com ótima 

localização, aberto a 

negociações. Fone (14) 

9722-6678.

VENDE-SE OU TROCA,

terreno, Itamaraty, 

400m. R$ 22.000,00. 

Fone (14) 9746-3931.

ALUGA-SE SALA CO

MERCIAL, Av Padre 

Salustio Rod. Macha

do, 1299. Fone (14)

3263- 4332.

VENDE-SE CASA,

Cecap, c/ 2 dormitó

rios, 2 salas, banheiro, 

cozinha, banheiro 

nos fundos. Rua Paulo 

Ronai, 190. Fone (14)

3264- 5726.

VENDE-SE CASA, Jd

Caju I, com 3 dormi

tórios, sala, cozinha, 

wc, edícula, garagem 

e churrasqueira de 

Alvenaria etc. R$ 

24.000,00 mais pres

tações. Fone (14) 

3263-4345 falar com 

Deise.

VENDE-SE CASA,

Cecap, 3 quartos, sala, 

cozinha grande, ba

nheiro. R$ 35.000,00. 

Tratar Na Rua Paulo 

Ronai, 171. Fone (14) 

9731-9142.

VENDE-SE CASA, Julio 

Ferrari. R$ 15.000,00. 

Fone (14) 9128-5343.

VENDE-SE TERRENO, 

Jd Principe, Rua Luiz 

Vaz Pinto. Fone (14) 

9785-0358.

VENDO UM TERRE

NO JD MARIA LUIZA 

VALOR R$22.000,00 

OU 10.000,00 + 

PARCELAMENTO TEL: 

9104.2347

ALUGA-SE EDÍCULA

para festas em geral, 

com piscina. tratar 

8119-5518.

ALUGA-SE, SALA C/ 
66M2 POSTO CHA- 

PADÃO, ROD. MARE

CHAL RON KM 308, 

FONE: 3263-1216.

VENDE-SE
C a sa s  e Terrenos: D iversos bairros 

Sítio s e Chácaras: Várias

Compra-se:
Casas: de R$30mil, R$50mil com documentação 

em ordem

OUTRAS OPÇÕES FAVOR CONSULTAR

ROMEU SA N CTIS - Creci: 41388

I D E B ^ H n a

AGROPESCA — &CIA—
' BANHO, TOSA ERAÇÓES"

Disk: 14.3264-9887
Rua Jorge Amado,53 - Cecap - Lençóis Paulista

SERVIÇOS GERAIS 
EM PINTURA, 

FIBRA DE VIDRO 
ECONCERTO 
DE PISCINA

Fone/Fax: 14.3263-1816 -Cel.: 9143-1845 
Av.Origenes Lessa,SS - Cecap - Lençóis Paulista

RESIDÊNCIAS
PQ. ELIZABETE: R$45.000,00 + pequeno financiamento, prestação anuai R$ 170,00,2 dormit., saia, cozinha c/ 
azuiejo, banheiro sociai boxbiindex, iavanderiae garagem, fino acabamento. Obs.: Mobiiiada.
JD. AÇAÍ: R$ 24.000,00 + financimaneto, 1 dormit., saia, cozinha e banheiro eedicuia nos fundos.
CENTRO: Ampia residência em frente ao pronto socorro, com terreno de 800m .̂
JD. MORUMBI: R$ 150.000,00,3 dormit., 1 suite, saia de jantar, saia de estar, edícuiac/ churrasqueira, garagem 
p/ 2 carros.
JD. UBIRAMA: R$ 110.000,00, 3 dormit., saia visita, saia jantar, wc sociai, cozinha, garagem p/ 2 carros mais 
edicuiac/churrasqueira.
CENTRO: Rua ignácioAnseimo esquina c/Virgíiio Rocha, casa c/261 m̂ . Terreno c/ 1230m̂ .
CENTRO: Rua XV de Novembro - saia de visita, saia de tv cl estante em aivenaria, 1 dorm c/ a/e, 1 suíte c/ a/e, 1 
dorm s/a/e, saia de jantar (piso frio), cozinha c/ a/epiagab. Fundos: iavand.churrasq, piscina. Área const. 180m̂ . 
Terreno 312m .̂ R$130.000,00
CENTRO: Rua Dr. Antonio Tedesco frente igreja Matriz, parte inf. ampio saião comerciai cl wc. Parte superior 2 
dormitórios sendo 1 suite, 1 saia de tv, saia de estar c/sacada, wc sociai, cozinha ea/c piscina.
PQ. RONDON: 3 Dorm. (1 suite), saia visita, saia jantar, cozinha cl ale, wc sociai, edicuia cl churrasqueira, 
iavanderia e dispença cl wc, garagem p/ 2 carros.
STA. CECÍLIA: R$ 100.000,00 - 2 Dorm., Saia, cozinha, wc sociai, fundos (1 suite, saia, cozinha e iavanderia). 

TERRENOS
D. ITAMARATY: 2 terrenos juntos, murados com fundação para uma residência de 341m̂ .
JD. ITAPOÃ: 3 terrenos juntos, c/ 213m  ̂cada, sendo 2 de esquina

SÍTIOS
SÃO JUD AS TADEU: R$ 85.000,00 casa cl 2 dormitórios, 2 wc, saia, cozinha mais varanda.
VIRGÍLIO ROCHA: 2,3 alqueires, excelente casa sede, casa caseiro, chiqueiro p/ criação de atê 200 porcos, 5 
tanques p/ criação de peixes, rio Lençóis em toda sua extensão.
ROCINHA: 2,12 alqueires. Água, energia, pomar, rio lençóis. Ótimo acesso, cercas novas, mangueira cl 
Embarcador.
PRÓXIMAAO RIO CLARO: 3 alqueires cl casa sede, casa p/ caseiro, mangueira, pomar, açude natural, duas 
nascentes, pastagem, cercado. Excelente localização.

EDÍCULA
JD  ITAMARATY: R$110.000,00 - 1 Dormitório com armãrio embutido; Ampla sala de estar; Cozinha com 
armãrios embutidos; WC Social com boxbiindex; Ampla lavanderia; Quiosque com churrasqueira, lavanda eW C 
externo; Garagem para 2 carros com armãrios embutidos;

Rua 15 de Novembro, 753 Sala 4 - Galeria Beco Amarelo - Fone/Fax: (14) 3263-1118

ALUGA-SE EDÍCULA

com piscina fone: (14) 

32634698.

VEN D O  TERRENO

no Village - Avenida 

dos Estudantes - com 

muro e calçada - Fo

nes 3264 1 333 / 9799 

9719.

SALA ED LUIZ PAC- 

COLA, galinha mor

ta!!!! R$12000,00 em 

12 x. Linda, gesso, 

blindex, ar cond, alu

gada, com escritura, 

vista pra rua 15. F: 

32645249.

NOVENA
Da Santíssima Virgem Maria: rezar 9 Ave Maria durante 9 dias. fazer 3 pedidos 
(sendo 2 difíceis e 1 impossível). Publicar no 9° dia mesmo sem fé. Veja o que 
acontece. L.C.C.S.

CHAVEIRO TATÁ
Qualidade pelo melhor preço.

W  / Í Í L  3 2 6 4 -4 0 4 9  
^  ^  9 7 9 1 -7 0 6 6Chaves 

Serviços
Chaves Codificadas

RUA XV DE NOVEMBRO 550A EM FRENTE A CASAS BAHIA

Quanto vocé já pagou 
de juros abusivos nos 

últimos 20 anos?
Recupere até 70% dos juros cobrados 

abusivamente pelos bancos, das pessoas 
físicas e jurídica, nos empréstimos 

bancários e no cheque especial

LAUTEC
Laudos Técnicos e Perícias financeiras

Visite nosso site e agende uma visita pelo telefone
w w w . d i v i d a e d i r e i t o . c o m . b r

Fone:14. 3234-7994
R u a  G u s t a v o  M a c ie l ,  29-18  - A l t o s  d a  C id a d e  - B a u r u  - S P

CO

LU

>

O

l o b i t o r e
Venha conhecer o mais novo conceito de 
imobiliária. A habitare imóveis em parceria 
com escritório de arquitetura, tem o imóvel 
ideal para você e te auxilia na reforma e 
decoração.

VENDA
A S S E S S O R IA  A V A LIA ÇÕ ES
Rua Geraldo Pereira de Barres, 1029 
Fone: 14. 3264-4151 - Centro 
CEP 18680-020 - Lençóis Paulista - SP 
e-mail: habitareimoveis@terra.com.br

http://www.dividaedireito.com.br
mailto:habitareimoveis@terra.com.br


EXCURSÃO PARA SAO 

PAULO (Compras) 

23/04, 26/04, 30/04, 

02/05, 07/05 e 10/05. 

Tratar fone: 3264-7919 

/ 9794-7639 com Eliza 

ou 3263-6938 / 9702

7108 com Arlindo.

APLICA-SE h e r b ic id a  

MATA MATO, em ter

renos e quintais. Fone 

(14) 9127-0004.

PROMOÇÃO FESTA 

PRONTA - SALÃO P/ 

300 PESSOAS,DJ,SOM 

E ILUMINAÇÃO APE

NAS R$799,00 NA 

DMP PRODUÇÕES NO 

PAULISTA SHOPPING. 

TLS-3264-2757/9711- 

1826.

ALUGA-SE P/ ANIVER

SÁRIO DE CRIANÇA,

tobogã e tribogã. Fone 

(14) 3263-1485.

FAMILIA MAGANHA

Experiência e Profissio

nalismo Músicas para 

seu evento. Casamen

tos, Aniversários, Ho

menagens, Formaturas. 

CONTATO-MICHELI 

3264-3203 MARCOS 

9728-5747.

“ MORANGO DO PAN

TANAL" ISCA PARA 

PACU. ÓTIMO PREÇO! 

R.VIRGILIO ENEI, 720 

JD.EUROPA, MACATU- 

BA, (14) 3268-1856 

CONTATO: LUIZ OU 

ANA (QUITANDA LUI- 

ZANA).

EXCURSÃO PARA 

CAMBURIU, vários 

passeios, Brusque e Flo

rianópolis, com descida 

de trem e etc... Saída 

dia 11/01/09, chegada 

17/01/09. Parcelamos. 

Fone (14) 3264-9887.

VENDO YES COSM É

TICOS: PERFUMES, 

HIDRATANTES, SABO

NETES, MAQUIAGENS, 

ETC. PARA SENTIR 

AS FRAGRÃNCIAS, 

LIGUE: 32635691 OU 

81226742 FALAR COM 

GRAÇA.

VENDE-SE PISCINA  

DE f ib r a , mini bug, 

cama de casal, cama de 

solteiro, geladeira, CD 

para carro, TV. Fone 

(14) 9702-9538. Tratar 

com João.

VENDE-SE b a n h o  

E TOSA, Baba Cão, 

completo mais carro, 

com 8 anos de ativida-

de, ótima clientela. R$ 

28.000,00. Fone (14) 

9701-8992.

VENDE-SE TITULO do

Clube Esportivo Ma

rimbondo. Fone (14) 

9756-7451.

VENDE-SE MAQUINA

b r a s t e m p  m u n d ia l ,

geladeira Cônsul R 26, 

tanquinho Arno todos 

revisados. Tratar Rua 

Primo Casali, n °  61 

com Marcio. Fone (14) 

9713-2132.

PROMOÇÃO FESTA 

PRONTA - SALÃO 

P/ 300 PESSOAS, DJ, 

SOM E ILUMINAÇÃO 

APENAS R$799,00 NA 

DMP PRODUÇÕES NO 

PAULISTA SHOPPING. 

TLS-3264-2757/9711- 

1826

DM P PRODUÇÕES

- DJ, SOM, ILUMINA

ÇÃO, SALÃO E ACES

SÓRIOS P/ FESTAS. 

PAGUE EM ATÉ 12X. 

PAULISTA SHOPPING. 

TLS-3264-2757/9711- 

1826 - www.dmppro- 

ducoes.com.br

VENDE-SE TITULO DO

c l u b e  e s p o r t iv o  

m a r im b o n d o  (fami

liar). R$ 900,00. Fone 

(14) 3264-7587.

VENDE-SE 40M qua

drados de piso de 

Ardósia 40X40 com o 

rodapé, preço a com

binar. Fone (14) 3264

8251.

VENDE-SE CÔMODA

de madeira enver- 

nizada própria para 

guardar enxoval preço 

a combinar. Fone (14) 

3263- 2251.

VENDE-SE PISCINA  

DE f ib r a , 2.000 litros. 

Fone 3264-8525

VENDE-SE TOLDO, 2L

X 3m, ótimo estado. 

Fone (14) 3263-2891.

VENDE-SE TITULO DO 

CLUBE ESPORTIVO

m a r im b o n d o . R$

900,00. Fone (14) 

3263-3315.

VENDO VESTIDO DE 

NOIVA, usado apenas 

uma vez, ótimo estado 

e preço, mais barato

que o aluguel. Fone 

8127 3265 com Bete.

TAPEÇARIA, refor

ma de estofados em 

até 5X no chéque 

pré;desc. 20%  à vista.O 

melhor preço da 

cidade,agende um or

çamento e comprove!!! 

Cel.97346211-Elton

VENDO PLAYSTATION

2 com memory card e

3 jogos, por 550,00... 

tratar fone: 3263

5656...

b o r d a d o s  computa

dorizados diversos. Tra

balhamos com rapidez 

e qualidade para me

lhor atendê-lo. Confira 

os nossos serviços!!!

VENDO JOGO DE 

LATERAIS de porta 

(acabamento interno 

preto), novo na em

balagem lacrada, para 

Opala Cupê 2 portas. 

Tratar com Alexandre - 

Fone 9702-9704

VENDE-SE LOJA DE 

LINGERIE e confecções 

em geral ( D'clare 

). Falar com Marcia, 

aceito troca no valor. 

fone: 3264-2418 ou 

97840853

COMPRO BETONEI- 

RA USADA. 9602- 

8261/3264-1574

MEGA PROMOÇÃO 

MP3 SONY DE 1

GB R$69,00, MP4 

R$129,00, MP5 

R$299,00 OU EM ATÉ 

6X NO VISA NA LOJA 

DA DMP PRODUÇÕES 

NO PAULISTA SHOP- 

PING.TL-3264-2757

FESTA PRONTA - SA

LÃO, SOM, ILUMINA

ÇÃO E DJ APENAS R$ 

799,00. PAGUE EM 

ATÉ 6X NO VISA NA 

DMP PRODUÇÕES NO 

PAULISTA SHOPPING. 

TLS-3264-2757 / 9711

1826

VENDE-SE LOJA COM 

PLETA DE ARTIGOS 

E DECORAÇÃO para 

festas infantis. Exce

lente oportunidade p/

BRINQUEDOS
ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

■ Tobogã
• Castelo
• Piscina de Bolinha
• Touro Mec. Infantil (Bandido)
■ Máquina Aigodão Doce e Crepp
■ Tribogã
(14) 3263 -1485  

9791 -4488

l̂ aniflcadoraeConfeitaiiâ

Faça sua festa
300 Salgados 
200 doces 
5 kg bolo

R $ 7 2 ,5 0
Grátís 100 minN)9ngalinha8
R: Henrique Losinkas Alves, 554 -Cecap

DISK:  3264-3155

Atendimento 24h 
9702-3076 /  9724-8565
FONE: 3 2 6 4 -3 0 2 9

Cartuíhos originais

Retarga de tarturhos de 
tintas e toner 's

Manutenção em impressoras
Aceitamos:

VISAR. ICNÁaO ANSELMO, 199 - Lenfóis Pta. 
em frente ao Magazine Ameritana

4 PET SHOP
PATAS

B a n h o  e  T o s a  
H o s p e d a g e m

R : 14. 3 26 3-0 34 6
R. Libero Badaro, 513 - Lençóis Pta.

investimento em Dois 

Córregos. Informações: 

14-36423000.

a b r a  e m  d o is  c ó r 

REGOS sua própria 

Loja de Decoração de 

festas infantis!Vende- 

se loja completa!Com 

treinamento inicial! 

Pgto facilitado!! 14

36423000!!!

VENDE-SE LOCADORA 

DE VÍDEOS. Contato 

pelo telefone 3264- 

4470/91639657 Falar 

com Rodrigo/Gislaine.

INFORMÁTICA

HARD INFORMÁTICA

Instalação de Sistemas 

Operacionais, Jogos, 

Músicas, Defeitos e 

Mais Venham Conferir. 

R: Pará 10 Jd Cruzeiro 

Fone 3263-3052

VENDO INFORMATI-

CA com os melhores 

preço do mercado! 

Asus - Acer - Lg - 

Sansung - Kingston 

- N-videa -A-bit - AMD 

Vale a pena conferir!! 

Fone:*81277100* 

Eduardo

MANUTENÇÃO DE 

M ICROCOM PUTDOR

a domicílio com ga

rantia e segurança. 

Ótimo preço. Ligue e 

comprove. Atendimen

to com hora marcada. 

Fone: 9163-5093.

HARD INFORMÁTICA

Instalação de Sistemas 

Operacionais, Jogos, 

Músicas, Defeitos e 

Mais Venham Conferir. 

R: Pará 10 Jd Cruzeiro 

Fone 3263-3052

VENDO INFORMATI-

CA com os melhores 

preço do mercado! 

Asus - Acer - Lg - San- 

sung - Kingston - N- 

videa - A-bit - AMD 

Vale a pena conferir!! 

Fone: *8127-7100* 

Eduardo

MANUTENÇÃO DE 

MICROCOMPUTADOR

a domicílio com garan

tia e segurança. Ótimo 

preço. Ligue e compro

ve. Atendimento com 

hora marcada. Fone: 

9163-5093.

VENDA E M ANU

TENÇÃO DE MICRO

COMPUTADORES E 

IMPRESSORAS. Temos 

os melhores preços!!

informações pelos 

fones:81464986 com 

Everton ou 81349944 

com Thiago.

CONSERTAMOS COM 

PUTADORES com Pre

ços acessíveis e qualida

de, atendemos a domi

cilio; entrar em Contato 

Pelos Fones: 32632410 

ou Cel.91470827 Luis 

Fernando.

VENDO COMPUTA

DOR W-98 R$200.00. 

TRATAR 3264-6654 

COM LEANDRO 

96761427.

VENDO MULTIFUN

CIONAL HP C3180 R$

200,00 sem cartucho. 

VENDO CPU: K6-2 

500mhz 128mb hd 

8gb R$ 200,00 sem 

monitor. Fone: 3263

2719 ou 9121-2345.

DISK M ED ICAM EN 

TOS Entrega grátis. Fo

ne: (14) 3264-7226.

DISK FARMAIS 24h

Fone: 0800-160480.

DISK PIZZA entrega rá

pida. Fone: (14) 3264

1717. Pizzaria Hábil.

D ISK MARMITEX - Fo

ne 3263-0052.

LIG ODONTOLOGIA -

24h para toda região. 

Fone (0xx14) 3263- 

3646/9133-8272.

SANTA GULA PIZZA- 

RIA. Forno a Lenha, pi

zzas e batatas recheadas, 

delivery, sem taxa de en

trega e temos bebidas. 

Fone (14) 3263-5953.

JO RN A L O ECO

ANUNCIE!

3269-3311

TODAS ÁS TERÇAS, 

QUINTAS E SÁBADOS

NA COOPERELP- 

ANGLO, princípios e 

valores humanos fazem 

parte do currículo 

escolar. Aproveite as 

últimas vagas e traga 

seus filhos para estudar 

em nossa Escola. Tel. 

3263 2472.

FERNANDO ACESSÓ

RIOS, peças e acessó

rios p/ Carretas. Fone 

(14) 3263-5756.

SEJA UM A REVEN- 

DEDORA YES.Tratar 

na Av. Padre Salústio 

Rodrigues Machado, 

1151, fone (14) 3263

2404.

TERRA PLANAGEM,

areia fina e grossa, 

pedra e serviços gerais. 

Fone (14) 9713-9058.

ESPETINHOS ALEN

CAR - lingüiça caipira 

especial, promoção de 

espetinhos, somente R$ 

0.75 cada. Fazemos a 

festa pra você. Disk fo

ne (14) 3264-2592.

SERVIÇOS DE FUNI- 

LARIA E PINTURA, co

brimos todos os orça

mentos. Tratar na Rua 

Felipe Camarão, 85, Jd. 

