
L E N Ç Ó I S  P A U L I S T A

UM SENHOR JORNAL ★  LENÇÓIS PAULISTA, QUINTA-FEIRA, 5 DE JUNHO DE 2008 ★  ANO 71 ★  EDIÇÃO NO 6.381 ★  R$ 1,00

Jornal O ECO

O dia mundial do meio ambiente é comemorado hoje com várias atividades nas cidades da região. Em Agudos, teve visita a locais históricos como o Espaço Plínio Machado Cardia e a nascente do Rio Lençóis, na fazenda 
São Benedito (foto). As escolas de Lençóis Paulista realizam passeata hoje a partir das 8h30, a saída será no Parque Paradão. Em Barra Bonita também tem plantio de árvores às margens do Rio Tietê. Já em Igaraçu do Tietê 
haverá doação de mudas para a população no Igaraçu Park. Alunos da escola municipal Odila Galli Lista, em Macatuba, iniciaram ontem o plantio das primeiras árvores do projeto 'Macatuba mais Verde'. ► ►  Página A9

Bel assume candidatura a prefeita
Diretora de Educação e Cultura pede exoneração e confirma pré-candidatura à sucessão de Marise; anúncio será feito hoje

Agora é definitivo. Izabel 
Cristina Campanari Lorenzetti 
(PSDB) é a pré-candidata à su
cessão do prefeito José Anto- 
nio Marise (PSDB). Ontem ela 
pediu exoneração das direto

rias de Cultura e Educação. A 
notícia foi antecipada pelo jor
nal O ECO no dia 10 de maio. 
O anúncio oficial será feito 
hoje pela própria pré-candida- 
ta, pelo prefeito Marise e pelo

vice-prefeito Norberto Pom- 
permayer em entrevista coleti
va. O nome do pré-candidato 
a vice deve sair na próxima se
mana. As movimentações le
vam ao empresário Luiz Carlos

Trecenti (DEM). Outros dois 
nomes também são cotados: 
o vereador Manoel dos Santos 
Silva (PSDB), o Manezinho, e 
o diretor de Meio Ambiente, 
Benedito Martins (PSDB), que

também pediu exoneração do 
cargo ontem e colocou seu 
nome à disposição do partido 
para ser o vice na chapa en
cabeçada por Bel Lorenzetti. 
Altair Toniolo (DEM), o Ro

cinha, que era outro diretor 
cotado para vice na chapa que 
terá o apoio de Marise, não se 
afastou e está fora das eleições 
majoritárias de outubro. ►► 
Página A3

A G A S A L H O

Doações 
passam de 
20 mil peças

Segue até o final do 
mês de junho a Cam
panha do Agasalho 
nas cidades de Agudos, 
Lençóis Paulista, Areió- 
polis, Barra Bonita, Iga
raçu do Tietê, Borebi e 
Macatuba. Até agora, o 
total de arrecadação é 
de mais de 23 mil peças 
nos seis municípios. A 
campanha começou em 
abril na maioria das ci
dades. Igaraçu do Tietê 
até agora foi a campeã 
de arrecadação. Foram 
quase 17 mil peças de 
roupa. ►► Página A8

E V E N T O

Lions promove 
bacalhoada 
no sábado

►► Página A4
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T R A N S P O R T E

Tarifa do circular vai para R$ 1,80
Fernanda Benedetti

Usuários do transporte circular não gostaram do aumento de dez centavos na tarifa

O preço da tarifa do trans
porte coletivo urbano ficou 10 
centavos mais caro em Len
çóis Paulista desde o último 
domingo. O valor subiu de R$ 
1,70 para R$ 1,80. O decreto 
125/2007 foi assinado pelo

prefeito José Antonio Marise 
(PSDB) na quinta-feira da se
mana passada e publicado no 
último sábado. O serviço de 
circular é realizado pela em
presa Viação Mourão que soli
citou o reajuste em função do

aumento de custos com equi
pamentos e mão-de-obra. Os 
usuários reclamam do aumen
to. Segundo decreto, preço 
reajustado é compatível com 
o praticado em outras cidades 
da região. ►► Página A2

Ontem, os alunos das terceiras e quartas séries da escola municipal 
Ezio Paccola, no Jardim Primavera, apresentaram a peça de teatro 'A 
Floresta Perdida', escrita por Leda Fernandes. A peça conta a história 
de quatro meninas que queriam se divertir e foram até a floresta. 
Quando lá chegaram, encontraram abandono e destruição e resolve
ram cuidar da floresta. As atividades fazem parte das comemorações 
ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Hoje as apresentações aconte
cem às: 8h, 14h e 19h30, sempre na escola Ezio Paccola.

A D M I N I S T R A Ç Ã O

Convênios ultrapassam R$ 1 mi
O prefeito José Antonio 

Marise (PSDB) esteve ontem 
em São Paulo para a assina
tura de três convênios com o 
governo do Estado. O valor 
total ultrapassa R$ 1 milhão. 
Para uma ponte que vai per-

mitir a duplicação da avenida 
Lázaro Brígido foi liberado 
R$ 300 mil. A ponte vai ser 
instalada na altura do recinto 
José Oliveira Prado, palco da 
Facilpa. Para o recape de ru
as na Vila Cruzeiro e Núcleo

Luiz Zillo, mais R$ 300 mil. 
Já para a reforma da escola 
estadual Leonina Alves Co- 
neglian o valor do repasse é 
de R$ 391.761,10. O dinheiro 
deve ser liberado nas próxi
mas semanas. ►► Página A5



Fernanda Benedetti

C I R C U L A R

Olha o
ônibus!
Tarifa de ônibus circular é de R$ 1,80 em 
Lençóis; novo preço já está em vigor

Da  Redação

O preço da tarifa do trans
porte coletivo urbano ficou 10 
centavos mais caro em Lençóis 
Paulista desde o domingo 1°. 
O valor subiu de R$ 1,70 para 
R$ 1,80. O decreto 125/2007 
foi assinado pelo prefeito Jo
sé Antonio Marise (PSDB) na 
quinta-feira da semana passa
da e publicado no último sá
bado. O serviço de circular é 
realizado pela empresa Viação 
Mourão que solicitou o rea
juste em função do aumento 
de custos com equipamentos 
e mão-de-obra. O gerente da 
empresa estava viajando e não 
pode dar entrevista ao jornal 
O ECO. Segundo o decreto, o 
preço reajustado é compatível 
com o praticado em outras 
cidades da região. Em Barra 
Bonita e Igaraçu, o preço co
brado pela tarifa de circular, 
inclusive entre as duas cida
des, é de R$ 1,65.