Ubirama ou fone (14) 

3263-1884.

FUNILARIA E PINTURA 

EVENCAR, reforme seu 

carro, pagto de 40% 

mais 12 parcelas iguais. 

Fone (14) 8124-2674.

ADEFILP - Vendas de 

móveis usados para 

escritórios, armários, 

mesas, cadeiras (todas 

de inox), entre outros. 

Inf: (14) 3264-9700 ou 

em nossa entidade.

REGULARIZE SEU 

IMÓVEL PREFEITURA/ 

INSS/CRI Atendemos 

toda a Região M.Feres 

Proj. CREA1039099 

R.José do Patrocínio, 

n° 991 Lençóis Pta. 14

3264-3365.

NATURA PRONTA 

ENTREGA. Fone (14) 

3264-4251 / 9746

2701.

ILZA CABELEIREI

RA, corte masculino, 

R$5.00, e feminino a 

partir de R$ 6.00, desfia

do, R$ 7.00. Rua Procó- 

pio Ferreira, 559, Cecap, 

Fone (14) 8119-5702.

SEDUÇÃO LINGERIE.

Venha conferir nossas 

lindas lingeries, traba

lhamos também c/ 

confecção feminina e 

masculina, Lingeries 

sensuais, espartilhos e 

fantasias. Rua Ciro Fer

nandes, 543, Cecap.

ESCOVA INTELIGEN

TE, redução de volu

me, unhas artísticas, 

escova definitiva e 

hidratação profunda. 

Fone (14) 3264-7874.

IMPERDÍVEL!! Exce

lente oportunidade de 

ganho extra. Entrevista 

com Valmir, fone (14) 

8124-2367.

ALUGA-SE KOMBI

para entregas, viagens 

e Fretes. Tratar c/ 

Nivaldo. Fone (14) 

9771-1693 ou (14) 

3263-4528.

TÉCNICO À D O M I

CÍLIO - rapidez e 

comodidade a sua 

disposição. Venda e 

manutenção de com

putadores. Ot. preços. 

Ligue e comprove. 

9163-5093

FAZEMOS GRAVAÇÃO

de DISCO DE VINIL 

PARA CD; Gravamos 

apenas a musica de 

Seu DVD de video 

Clipe, em CD. OBS: 

FAZEMOS COLETANEA 

DE MÚSICAS. CEL 

91470827.

VENHA E CONHEÇA A 

M ANEIRA MAIS FÁCIL

e natural para perder 

peso e ganhar massa. 

Nutriclub, Rua Cel. Joa

quim A. Martins, 1722, 

fone (14) 3264-7874.

FILADÉLFIA CON

FECÇÕES E ARM A

RINHOS, confecção 

masculina, feminina e 

armarinhos em geral 

venham conferir, e te

nha ótimo atendimen

to. Rua Orígenes Lessa, 

467, Cecap. Fone (14) 

3263-2763.

CLINICA DOS CALÇA

DOS, Artigo em couro, 

consertos de calçados 

em geral. Fone (14) 

3263-3366 ou (14) 

8113-4638. Falar c/ Ju

nior. Temos Convenio 

com associação dos 

Servidores Públicos, 

CECON (associação 

dos advogados) Av 

Cruzeiro do Sul, 397, 

Cruzeiro.

M A R M O R A R IA

MÁRMORES,

GRANITOS, PIAS,

LAVATÓRIOS,

SOLEIRAS, 

TÚMULOS, ETC... F.: 14. 3263-2845
R u a  J o s é  do P a t ro c ín io ,  1060 

C e n tro  - L e n ç ó is  P a u l is t a

TEM TUDO, ferramen

tas, materiais elétricos, 

artigos p/ pesca, 

brinquedos, presentes, 

plásticos em geral, ma

terial escolar, utilidades 

domesticas etc. Rua Dr 

Antonio Tedesco, 169, 

Lençóis Paulista. Fone 

(14) 3264-4374.

PANIFICADORA NA

TIVA. Aceitamos enco

mendas p/ festa, doces 

e salgados. Av Alfredo 

Oliveira Capucho, 295, 

Julio Ferrari. Fone (14) 

3263-2801.

ROTISSERIE EBENÉZER

aceitamos encomenda, 

Kit festa, frango reche

ado, costelão assado 

com recheio, bolos pa

ra festa em geral. Fone 

(14) 3263-0356.

MÁRCIA MODAS, a

loja do nosso amigo 

Melo, moda infantil, 

infanto juvenil, adulto, 

masculina e feminina. 

Rua Jose Pedro Ludo- 

vico, 360, Açaí I. Fone 

(14) 3264-8442.

b l u e  a n g e l  t e l e - 

MENSAGENS, mensa

gens fonadas, escritas 

(pergaminho, cartão 

e CD) e com carro de 

som, flores naturais e 

artificiais, cestas para 

todas as ocasiões e pre

sentes em geral. Rua Dr 

Antonio Tedesco, 859, 

Lençóis Paulista. Fone 

(14) 3263-0511.

AULAS PARTICULARES 

DE INFORMÁTICA,

faço montagem e ma

nutenção de computa

dores, redes cabeada e 

sem fio. Melhor preço 

da cidade. Fernando. 

Fone (14) 9736-0822.

MANICURE E PÉDICU-

RE à domicilio, promo

ção do dia das mães, 

pé e mão R$10,00. 

Ligue e marque. Fone 

(14) 9673-3276, falar 

com Fernanda.

MEGA HAIR técnica 

nó italiano 150,00 + o 

cabelo, e técnica quera- 

tina / micro link 350,00 

+ o cabelo, agende seu 

horário - Studio G Ca

belos 3264-7033.

CONSTRUTOR DE 

RESIDÊNCIAS com

material e mão de obra 

completa, construção 

como referencia e 

modelo, Rua Rogério 

Giacomini ao lado da 

Serralheria, n° 592. Fo

ne (14) 3263-4328 ou 

(14) 9751-2160.

A G R A D EC IM EN T O
No momento em que desligo da Diretoria 
da Rede do Câncer de Lençóis Paulista, 
onde desempenhei as funções de secreta
ria durante 12 anos, agradeço todos que 
confiaram em meu trabalho e ajudaram a 
atender os portadores de câncer de nossa 
cidade. Lençóis Paulista, 28 de março de 
2008. Tereza Elza Segalla Garrido.

EBENÉZER RESTAU

RANTE DA ERMELIN-

DA, comida caseira, 

marmitex, marmitex 

econômica, prato 

feito, prato econômi

co e comercial. Rua 

Argentina,178, Jd Na

ções. Fone (14) 3263

1896.

b o r d a d o  c o m p u t a 

d o r iz a d o , qualidade 

e agilidade, confira 

nossos preços horário 

de atendimento após 

as 18:00. Rua Felipe 

Camarão, n° 68, Ubi

rama. Fone (14) 9129

2898. Cristiano.

MANICURE E PEDI- 

CURE, atendimento 

em domicilio. Marque 

seu horário. Fone (14) 

3264-2553.

DRENAGEM LINFÁ- 

TICA, pacotes promo

cionais pós cirurgia! 

Fone (14) 9107-6010, 

Mônica Fuzzi.

PERSONAL HAIR MÔ- 

NICA FUZZI, escova, 

cortes, penteados, co

loração em geral. Fone 

(14) 9107-6010 ou 

(14) 3264-2553.

CURSOS DE INGLÊS 

E FRANCÊS em domi

cilio. Fone (14) 9142

2202.

PRODUTOS 

V ICTO R IAS SECRET.

Fone (14) 9142-2202.

TENHA SEU PRÓPRIO 

NEGÓCIO em casa. 

Baixo investimento, re

ceba propostas envie o 

selo R$ 0,60 p/ Antonio 

Moreto cep 18680

430. Não é venda.

YES COSMÉTICOS:

PERFUMES, HIDRA

TANTES, MAQUIA

GENS, ETC. MÊS DE 

LANÇAMENTOS E 

PROMOÇÕES, COM 

PREÇO BAIXO E ÓTIMA 

QUALIDADE! LIGUE: 

32635691 - GRAÇA.

FAÇO ESCOVA E CHA

PINHA. 3263-0989.

VENDE-SE DIVERSOS 

TIPOS DE PEIXES, gan

so par sítio e fazenda, 

ótimo preço. Fones 

(14) 3263-1782 ou 

3278-6693.

VENDE-SE FILHOTE 

DE POODLE micro-toy. 

Fone (14) 9791-5014.
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S E R R A L H E R I A

P O R T A L
P o rtõ e s B a s c u la n te s  re v e stid o s  

em  c h a p a s  e a lum ínio.

F o n e / F a x  (ia) 3 2 6 4 -4 3  1 3
Rua M arechal Dutra, n° 338 , 

Jd . Ubiram a - Le n çó is  Pau lista  - SP

NOSSA SENHORA APARECIDA 
QUERIDA MÃE

Vós que nos amais e nos guiais todos os 
dias. Vós que sois a mais bela das mães a quem 
eu amo com todo o coração, eu VOS peço mais 
uma vez que me ajudes a alcançar essa graça, 
por mais dura que ela seja (pede-se a graça), 
sei que VÓS me ajudareis e me acompanhareis 
sempre, até a hora de minha morte. Amém!

(Reza-se 1 Pai Nosso e 1 Ave-Maria. 
Faz-se 3 dias seguidos esta oração, e então se 
alcançará a Graça solicitada, por mais difícil 
que ela seja).

Após alcançar a Graça, mandar imprimir 
um milheiro desta oração e distribuí-las.

http://www.dmppro-ducoes.com.br
http://www.dmppro-ducoes.com.br


sAes
DOCE TERNURA M EN 

SAGENS. Mensagens 

fonadas, pergaminhos, 

cd"s, cestas e flores, 

loucuras de amor c/ 

personagens. Rua 

Aimorés, 164, Vila Ca- 

choeirinha. Fone (14) 

3263-5544.

FAÇO FUNILARIA AU 

TOMOTIVA, 4 0%  en

trada mais 12 parcelas. 

Rua Castro Alves, 169. 

Fone (14) 8124-2674.

DECORAÇÃO DE GES

SO, molduras em forros 

e paredes. Fone (14) 

3264-8642 ou (14) 

8114-8190.

TAPEÇARIA MARTI- 

NELLI, autos em geral, 

sofá e fabricação sob 

medida. Fone (14)

3263- 4844.

MÚSICAS PARA SEU 

CASAMENTO OU

ANIVERSARIO Experi

ência e Profissionalismo 

FAMILIA MAGANHA 

CONTATO-MICHELI

3264-3203 / 9728

5747

CURSO DE MEGA 

HAIR e venda de ca

belos naturais, ganhe 

dinheiro e atualize-se 

info.: 3264-7033 - r: 28 

de abril, 922.

AGROPESCA E CIA, 

banho e tosa promoção 

especial de reabertura, 

banho medicinal gra

tuito e ainda buscamos 

na sua casa. Fone (14)

3264- 9887.

FAÇA SEU ANIVERSÁ

RIO, casamento e co

memorações especiais 

no salão de festa e cia, 

cozinha completa, brin

quedos, mesas e ca

deiras. Ligue e agende. 

Fone (14) 3264-9887.

RAMBLAS. Livraria, 

papelaria e presentes. 

Rua XV de novembro, 

216, centro. Fone (14)

3263-4969.

PROCURO EM PRE

GO para cuidar de 

pessoas idosas, tenho 

experiência. Fone (14)

3263-3206 ou (14) 

9164-8546.

CASAMENTO S IM 

PLES, sofisticado; musi

cas que traduzem seus 

sentimentos, várias op

ções instrumentais e/ou 

vocais. Fone (14) 3263

0065 falar com Vanessa 

a partir da 14:00 hs.

REFORMA DE ESTOFA

DOS e bancos de carro. 

Fone (14) 3264-4363.

CANSAÇO, STRESS? 

Faça massagens, aten

dimento em domicilio. 

Mônica Fuzzi. Fone

(14) 3264-2553.

PINTURAS, MASSA 

CORRIDA, grafiato e 

textura, orçamento 

sem compromisso, te

mos tintas, Coral Acríli

ca, PVA, Látex 18 litros, 

pela metade do valor. 

Fone (14)9738-7982.

TRABALHE EM CA

SA ENVELOPANDO 

IMPRESSOS. Não é

venda. Ganhe até R$ 

1.200,00 de ajuda de 

custo. Informações Cai

xa Postal 23201 Goiâ

nia GO Cep 74663-970 

ou pelo site. www. 
produtor.marketingreal. 

com.br

TENHA ÓTIMO ganho 

trabalhando nas suas 

horas vagas responden

do cartas, interessados 

enviar selo para Rua 

Antonio Moreto, 243, 

resposta imediata. Fone 

(14) 3264-7752.

TRABALHE EM CASA, 

e tenha excelentes 
lucros, a tcc esta recru

tando pessoas, basta 

ter 18 anos, confira: 

http://www.tcctra- 

balhoemcasa.com. 

br/?ref=sebastiaolepre.

CONTRATA -SE PRO

FISSIONAL DE VEN 

DAS; Comunicativo 

e Dinâmico Salário + 

Comissão Interessados 

enviar C.V para R:Pedro 
Natalio Lorenzetti 160 

Centro L.P.

PROCURO EMPREGO

para cuidar de pessoas 

idosas tenho experiên

cia e referencia tratar 

fone 32642649 ou 

91268712 com Valdir.

PRECISA-SE DE ASSIS

TENTE DE CABELEI

REIRA ( domine técnica 

de escova, química, 
corte), apresenta-se 

com curriculum em 

mãos STUDIO G CABE

LOS 3264-7033.

^ ^ m a i s
jom all
TERÇAS

QUINTAS

SÁBADOS

O ECO
Um senhor jornal 

www.jornaloeco.com.br

14 3269-3311

S.S.C. Locado
ra de Veículos Ltda.- 
ME, rua Fernão Dias 
Paes, 334 -  Jd. Ubi- 
rama -  Lençóis Pau- 
lista/SP, com CNPJ 
07.501 .757/0001- 
08 e I.E.: 
4 1 6 .107 .452 .117 , 
comunica o extra
vio do talão de NF. 
Serv. Transporte 
Mod. 7 série B-1 do 
n ° 000001 a 000050, 
não se responsabili
zando pelo uso inde
vido do mesmo.

U T R I D O

Rações para 
vaca de Leite, 

boi de engorda, 
suínos, equinos, 

frangos e gaiinhas 
poedeiras 

fareio de miiho

i Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

M UNICIPIO D E LENÇÓIS PAULISTA 

B alanço O rçam entário do R egim e Próprio de Previdência Social 

Período de R eferência : Janeiro/2008 a M arço/2008

R  E  C E  I  T A D  E  S P E  S A

Títulos Previsão Execução Diferença Títulos Fixação Execução Diferença

RECEITAS CO RRENTES CRÉDITOS O RÇAM ENTÁRIOS E  SU PLEM ENTARES

R eceita de contribuições 3.251.000,00 747.096,99 2.503.903,01 DESPESA S CO RRENTES

R eceita patrim onial 5.000.000,00 1.087.431,37 3.912.568,63 Pessoal e encargos sociais 112.000,00 101.708,17 10.291,83

O utras receitas correntes 10.000,00 512.526,71 -502.526,71 O utras despesas correntes 3.399.000,00 3.179.583,48 219.416,52

DESPESA S D E  CAPITAL

Investim entos 269.000,00 4 .175,00 264.825,00

OPERA ÇÕ ES INTRA -O RÇA M EN TÁ RIA S CORREN TES R E SER V A  D E CONTINGENCIA

R eceita de contribuições (i-o) 4.723.000,00 1.053.425,64 3.669.574,36 Reserva de Contingência 10.564.000,00 10.564.000,00

O utras receitas correntes (i-o) 358,56 -358,56

Subtotal (1) 12.984.000,00 3.400.839,27 9.583.160,73 Subtotal (1) 14.344.000,00 3.285.466,65 11.058.533,35

D EFICIT TOTAL 1.360.000,00 0,00 1.360.000,00 SUPERAVIT TOTAL 115.372,62 -115.372,62

TOTAL ( 1 + 2 ) 14.344.000,00 3.400.839,27 10.943.160,73 TOTAL ( 1 + 2 ) 14.344.000,00 3.400.839,27 10.943.160,73

ANTONIO M A RCO S M ARTINS

D IRETO R  D O  INSTITUTO PREV. M UNICIPAL

Lençóis P aulista, 14 de Abril de 2008.

JULIO ANTONIO GONCALVES 

PR ESID EN TE CONSELHO ADM INISTRATIVO

A N A  PA U LA  PAES FE R R EIR A  DEONIZIO 

CON TA D O R CRC 1SP198074/O-0

M UNICIPIO D E LENÇÓIS PAULISTA

B alanço Financeiro do Regim e Próprio de P revidência Social

Período de Referência : Janeiro/2008 a M arço/2008

R  E  C E  I  T A D ESPESA

Títulos R$ R$ R$ Títulos R$ R$ R$

ORÇAM ENTÁRIA ORÇAM ENTÁRIA

RECEITAS ORÇAM ENTÁRIAS 3.252.397,92 D ESPESAS ORÇAM ENTÁRIAS 568.607,91

Receitas Correntes 3.252.397,92 Despesas Correntes 567.437,91

Receitas de Contribuições 1.800.522,63 Pessoal e E ncargos Sociais 2.383,35

Receita Patrim onial 938.990,02 Outras Despesas Correntes 565.054,56

O utras R eceitas Correntes 512.885,27

Despesas de Capital 1.170,00

INTERFERÊNCIAS ATIVAS 314.949,75 Investim entos 1.170,00

Transferências F inanceiras R ecebidas 314.949,75

EX TRA-ORÇAM ENTÁRIA 202.050,58 EX TRA-ORÇAM ENTÁRIA 461.696,65

R etenções de Terceiros 202.050,58 R etenções de Terceiros 202.050,58

R estos a Pagar R estos a Pagar (pagamentos) 259.646,07

Créditos a R eceber Créditos em  C irculação

SALDO D O  E X ERCICIO  ANTERIOR 49.084.058,94 SALDO P / E X ERCICIO SEGUINTE 51.823.152,63

Caixa Caixa

Bancos 248,59 Bancos 68.945,95

A plicações F inanceiras 49.083.810,35 Aplicações F inanceiras 51.754.206,68

T O T A  L 52.853.457,19 T O T A  L 52.853.457,19

ANTONIO M ARCOS M ARTINS

D IRETO R  D O  INSTITUTO D E PREV . MUNICIPAL

Lençóis Paulista, 14 de Abril de 2008.

JULIO ANTONIO GONCALVES 

PRESIDENTE CONSELHO ADM INISTRATIVO

ANA PA U LA  PA ES F ERREIRA DEONIZIO 

CO N TA D O R C RC 1SP198074/O-0

Publicado no jornal O Eco, no dia 26 de Abril de 2008. Na página B6. Valor da publicação R$ 227,81.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

EDITAL PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
Processo Seletivo Simplificado 004/2008 
Reabertura de inscrição
A COMISSÃO MUNICIPAL DE SERVIÇO CIVIL, tendo em vista que 
não se apresentaram candidatos de acordo com as exigências do Edital 
e em cumprimento a Lei Municipal 3830 de 16 de abril de 2008, abre 
inscrições para contratação temporária nos termos:

I -  DADOS GERAIS
a) Função: MESTRE DE OBRAS 
a1) Carga Horária: 44 horas semanais 
a2) Padrão Salarial: CL 41
a3) Contrato de Trabalho temporário pelo período de 18 (dezoito) meses 
a4) vagas: uma
a5) experiência mínima de 03 (três) anos na função de Mestre de Obras 
ou equivalente
b) Função: ALMOXARIFE
b1) Carga Horária: 44 horas semanais 
b2) Padrão Salarial: CL 32
b3) Contrato de Trabalho temporário pelo período de 18 (dezoito) meses 
b4) vagas: uma
b5) experiência mínima de 03 (três) anos na funções Almoxarife ou de 
chefia na área de obras

II -  DA INSCRIÇÃO
Os interessados poderão se inscrever nos dias 29 de abril de 2008, das 8.00 
as 12.00 horas, na Diretoria de Obras da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista -  Av. Brasil, n° 844 -  Lençóis Paulista, onde os candidatos 
preencherão ficha de inscrição e entregarão cópias dos documentos:
a) cópia da Cédula de Identidade (R.G.)
b) documentos que comprovem os critérios dos itens I “a5” e “b5”

III- DA CLASSIFICAÇÃO
A classificação dos candidatos será efetuada seguindo o seguinte critério:
a) Tempo de Serviço conforme critério dos itens I “a5” e “b5”, um ponto 
por mês de exercício. O tempo de serviço que demonstre experiência em 
construção de unidades habitacionais será contado em dobro.
b) Certifica de capacitação em chefia ou liderança 05 (cinco) pontos, 
sendo esta a pontuação máxima deste critério.
b) Entrevista objetiva realizada por profissional da Diretoria de Obras 
com caráter habilitatório e eliminatório.

IV -  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
a) Os candidato deverão ter disponibilidade para contratação imediata.
b) O critério para desempate na classificação será o de maior idade.
c) A contratação do candidato classificado estará condicionada ainda, a 
aprovação do mesmo pelo Setor de Medicina do Trabalho da Prefeitura 
Municipal.
e) O contrato de trabalho poderá ser interrompido caso o desempenho das 
funções demonstre-se insatisfatório.
f) As descrições das funções estarão disponíveis no local da inscrição.
g) A documentação comprobatória citada no presente edital será avaliada 
para efeitos de validade pela Diretoria de Obras.
h) Situações omissas no presente edital serão resolvidas pela Comissão 
Municipal de Serviço Civil.

Lençóis Paulista, 25 de abril de 2.008.- 
MARCOS NORABELE

PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE SERVIÇO CIVIL

Publicado no jornal O Eco, no dia 26 de Abril de 2008. Na página B6. 
Valor da publicação R$ 138,34.

P re fe itu ra  M u n ic ip a l de L e n çó is  P a u lista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS
EDITAL N°. 02/2008

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA faz saber a quem possa interessar, 
que estão abertas inscrições do CONCURSO PÚBLICO, para o preenchimento de cargos va
gos de seu quadro permanente de pessoal, sujeita ao regime jurídico único dos funcionários 
públicos do município de Lençóis Paulista, e de acordo com as instruções a seguir: 
CAPÍTULO I - DOS CARGOS E VAGAS
1.1. O processo de seleção atenderá o elenco de cargos de provimento efetivo, descritos a seguir 
juntamente com as vagas disponíveis, a carga horária semanal exigida e o nível salarial respectivo 
e será realizado sob a responsabilidade da empresa GENTE RECURSOS HUMANOS.

CARGOS DE ENSINO FUNDAMETAL INCOMPLETO 
Taxa de Inscrição: R$ 15,00

Cód. Cargo
Total de 
vagas

Salário
Escolaridade/Pré-

requisito

Carga
horária

Semanal

Taxa de 
Inscrição

001

Agente de 
Conservação e 

Limpeza (Alfredo 
Guedes)

01 R$ 433,14
Fundamental
Incompleto

44 h R$ 15,00

002

Operador de 
Máquinas 

(Retro- 
escavadeira)

01 R$ 857,59
Fundamental
Incompleto
CNH”D”

44 h R$ 15,00

003
Operador de 

Máquinas 
(Moto niveladora)

01 R$ 857,59
Fundamental
Incompleto
CNH”D”

44 h R$ 15,00

004
Operador de 

Máquinas 
(Trator de Esteira)

01 R$ 857,59
Fundamental 

Incompleto CNH “D”
44 h R$ 15,00

CARGOS DE ENSINO FUNDAMETAL COMPLETO 
Taxa de Inscrição: R$ 20,00

Cód. Cargo
Total de 
vagas

Salário
Escolaridade/Pré-

requisito

Carga
horária

Semanal

Taxa de 
Inscrição

005 Cozinheiro 01 R$ 580,43
Fundamental

Completo
44 h R$ 20,00

006
Vigilante (Alfredo 

Guedes)
01 R$ 580,43

Fundamental
Completo

44 h R$ 20,00

CARGOS DE ENSINO MÉDIO 
Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Cód. Empregos Total de 
vagas

Salário Escolaridade/Pré-
requisito

Carga
horária

Semanal

Taxa de 
Inscrição

007
Agente de Saúde 

Comunitária 02 R$ 857,59
Ensino Médio 

Completo CNH “C” 40 h R$ 25,00

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES
2.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas 
e condições estabelecidas neste EDITAL, em relação às quais não poderá alegar desconhe
cimento.
2.2. As inscrições serão efetuadas no período de 05 a 09 de maio de 2008, em dias úteis 
(segunda à sexta) nos horários abaixo especificados, mediante depósito no valor da TAXA 
DE INSCRIÇÃO, vinculada à escolaridade do emprego pretendido, segundo tabela acima, 
no local, dia e horário a seguir discriminados:

Dados para depósito
BANCO: Nossa Caixa Nosso Banco (151)
AGÊNCIA: 187-2
CONTA CORRENTE: 1300208-3

Local de Inscrição

Local: Rua Anita Garibaldi, n°821 Lençóis Paulista -  (Centro de Atendimento ao Cidadão)
Dias: 05,06,07,08 e 09 de maio 2008 Horário: 08:30 as 11:30h e 13:00 as 16:30h

2.3. Para fazer a inscrição os candidatos deverão levar documento de identidade (R.G. ou 
C.N.H. com foto ou Carteira Profissional) e o comprovante de pagamento da taxa de inscri
ção.
2.4. Os candidatos deverão satisfazer as seguintes exigências:
a) Ter nacionalidade brasileira ou estrangeira, na forma da Lei;
b) Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos para os demais empregos no ato da posse;
c) Estar em gozo dos direitos políticos;
d) Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais;
e) Possuir nível de escolaridade e requisitos exigidos para o exercício do cargo;
f) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;
g) Não ter sofrido, quando do exercício de cargo público ou função, a penalidade de demis
são;
h) Comprovar não possuir antecedentes criminais;
i) Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória 
ou seja, 70 anos, em obediência ao art. 40, inciso II da C.F. de 1988.
2.5. O edital completo estará afixado, a partir de 05 de maio de 2008 , no local das inscri
ções e disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br.
Lençóis Paulista, 23 de abril de 2.008.

JOSÉ ANTÔNIO MARISE 
PREFEITO MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LENÇÓIS PAULISTA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Comissão Municipal de Serviço Civil 
de Lençóis Paulista, Convoca, o(s) 
interessado(s) abaixo relacionado(s) 
aprovado(s) no Concurso Público abaixo 
identificado para o preenchimento de 
uma vaga, na Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista e informa que o não 
comparecimento no dia, horário e local 
estabelecidos pela presente convocação 
implicará na perda de vaga conforme 
preceitua a lei.
Edital: 01/2008
Cargo: Médico Neuropediatra
Local: Setor de Rotinas de Pessoal
da Prefeitura Municipal de Lençóis
Paulista
Data : 29 de abril de 2008 
Horário: 11:00 horas

01 -  Ana Carolina Kasbergen

Lençóis Paulista, 24 de abril 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, Convoca, o(s) interessado(s) 
abaixo relacionado(s) aprovado(s) no 
Concurso Público abaixo identificado para
0 preenchimento de 04 (quatro) vagas, na 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e 
informa que o não comparecimento no dia, 
horário e local estabelecidos pela presente 
convocação implicará na perda de vaga 
conforme preceitua a lei.
Edital n.° : 001/2008
Cargo: Agente Administrativo
Local: Setor de Rotinas de Pessoal
da Prefeitura Municipal de Lençóis
Paulista
Data : 30 de abril de 2008 
Horário: 10:00 horas

01 -  Sises Aparecido Magaldi
02 -  Maria da Graça Cavalheiro
03 -  Evelyse de Cassia Vicente
04 -  Elias José Portes Biral
Lençóis Paulista, 24 de abril 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, Convoca, o(s) 
interessado(s) abaixo relacionado(s) 
aprovado(s) no Concurso Público abaixo 
identificado para o preenchimento de 
duas vagas, na Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista e informa que o não 
comparecimento no dia, horário e local 
estabelecidos pela presente convocação 
implicará na perda de vaga conforme 
preceitua a lei.
Edital: 01/2008
Cargo: Auxiliar de Manutenção -  
(Servente de Pedreiro)
Local: Setor de Rotinas de Pessoal 
da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista
Data : 30 de abril de 2008 
Horário: 10:00 horas

01 -  Rogério Pimentel Correia
02 -  Ademilson Pereira
Lençóis Paulista, 24 de abril 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, Convoca, o(s) interessado(s) 
abaixo relacionado(s) aprovado(s) no 
Concurso Público abaixo identificado para
0 preenchimento de 03 (três) vagas, na 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e 
informa que o não comparecimento no dia, 
horário e local estabelecidos pela presente 
convocação implicará na perda de vaga 
conforme preceitua a lei.
Edital n.° : 001/2008
Cargo: Agente da Conservação e
Limpeza
Local: Setor de Rotinas de Pessoal 
da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista
Data : 30 de abril de 2008 
Horário: 10:00 horas

01 -  Cirlei Nemeri Rufato Ahmed
02 -  Joaquina Benedita Fernandes
03 -  Elaine Cristina Manzano

Lençóis Paulista, 24 de abril 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, Convoca, 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 
comparecimento no dia, horário e local 
estabelecidos pela presente convocação 
implicará na perda de vaga conforme 
preceitua a lei.
Edital: 01/2006
Cargo: Médico Vascular
Local: Setor de Rotinas de Pessoal
da Prefeitura Municipal de Lençóis
Paulista
Data : 05 de maio de 2008
Horário: 11:00 horas
01 -  Richarde Zucaibe Filho

Lençóis Paulista, 24 de abril 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 Ci
vil de Lençóis Paulista, Convoca, o(s) 
interessado(s) abaixo relacionado(s) 
aprovado(s) no Concurso Público abai
xo identificado para o preenchimento 
de uma vaga, na Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista e informa que o não 
comparecimento no dia, horário e local 
estabelecidos pela presente convocação 
implicará na perda de vaga conforme 
preceitua a lei.
Edital: 03/2006 
Cargo: Monitor de Creche 
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Lençóis Pau
lista
Data : 30 de abril de 2008
Horário: 10:00 horas
01 -  Patricia Vieira da Silva

Lençóis Paulista, 24 de abril de 2.008.-

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de 

Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 26 de abril de 2008. Na página B6. Valor da publicação R$ 846,40.

http://www.tcctra-balhoemcasa.com
http://www.tcctra-balhoemcasa.com
http://www.jornaloeco.com.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
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GPS One XL, 
da Tom Tom

Navegadores GPS devem informar sobre trânsito neste ano; confira teste com 11 deles

CAMILA RODRIGUES
DA FOLHAPRESS

Mais rápidos, um pouco 
mais baratos, mas ainda sem 
informações de trânsito - as
sim estão, no Brasil, os nave
gadores baseados em informa
ções de satélite - o sistema GPS 
(sigla em inglês para sistema 
de posicionamento global). 
Esse tipo de guia eletrônico de 
ruas, com exibição de mapas 
em 2D e 3D e orientação fala
da, chegou ao país em meados 
de 2006.

No início, demoravam cer

ca de dez minutos para captar 
o sinal do satélite e identificar 
sua posição. Hoje, a maioria le
va em torno de cinco minutos.

Luis Filipe Costa, coordena
dor de produtos da Movix, que 
vende navegadores, explica que 
a mudança se deve à atualiza
ção do Sirfstar, chip responsá
vel pela captação do sinal.

Os preços caíram ainda 
mais: chegaram custando cer
ca de R$ 2.000 e, hoje, o va
lor deles é de, em média, R$ 
1.100. Segundo a consultoria 
Canalys, no mundo o preço 
médio caiu 33,6%, passando

de 394,78 no final de 2006 
para 262,07 no fim do ano 
passado.

Apesar de tal evolução, os 
aparelhos ainda não conse
guem avisar seus proprietários 
sobre quais vias estão conges
tionadas - o que já é realida
de nos EUA e na Europa. No 
próximo semestre, porém, a 
Maplink deve lançar um ser
viço de informação de trânsito 
para navegadores GPS, disse 
Costa. Para 2009, está prevista 
a versão brasileira do serviço 
de informação de trânsito da 
Traffic (www.traffic.com).

Segundo Helder Azevedo, 
diretor-geral da Navteq da 
América do Sul, a ferramen
ta usará empresas de trânsito 
como a CET (Companhia de 
Engenharia de Tráfego).

"Outras fontes são empre
sas de rastreamento de veícu
los, estações de celulares e até 
previsão do tempo".

Nesta edição, entenda 
como funcionam esses apa
relhos, veja um teste com 11 
navegadores que custam entre 
R$ 799 e R$ 1.650 e confira 
serviços de localização para 
celular.

Navegadores desviam de vias principais
CAMILA RODRIGUES E 

FELIPE LOBO
COLABORAÇÃO PARA A 

FOLHA

Em cidades com proble
mas de congestionamento, um 
meio de desviar das grandes 
avenidas é passar por ruas de 
bairro - o que só é recomen
dável para quem conhece o 
lugar. Para usar essa estratégia 
em locais que você não conhe
ce, os 11 navegadores testados 
pela Folha oferecem uma op
ção de rota curta. A outra é a 
rápida, que dá preferência às 
vias principais.

Nos testes, somente o 
T940T, da Airis, e o G7, do 
Apontador, indicaram cami
nhos que deram voltas desne
cessárias.

Ótimos substitutos dos 
guias de papel, os GPS permi
tem saber a mão das ruas e os 
locais onde a conversão é proi-

Ayrton Vignola/Folha Imagem

Nokia N82 vem com programa de localização e receptor GPS

bida. Mas não se deve confiar 
totalmente neles. A maioria 
indicou entre uma e quatro 
ruas contramão ou com con
versão proibida. Nesses casos, 
após o desvio da rota original, 
o caminho foi recalculado 
com indicações corretas. O

One XL, o A660, o Nüvi 200 
e o C220, da Mio, não deram 
indicações erradas.

Em geral, os modelos tes
tados têm bons receptores de 
sinal. Entre os que perderam 
sinal com facilidade sob via
dutos estão o A660, o T-Levo,

o Nüvi 200 e o iPaq. Eles se 
confundiram ao dar indica
ções, redesenhando a rota 
desnecessariamente. Um dos 
melhores nesse aspecto foi o 
Nav200, que não perdeu sinal 
nem no túnel Ayrton Senna, 
na zona sul de São Paulo.

Motorola Smart Rider, com navegação GPS

ROTA CURTA: CAMINHO 
DO G7 e v it a  t o d a s  AS 
GRANDES a v e n id a s
O G7, do Apontador, surpreendeu ao traçar uma rota sem usar 
as principais avenidas, partindo do Detran, na zona sul de São 
Paulo, até chegar à rua Miguel Mota, na zona leste da cidade. 
O percurso, traçado na opção de rota curta, durou cerca de 30 
minutos, menos do que se fosse feito por vias de acesso, como 
a marginal Tietê ou a Radial Leste. O único erro do aparelho foi 
a indicação para virar em uma rua contramão.

http://www.traffic.com


FIQUE POR DENTRO

Matheus Stangherlin é vereador e o melhor dos petistas que aparece em pesquisas eleitorais realizadas em Barra Bonita

C o m e ç a  c o m  M
Presidente do PT de Barra Bonita confirma candidato próprio nas eleições de 
outubro; Matheus, Marcopolo e Marcelo disputarão prévia do partido

Sa n d r o  A l p o n t e

O PT de Barra Bonita defi
ne e anuncia até o dia 18 de 
maio quem será o candidato 
a prefeito do partido nas elei
ções municipais de outubro. 
O presidente do diretório mu
nicipal, Jair José dos Santos, 
disse ao O ECO, com exclusi
vidade, que "com certeza ab
soluta o partido terá candida
to a prefeito".

O que ocorre, segundo ele, 
é que o PT tem três filiados 
que querem disputar a eleição. 
São os chamados três emes: o 
vereador Matheus Stangherlin, 
o consultor de empresas Mar

copolo Falkembach Vieira e o 
ex-vereador Marcelo Cavinato 
são os candidatos a candida
to. O nome mais forte, até o 
momento, é o de Stangherlin, 
o petista que melhor aparece 
em pesquisas eleitorais.

De acordo com Jair José 
haverá, até o dia 30 de abril, 
reunião de consenso para ten
tar acordo entre os políticos. 
"A prévia é desgastante por
que é preciso marcar debate, 
disputa e sempre machuca e 
deixa uma ferida", diz o pre
sidente. "Mas se não ocorrer o 
consenso, vamos para as pré
vias que devem ser realizadas 
de 1° a 18 de maio, limite má-

ximo para registrar o nome do 
nosso candidato no diretório 
estadual".

O presidente informa que 
o partido não é obrigado a 
divulgar a decisão, porém is
so não ocorrerá. "Nós vamos 
divulgar até porque estaremos 
próximos das convenções e a 
pessoa que ganhar é quem vai 
liderar todo o processo daí pa
ra frente, ou seja, organização 
do governo, os candidatos a 
vereador, as composições, co
ligações, enfim, será o respon
sável por tudo isso", explica 
Jair José.

O único obstáculo do par
tido serão as restrições impos-

tas pelo diretório nacional que 
nesta semana, através de reso
lução publicada e divulgada 
na quinta-feira 24, proíbe co
ligações do PT com o PSDB e 
DEM em todo território nacio
nal. "Com isso, apesar de ter
mos boa relação com a Fátima 
(Fátima Ricci, possível candi
data do DEM) e o pessoal do 
PSDB, o Manezinho, Cláudio 
do Açougue e Guerrinha, uma 
composição ficou impedida", 
explica o presidente do PT. 
"Ainda não fechamos questão 
com nenhum grupo. É o nos
so candidato a prefeito quem 
vai tratar disso com o diretó
rio e executiva".

p i r a t i n i n g a

Escola estadual adota nova proposta curricular
A escola estadual Eduardo 

Velho Filho, em Piratininga, já 
adotou a nova proposta cur
ricular do Governo Estadual 
que prevê a utilização por par
te do professor de cadernos de 
atividades em todas as escolas 
públicas estaduais. A proposta 
vale para os alunos de quinta 
a oitava séries do ensino fun
damental e de primeiro ao ter
ceiro ano do ensino médio.

Nos primeiros 40 dias de 
aula, os 1.100 alunos da escola 
utilizaram um jornal produzi
do pela Secretaria de Educação

do Estado e no segundo bi
mestre os professores puderam 
contar com os cadernos de 
atividades que servem de guia 
para conduzir os conteúdos 
ministrados em sala de aula.

O material disponibiliza
do contém livros que expli
cam o procedimento do pro
fessor por série e disciplina, 
além de indicar habilidades e 
competências a serem desen
volvidas pelos alunos durante 
o bimestre.

De acordo com a diretora 
da escola, Sílvia Barbieri, o

material foi bem recebido pe
los professores e alunos. Se
gundo ela, o material é muito 
rico didaticamente, bem ela
borado e os alunos que fa
zem parte da rede pública da 
cidade vem sendo instruídos 
pelas diretrizes da propos
ta apostilada "Nunca houve 
uma proposta com metas tão 
claras e com foco na atualida
de" explicou.