Para as pessoas que depen
dem do transporte, a notícia 
não agradou. Segundo a dia
rista Suzana Rodrigues, ficou 
mais difícil andar de circular. 
Ela conta que precisa pegar 
dois ônibus para ir ao trabalho. 
"Fica quase R$ 4 só para ir tra
balhar. Se sobe demais, pesa no 
meu orçamento", afirma. A es
tudante Tainá Alves de Andrade 
também costuma pegar o cole
tivo. "Todo ano tem aumento. 
Fica difícil para quem pega ôni
bus todo o dia", diz ela.

A dona de casa Letícia Via
na Barbosa também reclama da 
decisão. "Com as condições de 
hoje, esse aumento pesa muito

no bolso", avalia. Ela conta que 
apesar de pagarem uma tarifa 
cara, o serviço deixa a desejar. 
"Os motoristas não têm cuida
do com os passageiros. Eles cor
rem demais", reclama Letícia.

O serviço de transporte co
letivo urbano foi implantado 
em Lençóis Paulista no ano de 
1976 e sempre foi feito pela 
Viação Mourão. A única lici
tação do serviço foi feita em 
1986, durante o governo de 
Ideval Paccola, e valia por 10 
anos. Foi prorrogada por igual 
período. O contrato venceu no 
dia 30 de junho de 2006 e está 
sendo prorrogado até então. A 
nova licitação deveria ter ocorri
do em novembro do ano passa
do. Estima-se que aproximada
mente 115 mil pessoas utilizem 
o transporte público por mês.

LICITAÇÃO
Desde que o edital de con

corrência do transporte urbano 
foi às ruas, em novembro de 
2007, sofreu quatro impugna
ções, três delas impetradas di
retamente na prefeitura e uma 
quarta no Poder Judiciário. Pa
ra não virar uma novela, o De
partamento Jurídico decidiu 
colocar o processo na gaveta 
por um tempo. Segundo Júlio 
Antônio Gonçalves, diretor de 
Finanças e Suprimentos, a lici
tação só vai ser realizada após 
uma pesquisa de coleta de 
dados dos usuários do trans
porte público, que ainda não 
tem data. "Precisamos saber 
quantas pessoas são pagantes, 
número de usuários e idosos. 
Depois disso, nós reabriremos 
a licitação", afirma.

Passagem do ônibus circular em Lençóis Paulista ficou 10 centavos mais cara; prefeitura diz que foi realinhamento de preços

s o l i d a r i e d a d e

O Sexteto Moonlight será a atração musical da noite regada a muita bacalhoada

Sábado tem bacalhoada no Lions Clube
No sábado 7, a partir das 

20h, o Lions Clube de Len
çóis Paulista realiza mais 
uma edição da bacalhoada 
em prol da Rede de Comba
te ao Câncer. Este ano, além 
do tradicional cardápio de 
dar água na boca, a bacalho- 
ada traz um atrativo a mais.

O show com o sexteto Mo
onlight -  mesma banda que 
tocou para o Bee Gees Alive, 
em recente apresentação no 
CEM (Clube Esportivo Ma
rimbondo). O repertório é 
bastante variado, com gran
des sucessos da música na
cional e internacional.

Os convites individuais 
para a bacalhoada custam R$ 
40 e estão à venda na Rede de 
Combate ao Câncer e com os 
voluntários do Lions. A rede 
atende dezenas de pessoas 
que sofrem de câncer com 
medicamentos, alimentos e 
apoio psicológico.

e d u c a ç ã o

Sociologia 
e Filosofia 
voltam ao 
ensino médio

Depois de 37 anos 
fora do currículo, as dis
ciplinas de Filosofia e 
Sociologia voltam a ser 
obrigatórias nas escolas 
da rede pública e priva
da do ensino médio do 
país. A medida foi san
cionada nesta segunda- 
feira 2, pelo presidente 
da República em exercí
cio, José Alencar.

A lei foi aprovada 
pela Câmara dos De
putados em 2003, de lá 
foi para tramitação no 
Senado, em maio des
te ano, e aprovada pelo 
Congresso Nacional no 
dia 8.

A resolução entra em 
vigor assim que for pu
blicada no Diário Oficial 
da União. A partir dela, 
as escolas terão o prazo 
de um ano para adequa
rem seus currículos.

V I L A  C R U Z E I R O

Amanhã tem show de prêmios
A paróquia Nossa Senhora 

Aparecida, na Vila Cruzeiro, 
realiza amanhã um show de 
prêmios. Todo o dinheiro ar
recadado vai ser usado para 
reformas e melhorias nas ca
pelas de Santa Rita, no Parque 
Rondon, e Santo Antônio, no

bairro Corvo Branco.
O evento começa às 19h30 

no salão de festas da paróquia. As 
cartelas para o show de prêmios 
estão à venda por R$ 10 e po
dem se transformar em prêmios 
de até R$ 500. Mais informações 
pelo telefone 3264-3184.

ELEtbo weHT
Instalação Elétrica Residência, 

Com ércio e Telefonia

0EMPALUX
A ENERGIA PASSA POR AQUI

Av. Rui Barbosa, 626-B - Tel.: 14. 3261-2338 
Cel.: 9101-7185 - Agudos - SP

£ )a ca lli6 a ({a | ®
beneficente em prol à Rede de Combate ao Câncer ' lençóispaulistase

Data: 07/06/2008 

Local: Lions Club de Lençóis Pta. 