Sílvia destacou ainda que 
o material de suporte peda
gógico dá continuidade ao 
sistema de ensino mesmo

que o professor tenha que ser 
substituído ao cobrirem falta 
dos efetivos e temporários, 
dando continuidade no pro
cesso de aprendizagem por 
esse novo método.

e x p o s iç ã o
Vai até o dia 30 de abril a exposição de fotos 'Cem anos 

de Lençóis Paulista' no Espaço Cultura Cidade do Livro. 
Depois disso as imagens vão percorrer a cidade em exposi
ções itinerantes. De 5 a 9 de maio estarão distribuídas nas 
agências do Santander, Itaú e HSBC. O Espaço Cultural 
Cidade do livro fica aberto das 8h às 17h30 e a entrada 
para a exposição é de graça.

c a d a s t r o  l e g a l
A Diretoria de Cultura 

de Lençóis Paulista está 
organizando um cadastro 
de músicos, bandas, gru
pos e conjuntos musicais 
de Lençóis Paulista. O ca
dastro, que vale para todos 
os gêneros musicais, tem 
como objetivo conhecer 
a produção da cidade e 
ajudar na organização de 
festivais e eventos. Os mú
sicos e grupos interessados 
em participar, devem pre
encher o cadastro na Ca
sa da Cultura. Maria Bove 
Coneglian, que fica na rua 
7 de Setembro.

a d o l e s c ê n c ia
Violência sexual contra 

crianças, gravidez precoce 
e prostituição na adoles
cência. Esses são os temas 
centrais do 1° Fórum Mu
nicipal sobre Adolescência 
e Sexualidade, que será 
realizado pelas Secretarias 
de Assistência Social, Saú
de e Educação de Macatu- 
ba, na terça-feira 29, das 
8h às 12h. O evento acon
tece no Teatro Municipal 
Renata Lycia dos Santos 
Ludovico e será aberto a 
toda a população.

m a c a t u b a
Vão de 5 a 9 de maio 

as inscrições para eleição 
dos membros do Conse
lho Tutelar de Macatuba. 
Podem se inscrever pessoas 
de ambos os sexos, maiores 
de 21 anos, que morem no 
município há mais de anos 
e que tenham completado 
o ensino médio. É requisi
to para a função ter experi
ência na área de defesa ou 
atendimento dos direitos 
da criança e do adolescente. 
Os interessados devem pro
curar a Secretaria de Assis
tência Social do município.

m o d a
Vai até a segunda-feira 

28, a Fashion View Bau
ru Shopping - mostra de 
tendências para o inverno 
2008. Além das produções, 
o visitante poderá conferir 
slides explicativos sobre as 
diferentes estéticas com- 
portamentais do século 20, 
que influenciam a moda 
desta temporada. A mostra 
é composta por quatro vi
trines móveis (todas tema- 
tizadas) correspondentes às 
tendências do inverno 2008. 
O cenário está montado na 
praça central do Shopping.

b o r e b i

Câmara de Vereadores aprova verba 
para reforma de centro esportivo

Os vereadores de Borebi 
aprovaram uma verba no va
lor de R$ 60 mil para refor
ma do centro esportivo Pau
lo Zillo. O repasse vem do 
governo federal e o projeto 
de lei que autoriza o prefeito 
Luiz Antonio Finotti Daniel 
(PTB) receber o dinheiro foi 
aprovado na sessão legislati
va da terça-feira 22.

A pauta da sessão ainda 
teve outros dois requerimen
tos aprovados. O primeiro é 
de autoria do vereador An- 
derson Pinheiro de Góes 
(PMDB), o Chiquinho e pe
de ao prefeito uma revisão 
no auxílio transporte para 
quem faz cursinho, curso 
técnico ou faculdade em ou
tras cidades. O reembolso do

valor pago com o transporte 
já foi de 50%. Atualmente 
está em 35%.

Outro requerimento 
aprovado foi do vereador 
Amarildo Bueno (PSDB). Ele 
quer transformar a rua Mario 
de Souza em mão única. O 
motivo alegado é o intenso 
movimento, principalmente 
de caminhões.
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Nas veias da cidade
Na profissão de encanador, Antônio Laurindo Sasso ajudou na construção dos 
principais prédios públicos e particulares de Lençóis Paulista durante décadas

Fernanda Benedetti

A construção da piscina do Marimbondo é lembrada por Sasso

Como encanador, Sasso colecionou histórias e amigos ao longo de seus 71 anos de vida, completados no último dia 22 de abril

Da  Re d a ç ã o

Ele colecionou histórias ao 
longo de décadas trabalhando 
como encanador. Na terça-fei
ra 22, dia em que completou 
71 anos de vida, Antonio Lau- 
rindo Sasso recebeu a repor
tagem do jornal O ECO para 
uma conversa.

As histórias de Sasso, de 
certa forma, também são um 
pouco da história de Lençóis 
Paulista, que na segunda-feira 
28 completa 150 anos. Como 
encanador, ele participou da 
construção dos principais pré
dios públicos e particulares de 
Lençóis Paulista. Suas memó
rias ilustram como era a vida na 
cidade há 50 anos.

Sasso conta que nasceu 
em 1937, na fazenda de seus 
pais que ficava no bairro rural 
de Virgílio Rocha. Ali passou 
sua infância e permaneceu até 
completar seus 18 anos. De
pois disso, seu pai arrendou a

propriedade para a Usina São 
José fazendo com que o traba
lho ficasse mais escasso. Sasso 
resolveu então deixar o lugar 
e vir para Lençóis em busca de 
novas oportunidades. Depois 
de se estabelecer, já arranjou 
trabalho na oficina dos irmãos 
Aielo, que ficava na esquinas 
das ruas XV de Novembro e No
ve de Julho.

"Naquele lugar eles tinham 
uma loja que vendia canos, co
tovelos e mais para cima um 
pouco, em fTente à padaria do 
Mário, eles tinham uma oficina 
que fabricava e concertava os 
alambiques de pinga, tudo de 
cobre. Eu fui lá e comecei como 
ajudante", lembra Sasso.

Depois de trabalhar quatro 
anos na oficina resolveu se
guir outra profissão. Foi assim 
que virou encanador, trabalho 
que exerceu por 37 anos até 
se aposentar. Com isso teve a 
oportunidade de participar da 
construção do Hospital Nossa

Senhora da Piedade e do Hos
pital dos Canavieiros, do posto 
de Saúde da avenida Brasil, da 
Rodoviária, de várias escolas, 
do legendário Cinema Guarani, 
do estádio Archângelo Brega, 
o Bregão, do asilo, do Lar das 
Crianças, fórum, CEM (Clube 
Esportivo Marimbondo), só 
para citar os principais.

De certa forma, ele sente 
que acompanhou de perto o 
desenvolvimento econômico e 
as mudanças sociais que a ci
dade passou. "Entre os projetos 
que mais me marcaram estão o 
da construção da piscina gran
de lá do clube, que eu trabalhei 
desde a fundação. Eu fiz toda a 
parte de encanamentos, calhas 
e tubulações. Na fundação da 
Zabet, no início de 60, desde o 
alicerce eu já vinha encanando 
água e acompanhei o cresci
mento da fábrica até os anos 
80", ressalta.

Outra obra que Sasso não 
esquece é a troca de encana

mento da rua XV de Novembro 
-  trabalho realizado durante o 
governo de Antonio Lorenzetti 
Filho. "Em 1960, o seu Tonico 
me contratou para trocar toda 
tubulação de água da rua XV, 
tirar os canos mais finos e co
locar outros mais grossos, sob 
a supervisão de Armando Pas- 
quareli. Foi um trabalho longo 
porque a rua era toda de para- 
lelepípedos e dava muito traba
lho", comenta.

O encanador trabalhou 
também no asilo, onde con
ta, desenvolveu um sistema de 
aquecimento de água que era 
considerado pioneiro para a 
época, uma que vez que garan
tia água quente para o banho 
e para os afazeres domésticos. 
"Funcionava assim: um sistema 
de encanamentos era montado 
partindo da caixa de água, pas
savam dentro dos fogões à lenha 
e retornavam novamente para a 
caixa, mantendo, dessa forma, 
toda a água quente", destaca.

Sasso lembra da cons
trução do ambulatório de 
especialidades da avenida 
Brasil. Lá, além de expe
riência para o currículo, 
ganhou um grande ami
go. A obra foi realizada na 
década de 70.

Foi trabalhando ali que 
ele conheceu e ficou amigo 
de Rafael Toscano, historia
dor, radialista e escritor, na
tural da cidade de Jaú. Sasso 
gosta de brincar que Tosca
no era uma espécie de 'Ale
xandre Chitto' de Jaú. Entre 
as obras que deixou, está a 
biografia do comandante 
João Ribeiro de Barros. In
felizmente, Toscano faleceu 
em fevereiro deste ano.

Além dos trabalhos aca

dêmicos, o jauense também 
ajudava um tio, que era 
proprietário da construtora 
contratada para levantar o 
ambulatório. Foi assim que 
os caminhos se cruzaram. 
Depois disso, Sasso sempre 
era chamado por Toscano 
para realizar trabalhos em 
toda região.

"Ele vinha de Jaú com 
o seu cunhado, José Maria 
Lata, que é meu amigo até 
hoje, e passava na minha 
casa para fazer trabalhos 
em Pirajuí, Cafelândia, Bo- 
racéia, Igaraçu, entre outros 
lugares". O último encontro 
dos dois amigos aconteceu 
há três anos, na cidade de 
Jaú. As histórias e a saudade 
permanecem.

Q u a lip h a tm a
FARMACIA E MANIPULAÇAO

DISK ENTREGA 3264-7226
RUA 13 DE MAIO, 718- CENTRO - LENÇÓIS PAULISTA
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M aste r 1000
- Corte com fio de nylon, ideal 

para acabamentos.
- Corte com lâmina de três 

pontas para gramados e , ' 
vegetação mais alta.

- Lâmina de três pontas acompanha o 
produto. O fio de nylon e outras lâminas 
podem ser adquiridas separadamente.
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Confira quem aniversaria no mês 
de abril e quem aproveitou o fim de 
semana e o feriado para passear com a 
família, os amigos e o namorado.

Cintia Fotografias

Maria Luísa comemorou o 1° aniversário no dia 20, ao lado 
da mamãe Valéria e do papai Juliano. Parabéns!

Bruno completa seis aninhos hoje.
Parabéns dos pais!

Marco Túlio completou 
um ano no dia 19

Cintia Fotografias

Marcos Valentim aniversariou 
ontem. Parabéns das netas Aline 

e Gabriela, e de toda a família.
. i|

Igor Rafael comemorou 10 anos ao 
lado da família

Jornal O ECO

Miriam comemorou seu 15 anos 
com uma super festa no UTC

Cintia Fotografias Cintia Fotografias

A coreógrafa Janaina Paccola parabeniza 
o Grupo Ativo Estúdio Corpus pelos 

troféus ganhos em Ourinhos

Cintia Fotografias
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D I E T A
Carol Guedes/Folha Imagem

Quando o
peso engana
Estudo com mais de 2.000 pessoas 
mostra que 62% daquelas que estão 
com peso adequado têm muita gordura 
corporal, ficando mais sujeitas a 
problemas de saúde ligados à obesidade

a m a r il is  l a g e

Então você sobe na balan
ça, vê o ponteiro bater no peso 
adequado e suspira aliviado: 
por enquanto, está livre de to
dos aqueles problemas que a 
obesidade traz, como diabe
tes, hipertensão etc. Será? Há 
duas semanas, pesquisadores 
da Clínica Mayo, nos EUA, 
divulgaram um conceito que 
pode tirar o sono (e o apetite) 
de muita gente: a "obesidade 
do peso normal". O termo foi 
criado após um estudo no qual 
foram avaliadas 2.127 pessoas 
com IMC (índice de massa cor
poral) considerado adequado. 
O IMC é um dos métodos mais 
populares no que se refere à 
obesidade: consiste em relacio
nar o peso à altura por meio de 
uma equação (veja o quadro ao 
lado) e ver o resultado em uma 
tabela; se o número estiver entre 
18,5 e 25, o peso é considerado 
adequado. O que a pesquisa 
constatou, porém, é que essa 
conta não é tão simples: o IMC 
não distingue a massa muscu
lar da gordura, e é aí que mo
ra o perigo. Como a gordura é 
mais leve do que a massa mus
cular, a substituição de mús
culos por tecido adiposo pode 
ocorrer sem alterações sensíveis 
no peso. E foi isso que os pes
quisadores verificaram: mais da 
metade das pessoas analisadas 
tinha excesso de gordura cor
poral - mais de 30%, no caso 
das mulheres, e mais de 20%, 
no caso dos homens. O resulta
do desse quadro é preocupan
te: ao avaliar a saúde dos parti
cipantes, os cientistas descobri
ram que, mesmo com um peso 
normal, quem tinha excesso de 
gordura corporal estava mais 
vulnerável a doenças tipica
mente associadas à obesidade. 
"As pessoas com 'obesidade do 
peso normal' tinham 2,5 vezes

mais chances de desenvolver 
síndrome metabólica do que 
quem não tinha o problema. O 
risco de anormalidade no nível 
de colesterol ou de marcadores 
de risco cardiovascular, como 
alto índice de triglicérides, era 
aproximadamente duas vezes 
maior", disse à Folha o autor 
do estudo, Francisco Lopez- 
Jimenez, cardiologista na Clíni
ca Mayo em Rochester, EUA. O 
próximo passo, diz, é mensurar 
o risco que essas pessoas têm 
de morrer por problemas cardí
acos. Ao todo, 62% das pessoas 
pesquisadas foram diagnosti
cados com "obesidade do peso 
normal", de acordo com o pes
quisador mexicano. No Brasil, 
não há dados equivalentes. O 
que se sabe é que 43% da popu
lação está acima do peso (com 
IMC superior a 25), segundo o 
"Mapa da Saúde do Brasileiro", 
divulgado neste ano pelo Mi
nistério da Saúde e pela USP 
(Universidade de São Paulo). O 
problema atinge principalmen
te homens: 12,9% têm obesida
de - o que, no país, é definido 
como um IMC superior a 30. 
Para Ana Dâmaso, professora 
do departamento de biociên- 
cias da Unifesp (Universidade 
Federal de São Paulo), a des
coberta da Clínica Mayo sobre 
um novo padrão de obesidade 
reflete mudanças importantes 
que a sociedade sofreu nas úl
timas décadas: passamos a ter 
uma alimentação pior e a fazer 
menos exercícios. Isso alterou 
o padrão de composição cor
poral. Hoje, somos mais pro
pensos a ter menos músculos e 
mais gordura do que os nossos 
avós. Há vários métodos para 
medir a gordura, mas não tão 
simples quanto o IMC (veja no 
quadro abaixo). "O IMC está 
menos sensível do que há 30 
anos. Agora, mesmo quem tem 
o IMC normal pode ter exces-

CENTRO DE 
REABILITAÇÃO

CROI DRALE IMPLANTES
CONVÊNIOS:

Grupo Lwart - Omi Zillo - Pânico 
São Francisco - Associação

I financiam ento  em ate 60 X

Dr. A le x a n d re  R ayes
CIRURGIÃO DENTISTA 

CROSP: 73832

Rua: Cel. Joaquim Gabriel, 344 
Centro Lençóis Paulista - SP 

Fone: (14) 3264-4695

Pessoas que tem um IMC de magros, mas tem alto percentual de gordura corporal; na foto, Renata Maia de Almeida Serro.

so de colesterol ruim, glicemia 
alta e outros problemas decor
rentes do padrão alimentar e 
do sedentarismo", diz Dâmaso, 
que desenvolve pesquisas sobre 
obesidade no Cepe (Centro de 
Estudos em Psicobiologia e 
Exercício), da Unifesp. "Esse 
estudo soa como um alerta: a 
procura de fatores de risco pa
ra doenças cardiovasculares e 
diabetes não deve se limitar às 
pessoas que são visivelmente 
obesas", afirma Márcio Manci- 
ni, presidente da Abeso (Asso
ciação Brasileira para o Estudo 
da Obesidade e da Síndrome 
Metabólica).

BARRIGA E CORAÇÃO
Um dos principais riscos 

decorrentes da obesidade - tan
to em seu conceito tradicional 
como na nova "obesidade do 
peso normal" - é relacionado 
à saúde cardiovascular. E, nes
se sentido, a principal vilã é a 
gordura visceral. Localizada no 
abdômen, essa gordura envol
ve órgãos como coração e pul
mões e possui um "funciona
mento" específico: "É como se 
a lipólise (quebra de gordura) 
fosse feita em maior quantida
de, com um menor controle de 
qualidade", explica Ruy Lyra, 
presidente da SBEM (Socieda
de Brasileira de Endocrinologia 
e Metabologia). Além de afetar 
a ação de substâncias como os 
hormônios sexuais, a gordura 
visceral libera uma quantida
de maior de ácidos graxos, que 
podem se acumular no fígado, 
levando a uma piora dos índi
ces do colesterol "ruim" e esti-
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mulando a produção de glicose 
- o que, em pessoas com predis
posição, pode levar à resistên
cia insulínica e ao diabetes. Es
se acúmulo de gordura visceral 
depende de aspectos genéticos 
e de fatores comportamentais, 
como o consumo elevado de 
alimentos ricos em gorduras 
saturadas e o sedentarismo. 
Pessoas com um corpo em for
ma de maçã, no qual braços, 
pernas e rosto são finos, mas o 
tronco é largo, têm mais chan
ces de acumular gordura visce
ral - gerando a famosa "barriga 
de chope". Esse modelo atinge 
mais homens e mulheres na 
menopausa e também tende a 
se tornar mais comum com o 
avançar da idade, afirma Tho- 
mas Szego, presidente da So
ciedade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica no Esta
do de São Paulo. Já as mulheres 
em idade fértil costumam ter o 
corpo em forma de pêra, com 
acúmulo de tecido adiposo nas 
pernas e na região dos quadris. 
De modo geral, a gordura sub- 
cutânea é considerada menos 
danosa para a saúde cardíaca, 
mas isso é questionado por 
Lopez-Jimenez, da Clínica 
Mayo. Segundo ele constatou 
na pesquisa, as pessoas que 
apresentaram "obesidade do 
peso normal" e maiores riscos 
cardiovasculares não tinham, 
necessariamente, uma barriga 
avantajada. "A gordura visceral

parece ser mais ativa na pro
dução de substâncias nocivas 
ligadas a doenças cardíacas. 
Mas, parece que a importân
cia da gordura subcutânea na 
parte superior do corpo (tórax, 
braço e mesmo ao redor do ab
dômen) tem sido negligencia
da", diz. "São necessários mais 
estudos para determinar qual 
distribuição de gordura é mais 
associada a riscos cardiovascu- 
lares, porque nós não acredita
mos que isso seja tão simples 
quanto dividir a gordura em 
visceral e subcutânea", afirma. 
Uma possibilidade levantada 
pelo pesquisador é que a dife
rença esteja na gordura da parte 
superior do corpo em compa
ração à localizada nos quadris 
e nas pernas. Segundo o estudo 
da Clínica Mayo, só um em ca
da dez participantes com "obe
sidade do peso normal" tinha 
uma circunferência abdominal 
acima do indicado - o limite 
norte-americano, porém, é di
ferente do brasileiro. Na pes
quisa, o valor adotado foi de 
até 102 cm para homens e 88 
cm para mulheres.

TENDÊNCIA
Para Mancini, da Abeso, o 

estudo da Clínica Mayo apon
ta para uma direção comum 
a várias áreas: a busca por li
mites cada vez mais restritivos 
em indicadores de saúde. Ele 
cita como exemplo a redução

dos valores máximos de glice- 
mia, de colesterol e de hiper
tensão - neste último, a reco
mendação é que pessoas com 
fatores de risco como diabetes 
busquem manter a pressão 
num índice ainda mais baixo 
do que 12 por 8. "Esses limites 
estão sendo reduzidos porque, 
no fundo, não existem esses 
valores de corte. No que diz 
respeito ao IMC, o limite é 25, 
mas sabe-se que quem tem 20 
está melhor de saúde. A ten
dência é esses valores irem se 
modificando", afirma Manci- 
ni. Além disso, as pessoas têm 
de atentar para o fato de que é 
o conjunto de indicadores que 
importa, e não só um, ressalta 
Daniel Magnoni, cardiologis
ta do Hospital do Coração e 
diretor do Imen (Instituto de 
Metabolismo e Nutrição). As
sim como o IMC, o percentual 
de gordura corporal não pode 
ser adotado sozinho. "Para 
quem quer prestar atenção na 
obesidade, as dicas são: calcu
le o IMC, observe se a barriga 
não está grande, busque man
ter um estilo de vida saudável, 
saiba quais são as doenças re
correntes na sua família e ana
lise as novidades sobre fatores 
de risco para saber quais o afe
tam. Cada uma dessas coisas 
vai dar um viés diferente, e, 
por isso, tudo deve ser avalia
do. Não existe uma matemáti
ca ou um teste para a saúde."
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C I R A N D A  DE P E D R A

Enfim , um  cara do bem
Bruno Gagliasso tem a chance de viver o seu primeiro mocinho

FOLHAPRESS

Bruno Gagliasso tem 26 
anos e uma carreira na TV que 
ainda não completou uma dé
cada. Nesse curto período, o 
ator conseguiu reunir em seu 
currículo personagens bem di
ferentes um dos outros, como o 
homossexual Júnior, de 'Améri
ca' (2005), e o mau-caráter Ivan, 
de 'Paraíso Tropical' (2007).

Em 'Ciranda de Pedra', 
próxima novela das seis, com 
estréia prevista para 5 de 
maio, o ator terá a chance de 
dar vida ao que considera ser 
o primeiro mocinho de sua 
carreira. "O Eduardo é bonzi- 
nho em todos os sentidos. Eu 
nunca fiz um cara assim. Eu 
só peguei perturbado, caipi
ra, homossexual, malandro e 
mau-caráter. Estou adorando 
porque isso era o que eu mais 
queria fazer. Tudo na minha 
vida acontece no momento 
certo", diz Gagliasso.

"Ele é um mocinho de ati
tude, um cara que sabe o que 
quer e que não ouve desafo
ro. Não quero fazer o óbvio. 
Nunca fiz e não será agora que 
irei fazê-lo", emenda o ator. 
Na trama de Alcides Noguei
ra, que terá como cenário a 
cidade de São Paulo no ano 
de 1958, Eduardo é um en
genheiro recém-formado que 
trabalha em uma metalúrgica 
como faxineiro, mas que con
segue se destacar na empresa 
depois de conquistar a con
fiança do empresário Cícero 
Cassini (Osmar Prado).

Enquanto trabalha duro, 
o personagem engata um na
moro sério com a professora 
primária Margarida, vivida por

Bruno Gagliasso que fará seu primeiro personagem "mocinho"

Cleo Pires. O relacionamento 
dos dois irá por água abaixo 
quando o mocinho se encantar 
por Virgínia (Tammy Di Cala- 
fiori) - o que acontecerá logo na 
primeira vez em que ele se de
parar com a filha de Laura (Ana 
Paula Arósio). "Ele começará a 
novela ao lado da Margarida, 
mas logo depois vai acabar se 
envolvendo em um triângulo 
amoroso", adianta o ator.

Assim como a maior parte 
do elenco de 'Ciranda de Pe
dra', Gagliasso não quis saber 
muitos detalhes da primeira 
versão da novela, que foi ao ar 
em 1981. "O livro (romance 
homônimo de Lygia Fagundes 
Telles que inspirou a trama) e 
a novela são referências. A atu
al 'Ciranda de Pedra' não é um

remake. Nossa profissão é criar, 
não copiar", fala Gagliasso.

Para dar vida a Eduardo, o 
ator fez uma pesquisa sobre os 
anos 50. "A maior preparação 
para fazer um personagem co
mo ele é entrar na época em 
que a novela se passa. Se pen
sarmos, 1958 não está tão dis
tante da gente. Foi um ano de 
grandes acontecimentos para o 
Brasil. Em 58, fomos pela pri
meira vez campeões do mundo 
no futebol, surgiram a boneca 
Barbie e o bambolê", enume
ra. "É fácil entender essa época. 
Há grandes filmes, como os de 
James Dean e Marlon Brando. 
Enfim, o ano de 1958 está ao 
alcance e dentro de nós. Basta 
resgatar", finaliza o ator. (Ana 
Carolina Rodrigues)

O QUE  V A I  a c o n t e c e r  NAS  N O V E L A S
M ALHA ÇÃO

Segunda: Béatrice beija 
Adriano. Montanhas pega 
o buquê de Béatrice. Félix 
expulsa Angelina de casa 
e ela dorme no galpão da 
escola com Bruno.

Terça: Os alunos fofocam 
sobre Bruno e Angelina. Do
mingas dá um depoimento 
emocionante no programa 
de Mafalda. Débora arma 
para Gustavo se decepcio
nar com Angelina.

Quarta: Félix demite Adria
no e decide fugir do Brasil.

Quinta: Felipa vai ao pro
grama de Mafalda e difama 
Domingas. Gustavo desco
bre as armações de Débora 
e decide reconquistar An
gelina.

Sexta: Mafalda acusa Do
mingas de ser uma farsa. 
Fernandinho pede Domin
gas em namoro. Félix se 
desespera ao ver Joaquim, 
mas percebe que está cer
cado por policiais.

DESEIO PROIBIDO

Segunda: Teresa dispensa 
Diogo. Eleanora e Clemen
te se despedem com um 
beijo. Magnólia dá as bo
as vindas a André e Edith. 
Guilhermina foge de casa e 
Gaspar descobre.

Terça: Raquel volta a Pas- 
saperto acompanhada do 
sargento Albucacys. Gas
par e Guilhermina se acer
tam. Escobar decide levar 
Ana para São Paulo. Cân
dida conta a Padre Inácio 
que está sendo ameaçada 
de despejo.

Quarta: Ciro canta para 
Florinda, que o despreza. 
Escobar e Ana chegam a 
São Paulo. Guará fotografa 
Padre Inácio e distribui san
tinhos para sua campanha. 
Lídio pede Dulcina em ca
samento. Chico beija Edith. 
Diogo joga fora tudo o que 
era de Henrique.

Quinta: Até o fechamento 
desta edição, a emissora 
não havia divulgado os de
mais capítulos.

Sexta: Apresentação do úl
timo capítulo.

Sábado: Reapresentação
do último capítulo.

_____ B ELEZA  PURA_____

Segunda: Raul convence 
Suzy a assumir o namoro. 
Norma arma para aterro
rizar Dominique. Felipe e 
Rakelli vencem Robson e 
Sheila no concurso de dan
ça. Betão decide ir à reu
nião de pais do colégio de 
Anderson.

Terça: Anderson revela aos 
colegas a profissão de Betão 
e todos adoram suas histó
rias. José Henrique engana 
Guilherme.

Quarta: Sheila chantageia 
Norma. Débora se muda 
para a casa de Eduardo. 
Norma continua assom
brando Dominique, mas 
cai numa armadilha prepa
rada por ela e pelo irmão. 
Guilherme revela a Robson 
sua conversa com José Hen
rique e ele pressiona o ad
vogado.

Quinta: Norma é desmas
carada e Guilherme rompe 
com ela. Ivete conta a Joana 
porque abandonou Gaspar. 
Mateus convence Renato 
a contratar Betão. Sheila 
seduz Robson e os dois se 
beijam. Gaspar e Ivete se 
encontram.

Sexta: Norma sabota a 
festa de inauguração da 
clínica de Joana, que cul
pa Guilherme. Suzy faz 
uma cópia da chave da ca
sa de Raul. Eduardo obri
ga Fernanda e Luiza a se 
comportarem.

Sábado: Joana e Guilher
me discutem. Felipe rompe 
com Rakelli. Suzy leva um 
frigobar cheio de cremes 
para a casa de Raul. Norma

encontra Guilherme no ele
vador, quando recebe um 
telefonema chantageando- 
a pelo acidente do Carcará, 
e se descontrola.

_____ DUAS CARAS_____

Segunda: Juvenal perdoa 
Socorro e Jojô a aceita de 
volta. Sílvia tenta atacar Re
nato, mas é impedida por 
Ezequiel. Amora impressio
na Bernardo. Maria Paula 
briga com Sílvia.

Terça: Dália, Heraldo e 
Bernardo descobrem que 
o restaurante está no ver
melho. Zidane pede Gislai- 
ne em casamento. Juvenal 
consola Guigui. Waterloo, 
por exigência de Andréia, 
liberta Petrus. Gabriel e 
Eva comemoram o retor
no do filho.

Quarta: Antônio discute 
com Débora, que passa 
mal. Lucimar socorre Dé
bora e diz a Antônio que 
ela está grávida. Dália e 
Heraldo pressionam Ber- 
nardinho. Sílvia denuncia 
Ferraço.

Quinta: O delegado per
gunta a Maria Paula sobre 
Adalberto Rangel. Bárbara 
chora ao saber da morte 
de Ronildo. Petrus evita Bi- 
jouzinha. Antônio procura 
João Batista e diz que Dé
bora está grávida.

Sexta: Geraldo mostra uma 
foto de Alzira no jornal e Ju
venal o rasga. Sílvia invade 
a casa de Ferraço e conta 
à mãe que o denunciou. 
Branca avisa Ferraço e pro
íbe a entrada da filha em 
sua casa.

Sábado: Branca conver
sa com Gioconda e Lenir, 
quando Sílvia entra em sua 
casa como se nada tivesse 
acontecido. Andréia dis
pensa Waterloo. Ezequiel 
reabre a igreja. Amora diz 
que vê Denise no destino 
de Geraldo. Maria Paula diz 
a Ferraço que aceita se ca
sar com ele.
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Á r i e s
L *  Se você necessitar 
H  de alguém para 

1 ajudá-lo a solucionar 
problemas e negócios 

importantes, escolha-o com muito 
cuidado. A saúde vai melhorar mais 
ainda, bem como suas chances em 
todos os setores.

l e ã o
Atitudes urgentes e 
decisivas poderão ser 
tomadas e, desde que 
as direcione de forma 

construtiva, serão fonte de bons resul
tados práticos e financeiros. Um novo 
empreendimento profissional poderá 
ser iniciado.

s a g i t á r i o
Fase que lhe propicia 
alguns resultados 
satisfatórios, principal
mente em se tratando 

de planos para o futuro. Todavia, deve
rá confiar-desconfiando de quem quer 
que seja, cuide da saúde e evite desor
dens que possam afetar sua moral.

t o u r o
Suas boas qualidades 
e habilidades, influen
ciarão de maneira 
benéfica, pessoas im

portantes para você ou de sua família. 
O  trabalho, as empresas e o amor es
tão em bom aspecto. Viagens podem 
ser feitas sem problemas.

v i r g e m
P ç y  O sucesso que obtiver 

será repetido nos 
próximos dias, pois 

^ "  terá a colaboração de 
amigos e pessoas bem situadas finan
ceiramente. Fará passeios agradáveis 
que redundarão em novas amizades. 
Êxito no campo profissional.

c a p r i c ó r n i o
Melhora total em 

^  todos os assuntos 
profissionais, sociais 
e financeiros se farão 

sentir neste momento. Aproveite para 
passeios e para se unir com amigos 
e entes queridos. Poderá encontrar a 
pessoa que irá amar.

G ê m e o s
W z ^  Todas as portas se 
Ww ▼ abrirão, bastando 

encarar a vida com 
otimismo e decisão 

de aproveitar as boas oportunidades. 
Não se entregue a sanha dos inimigos 
ocultos nem descuide de sua saúde.

l i b r a
Terá bons resultados 

M  em novas associa
ções, melhor ainda se 
forem com pessoas 

amigas. Um pouco de desarmonia em 
sua vida conjugal, tudo acabará bem. 
Novas idéias e estudos elevados pode
rão entusiasmá-lo bastante.

^ 0 0 ^  a q u á r i o
Propícia influência 

^  J Í  para cultivar os dons 
de seu intelecto, seu 
espírito filosófico 

e otimista e seu desenvolvimento 
mental. Fará ótimas relações sociais e 
propícias amizades.

aspectos profundos de seu psiquismo. 
Poderá haver certa oscilação emocio
nal e melancolia, além da habitual.

e s c o r p i ã o
Boas notícias estarão 
previstas para você 
nesta fase. O momen
to é dos melhores pa

ra todas as associações, ao casamento, 
para a vida conjugal e para unir-se a 
outra pessoa. Bom na saúde e a cor 
da sorte é a vermelha.

p e i x e s
Fase positiva para 
a realização de ne- 

B L '  gócios além de suas 
condições monetá

rias, mas muito propício ao seu pro
gresso profissional, moral e social. A 
pessoa amada estará disposta a você.

L A Z E R  E p a s s a t e m p o
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MEOPAnCA

Disk Remédios 
3264-3340

RUA ANITA GARIBALDI, 650

REVENDA C A Z O
Produto de excelente 
qualidade e aceitação

Presença marcante 
em mídia nacional

Treinamento e 
apoio a vendas

Ganho médio mensal:

R $  1 .0 8 0 ,0 0
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Fernanda Benedetti

vip
da redação

PAPO DE MUSICO Quinta-feira, a 
dupla sertaneja lençoense André & 
Matheus encontrou a dupla mineira 
Victor & Léo, considerada o fenômeno 
do momento. Os mineiros fizeram o 
show de abertura da 31^ Facilpa (Feira 
Agropecuária, Comercial e Industrial 
de Lençóis Paulista), mas antes deram 
uma palhinha para o programa que os 
lençoenses apresentam na TV Record. 
O papo com Victor & Léo e com 
outros astros da música sertaneja pode 
ser conferido todos os domingos, a 
partir das 10h30, na Record.

Fotos: Cíntia Fotografias

O diretor comercial do jornal 
O ECO, Anderson Prado 
de Lima, completa mais 

um ano de vida amanhã. A 
comemoração será ao lado 

dos amigos queridos, como 
a empresária Marta Rocha 

(na foto) e dos familiares, em 
alto estilo. A equipe do jornal 

O ECO o presenteia com 
votos sinceros de sucesso e 
felicidade, tanto na carreira 

profissional, nos estudos, 
como, principalmente, na vida 
pessoal. Toda sorte do mundo!

ESGOTADO Em menos de 
quatro horas esgotaram os 
ingressos para o show do 
Bee Gees Alive. O grupo se 
apresenta no CEM (Clube 
Esportivo Marimbondo), no 
dia 10 de maio. O presidente 
do clube, Antonio Carlos 
Rocha informou que a 
diretoria está reorganizando 
as mesas com o objetivo de 
disponibilizar mais lugares. 
"Gostaria que ficasse claro 
que não houve nenhum 
privilegiado na venda de 
ingressos. Conseguiram 
comprar os associados 
que ficaram na fila. Não 
podemos colocar muitas 
mesas, porque isso vai gerar 
um desconforto, mas nos 
comprometemos a aumentar 
o número de ingressos ao 
máximo possível. Além 
disso, lamentamos todo 
o transtorno pelo qual 
os associados passaram", 
declarou. O presidente do 
clube se comprometeu a 
divulgar como vão ficar o 
dia e horário de venda de 
mais ingressos na próxima 
semana.

e m a â c v
Marcelo Aparecido Paes, o padre Marcelinho, da paróquia 

de São Pedro e São Paulo, em Lençóis Paulista, recebeu o título 
de Cônego em cerimônia realizada no dia 19. Na quinta-feira 
24, celebrou nove anos de sacerdócio com uma missa especial 
para os católicos da paróquia. Já a paróquia Nossa Senhora 
Aparecida faz festa pelo aniversário do padre Celso Machado 
Lima. Ele completa idade nova na terça-feira 29.

O recém-chegado padre Celso 
faz aniversário na terça-feira

Cíntia Fotografias

Na foto, padre Marcelinho ao lado dos pais

Quem também assopra as velinhas no mês de abril é a jornalis
ta Marister Morais. Ela completou idade nova no último sába
do, 19 de abril. A comemoração especial foi ao lado do marido 
Irani. A jornalista recebe beijos, abraços e votos de felicidade e 
sucesso dos amigos do jornal O ECO.

ALIANÇA
O casal José Rodolfo Bozan Ma- 
zzanatti, o Preto, e Angélica Cris
tina Bento trocou alianças no sá
bado 19, em cerimônia realizada 
na Matriz de Santo Antonio, em 
Macatuba. Na próxima semana, 
os noivos vão curtir a lua-de-mel 
no Rio de Janeiro. Preto é neto do 
renomado músico macatubense, 
Orlando Bozan, e herdou do avô 
o gosto pela música.

MAIS FESTA
Ainda em Agudos, amanhã é o aniversário de Ulisses Dias, figu
ra bastante conhecida na cidade, principalmente pelo trabalho 
que realiza como voluntário pela Rede de Combate ao Câncer. 
Ele recebe os parabéns da esposa Aparecida. Felicidades!

beleíreíro 
eManícure

W  inicio das aulas julho

Sobrancelhas

EFAC
Escola de Formação 
e Aperfeiçoamento 

de Cabeleireiros

EXAMES MÉDICOS DO TRABALHO
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PCMSO, PPRA, LTCAT ^
TREINAMENTOS
• Brigada de Incêndio • CIPA
• Primeiros Socorros • Produtos Químicos
• Proteção Auditiva • Proteção Respiratória

• Uso e conservação de EPI^S
M atriz
Av. Pref. Jáco m o N icolau Paccola, 5 9 6  S Lençóis Pta 
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Site: w w w .ebaconsultoria.com .br
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Ao completar 150 anos, Lençóis Paulista mostra sua força na microrregião e O ECO traz edição especial

HINO OFICIAL 
DE LENÇÓIS PAULISTA

Letra e Música de Poério Zillo

Parabéns Lençóis Paulista! 
Por tua fé e tradição, 

Por teu povo honrado e forte, 
Consciente e cristão.

Das tuas lutas no passado 
Às conquistas do presente, 

Te fizeste solo amado 
Dos teus filhos competentes.

Terra de entrada de valentes bandeirantes, 
De antigo povo nas suas lutas tão constantes, 

De um povo forte de além-mar que após chegou, 
Que aqui venceu e se irmanou.

Tuas indústrias, tuas lavouras, 
Os teus grandes canaviais, 

São conquistas, são riquezas 
Que não morrerão, jamais.

Tua cultura, teus esportes, 
E o dever social, também, 

São virtudes que proclamam 
A justiça, o amor e o bem.

Lençóis Paulista, antes boca do sertão, 
que hoje é marco de progresso da nação, 

Que se destaca por sua raça tão viril, 
Que honra São Paulo e o Brasil!

Co n c e iç ã o  G ig l i o l i  
Ca r p a n e z i

Na próxima segunda-fei
ra, dia 28 de abril, Lençóis 
Paulista completa 150 anos 
de existência. Neste período, 
muita coisa mudou. A popu
lação maciça de imigrantes 
italianos foi dando espaço a 
outras culturas. A chegada de 
nordestinos que vieram para 
cá em busca de trabalho nas 
lavouras canavieiras deram 
um outro rosto para Lençóis 
Paulista. De um lado, a força 
da cultura européia com os

italianos e espanhóis, em sua 
maioria. Do outro, a garra de 
nordestinos e mineiros que 
chegaram a região dispostos a 
melhorar de vida.

Nesta miscelânea de povos, 
surge a Lençóis Paulista que se 
firma como sede da microrre- 
gião. Um município com pou
co mais de 60 mil habitantes, 
mas de uma economia forte, 
de um povo que ama sua terra 
e sabe trabalhar para o pro
gresso de sua cidade.

Com um parque indus
trial composto por 82 em
presas, um setor varejista

onde se encontra de tudo e 
que mostra sua força com a 
chegada de grandes redes de 
eletroeletrônicos, Lençóis 
Paulista se orgulha em poder 
comemorar 150 anos.

O município tem muito 
o que comemorar. A começar 
por um orçamento previsto na 
casa de R$ 100 milhões. Na li
nha da história é possível ver 
não só a evolução financeira, 
mas a cultural também. Mais 
de 90% dos lençoenses são 
alfabetizados. Hoje, todas as 
crianças estão na escola. Inde
pendente de qualquer coisa,

situação econômica, distância 
da escola ou se é especial ou 
não. A inclusão de crianças 
portadoras de necessidades es
peciais é uma realidade. E isso 
deve ser comemorado.

O tratamento de água e a 
coleta de esgotos fizeram com 
que a temida verminose do 
século 19 e que tanta criança 
matou não passe de uma lem
brança. Hoje, os lençoenses 
pouco morrem por doenças 
que poderiam ser evitadas. O 
tétano deixou de ser o grande 
vilão das mulheres que da
vam a luz e das crianças que

sucumbiram diante do 'mal 
de sete dias', como a doença 
foi conhecida no passado. As 
campanhas de vacinação são 
seguidas à risca.

Na economia, não tem co
mo não perceber as mudan
ças. Nestes 150 anos, Lençóis 
Paulista acompanhou o país e 
deixou de ser uma região onde 
as pessoas viviam exclusiva
mente da agricultura para ter 
um importante parque indus
trial. Como é bom andar por 
este Brasil e encontrar marcas 
conhecidas dos lençoenses 
como o macarrão Orsi, a bo

lacha Zabet, a carne da marca 
Frigol, o álcool combustível 
que movimenta a frota bra
sileira, o açúcar, as cartolinas 
que correm as salas de aulas e 
que tiveram a matéria-prima 
produzida pela Lwarcell. Isso 
sem falar dos caminhões que 
coletam óleo usado para a re
ciclagem. O feijão Ubirama, o 
arroz Safra Sul e uma gama de 
outros produtos que agora me 
fogem a memória.