Convite: R$ 40,00

^  Adesões na Rede de Combate ao Câncer ou 
pelos telefones: 14.3263-3653 / 3263-2399

lESB PREVE
VESTIBULAB,ÍLwÍH “ ‘'S S

prova: 08/06/08

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE

b o l s a s  d e  e s t u d o  ■ " «4009  8810   ̂medias empresas
R. Bandeirantes, 3-32 - Centro - w w w .iesbpreve.com .br

A celulose de eucalipto da Lwarcel, produzida de forma 
sustentável, é matéria-prima para diversos tipos de papéis, 
como: papéis de imprimir e escrever, papéis de uso sanitário 
e papel cartão para embalagens.

A Lwarcel Celulose 
faz parte do seu dia-a-dia.

Valorizando o homem, 
construindo o futuro.

http://www.iesbpreve.com.br
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E ela!
Bel Lorenzetti se afasta das diretorias 
de Educação e Cultura e confirma que 
disputará eleições de outubro; Dito 
Martins também se afasta e pode ser o vice

Kátia Sartori

Agora é definitivo. A dire
tora de Educação e Cultura de 
Lençóis Paulista, Izabel Cristi
na Campanari Lorenzetti (PS
DB), a Bel, pediu exoneração 
dos cargos e confirma: é mes
mo a pré-candidata da situa
ção à sucessão do prefeito José 
Antonio Marise (PSDB), con
forme noticiado pelo Jornal O 
ECO no dia 10 de maio. Bel 
Lorenzetti está desligada das 
diretorias desde ontem.

O anúncio oficial será feito 
hoje pela própria pré-candida- 
ta, pelo prefeito Marise e pelo 
vice-prefeito Norberto Pomper- 
mayer em entrevista coletiva. O 
nome do pré-candidato a vice 
deve sair na próxima semana. 
As movimentações levam ao 
empresário Luiz Carlos Trecen- 
ti (DEM). Outros dois nomes 
também são cotados: o vere
ador Manoel dos Santos Silva 
(PSDB), o Manezinho, e o dire
tor de Meio Ambiente, Benedi
to Martins, também do PSDB.

Dito Martins também pe
diu exoneração do cargo on
tem e colocou seu nome à dis
posição do partido para ser o 
vice na chapa encabeçada por 
Bel Lorenzetti. Altair Toniolo 
(DEM), o Rocinha, que era 
outro diretor cotado para vice 
na chapa que terá o apoio de

Marise, continua no comando 
da Diretoria de Desenvolvi
mento, Geração de Emprego e 
Renda e fora das eleições ma
joritárias de outubro.

"Estou me afastando a par
tir de hoje (ontem) atendendo 
à legislação eleitoral para que 
eu possa concorrer a um cargo 
nas eleições", diz Bel Loren
zetti. "Estou preparada para 
concorrer. É uma opção bas
tante consciente", completa. É 
a primeira vez que Bel Loren
zetti fala com a imprensa co
mo pré-candidata. Luiz Edu
ardo Conti assume a diretoria 
de Educação. A diretoria de 
Cultura fica sob o comando 
de Nilceu Bernardo.

Já Dito Martins entrou 
com o pedido de exoneração 
do cargo ontem, mas não 
confirmou ser o vice de Bel 
Lorenzetti e reforçou o nome 
do empresário Luiz Carlos 
Trecenti (DEM) como o mais 
forte para a chapa. "O fato de 
eu pedir exoneração não sig
nifica que vou concorrer. Na 
eventualidade do meu nome 
ser apresentado, estou à dis
posição do partido. O meu 
objetivo é ajudar", comentou 
Dito Martins. O nome de seu 
substituto não foi anunciado.

Segundo Marise, o PSDB 
tem que realizar as conven
ções entre os dias 10 e 30 de

Bel Lorenzetti se afasta das diretorias que comanda e já fala como pré-candidata de Marise

junho. A data só não foi mar
cada porque a legenda aguarda 
a definição sobre a proposta 
de emenda constitucional que 
pode aumentar de dez para 
quinze o número de cadeiras

de vereadores em Lençóis Pau
lista para o próximo mandato. 
A proposta tem que ser apro
vada no Senado. Depois dis
so, é necessário aprovar uma 
mudança na lei orgânica para

estipular o número maior de 
cadeiras no Legislativo local. 
"Nós estamos esperando para 
saber o número exato de can
didatos que vamos ter para ve
reador", explicou Marise.

p o l í c i a

Falso seqüestro 
volta a assustar 
população

O falso seqüestro por 
meio de trote telefônico 
voltou a assustar Lençóis 
Paulista. Algumas pesso
as procuraram o jornal O 
ECO informando sobre 
o golpe. No falso seqües
tro, bandidos ligam para 
casas de pessoas, dizem 
manter alguém da famí
lia como refém e prome
te libera-lo mediante a 
compra de cartões tele
fônicos e que as vítimas 
passem o código destes 
cartões.

Segundo o delega
do da Polícia Civil, Luiz 
Cláudio Massa, não exis
te uma maneira de se 
prevenir desse tipo de 
crime. "O que nós que
remos orientar a popu
lação é que, em primeiro 
lugar, fique calma e que 
desligue imediatamen
te o telefone", orientou. 
"Se fosse um seqüestro 
verdadeiro a abordagem 
seria completamente di
ferente. O seqüestrador 
nunca vai pedir cartão 
telefônico como resgate 
e sim dinheiro. Esse tipo 
de ação é apenas uma 
tentativa de estelionato", 
indicou o delgado.