Por isso tudo e muito 
mais, parabéns Lençóis Pau
lista pelos seus 150 anos de 
existência.



150 anos de 
Lençóis Paulista
Lençóis Paulista cresce e 
se desenvolve a cada dia 
como trabalho de seu 
povo. Todos em uma 
busca contínua pelo 
desenvolvimento 
e um futuro justo 
e mais digno 
para todos.

Deputado Federal
M e n d e s  T h a m e

Abraço feliz a população de LençÓis P au lis ta , cumprimentando 
a todos pelos 150  anos de progresso e contemplando o futuro 

promissor construído pela força da sua gente.

--------------  Sempre presentb!^

Parabéns a Lençóis Paulista
pelos seus 150 anos.

JOSESERBA
GOVERNADOR

i PEDRO TOBIAS
l  DEPUTADO ESTADUAL

GERALDO ALCKMIN
EX-GOVERNADOR

Nossos votos de progresso e desenvolvimento a essa 
importante cidade da nossa região: Lençóis Paulista.

NóS;^da P re fe itu ra  de. Areiópolís  

L:: ^ ’ i ^ â r j a b e n i z á r n t ) s

r -  |,rençp^ense|ppr mais urn
r ^ - ’rv. ■ “ s l j p ^ f a ç ã o ^ e

IV i m e n t Ò!

GOVERNO DE AREIÓPOUS
JUNTOS REALIZANDO

Comemorar ISO anos de uma das 
mais importantes cidades da 

região do médio tiete é um 
orguíão, aíém de uma imensa 

satisfação. draSaíãarpor essa 
gente, conquistar amigos e 

respeitar vaíores tem sido 
um dos nortes do meu 

compromisso com 
toda comunidade 

pauCista.

DEPUTADO

Arnaldo lardím
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1 S5 S 150 anos
C r is t ia n o  G u ir a d o

A educação na Lençóis Pau
lista do século 21 vai muito 
bem, obrigado. Na cidade, o 
setor tem estrutura e qualida
de de ensino para fazer frente 
a qualquer município brasilei
ro e resultados que não dei
xam a desejar se comparados a 
qualquer outro lugar do mun
do. Segundo o censo escolar 
de 2007, feito pela Diretoria 
de Educação, atualmente são 
aproximadamente 16 mil pes
soas -  quase 30% de um uni
verso de cerca de 60 mil -  em 
salas de aula, seja nas creches, 
educação infantil, ensino fun
damental, médio, superior, ou 
em algum tipo de curso técni
co profissionalizante. A taxa 
de alfabetização é de 92%.

A estrutura também anima. 
São 30 unidades de ensino 
municipais (22 escolas e oito 
creches), sete escolas estadu
ais e outras sete particulares. A 
rede educacional se completa 
com três escolas técnicas, o 
Senai, o Instituto Ana Nery e 
o Centro Municipal de For
mação Profissional "Prefeito 
Ideval Paccola", e uma escola 
de nível superior, a Facol (Fa
culdade Orígenes Lessa). Essa 
última, inclusive, contribui 
para enriquecer a contabilida
de estudantil, trazendo para 
Lençóis Paulista alunos de to
da região. Todas as escolas da 
rede municipal da cidade são 
equipadas com laboratórios 
de informática e os alunos da 
rede pública municipal come
çam a estudar inglês logo aos 
sete anos. Calcula-se que mais 
de 200 professores trabalhem 
no município e menos de 5% 
dos habitantes da cidade te
nham nenhum ou menos de 
um ano de estudo.

Duas escolas municipais

A cidade educada
O século 21 chega e registra mais de 15 mil pessoas estudando em Lençóis Paulista; no 
passado, a educação que hoje é referência era dispensável na pequena Vila de Lençóes

Fotos: Fernanda Benedetti

Na rede municipal de ensino as crianças aprendem inglês e informática desde a 
primeira série; Senai é um dos marcos do ensino profissionalizante em Lençóis

oferecem aula em período 
integral para seus alunos em 
bairros considerados carentes, 
o Jardim Primavera e o Con
junto Maestro Júlio Ferrari.

Ao completar 150 anos, o 
município de Lençóis Paulista 
mostra que evoluiu no quesito 
educação e essa história de su
cesso começou em 1914 com 
a fundação do Grupo Escolar 
de Lençóes, primeira escola 
da cidade, hoje Esperança de

Oliveira. Até então estudar em 
Lençóis Paulista era perfeita- 
mente descartável. No século 
19, a Vila de Lençóes era uma 
comunidade rural e o conceito 
de prosperidade estava intima
mente ligado ao sucesso das 
lavouras e a terra era o sonho 
de vida próspera. A educação 
não era necessariamente parte 
dos planos da Coroa Brasileira 
em seu projeto de difundir o 
que chamavam de civilização.

O Brasil tinha quase 7 milhões 
de analfabetos (num total de 
10 milhões de habitantes), e a 
cidade refletia as condições do 
ensino nacional, com o agra
vante de ser uma região de di
fícil acesso e precariedade de 
estradas e transportes.

O mesmo censo apontava 
para 13.391 habitantes na Vila 
de Lençóes, dos quais mais de 
70% eram analfabetos. Ainda 
assim a cidade estava em 14°

lugar entre 89 cidades nos ín
dices educacionais da provín
cia (hoje estado) de São Paulo, 
à frente Campinas, Sorocaba 
e São José dos Campos. Das 
3.385 crianças em idade esco
lar, apenas 436 (123 meninas 
e 313 meninos) estavam ma
triculados, e pelo menos me
tade não freqüentava as aulas.

Esse quadro começou a 
mudar com a proclamação da 
República, em 1889, que fez

com que a Educação ganhas
se importância. O raciocínio é 
lógico: para fortalecer o novo 
regime era necessário garantir 
uma participação significati
va da população no processo 
eleitoral, o que fez da meta de 
alfabetizar a população uma 
das principais bandeiras re
publicanas. Logo em 1892 o 
ensino tornou-se obrigatório 
para crianças paulista entre 7 
e 13 anos, e a lei previa graves 
multas aos pais ou responsá
veis que não providenciassem 
o estudo de suas crianças. Mas 
a mesma lei previa uma sé
rie de exceções. Por exemplo, 
crianças que moravam a mais 
de dois quilômetros da escola 
(o que era maioria esmagadora 
em Lençóis) estavam desobri
gadas da freqüência escolar.

Mesmo assim a educação 
adotou seu ritmo de cresci
mento. Em 1911, já eram cinco 
unidades escolares na área ur
bana e outras duas nas comu
nidades rurais de Tanquinho 
(hoje Macatuba) e Borebi. Em 
1914, era fundado o Grupo 
Escolar Lençóes e a Educação 
começava a ser, literalmente, 
edificada no município.

Nessa escalada, destaque 
para o surgimento da Escola 
Técnica de Comércio munici
pal -  que mais tarde se trans
formou no Colégio Francisco 
e, recentemente, o prédio abri
ga o Centro de Atendimento 
ao Cidadão. A primeira escola 
técnica da cidade entrou em 
operação em meados dos anos 
50 e foi reconhecida oficial
mente pelo Ministério da Edu
cação em 1958. Fechando a 
evolução educacional, Lençóis 
Paulista ganhou sua primeira 
escola particular no início dos 
anos 80 e em 2000 foi inaugu
rada sua primeira instituição 
de ensino superior, a Facol.



Lençóis Paulista e seu povo , 
são exemplos do que o 
trabalho pode realizar.
Nas comemorações pelo T  
150 anos da cidade, abraço ^  
e cumprimento cada cidadão 
lençoense,

VEREADOR
M A N E Z I N H O  
D O  E C O

'Tudo posso Naquele 
que me fortalece" '
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150 anos

O sargento reformado da PM, José Alves Corsino Filho, primeiro à esquerda, foi quem implantou a Legião masculina em Lençóis; legionários durante desfile cívico na década de 1970

C r is t ia n o  G u ir a d o

Na trajetória de seus 150 
anos, Lençóis Paulista viu nas
cer muitas ações importantes, 
ora encabeçadas pelo poder 
público, ora encabeçadas pe
los seus moradores. A relação 
do ensino profissionalizante 
com o município é antiga e foi 
precursora da Legião Mirim e 
das escolas técnicas.

O conceito de Legião Mi
rim foi trazido a Lençóis Pau
lista pelo professor Antonio 
Esperança de Oliveira em 
1907, que ministrava a cerca 
de 30 crianças e adolescentes 
noções de esporte, teatro e 
dicas profissionais. A história 
não registra onde essa inicia
tiva foi interrompida. Mas foi 
retomada informalmente em 
1965, com a preocupação do 
encaminhamento para o mer
cado de trabalho, enriquecida 
pela meta da noção de amor 
pelo país e pelo próximo,e o 
incentivo à cidadania. Mais 
uma vez não prosperou, for
mando apenas duas turmas.

A entidade só viria para fi
car em 1970, sob orientação

Uma legião de garra
Antes da propagação das escolas profissionalizantes, Legião Mirim masculina e 
feminina treinava e encaminhava adolescentes para o mercado de trabalho

do sargento reformado da Po
lícia Militar, José Alves Corsi- 
no Filho, que no trato com os 
jovens e a preocupação com 
sua formação, deixou eterni
zado o chavão: "Um dia vocês 
entenderão o significado de 
minhas palavras".

A sede administrativa fun
cionava em uma sala empres
tada pela Zilor, antigo grupo 
Zillo-Lorenzetti, no escritório 
da rua 15 de Novembro. As 
reuniões com o "efetivo" eram 
organizadas no pátio do pré
dio da Assistência Social, onde 
hoje funciona o Museu Ale
xandre Chitto. A entidade tem 
sede própria desde o início dos 
anos 90. Atualmente é presidi
da por Edo Mário Sanctis e mi

nistra treinamento educativo a 
136 adolescentes entre 15 e 17 
anos. Já teve em seus quadros 
gente ilustre, como o velocista e 
medalhista olímpico Claudinei 
Quirino da Silva, e o ex-prefeito 
José Prado de Lima (PP).

A Legião Feminina tem 
uma história mais curta. Foi 
fundada 10 anos depois ofere
cendo a meninas entre 11 e 18 
anos aulas de boas maneiras, 
reforço escolar em português 
e outras atividades ocupacio- 
nais, como crochê e culinária. 
O único curso profissionali
zante era a datilografia.

Funcionava no prédio do 
Lions Clube e tem sede própria 
também desde o início dos 
anos 90. Atualmente presidida

por Maria de Lurdes Sasso da 
Silva, atente 134 adolescentes 
entre 15 e 17 anos, que rece
bem um conteúdo composto 
por aulas de educação para o 
trabalho, noções de comércio, 
conceitos de cidadania, pri
meiros socorros e informática, 
em parceria com o Centro Mu
nicipal de Formação Profissio
nal "Prefeito Ideval Paccola".

O jornal O ECO foi ouvir 
dois ex-legionários de destaque 
na sociedade lençoense, e não 
foi difícil encontrar. Por exem
plo, a comerciante Sara Palma 
Andreoli, 37 anos, proprietária 
da papelaria Baiúca, se lembra 
como se fosse ontem do tem
po que passou na Legião Femi
nina. Ela compôs o efetivo da

turma de 1983, passou por seis 
meses de treinamento e antes 
de terminar o conteúdo já es
tava trabalhando no comércio. 
"Além das informações sobre 
as profissões, nos passavam 
conceitos sociais e comporta- 
mentais", lembra. "Até educa
ção sexual tinha. Na época a 
gente entrava com 12 anos e 
muitas famílias não tinham a 
liberdade de falar disso com os 
filhos. A primeira vez que ouvi 
sobre isso abertamente foi na 
Legião Mirim", conta.

"Minha base no comércio 
foi a Legião Feminina, com 14 
anos eu fui registrada e tirei 
minha carteira profissional", 
continua Sara. "Foi lá que eu 
descobri que levo jeito para o

comércio. Acho que levo jeito, 
porque estou no comércio até 
hoje", completa.

Outro ex-legionário ouvido 
por O ECO é dono de uma das 
mais extensas carreiras políticas 
da atualidade. Trata-se do ve
reador e radialista João Miguel 
Diegoli (DEM) que aos 13 anos 
integrava o efetivo da turma que 
entrou em 1977. "Meu pai me 
levou lá. Não demorou muito e 
eu já trabalhava na loja de rou
pas da Mafalda Bosi. Depois saí 
da loja e passei a entregar jornal. 
Entregava o Estadão e, por coin
cidência, mais tarde fui entregar 
a Tribuna", relembra. "Depois 
passei a trabalhar de recepcio
nista, e comecei a arranhar al
guma coisa no estúdio. O seu 
Ítalo Segala ficava bravo comigo 
porque eu saia da recepção. De
pois fui registrado como técnico 
de som e apresentava de forma 
esporádica, até ficar em defini
tivo. Em junho eu completo 
25 anos de Bom Dia Sucesso, 
programa da rádio Difusora. A 
Legião Mirim foi muito impor
tante na minha vida profissio
nal, e me orgulho muito de ter 
passado por lá", finaliza.
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Doses de saúde
Lençóis teve um começo difícil com condições precárias de vida e falta de atendimento médico à população

Fotos: Fernanda Benedetti
Cr is t ia n o  Gu ir a d o  e 

Co n c e iç ã o  Gig l io l i Ca r p a n e z i

No ano em que completa 
150 anos, Lençóis Paulista fes
teja os bons resultados que con
segue na área de saúde. A preca
riedade do século 19 onde ape
nas alguns práticos cuidavam 
das doenças da população deu 
lugar a uma rede de saúde que 
prioriza a prevenção. Hoje Len
çóis é uma cidade bem dotada 
de estrutura de saúde pública a 
serviço da população. Só na re
de municipal são sete unidades 
do Programa de Saúde da Famí
lia, três unidades básicas de saú
de, um ambulatório de especia
lidades e um ambulatório de 
saúde mental. A prefeitura tam
bém mantém o pronto-socorro 
central e inaugura, no próximo 
dia 5, o pronto-atendimento 
no Núcleo Luiz Zillo. O corpo 
médico é composto por 38 mé
dicos -  dos quais, 29 especialis
tas atendendo em 18 especiali
dades. A saúde complementar 
(conveniados) conta com quase 
60 médicos atendendo em cer
ca de 20 clínicas particulares.

Segundo dados do século 
19, metade das crianças nasci
das com vida morria antes de 
completar 14 anos. Entre os 
adultos, as mulheres morriam 
mais em decorrência de proble
mas com o parto e os homens 
adultos de doenças parasitárias 
e infecciosas. Com o progresso 
e a modernidade que foi che

gando ao sertão paulista, as 
causas de mortes também fo
ram mudando.

Segundo levantamento feito 
pela Diretoria de Saúde de Len
çóis Paulista, poucas crianças 
morrem nos primeiros anos de 
vida. Como também as com
plicações de parto são exceções. 
Toda a rede pública de saúde 
oferece atendimento pré-natal e 
de puericultura.

Já os adolescentes e jovens 
morrem mais em função de 
causas externas com destaque 
para os acidentes de trânsito. 
Segundo o mesmo levanta
mento, na faixa etária de 16 
a 24 anos, das nove mortes 
registradas no município em 
2006, sete foram causadas por 
fatores externos como acidente 
de trânsito, assassinato e suicí
dio. Em 2007, os números são 
mais preocupantes. Das seis 
mortes registradas nesta faixa 
etária, cinco foram em aciden
tes de trânsito.

Outros dados alarmantes 
estão na faixa etária entre 25 e 
34 anos. Tanto em 2006 quanto 
em 2007, morreram 11 pessoas 
nesta faixa de idade. Dos 22 
óbitos, seis foram no trânsito. 
Outros quatro foram assassi
nados, três se mataram e um 
sofreu choque elétrico. Ou seja, 
oito jovens morreram em de
corrência de doenças.

Se no século 21 Lençóis Pau
lista apresenta índices de ponta 
em qualidade de vida, é interes

A rede pública de saúde oferece atendimento médico especializado

sante deixar claro que, até que 
se chegasse a eles, o caminho 
foi feito de muito sofrimento e 
morte. Registros apontam para 
um altíssimo índice de morta
lidade e condições precárias de 
vida na terra ancestral, a Vila de 
Lençóes. Não há muitos regis
tros sobre atendimentos médi
cos à disposição no século 19, 
mas o fato de ser uma região de 
povoamento recente, onde toda 
infra-estrutura deveria ser rei
vindicada à sede da província, 
permite interpretar que os re
cursos médicos eram escassos.

Sabe-se, no entanto, que 
tanto para pobres quanto para 
ricos, a morte chegava cedo e 
era a "entidade" mais democrá
tica do sertão naqueles tempos. 
Os índices de mortalidade são 
bem parecidos, seja de homens

livres, seja de escravos. Em ge
ral, metade dos nascidos morria 
antes de completar 14 anos, e 
25% dos bebês (livres ou escra
vos) morria antes de completar 
um ano de vida.

Lençóes também sofreu 
com doenças oriundas da falta 
de saneamento básico. Entre as 
décadas de 1870 e 1880, por 
exemplo, a varíola matou fa
mílias inteiras. Outras mortes 
comumente encontradas nos 
atestados de óbitos do sécu
lo 19 registram uma gama de 
doenças infecciosas ou parasi
tárias, como febre, coqueluche, 
difteria e disenteria. É possível 
encontrar documentos da Câ
mara lençoense na época regis
trando as discussões em torno 
da saúde no povoado. Eram, 
em sua maioria, reivindicações

de obras de saneamento básico, 
como remover locais que jun
tavam água parada, construção 
de esgotos, devido trato com os 
cadáveres do cemitério e solici
tação para a vinda de médicos 
e farmacêuticos para a vila. A 
Lençóis de hoje tem água trata
da em todas as casas e a estação 
de tratamento de esgotos deve 
ficar pronta no ano que vem.

Segundo o médico e diretor 
de Saúde, Norberto Pomper- 
mayer, Lençóis Paulista vive um 
fenômeno raro no setor, que é 
o aumento de especialidades 
oferecidas na rede pública e 
a estagnação da variedade de 
atendimento na saúde com
plementar. "Quando se fala em 
especializações, a saúde pública 
consegue números melhores 
do que a saúde complementar, 
abrindo concurso e contratando 
especialistas, enquanto a saúde 
complementar não consegue 
cooptar novos médicos", avalia.

De acordo com o diretor de 
Saúde, entre as especialidades 
que os pacientes não encontram 
em Lençóis (tanto na saúde pú
blica quanto na complemen
tar) são na área de hemodiálise, 
queimados e cirurgias cardíacas 
de alta complexidade. "Todo o 
tratamento de alto custo acaba 
migrando para o Sistema Único 
de Saúde", considera. Comple
tam a lista modalidades como 
as cirurgias de cabeça e pescoço, 
ressonância magnética, oncolo- 
gia e transplantes.

DENTES A modernidade 
também trouxe avanços 
significativos na área de 
saúde bucal. As pesquisas 
mostraram que muitas do
enças podem ser evitadas 
com cuidados básicos dos 
dentes, como a escovação. 
Atualmente, Lençóis Pau
lista oferece atendimento 
odontológico em todas as 
unidades de saúde e esco
las. Na rede privada, espe
cialistas são os responsáveis 
pelo emprego de novas 
tecnologias como os im
plantes dentários.
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Cada pedaço dessa cidade é recheada de sonhos 
e realizações. E por isso, que a Trigalfaz parte 
da história dos 150 anos de Lençóis Paulista...

Parabéns!!!
/ .A Agora com pizzaria! Venha conferir! 

Na Av. Padre Salústio R. Machado, 994 
Fone: 3263-6615 (piso superior)
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Uma história com fé
150 anos ̂  a

Doação de terras à Nossa Senhora da Piedade foi o primeiro passo para a 
fundação de Lençóis; hoje são cinco paróquias e 19 capelas espalhadas pela cidade

Fernanda Benedetti
Cr is t ia n o  Gu ir a d o

Até a queda da Monarquia 
e proclamação da República, 
Estado e Igreja se misturavam 
em sua incumbência em vários 
campos, inclusive, administra
tivos. Era responsabilidade da 
igreja, por exemplo, registros 
de nascimentos, casamentos e 
mortes. Naquele tempo, para 
que surgissem novas vilas e essas 
pudessem atingir autonomia ad
ministrativa, era necessária a do
ação de terras de fiéis a um santo 
padroeiro para a constituição do 
patrimônio. Como muitas ou
tras cidades a leste e em direção 
ao litoral, assim começou Len
çóis Paulista, então chamada de 
Vila de Lençóes, com a doação 
de uma faixa de terra à padroei
ra daquele incipiente povoado: 
Nossa Senhora da Piedade.

A relação intrínseca entre o 
catolicismo e o município de 
Lençóis Paulista começou há 
150 anos atrás, mais exatamente 
no dia 15 de abril, data em que 
se comemora oficialmente a 
instituição da paróquia de Nos
sa Senhora da Piedade. Hoje, 
a Igreja Católica tem cinco pa
róquias no município -  Nossa 
Senhora da Piedade, Cristo Res
suscitado, São Pedro e São Pau
lo, Nossa Senhora Aparecida e 
São José. Apesar do crescimento 
das igrejas evangélicas, ainda é 
considerada a religião com mais 
números de praticantes.

A história da paróquia co

Matriz do Santuário Nossa Senhora da Piedade em Lençóis Paulista

meçou a ser escrita quando o 
coronel Joaquim Gabriel de 
Oliveira Lima vendeu uma vas
ta área de terras entre os rios 
Lençóis e da Prata a Eliseo An
tunes Cardia, Fidelix Correa 
de Moraes, Antonio Martins 
Siqueira, Antonio Rodrigues de 
Souza, Inácio Anselmo de Sou
za, Antonio Teodoro de Souza,

Felipe José Moreira e Lourenço 
Antonio de Souza. A doação 
para o patrimônio da padroeira 
foi oficializada em 22 de julho 
de 1858. A área seria vendida ao 
preço de mil réis por braça para 
pessoas interessadas em cons
truir residência e a renda seria 
revertida para obras na igreja.

Até então o serviço religioso

tinha caráter itinerante devido 
ao pequeno número de sacer
dotes. De tempos em tempos, 
percorriam os esparsos povo
ados realizando casamentos 
e batizados. Há registros, por 
exemplo, de que o padre Salva
dor Ribeiro dos Santos Mello 
fez uma série de batizados na 
"capelinha dos Lençóes", entre 
os dias 20 e 23 de novembro de 
1887. Tal capelinha, provavel
mente, era aquela construída 
por Joaquim Gabriel de Olivei
ra Lima em sua fazenda, na co
munidade rural do Faxinal.

Lençóis Paulista teve seu pri
meiro padre em 1861. Foi An
tonio de Sant'Anna Ribas San- 
dim, que abriu o livro de regis
tros da cidade no dia 26 de fe
vereiro daquele ano, batizando 
Marcolino, recém-nascido filho 
de Estevão Correa de Moraes e 
Maria de Arruda Penteado. O 
Santíssimo Sacramento chegou 
em 1867. Fisicamente falando, 
a paróquia ainda demoraria 
algumas décadas para ser edi- 
ficada. Apesar de ser dona do 
patrimônio, a Igreja reclamava 
que não tinha dinheiro para a 
obra. As obras só começaram 
em 1887 e a tão sonhada igreja 
de tijolos e cal só ficou pronta 
na primeira década do século 
20, sob o comando do padre 
Dom José Magnani. O atual 
prédio foi inaugurado na dé
cada de 50 e sua construção foi 
administrada pelo padre Salús- 
tio Rodrigues de Machado.

V E JA  C O M O  A  IG R E JA  C A T Ó L IC A  ES T Á  
E S T R U T U R A D A  E M  L E N Ç Ó IS  P A U L IS T A

PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE
Matriz: Santuário Nossa Senhora da Piedade, Centro
Monsenhor Carlos José de Oliveira
População estimada na área de abrangência: 11 mil

Composta por cinco capelas:
Nossa Senhora dos Desamparados - no Asilo 
Nossa Senhora das Graças - Lar das Crianças 
São Benedito - avenida 25 de Janeiro 
Nossa Senhora da Piedade - Hospital 
São Miguel - Cemitério

PARÓQUIA DE SÃO JOSÉ
Matriz- Igreja de São José, Jardim Ubirama 
Padre Luiz Grilo
População estimada na área de abrangência: 7 mil

Composta por uma capela:
São Francisco de Assis - Jardim Bela Vista

PARÓQUIA CRISTO RESSUSCITADO
Matriz - Igreja Cristo Ressuscitado e São Cristóvão é o padroeiro 
Padre Silvano Palmeira
População estimada na área de abrangência: 16 mil

Composta por quatro capelas:
Santa Terezinha - Jardim Monte Azul 
Nossa Senhora do Rosário - Jardim Caju 
Santo Expedito - Jardim Príncipe 
Sant'Ana e São Joaquim - Itamaraty

PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA
Matriz - Igreja de Nossa Senhora Aparecida, Vila Cruzeiro
Padre Celso Machado de Lima
População estimada na área de abrangência: 10 mil

Composta por seis capelas:
Santa Rita - Vila Contente
Santa Izabel - Jardim Primavera
São Bom Jesus e São Benedito - Alfredo Guedes
São Roque - Fazenda Bocaina
São Joaquim - Fazenda Fartura
Santo Antonio, bairro rural do Corvo Branco

PARÓQUIA DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO
Matriz - Igreja de São Pedro e São Paulo, Núcleo Luiz Zillo
Padre Marcelo Aparecido Paes
População estimada na área de abrangência: 14 mil

Composta por três capelas:
Nossa Senhora de Lurdes - Parque Rondon
São Vicente de Paula - Conjunto Maestro Júlio Ferrari
Nossa Senhora Mãe Rainha - Jardim das Nações.
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A mão da
solidariedade
Quem vem de fora se surpreende com o espírito solidário 
do lençoense; conheça as entidades que transformam esse 
sentimento altruísta em ações em prol da comunidade

Cr is t ia n o  Gu ir a d o

Se a pessoa tem tendências 
religiosas, diz que o povo len
çoense é abençoado. Se não 
tem, a palavra é diferente, o 
povo é sensível. Mas indepen
dente da formação cultural, 
toda e qualquer pessoa vinda 
de outros cantos do país -  ou 
mesmo de outros países -  e 
que termina se envolvendo 
em algum trabalho comuni
tário em Lençóis Paulista, não 
tem dúvida em afirmar: a so
lidariedade é uma marca de 
seu povo. E esse texto vai apre
sentar para o autor três das di
versas entidades assistenciais 
lençoenses, que funcionam 
apoiadas na solidariedade 
desse povo e se valem dessa 
característica para desenvolver 
ações em prol da comunidade.

A maior delas é o Lar Nossa 
Senhora dos Desamparados, 
o asilo, fundado em 1961, 
depois da ação insistente de 
duas administrações consecu
tivas: Paulo Zillo e Antonio 
Lorenzetti Filho, o Tonico. A

dupla se empenhou para que 
a Congregação das Irmãzinhas 
dos Anciãos Desamparados 
(com sede em Valência, na Es
panha), abrisse uma casa pa
ra idosos no município. Um 
privilégio de poucos, já que a 
Congregação atua -  além de 
Lençóis Paulista -  em quatro 
cidades brasileiras: Ourinhos, 
São Caetano, Presidente Pru
dente (todas em São Paulo) e 
Tijucas (Santa Catarina).

Os trâmites começaram 
três anos antes, quando em 
1958 a prefeitura outorgou 
à Congregação o imóvel que 
antes era da Associação da 
Proteção à Infância e Velhi
ce, outra entidade assistencial 
que funcionava em Lençóis. 
O prédio sofreu várias altera
ções com o passar do tempo e 
começou a funcionar com ca
pacidade para 40 idosos -  que 
as irmãzinhas fazem questão 
de ressaltar -  independente 
do credo religioso, político ou 
situação financeira. Em 1999, 
o espaço foi ampliado, e hoje, 
comandado pela Madre Maria

Carmem Garcia Vela, a cons
trução de 6,7 mil metros qua
drados abriga 97 internos. São 
25 funcionários e sete religio
sas que se dedicam exclusiva
mente a cuidar das pessoas.

E os eventos junto à co
munidade, coordenados por 
voluntários (que chegam a 
formar um batalhão de 90 
pessoas) são parte importan
te da manutenção do Lar, tan
to é que o calendário é cheio. 
Os principais são a festa de 
Santa Tereza Jornet (padro
eira da Congregação), Natal 
dos Velhinhos e a participa
ção na Facilpa (Feira Agrope
cuária, Comercial e Industrial 
de Lençóis Paulista). E segun
do os próprios responsáveis 
pela entidade, voluntários se 
desdobram no anonimato e 
a população sempre colabora 
em massa.

A mais antiga das entida
des é o Lar das Crianças "An
gelina Zillo", fundado no dia 
28 de abril de 1956, através 
de esforços da família Zillo 
com a finalidade acolher

Desde 1993, Ação da Cidadania trabalha para arrecadar e distribuir alimentos em Lençóis Paulista

crianças da cidade. Adminis
trado pelas irmãs francisca- 
nas, atualmente abriga 92 
crianças entre dois e seis anos 
de idade e é mantido com 
ajuda de empresas da cidade 
e doações da comunidade.

O Lar das Crianças tam
bém aproveita eventos junto à 
comunidade para reforçar seu 
caixa. Um deles é a Facilpa e a 
Festa do Lar, que há dois anos 
acontece entre a última sema
na de novembro e a primeira 
semana de dezembro. "Len
çóis é uma cidade abençoa
da", afirma a administradora 
da entidade, irmã Maria Eligia 
Francisco. "Todo mundo é so
lidário com todas as entida

des, não só com o Lar. Reza
mos por esse povo abençoado 
que está sempre à disposição 
e que sabe valorizar nosso tra
balho", completa.

A mais nova das entidades 
é a Ação da Cidadania Contra 
a Fome, a Miséria e Pela Vida. 
O comitê surgiu em Lençóis 
Paulista em 1993, na grande 
onda nacional provocada pelo 
Movimento pela Ética na Po
lítica, liderado pelo sociólogo 
Herbert de Souza, o Betinho, 
e hoje tem mais de duas mil 
unidades em todo país. No 
município, começou funcio
nando em uma sala empresta
da no Santuário Nossa Senho
ra da Piedade, mas conciliou o

trabalho de arrecadar e distri
buir alimentos com a missão 
de restaurar e assumir o antigo 
prédio da estação ferroviária. 
A restauração foi concluída 
em 2006, e é um dos cartões 
postais da cidade.

Ao longo dos seus 15 anos 
de história, o comitê local 
comemora a manutenção de 
uma arrecadação mensal entre 
12 e 14 toneladas de alimen
tos, atualmente distribuídos 
entre cerca de 500 famílias. 
"O envolvimento da comuni
dade é grande. A causa é nobre 
e, fazendo um bom trabalho, 
a comunidade responde a al
tura", avaliou o presidente da 
entidade, Valter Amabilini.



"Q u e Deus continue trazendo entusiasmo aos 
nossos administradores para continuar 

esse grande progresso da cidade. E fé  para que o 
povo possa acreditar no desenvolvimento Lençóis.
E que com a graça de Deus possamos alcançar 
seu grande destino, uma cidade justa e solidária". 
Waldir Gomes, advogado

/ / p _  - dana mais oportunidade de emprego 
^  U  para as pessoas, mesmo Lençóis Paulista 

estando à frente de muitos municípios da região 
na geração de emprego. Mas eu acredito que 
é disso que as cidades precisam para diminuir 
a distâcia entre as classes sociais". Nyelsen 
Yamashita, proprietário Auto Posto Bremen

daria de presente para as pessoas 
^  U  de Lençóis Paulista muita saúde, 

atividade física e lazer. É o que sempre 
procuramos fazer em nossos passeios ciclísticos 
com projeto Bike Saúde e Bicho do Mato". 
Maurício Ferreira Diniz, monitor esportivo

/ / S e

daria para 
^  U  Lençóis 

Paulista uma benção 
especial. Para que 
as pessoas possam 
viver em harmonia, 
solidariedade e 
fraternidade". Padre 
Silvano Palmeira

eu pudesse 
dar um 

presente para 
Lençóis Paulista 
daria a mata ciliar 
no entorno do Rio 
Lençóis de volta, 
intocada, para 
proteger o nosso 
rio". Benedito 
Martins, diretor 
do Meio Ambiente 
e presidente da 
Facilpa

/ / p _  - daria para Lençóis Paulista mais 
uma década de prosperidade e 

tranquilidade. O município tem crescido muito 
nos últimos 10 anos e com a globalização a 
cidade continua se desenvolvendo". Capitão 
Alan Terra, comandante da 5" Companhia 
da Polícia Militar do Interior

LENÇÓIS PAULISTA

dou de presente para Lençóis Paulista o meu trabalho social, que 
desenvolvo desde 1995 na cidade, e que vem aumentando cada ano. Estar 

na presidência da Câmara Municipal, fazendo transformações para melhor atender 
a população, contribuindo com administração atual com coerência e respeito, 
mesmo sendo da oposição, e sempre acreditando nos projetos da administração 
para que possa ser cada vez melhor. O importante é o bem estar social para a 
comunidade de Lençóis Paulista". Nardeli da Silva, presidente da Câmara

a Deus que derrame suas 
i C / benções sobre Lençóis 

Paulista, proporcionando trabalho, 
paz, harmonia, caridade e beleza 
interior. Com isso teremos pessoas 
mais felizes e realizadas".
Shirlei Prandini, cabeleireira

"D ese jo
emprego. Que os a

para Lençóis Paulista 
mais saúde, educação e 

emprego. Que os administradores da cidade 
continuem realizando os bons trabalhos 
que vem desenvolvendo a cidade".
Éder José Furlan, engenheiro civil

nos / /E u tenho mais é que agradecer a Lençóis 
Paulista pela cidade ter acolhido a minha 

empresa e pelas amizades que aqui consegui. Eu 
daria de presente para Lençóis o meu trabalho, 
que gera qualidade de vida e que pode continuar 
gerando emprego e renda para as pessoas". 
Cristiano Antonio Estrada, proprietário 
Padaria Pão e Opção



Parabéns, Lençóis Paulista 
por essa data tão especial, 
mais um ano de progresso 
com deliciosas
conquistas.

3264-3623 /  3264-8967

DIO
Delícias a hora

Fon6S’
3264  1032 I 3263 3699  I 3264  8302

SAÍDA E RETORNO DE LENÇÓIS PAULISTA B A R R A  B O N IT A
M A C A T U B A TODOS OS DIAS

SEGUNDA A SÁBADO ICIA VO LTA

IDA 11 VOLTA S A Í D A C H E G A D A S A Í D A C H E G A D A

S A Í D A C H E G A D A S A Í D A C H E G A D A
0 6 : 0 0 0 7 : 0 0 0 8 : 4 5 0 9 : 4 5
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0 8 : 1 5 0 9 : 1 5 1 1 : 0 0 1 2 : 0 0

0 6 : 0 0 0 6 : 2 5 0 8 : 1 5 0 8 : 4 0
1 0 : 0 0 1 1 : 0 0 1 2 : 4 5 1 3 : 4 5

0 7 : 0 0 0 7 : 2 5 0 9 : 2 0 0 9 : 4 5
1 5 : 0 0 1 6 : 0 0 1 8 : 0 0 1 9 : 0 0

0 7 : 1 0 0 7 : 3 5 0 9 : 2 5 0 9 : 5 0
1 6 : 0 0 1 7 : 0 0 1 9 : 0 0 2 0 : 0 0

0 7 : 5 0 0 8 : 1 0 1 0 : 2 0 1 0 : 5 5 1 S A O  M A N U E L  1
0 8 : 1 5 0 8 : 4 0 1 1 : 3 5 1 2 : 0 0 SEGUNDA A SÁBADO
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1 4 : 0 0 1 4 : 2 5 1 3 : 3 0 1 3 : 5 5 0 7 : 2 0 0 8 : 0 5 0 8 : 1 5 0 9 : 0 5

1 5 : 0 0 1 5 : 2 5 1 4 : 3 0 1 4 : 5 5 0 9 : 2 0 1 0 : 0 5 1 0 : 1 5 1 1 : 0 5

1 5 : 3 0 1 5 : 5 5 1 6 : 1 5 1 6 : 4 0 1 1 : 2 0 1 2 : 0 5 1 2 : 4 0 1 3 : 3 0

1 6 : 0 0 1 6 : 2 5 1 7 : 1 5 1 7 : 4 0 1 3 : 5 0 1 4 : 3 5 1 5 : 1 5 1 6 : 0 5

1 7 : 1 5 1 7 : 4 0 1 8 : 3 5 1 9 : 0 0 1 7 : 0 0 1 7 : 4 5 1 8 : 1 5 1 9 : 0 5
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- - 1 9 : 3 5 2 0 : 0 0 IDA VOLTA
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A R E IO P O L IS
SEGUNDA A SÁBADO

Rua XV de Novembro, 35 - Centro  
F̂.: 14. 3 2 6 9 -7 5 0 0  - Lençóis Paulista
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C H E G A D A
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1 6 : 0 5  

1 9 : 0 5
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Lençóis inclusiva
APAE é exemplo de inclusão social em Lençóis Paulista; entidade cresceu e 
quadruplicou capacidade de atendimento ao longo de quase quatro décadas

150 anos 2008

Cr is t ia n o  Gu ir a d o

Lençóis Paulista é um mu
nicípio que se destaca em vá
rias áreas. Em seus 150 anos 
de vida, muitas belas histó
rias para contar de pessoas 
que olharam ao redor e per
ceberam que poderiam fazer 
algo pelo outro. Num tempo 
em que ter um filho especial 
era um desafio solitário, um 
grupo de lençoenses mudou 
a rota da história e fundou a 
Apae -  Associação dos Pais e 
Amigos dos Excepcionais, as
sim eram chamadas as crian
ças que nasciam com proble
mas físicos e mentais.

Essa é a história de uma 
das entidades assistenciais 
de maior longevidade de 
Lençóis Paulista. Perto de 
completar 40 anos de ativi
dades, a Apae é um dos gran
des exemplos de trabalho 
de inclusão social no muni
cípio. Fundada no dia 4 de 
junho de 1971, ela surgiu 
como uma sociedade civil de 
caráter assistencial e educa
cional, sem fins lucrativos e 
dedicada a promover o bem 
estar do excepcional, onde 
quer que ele se encontre e 
na medida de suas possibili
dades. Foi declarada de uti
lidade pública pelo prefeito 
Antonio Lorenzetti Filho, o 
Tonico, no dia 10 de agosto 
do mesmo ano.

A perseverança de nove 
lençoenses foi decisiva pa
ra que esta história fosse 
escrita. Maria Inês Crepal- 
di Francatti (que presidiu o 
encontro), Cláudio Antonio 
Paccola, Maria Angelina Ro- 
mani, Paulo Sérgio de Sou
za Perpétuo, Miguel Zillo, 
Iva Benedita Paccola de Ca
margo, Ivone Paccola, Celi 
Martins e Maria Conceição 
Viegas Garbino. Essa mes
ma reunião definiu o esta
tuto e a primeira diretoria 
da APAE: o presidente seria 
Claudio Antonio Paccola; 
os vices-presidentes, Miguel 
Zillo, Odete Moreira Cruz 
Pietraróia e Tereza Silva; os 
secretários Ivone Paccola e 
Maria Angelina Romani, e os 
tesoureiros Iva Benedita Pac- 
cola de Camargo e Ézio Pac- 
cola. A atual diretora, Zulei- 
ka Boso Radick, era membro 
do conselho deliberativo.

O primeiro endereço foi 
na rua 15 de Novembro, em 
um prédio doado pela famí
lia Zillo, a primeira previsão 
de verba eram as contribui
ções feitas para o Consórcio 
Intermunicipal da Promoção 
Social. E assim a Apae de 
Lençóis Paulista começava a 
funcionar, com capacidade 
para 55 crianças (mas com 62 
matriculadas), ajeitada em 
quatro salas de aula, - sendo 
uma própria para artes, e três

normais -  e outras duas sa
las de fisioterapia. O espaço 
ainda oferecia uma cozinha, 
dois banheiros e um pátio, 
onde os alunos faziam as 
refeições. Os trabalhos evo
luíram rápido nos primeiros 
anos de trabalho. Em 1971, 
a APAE só tinha a assistência 
pedagógica para os jovens e 
crianças excepcionais. Em 
1972, veio a assistência mé
dica, em 1973 a fisioterapia 
e em 1975 assistência odon- 
tológica e assistência social.