Outro ponto lembra
do pelo delegado é que 
as pessoas não devem se 
impressionar se os auto
res das ligações soube
rem informações como 
nome, local de trabalho 
e de estudo das pessoas 
da casa. "Estes bandidos 
muitas vezes ligam várias 
vezes na mesma casa, e 
vão coletando informa
ções com empregadas ou 
pessoas idosas, o que na

NOTAS POLICIAIS

FURTO
Um estabelecimento co

mercial foi em Barra Bonita, 
na madrugada da terça-feira 
3. A loja fica na rua 15 de 
Novembro. Segundo a Polí
cia Militar, os ladrões entra
ram pelo telhado e levaram 
R$ 300 em cédulas, R$ 140 
em moedas e diversos ta
lões de cheque.

BRIGA DE TRÂNSITO
Um acidente de trânsito 

terminou em briga na noite 
da terça-feira 2. O caso foi 
registrado no Jardim Bela 
Vista, em Lençóis Paulista.

Os motoristas de um Pálio 
e de uma motocicleta en
volvidos no acidente ini
ciaram uma discussão que 
terminou em agressão. Até 
o capacete foi usado como 
arma durante a briga.

FACA
Na Cecap, em Lençóis 

Paulista, a Polícia Militar foi 
acionada para conter uma 
briga. O caso também acon
teceu na noite da terça-feira 
2. Um rapaz foi ameaçado 
de morte com uma faca e re
solveu chamar a PM. A con
fusão terminou na delegacia.

Parada
Obrigatória

Antes de comprar seu carro 
semi-novo ou usado, 

veja as ofertas que a Divelpa 
preparou para você!

VEÍCULO ANO VALOR C/ TROCA S/ TROCA VEÍCULO ANO VALOR C/TROCA S/TROCA
Corsa Sed an  M ilen ium 0 1 /0 2 R$ 100 (entr.) +  6 0  x  R$ 6 1 5 ,3 7 R$ 2 2 .8 0 0 ,0 0 R$ 2 1 .4 0 0 ,0 0 A stra  Sed an 01/01 R$ 100 (e n tr .)+ 6 0  x  R$ 894,01 R$ 3 0 .8 0 0 ,0 0 R$ 2 9 .8 0 0 ,0 0

Corsa Sed an 9 9 /9 9 R$ 100 (entr.) +  6 0  x  R$ 5 4 5 ,2 0 R$ 1 9 .3 0 0 ,0 0 R$ 1 7 .9 0 0 ,0 0 A stra  Sed an 0 0 /0 0 R$ 100 (e n tr .)+ 6 0  x  R$ 83 8 ,3 2 R$ 2 9 .3 0 0 ,0 0 R$ 2 7 .9 0 0 ,0 0

Corsa Sed an  W ind 0 0 /0 0 R$ 100 (entr.) +  6 0  x  R$ 6 0 0 ,8 9 R$ 2 1 .3 0 0 ,0 0 R$ 1 9 .8 0 0 ,0 0 A stra  Sed an 0 3 /0 4 R$ 100 (e n tr .)+ 6 0  x  R$ 1 .0 0 5 ,2 0 R$ 3 6 .8 0 0 ,0 0 R$ 3 5 .4 0 0 ,0 0

Corsa Sed an  W ind 9 9 /9 9 R$ 100 (entr.) +  6 0  x  R$ 5 1 2 ,9 6 R$ 1 7 .5 0 0 ,0 0 R$ 1 6 .8 0 0 ,0 0 A stra  Sed an 0 3 /0 4 R$ 100 (e n tr .)+ 6 0  x  R$ 1 .0 1 6 ,3 4 R$ 3 7 .3 0 0 ,0 0 R$ 3 5 .8 0 0 ,0 0

Corsa Sed an 0 0 /0 0 R$ 100 (entr.) +  6 0  x  R$ 55 9 ,8 5 R$ 1 9 .8 0 0 ,0 0 R$ 1 8 .4 0 0 ,0 0 A stra  Hatch 0 4 /0 4 R$ 100 (e n tr .)+ 6 0  x  R$ 824,21 R$ 3 0 .0 0 0 ,0 0 R$ 2 8 .9 0 0 ,0 0

Custom  de Luxe 94 /9 5 R$ 100 (entr.) +  4 8  x  R$ 1.282,91 R$ 3 7 .8 0 0 ,0 0 R$ 3 6 .4 0 0 ,0 0 A stra  Hatch E leg a n ce 04 /0 5 R$ 100 (e n tr .)+ 6 0  x  R$ 1 .08 8,73 R$ 3 9 .8 0 0 ,0 0 R$ 3 8 .4 0 0 ,0 0

M eriva 05 /0 5 R$ 100 (entr.) +  6 0  x  R$ 1 .03 3,04 R$ 3 7 .5 0 0 ,0 0 R$ 3 6 .4 0 0 ,0 0 Astra  GSI 03 /0 3 R$ 100 (e n tr .)+ 6 0  x  R$ 1 .07 2,03 R$ 3 8 .5 0 0 ,0 0 R$ 3 7 .8 0 0 ,0 0

O m e ga  Su p re m a 9 3 /9 4 R$ 100 (entr.) +  4 8  x  R$ 5 3 5 ,9 9 R$ 1 6 .0 0 0 ,0 0 R$ 1 4 .8 0 0 ,0 0 Astra  Sed an 03 /0 3 R$ 100 (e n tr .)+ 6 0  x  R$ 9 3 2 ,8 0 R$ 3 4 .3 0 0 ,0 0 R$ 3 2 .8 0 0 ,0 0

Corsa Hatch 0 4 /0 4 R$ 100 (entr.) +  6 0  x  R$ 70 4 ,4 7 R$ 2 6 .0 0 0 ,0 0 R$ 2 4 .6 0 0 ,0 0 Astra  Sed an 03 /0 3 R$ 100 (e n tr .)+ 6 0  x  R$ 9 3 2 ,8 0 R$ 3 4 .0 0 0 ,0 0 R$ 3 2 .8 0 0 ,0 0

Corsa Hatch 0 6 /0 7 R$ 100 (entr.) +  6 0  x  R$ 72 8,85 R$ 2 8 .0 0 0 ,0 0 R$ 2 6 .6 0 0 ,0 0 Astra  Sed an 9 9 /9 9 R$ 100 (e n tr .)+ 6 0  x  R$ 715,21 R$ 2 5 .3 0 0 ,0 0 R$ 2 3 .7 0 0 ,0 0

Corsa Sed an 0 6 /0 7 R$ 100 (entr.) +  6 0  x  R$ 8 1 4 ,2 8 R$ 3 1 .3 0 0 ,0 0 R$ 2 9 .8 0 0 ,0 0 Astra 0 0 /0 0 R$ 100 (e n tr .)+ 6 0  x  R$ 809,01 R$ 2 8 .3 0 0 ,0 0 R$ 2 6 .9 0 0 ,0 0

Corsa Sed an 0 6 /0 6 R$ 100 (entr.) +  6 0  x  R$ 776,91 R$ 2 9 .8 0 0 ,0 0 R$ 2 8 .4 0 0 ,0 0 O m e ga  G LS 9 3 /9 4 R$ 100 (e n tr .)+ 4 8  x  R$ 54 9 ,8 2 R$ 1 6 .6 0 0 ,0 0 R$ 1 5 .2 0 0 ,0 0

Corsa Sed an 02 /0 3 R$ 100 (entr.) +  6 0  x  R$ 8 1 0 ,2 8 R$ 2 9 .5 0 0 ,0 0 R$ 2 8 .4 0 0 ,0 0 S -1 0 0 4 /0 4 R$ 100 (e n tr .)+ 6 0  x  R$ 9 4 6 ,8 6 R$ 3 8 .8 0 0 ,0 0 R$ 3 6 .4 0 0 ,0 0

Corsa Sed an  S uper 00/01 R$ 100 (entr.) +  6 0  x  R$ 6 0 3 ,8 2 R$ 2 1 .3 0 0 ,0 0 R$ 1 9 .9 0 0 ,0 0 Z afira  E legance 04 /0 5 R$ 100 (e n tr .)+ 6 0  x  R$ 1 .3 9 0 ,9 4 R$ 5 5 .8 0 0 ,0 0 R$ 5 3 .8 0 0 ,0 0

Corsa Sed an  S uper 9 8 /9 8 R$ 100 (entr.) +  6 0  x  R$ 5 5 9 ,8 6 R$ 1 9 .3 0 0 ,0 0 R$ 1 7 .9 0 0 ,0 0 Zafira 01 /0 2 R$ 100 (e n tr .)+ 6 0  x  R$ 1 .07 2,03 R$ 3 9 .0 0 0 ,0 0 R$ 3 7 .8 0 0 ,0 0

Corsa Sed an  M ilen ium 00/01 R$ 100 (entr.) +  6 0  x  R$ 55 9 ,8 5 R$ 1 9 .8 0 0 ,0 0 R$ 1 8 .4 0 0 ,0 0 Vectra 03 /0 3 R$ 100 (e n tr .)+ 6 0  x  R$ 96 0,65 R$ 3 5 .0 0 0 ,0 0 R$ 3 3 .8 0 0 ,0 0

B lazer 01/01 R$ 100 (entr.) +  6 0  x  R$ 1 .06 9,88 R$ 3 8 .8 0 0 ,0 0 R$ 3 5 .8 0 0 ,0 0 Vectra 97 /9 7 R$ 100 (e n tr .)+ 4 8  x  R$ 71 2 ,3 4 R$ 2 2 .3 0 0 ,0 0 R$ 1 9 .9 0 0 ,0 0

Celta  Life 0 5 /0 6 R$ 100 (entr.) +  6 0  x  R$ 670,11 R$ 2 5 .8 0 0 ,0 0 R$ 2 4 .4 0 0 ,0 0 Vectra 97 /9 7 R$ 100 (e n tr .)+ 4 8  x  R$ 764,21 R$ 2 2 .8 0 0 ,0 0 R$ 2 1 .4 0 0 ,0 0

Celta 03 /0 3 R$ 100 (entr.) +  6 0  x  R$ 5 8 7 ,5 2 R$ 2 1 .8 0 0 ,0 0 R$ 2 0 .4 0 0 ,0 0 Gol P lu s 00/01 R$ 100 (e n tr .)+ 6 0  x  R$ 52 1,75 R$ 1 8 .5 0 0 ,0 0 R$ 1 7 .1 0 0 ,0 0

Celta  Life 04 /0 5 R$ 100 (entr.) +  6 0  x  R$ 6 1 5 ,3 7 R$ 2 2 .8 0 0 ,0 0 R$ 2 1 .4 0 0 ,0 0 Gol CL 91/91 R$ 100 (e n tr .)+ 3 6  x  R$ 3 8 6 ,4 0 R$ 9 .0 0 0 ,0 0 R$ 8 .1 0 0 ,0 0

Celta  Life 05 /0 5 R$ 100 (entr.) +  6 0  x  R$ 6 1 5 ,3 7 R$ 2 2 .8 0 0 ,0 0 R$ 2 1 .4 0 0 ,0 0 Gol 0 4 /0 4 R$ 100 (e n tr .)+ 6 0  x  R$ 6 7 1 ,0 6 R$ 2 4 .8 0 0 ,0 0 R$ 2 3 .4 0 0 ,0 0

Corsa 9 7 /9 7 R$ 100 (entr.) +  4 8  x  R$ 52 2 ,1 5 R$ 1 5 .5 0 0 ,0 0 R$ 1 4 .4 0 0 ,0 0 Fox 0 6 /0 6 R$ 100 (e n tr .)+ 6 0  x  R$ 8 3 0 ,3 0 R$ 3 1 .8 0 0 ,0 0 R$ 3 0 .4 0 0 ,0 0

Corsa 9 9 /9 9 R$ 100 (entr.) +  4 8  x  R$ 4 8 6 ,5 7 R$ 1 7 .3 0 0 ,0 0 R$ 1 5 .9 0 0 ,0 0 Fiesta 9 7 /9 8 R$ 100 (e n tr .)+ 6 0  x  R$ 394,31 R$ 1 3 .8 0 0 ,0 0 R$ 1 2 .4 0 0 ,0 0