Em 1976, uma informa
ção sintomática que pode ter 
orientado parte dos rumos 
da entidade no seu cami
nho através das quase qua
tro décadas de existência. 
Uma pesquisa científica da 
assistente social Ana Maria 
Langona diagnosticou falta 
de condições psicológicas 
por parte de alguns pais para 
aceitar o fato de ter um filho 
excepcional e a conseqüente 
falta de colaboração na ma
nutenção da escola. Come
çava, coordenado por ela, 
um trabalho para provocar 
a aproximação da entidade - 
primeiro com as famílias dos 
alunos, depois com a comu
nidade local.

Hoje, com quase 200 alu
nos e prédio próprio, a Apae 
comemora um crescimento 
sensível em sua equipe técni
ca e frente à sociedade lenço-

Parabenizamos Lençóis Pauiista peios 
150 anos de progresso, desenvoivimento 
e humanidade.

# # #
LUFRAMA
Co r r e t o r a  de s e g u r o S

TEL.: 3264-3717
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ense. A entidade tem uma sé
rie de convênios com as três 
esferas do poder (municipal, 
estadual e federal), e uma sé
rie de eventos que ajudam a 
manter a entidade, entre os 
quais se destacam a Feira da 
Bondade, em novembro, e 
a participação freqüente na 
Facilpa (Feira Agropecuária, 
Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista). Nutricio
nista, neurologista, psiquia
tra, educação física, uma pis
cina para aulas de natação e 
aulas de música e educação 
artística foram acrescentados 
ao seu conteúdo.

"A Apae foi crescendo 
aos poucos, mas o conceito 
de atendimento é o mesmo. 
Sempre fomos uma escola, 
que trabalhou tanto o defi
ciente mais profundo quan
to o mais leve e sempre se 
preocupou em estimular 
aquilo que cada criança pre
cisava para desenvolver suas 
potencialidades", diz a assis
tente social Sônia Maria Luiz 
de Melo, na entidade desde 
1987. "A sociedade é que 
mudou e com o trabalho re
alizado no decorrer dos anos 
ela foi se interessando e par
ticipado mais. O movimento 
apaeano em todo Brasil e a 
própria mudança social que 
o país sofreu conquistou is
so. A gente só foi seguindo", 
avalia.

Festa da Páscoa realizada pela Apae no ano de 1976

Maria Angelina Romani com as crianças na sala de artes

Fernanda Benedetti

A fanfarra formada por alunos da Apae é destaque em desfiles

1 5 0
ANOS

A Ascana se orgulha de fazer 
parte da história dos 150 anos 
de Lençóis Paulista. Parabéns!

A  FORÇA DA N O SSA REGIÃO



Há 70 anos O ECO registra em 
suas páginas a história de Lençóis. 
No aniversário de 150 anos o 
presente não poderia ser outro.

O ECO
Um senhor jornal

C r is t ia n ü
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1S5S 150 anos
Da  Re d a ç ã o

A arrecadação de impostos 
é o maior termômetro do de
sempenho da economia lenço- 
ense. Mais que cifras e se a eco
nomia está crescendo ou não, 
os números de cada tributo 
mostram mudanças compor- 
tamentais da sociedade brasi
leira e a ação da administração 
municipal nos últimos anos.

A combinação de algumas 
grandes empresas com um setor 
de serviços variado e um grande 
número de pequenas empresas 
é o que confere à economia de 
Lençóis Paulista um caráter di
versificado e de certa forma a 
blinda na ocorrência de crises. 
Grosso modo, as grandes em
presas garantem uma alta arre
cadação de impostos e as peque
nas empresas complementam o 
mercado de trabalho.

Segundo o diretor munici
pal de Finanças, Júlio Antonio 
Gonçalves, o ICMS (Imposto 
Sobre a Circulação de Merca
dorias e Serviços) é a principal 
fonte de renda, com 38% da 
receita municipal prevista pa
ra este ano, de R$ 31 milhões. 
O Fundo de Participação dos 
Municípios é a segunda fonte e 
deve contribuir neste ano com 
R$ 15,4 milhões, 19,21% da re
ceita. O orçamento de Lençóis 
Paulista para este ano é de pou
co mais de R$ 100 milhões.

O ICMS é um imposto es
tadual cobrado sobre a venda 
de produtos e serviços, desde 
o alimento que se compra no 
supermercado até a conta de 
energia elétrica e telefone. De 
tudo que arrecada, o estado 
devolve uma parte ao muni
cípio, conforme o cálculo de 
quanto ele contribui para o 
bolo. Pelo FPM, o governo fe
deral devolve aos municípios 
parte da contribuição deles no

Por trás dos números
Arrecadação de impostos mostra ações da administração municipal para aumentar receita

A Lwart é o segundo maior grupo gerador de impostos em Lençóis Paulista provenientes do ICMS e FPM; outra fonte de renda vem do IPVA na onda crescente de motorização

bolo dos impostos federais, 
principalmente o IPI (Impos
to Sobre Produtos Industria
lizados). Como são esses os 
impostos que incidem sobre a 
produção e o comércio de bens 
e serviços, é deles que vem a 
maior parte dos recursos.

As empresas que mais con
tribuem para que a prefeitu
ra receba mais ICMS são Zi- 
lor, Grupo Lwart, OMI-Zillo, 
CPFL, Duraflora, Adria, Desti
laria Santa Maria e Treeleborg.

BUSCA ATIVA
O repasse de ICMS para

Lençóis Paulista triplicou nos 
últimos sete anos. Esse au
mento não se deve apenas ao 
crescimento econômico, mas 
também em grande parte a um 
esforço feito pela administra
ção do prefeito José Antonio 
Marise (PSDB) para aumentar 
o índice de participação na re
partição do bolo. A partir da 
informatização, a prefeitura 
pode exercer maior controle 
sobre a situação das empresas, 
o pagamento de impostos, e 
com isso provar ao estado que 
tinha direito a mais recursos.

O resultado é visível nos

números. Em 2000, a cidade 
recebeu R$ 9,5 milhões. Em 
2002, segundo ano da admi
nistração Marise, o montante 
aumentou para R$ 12 milhões. 
A partir de 2004, a arrecadação 
dá um grande salto, para R$ 
19,6 milhões em 2005 e R$ 
22,9 milhões em 2006. Nesse 
último ano é preciso conside
rar que os municípios foram 
beneficiados por uma grande 
ação do governo estadual, que 
conseguiu receber mais de R$ 1 
bilhão em imposto atrasado.

m o t o r iz a d o s

A crescente motorização da 
sociedade brasileira nos últimos 
anos, também pode ser obser
vada em Lençóis Paulista e me
dida pela arrecadação do IPVA 
(Imposto Sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores). Ele 
já é a terceira fonte de recursos 
municipais, embora tenha sua 
arrecadação concentrada nos 
primeiros três meses do ano.

Com uma frota estimada em 
23 mil veículos, o IPVA rendeu a 
Lençóis no ano passado R$ 4,5 
milhões. Neste ano, o municí
pio já recebeu R$ 3,7 milhões, 
mais do que os R$ 3,7 milhões

previstos de receita com o ISS 
(Imposto sobre Serviços), pa
gos pelas empresas prestadoras 
de serviços durante todo o ano. 
Mais também do que os mais 
de 18 mil imóveis da cidade 
devem pagar de IPTU.

Além do aumento do nú
mero de carros circulando, 
conta o fato de que as chances 
de sonegar o IPVA são pratica
mente zero. Além de ser um 
imposto importante, o municí
pio não precisa fazer nenhum 
esforço nem gastar para a sua 
cobrança, feita pelo estado, que 
repassa metade do valor.

K N

TRELLEBORG
Lençóis Paulista 150 anos

PNEUS DE ALTA PERFORMACE PARA MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, FLORESTAIS E INDUSTRIAIS
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Co n c e iç ã o  Cig l io l i Ca r p a n e z i

Na última década, Lençóis 
Paulista viu sua economia se 
diversificar. O setor sucroalco- 
oleiro, responsável por muitos 
anos por praticamente toda a 
renda e impostos gerados, viu 
nascer outros importantes seg
mentos. Segundo dados da di
retoria de Geração de Emprego 
e Renda, hoje 60 % da riqueza 
gerada em Lençóis Paulista vêm 
do setor sucroalcooleiro. O res
tante está vinculado a empresas 
de outros segmentos, ao comér
cio e a prestação de serviços.

Segundo Altair Toniolo, o 
Rocinha, diretor da pasta de 
Desenvolvimento e Geração 
de Emprego e Renda, depois 
da cana-de-açúcar, a madeira 
surge como a segunda cultu
ra mais importante. "Temos a 
Lwarcell, a Duratex, a Duraflo- 
ra e a Ripasa, só para ficar com 
as gigantes do setor madeirei
ro, instaladas em Lençóis Pau
lista. Tanto a madeira quanto a 
cana geram muitos empregos 
diretos e indiretos", comenta.

A declaração de Rocinha 
está embasada em números. 
Segundo o cadastro munici
pal, Lençóis Paulista possui 
4.571 empresas ativas. As que 
mais geram emprego estão no 
setor de prestação de serviços. 
São 2.783 empresas cadastra
das e 11.867 empregos com 
carteira assinada. Levando em 
consideração que boa parte 
dos trabalhadores brasileiros 
está na informalidade, esse 
número deve ser bem maior.

O segundo segmento que 
mais gera emprego é o comér
cio. Nos 1.658 estabelecimen
tos cadastrados, são 5.180 em
pregados. Já o parque industrial 
é formado por 82 empresas 
que empregam 4.134 pessoas. 
"Esses números demonstram

Novos rumos
Com uma economia diversificada, Lençóis 
Paulista mostra que hoje o segmento que 
mais gera emprego está na prestação 
de serviços, seguido do comércio

E V O L U Ç Ã O  D O  E M P R E G O  
E M  L E N Ç Ó IS  P A U L IS T A  -  2001 A  2007

A N O
2001

A D M ISS Õ ES
5.037

D EM ISSÕ ES
5.185

S A LD O
-1 48

2 0 0 2 5.735 4.953 782
2 0 0 3 6.352 6.848 -496
2 0 0 4 10.344 9.248 1.096
2 0 0 5 1 2.245 10.439 1.806
2 0 0 6 12.504 12.524 -20
2 0 0 7 15.420 13.543 1.877
T O T A L 6 7 .6 3 7 6 2 .7 4 0 4 .8 9 7

Fonte: Caged/Ministério do Trabalho

que nossa economia vai muito 
bem, obrigado. Nos últimos 
sete anos o comércio varejista 
recebeu empresas importantes 
como a DPaschoal, as Casas 
Bahia e o Magazine Luiza, só 
para citar alguns exemplos. 
Já os estabelecimentos lenço- 
enses se modernizaram, é só 
dar uma volta pelo centro da 
cidade e fazer a constatação", 
analisa Rocinha.

Os números demonstram 
que a economia local está em 
franco desenvolvimento, é diver
sificada e está muito bem estru-

Lençóis Paulista, parabéns pelos

1 5 0  A n o s

(14 ) 32636997
www.sancher.com.br
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Faça
desta data, 

um momento 
inesquecível!

visite nosso site: 
www.motelextasy.com

Fernanda Benedetti
/

turada. Ainda segundo o cadas
tro municipal, que é atualizada 
todo ano, o município tem qua
se 22 mil pessoas empregadas.

Os dados do Caged (Ca
dastro Geral de Empregados e 
Desempregados), do Ministério 
do Trabalho, que começou a ser 
elaborado em 2001 reitera as 
constatações feitas por Rocinha. 
Entre 2001 e 2007 o número de 
empregos triplicou e nunca a 
evolução retrocedeu. Neste perí
odo, em apenas três anos o sal
do entre admissões e demissões 
foi negativo. (confira tabela).

A rua XV de Novembro é um bom termômetro da economia local. Com lojas modernas e sete agências 
bancárias, mescla a modernidade com a tradição. No comércio de Lençóis Paulista o consumidor encon
tra o produto que precisa com a qualidade que deseja.

A parceirização das empresas Zilor 
com plantadores de cana, que as
sumiram toda a cadeia produtiva 
da planta, mudou a cara da eco
nomia de Lençóis Paulista. A partir 
de 2004, quando o processo foi 
concluído, o número de empregos 
começou a crescer. Além disso, fez 
crescer o segmento de prestação 
de serviços. No Distrito Empresa
rial é possível encontrar inúmeras 
empresas que trabalham só para 
atender aos fornecedores de cana 
e também de madeira. Outro seg
mento que tem boa parte de sua 
cadeia produtiva terceirizada.

http://www.sancher.com.br
http://www.motelextasy.com
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Uma homenagem das nossas empresas aos 150 anos de Lençóis Paulista!
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Investimos na educação dos futuros cidadãos 
lençoenses. Trabalhamos para a formação do 
progresso desta querida e importante cidade.

Parabenizamos Lençóis Paulista, 

e todos os lençoenses pelos 

150 anos de história que 

construimos juntos em 

busca de um futuro 

melhor!

CONSTRUTORA '
AiUA E CONSTRUÇÃO

R. Pedro Natalio Lorenzetti, n- S3G - Fone: 3ZG 3-4744  
Fax: 3ZG3-4IDG - Sala 4 - Centro -Lençóis Paulista

l o m p a n L j
Rua 13 de Maio, 430 - Centro 
F.: 14. 3264-5414 - Lençóis Paulista

0  trabalho de hoje é a
1 estrutura e o futuro, 

a realização de
um.proJeto de 

EXTREMA 
dedicação 
em busca 

do amanhã que 
tanto sonhamos.

F.: 14. 3264-3707

Parabéns Lençóis Paulista 
pelos seus 150 anos

Fone: (14) 3264-2275/3264-5991
www.eletricapitoli.com.br

Projetos Elétricos, Montagem de Painéis, 
Manutenção: Industrial, Residencial e Comercial Atendimento 24h

Pitoli Comércio e Manutenção Elétrica LTDA
Qualidade Total em Nossos Serviços

http://www.eletricapitoli.com.br
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A força da tradição
Cana-de-açúcar e cachaça, uma relação que marcou Lençóis nos seus 150 anos

Co n c e iç ã o  G ig l i o l i

150 anos

Fernanda Benedetti

Ca r p a n e z i

A Lençóis Paulista de mui
tas faces tem uma que não po
de passar desapercebida: a sua 
relação com a cana-de-açúcar 
e com a cachaça. Durante 
décadas a fio, os imigrantes, 
principalmente os italianos, 
dedicaram parte de suas vidas 
a plantar cana e fabricar aguar
dente. Alguns destes engenhos 
ainda estão em atividade. Ou
tros acabaram sendo desati
vados. Na lista dos que estão 
ativos, destaque para a Desti
laria Santa Maria. Mas não se 
pode esquecer de engenhos 
importantes como o Corvo 
Branco, o Colosso, o Andre- 
olli, o Marimbondo, dentre 
outros, e a cachaça do Balim, 
aquela especial que agrada até 
quem não tem o hábito de de
gustar uma boa pinga. Falar de 
Lençóis Paulista e não falar da 
cachaça é ocultar pelo menos 
cem anos de história.

A empresa que hoje se cha
ma Destilaria Santa Maria fica 
na fazenda que leva o nome da 
mesma santa, no bairro Lagea- 
do, a poucos metros do Jardim 
Primavera, pertence a mesma 
família e faz parte desta im
portante história. Segundo os 
descendentes, Vicente Boso 
chegou à região há cerca de 
100 anos, pouco mais, pouco 
menos. Em todo este período, 
só deixou de fabricar cachaça 
e álcool por dois anos, na dé

Vista de caminhão descarregando cana na Destilaria Santa Maria, uma das empresas mais antigas

cada de 90. Hoje, o antigo en
genho de pinga produz álcool 
hidratado e álcool de quali
dade utilizado em indústrias 
químicas e farmacêuticas e é 
uma das principais empresas 
geradoras de impostos para 
o município. A cachaça ficou 
pelo caminho.

O diretor comercial da Des
tilaria Santa Maria, André Luís 
Saffi Boso, conta que a empre
sa é administrada até hoje pe

la família Boso e que este é o 
melhor momento da empresa, 
apesar do baixo preço do álco
ol combustível no mercado. 
Ele lembra que a produção ex
clusiva de cachaça aconteceu 
até meados da década de 70. 
A partir daí começou a produ
ção de álcool, alavancada pelo 
Proálcool. Depois de uma fase 
difícil, muito em função do 
fim do programa do governo 
que incentivava o uso de ál

cool combustível, a destilaria 
chegou a parar as moendas 
por dois anos na primeira me
tade da década de 90.

Em 1995 voltou a operar 
produzindo álcool e cachaça. 
Em 2004 começou um projeto 
de ampliação e a construção 
de uma nova unidade indus
trial, concluída em meados de 
2006. A partir de então, toda 
a cana-de-açúcar que chega é 
transformada em álcool.

a r t i g o

■ W ^  ^  ^Já n ã o  é  
m a i s  X V
A n d e r s o n  Pr a d o  d e  Lim a

Eu criança, mão na mão 
de minha mãe, já andava pe
las ruas centrais da cidade. 
Fosse para pagar contas, car
regar sacolas com verduras 
do varejão ou, mais raramen
te, comprar roupa para meus 
irmãos e eu. Não conhecia 
grandes centros, para mim, 
ali era onde tudo acontecia. A 
XV era meu encanto, da épo
ca que eu dizia que iria para 
a cidade, como se viesse da 
zona rural. Particularmente, 
não me esqueço do vagão de 
trem na lanchonete, de uma 
árvore de natal com espelhos 
que armavam ali defronte a 
uma extinta oficina mecâni
ca, também me recordo de 
uma casa de parede azuleja- 
da onde funcionou uma es
cola de idiomas ali pertinho 
do antigo cinema.

Foi ela - a nossa Rua 
XV - que me apresentou o 
carnaval, onde vi, pela pri
meira vez, ao vivo, uma 
baiana sorrindo a girar. Foi 
lá, que mostrei que eu sabia 
marchar com minha roupa 
azul-orgulho, de garoto e 
mirim. Sempre gostei das 
portinhas tímidas que se 
apinhavam entre as pou
cas lojas de rede e agências 
bancárias. Fico feliz de tê-la 
conhecido acanhada, meio

opaca, simples. Entretanto, 
já agitada e curiosa. Quem, 
se não entrou, já não espiou 
o que é que tem na "senho
ra" Casa Paccola? Ou o que 
a Dona lolanda tem a dizer, 
além daquilo que O ECO 
contou tantas vezes por 
Alexandre Chitto, Ideval 
Paccola, Moisés Rocha?

Mas a XV já não é mais 
a mesma que conheci há 20 
anos, que empresários tradi
cionais conheceram há mais 
de 40 e outros antes deles. 
Nossa mais famosa rua pe
de espaço, já ocupa laterais 
e exporta filiais cidade afora. 
Nosso comércio tantos anos 
à mercê de Bauru, agora, po- 
livalente mostra o poder da 
prata da casa e é uma das me
ninas dos olhos do centro- 
oeste paulista. Que se dê va
lor ao agronegócio e à indús
tria na história do município. 
Porém, hoje, às vésperas dos 
150 anos de Lençóis Paulista, 
reverencio a garra dos nossos 
comerciantes, por constituí
rem uma das mais vigorosas 
frentes de trabalho da região 
e contribuírem de forma de
cisiva na formação de nossa 
cidade que, todo dia, anoite
ce mais desenvolvida.

Anderson Prado de Lima
é diretor comercial 

do Jornal O ECO

Parabéns

A Eba Consultoria Empresarial e toda a sua 
equipe parabeniza Lençóis Paulista pelos

seus 150 anos.

S e g u r a n ç a  e  M e d ic in a  d o  T ra b a lh o
F.:14. 3263-7211 | Lençóis Paulista
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Lençóis Paulista,
uma senhora cidade

Pensa

Parabéns pelos 150 anos
Uma homenagem da Propagare uma agência 

que acredita em Lençóis Paulista. Pense grande!

Rua Libero Badaró, 714 - Jd. Marimbondo | Lençóis Paulista - SP
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