Corsa 9 6 /9 6 R$ 100 (entr.) +  6 0  x  R$ 43 2 ,2 5 R$ 1 2 .5 0 0 ,0 0 R$ 1 1 .8 0 0 ,0 0 Fiesta 00/01 R$ 100 (e n tr .)+ 6 0  x  R$ 442,61 R$ 1 5 .8 0 0 ,0 0 R$ 1 4 .4 0 0 ,0 0
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E D I T O R I A L

Uma dose de m eio ambiente
A edição de hoje do jornal 

O ECO vem recheada com duas 
matérias sobre o meio ambien
te. A primeira traz a programa
ção do dia mundial do meio 
ambiente, comemorado hoje. A 
maior parte das cidades onde o 
jornal circula se preocupou em 
programar atividades diferentes. 
Também ganha destaque numa 
matéria o projeto 'Recicle e vire 
moda', que está sendo desenvol
vido por alunos de uma escola 
de ensino infantil de Agudos.

A cada ano que passa a da
ta ganha mais espaço e atenção 
das diretorias e secretarias de 
meio ambiente. As ações de pre
servação também deixaram de 
ser isoladas. Pode se ver bastan
te apoio e reforço a ações que já 
começaram há algum tempo e 
que prometem uma solução de
finitiva. Talvez porque os efeitos 
do desrespeito com a natureza 
estejam sendo sentidos mais do 
que nunca. Exemplo: em Agu
dos teve visita à área da nascen
te do Rio Lençóis. Por causa da 
destruição da mata nativa, o rio 
esteve ameaçado.

Ainda em Agudos, uma es
cola de ensino infantil trans
formou o que seria o presente 
de dia das mães em um projeto 
que pretende envolver toda a ci
dade: substituir sacolas de plás
tico por sacolas de tecido. As sa
colas de plástico são um verda

deiro dilema para os ambienta
listas. Produzidas em larga em 
escala e com consumo desen
freado, agravam o problema da 
poluição da água e do solo. A 
proposta dos alunos de Agudos 
é um problema discutido pelo 
mundo todo. Na China, onde 
eram descartadas cerca de dois 
milhões de sacolinhas por dia, 
o plástico está proibido.

No Brasil, o meio ambiente 
recebe destaque especial pela 
imprensa. Primeiro porque a 
pasta acabou de trocar de mi
nistro -  de Marina Silva para 
Carlos Minc. Segundo, porque 
nos últimos meses a destruição 
da Amazônia, suas terras cada 
vez mais em posse de estrangei
ros, tem alimentado o debate. 
Também é preciso discutir a 
emissão de gases de forma in
discriminada pelas indústrias, 
garantir a limpeza dos rios, a 
não contaminação dos solos. 
Encontrar uma forma de ener
gia que seja renovável e limpa. 
Enfim, a lista é grande.

Seja na esfera federal, esta
dual ou municipal, os assuntos 
ligados ao meio ambiente fo
ram elevado a primeiro plano. 
É preciso discutir, arregaçar as 
mangas e fazer algo para mu
dar. E numa data especial, vai 
o lembrete de que o planeta 
pede socorro. Ou será que al
guém duvida disso?

A R T I G O

Redução da jornada de trabalho 
para dim inuir o desemprego

PAULO Eduardo

Os altos índices de desem
prego que assolam o país são 
um dos assuntos mais discuti
dos atualmente. Uma das pro
postas para conter o avanço da 
crise econômica e gerar novos 
postos de trabalho no Brasil é a 
redução da jornada de trabalho 
de 44 para 40 horas semanais, 
sem redução de salários.

Essa medida tem gerado 
bastante resultado em diversos 
países. Em comparação com 
outras nações, o Brasil tem uma 
das maiores cargas horárias de 
trabalho do mundo. Na Espa
nha, por exemplo, a jornada é 
de 35 horas e na França de 38,6 
horas. Cabe lembrar que até na 
Constituição Federal de 1988, 
a jornada de trabalho do brasi
leiro era de 48 horas semanais.

Na última terça-feira, dia 
3, foi entregue na Câmara dos 
Deputados um abaixo-assina
do com cerca de 1,5 milhão 
de assinaturas e uma proposta 
de redução da carga horária de 
trabalho. Segundo estimati
va do Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatísticas e 
Estudos Socioeconômicos), a 
medida poderia gerar 2,25 mi
lhões de empregos. A limitação 
das horas extras, outro item que 
compõe a proposta, também 
iria acrescentar cerca de 1,2 mi
lhão de registros de carteira de 
trabalho, de acordo com essas

pesquisas. A medida também 
diminuiria o número de doen
ças relacionadas ao trabalho.

Os estudos também apon
tam que este é o momento 
ideal para que a proposta seja 
implementada pelo favorável 
momento de crescimento eco
nômico em que o país se en
contra.

Outros fatores que con
tribuem para o avanço desta 
proposta seriam os próprios 
avanços tecnológicos, que já 
possibilitam o aumento da 
produtividade, além da possi
bilidade de maior distribuição 
de renda que o projeto prevê.

O presidente Lula já decla
rou seu apoio à proposta, entre
tanto descartou a possibilidade 
de enviar um projeto de lei ou 
editar uma Medida Provisória 
em relação ao tema, devido 
ao conflito que ela pode gerar 
com a oposição. Cabe agora 
aos deputados assumirem esse 
compromisso com o povo.

Além da medida, deve-se 
debater a forma como ela será 
implantada. Algumas centrais 
sindicais avaliam que a medida 
deve estar vinculada à redução 
dos impostos pagos pelas em
presas, outras divergem dessa 
idéia. De qualquer forma, o 
objetivo principal do projeto, 
que é a geração de emprego, 
não deve ser abandonado.

Paulo Eduardo é jornalista

E R R A T A
O atleta Deivite Cristiano de Souza, segundo lugar no xadrez 

pelos Jois (Jogos Industriários do Sesi) é funcionário da Metta 
Informática e não da Lwart, como foi informado na edição da 
terça-feira 3.

OFICIAL
Demorou mas sai ho

je o anúncio de que Izabel 
Cristina Campanari Loren- 
zetti (PSDB) é a candidata 
da situação à sucessão do 
prefeito José Antonio Ma- 
rise (PSDB). Uma entrevis
ta coletiva na tarde de hoje 
deve referendar seu nome. 
Ontem, Bel Lorenzetti pediu 
exoneração das diretorias de 
Cultura e Educação e já falou 
com a imprensa como pré- 
candidata. A decisão referen
da a notícia publicada em O 
ECO no dia 10 de maio.

PÁREO
O pré-candidato a vice- 

prefeito, entretanto, ainda é 
mistério. Na disputa, líder na 
preferência dos partidos que 
apóiam Bel Lorenzetti está 
o empresário Luiz Carlos 
Trecenti (DEM). Tem quem 
dá o nome dele como certo. 
Entretanto, detalhes dão pis
ta de que há mais gente no 
páreo. O vereador Manoel 
dos Santos Silva (PSDB), o 
Manezinho, já disse que está 
à disposição do grupo. On
tem, quem também pediu 
exoneração foi o diretor de 
Meio Ambiente, Benedito 
Martins (PSDB). Tudo para 
estar em condições de con
correr ao pleito.

ESCOLHA
Resta saber quem Bel Lo- 

renzetti terá como compa
nheiro de chapa. E também 
quem será o escolhido caso 
Trecenti diga não. Manezi- 
nho e Dito Martins são as 
cartas na manga do grupo li
derado por Marise. Os parti
dos têm até o final de junho 
para fazer convenção e refe
rendar seus candidatos.

REPLAY
Em Macatuba, a vice-pre- 

feita e diretora da Secretaria 
de Assistência Social, Maria 
Lucilla Nunes Gouveia (PS
DB), também pediu exonera
ção do cargo. Com isso, fica 
livre para repetir a dobradinha 
com o prefeito Coolidge Her- 
cos Júnior (PMDB), que deve 
tentar a reeleição. Segundo Lu- 
cilla, seu nome aparece como 
o preferido dos partidos que 
apóiam Coolidge: PT, PDT, PP, 
DEM, PPS e PV.

NATURAL
Coolidge também vê a 

escolha de Lucilla para vice 
como natural. Mas é bom 
lembrar que muita água ain
da vai passar por debaixo 
da ponte. A convenção do 
PMDB do prefeito será no 
dia 14 de junho. A do PSDB 
ainda não foi marcada. Ago
ra é esperar mais alguns dias. 
Por fora corre o nome do ve
reador Joaquim Santana dos 
Santos (PV) para uma pos
sível composição na chapa 
majoritária.

PROCURA-SE 1
O prefeito de Barra Boni

ta, padre Mário Teixeira (PC 
do B), depois de decidir que 
vai disputar a reeleição agora 
corre atrás do seu vice, já que 
rompeu com Marcos Waldo- 
miro Ribeiro do Prado (PP). 
Sem o atual vice-prefeito na 
disputa, a vaga para compor 
com padre Mário está aberta. 
Depois de tentar trazer - sem 
sucesso - alguém do PSDB, 
agora o prefeito vai atrás de 
José Sahade (PR), ex-prefei
to de Igaraçu do Tietê, hoje 
domiciliado na Barra. Nos 
bastidores políticos, a infor
mação é que Sahade quer 
participar das eleições de 
outubro.

PROCURA-SE 2
A situação vivida em Barra 

Bonita é a mesma do prefeito 
de Igaraçu do Tietê, Guilher
me Fernandes (PSDB). Ele 
também rompeu com seu vi
ce, Luiz Antonio dos Santos 
(PMDB), isso há dois anos, 
e agora tenta encontrar um 
novo companheiro para a 
dobradinha. O vereador Jai- 
ro Segura Ruiz (PV) é um dos 
mais cotados, mas descon
versa quando questionado 
sobre o assunto.

IMPASSE
Em Agudos, Everton Oc- 

taviani pediu exoneração on
tem do cargo de chefe de ga
binete de seu tio e colega de 
partido, o prefeito José Car
los Octaviani (PMDB). O im
passe está na escolha do seu 
candidato a vice. O prefeito 
disse que a escolha está a car
go do presidente da Câmara 
e também do PP de Agudos, 
Nelson Ayub, o Nelsinho.

ROSA
Se o nome ficar por conta 

de Nelsinho, há quem apos
te que ele vai avalizar a pre
sidente do Fundo Social de 
Solidariedade, Simone Tolo- 
sa Pires Debortoli (PP) para 
ser a possível vice de Everton. 
Mas, até o final da tarde de 
ontem não havia informa
ções precisas se ela havia ou 
não pedido exoneração do 
cargo. A lei eleitoral definiu 
ontem como o último dia 
para que os cargos em comis
são se afastassem do poder.

SAIU
Se a decisão de Nelsi- 

nho puder ser negociada, 
o PMDB vai de barba e bi
gode com Everton Octavia- 
ni a prefeito e o diretor de 
Saúde, Altair Francisco, co
mo vice. Aliás, o diretor de 
Saúde também entregou o 
cargo ontem. A chapa da si
tuação deve sair nos próxi
mos dias. Já a oposição tem 
no atual vice-prefeito Jaime 
Caputti (PR) seu principal 
nome para enfrentar o can
didato do prefeito.

DE FORA
Na Câmara de Verea

dores de Agudos, algumas 
mudanças serão sentidas - 
independente do número 
de parlamentares aumentar 
ou não. Isso porque dois ve
readores já anunciaram que 
estão fora da política. São os 
médicos Samir Fuéd Salmen 
e José Carlos Donegá Mo- 
randini, ambos do PDT. Eles 
alegam motivos particulares 
e profissionais. A notícia 
agrada quem pretende plei
tear uma vaga no Legislativo 
já que os dois sempre foram 
bons de voto.

MAIS UM
O PT de Agudos já anun

ciou que vai com chapa 
completa nas eleições de 
outubro. O nome mais cota
do é o do ex-prefeito Marco 
Antonio da Silva, que ganha 
adeptos também de outros 
partidos para encabeçar a 
disputa com Everton e Ca- 
putti. Um dos apoios vem 
de José Aparecido dos Santos 
(PT), o Zé Mensageiro, que 
diz abrir mão de sua candi
datura para apoiar Marcão.
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"É importante plantar 
árvores para preservar o 
meio ambiente. É o lugar 
onde vários animais mo
ram. Além de fazer bem 
para nosso ar".

Denis Fantini, estudante

"Plantar árvores melhora 
nosso ar e fa z  bem para 
nossa respiração, além 
de preservar a natureza. 
Hoje eu plantei uma ár
vore e gostei muito".

Gabriela de Cássia 
Gasparoti, estudante

"Eu nunca tinha plan
tado uma árvore, mas 
ontem plantei e foi muito 
bom. Acho importante 
porque a árvore dá som
bra e também frutos".

Beatriz Mazo, estudante

F R A S E

"Estou
preparada
para
concorrer. 
É  uma 
opção 
bastante 
consciente n

No final da avenida Luiz Boso, no Jardim Primavera, em Lençóis Paulista, um buraco próximo à guia está 
enorme e passou a acumular água da chuva, o que provoca mau cheiro. Os moradores das proximidades 
reclamam da situação.

Izabel Cristina Campanari 
Lorenzetti, pré-candidata à 

prefeitura de Lençóis Paulista 
nas eleições de outubro

P A R A  P E N S A R

"A novidade 
é mãe da 
temeridade, 
irmã da 
superstição 
e filha da 
leviandade"

São Bernardo

mailto:oeco@jornaloeco.com.br
http://www.jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br


I N F R A - E S T R U T U R A

Ponte na avenida
Marise assina convênio para construir ponte que irá permitir a duplicação da avenida 
Lázaro Brígido; conjunto de obras também vai abrir acesso à Rondon pelo Caju

Fernanda Benedetti

Sandro Alponte

O prefeito José Antonio 
Marise (PSDB) esteve ontem 
em São Paulo para a assinatu
ra de três convênios com o go
verno do Estado: construção 
de ponte, recape de ruas em 
dois bairros e reforma de uma 
escola do Estado.

Para a construção da 
ponte o recurso do governo é 
no valor de R$ 300 mil. "Vai 
ser construída ao lado da pon
te que já existe ali na avenida 
Lázaro Brígido, próxima ao re
cinto da Facilpa, o que vai nos 
permitir duplicar a via", co
mentou Marise. "É um recurso 
que conseguimos através do 
deputado federal Ricardo Izar 
(PTB), que faleceu recente
mente", diz o prefeito.

Com a construção da pon
te, a prefeitura pretende dar 
continuidade às obras que 
irão melhorar o acesso entre 
as avenidas Padre Salústio 
Rodrigues Machado e João 
Paccola, que fica no Jardim 
Caju. "Na confluência da 
avenida Padre Salústio com 
a Olavo Bilac, vamos fazer 
uma rotatória igual a que foi 
construída em frente à Facil- 
pa e com a instalação da pon
te vai ser possível duplicar a 
avenida até o Jardim Caju", 
explica Marise. "Também vai 
ser possível fazer uma ligação 
com a rodovia Marechal Ron- 
don (SP-300), na altura da 
fazenda Progresso. Com isso, 
quem está no Caju não preci
sa mais passar pela cidade, ou 
seja, pode sair por lá", ressal
ta o prefeito.

Ainda na Secretaria de Pla
nejamento, Marise também 
assinou convênio no valor de

Recurso para mais uma ponte na avenida Lázaro Brígido vai possibilitar a duplicação da via

R$ 300 mil, com contrapartida 
de R$ 16 mil, para recape em 
ruas da Vila Cruzeiro e Núcleo 
Habitacional Luiz Zillo, num 
total de 11 ruas.

Na Vila Cruzeiro, as ruas 
que serão melhoradas são a 
Uruguai, Bahia, Paraná, Bo
lívia e avenida José Antonio 
Lorenzetti. No Núcleo, vão ser

recapeadas a rua da Imprensa, 
Lavradores, Professor Antonio 
Serralvo Sobrinho, trecho 1 e 
2, Rua dos Professores trecho 
1 e 2, João Capoani trecho 1 
e 2 e rua Carlos Orsi. O recur
so foi conseguido por meio de 
pedido do deputado estadual 
Pedro Tobias (PSDB).

Marise também esteve na

Secretaria de Educação para 
assinar convênio para reforma 
da escola estadual Leonina Al
ves Coneglian. "O governo vai 
repassar para o município o 
recurso e nós seremos respon
sáveis para aplicar o dinheiro 
e acompanhar a obra", infor
mou Marise. O valor do repas
se é de R$ 391.761,10.

B I O G R A F I A

Sem-terra busca patrocínio para lançar livro
Vergonha não faz parte do 

vocabulário de Cláudia Bar- 
ros da Paixão, 42 anos. Uma 
sem-terra que há 22 anos é 
portadora do vírus HIV, que 
não se deixa abater pela do
ença e busca patrocínio para 
o lançamento de um livro 
auto-biográfico.

Cláudia foi contaminada 
por seu ex-marido quando ti
nha 20 anos. "Ele era usuário 
de drogas e muito violento. 
Eu não sabia que ele estava 
com o vírus", relata. Ela con
ta que quando soube que era 
soropositivo, não conseguiu 
lidar bem com a situação e 
tentou cometer suicídio. "Na 
época em que fui contamina
da, o Cazuza tinha falecido. 
Eu pensei comigo, como um 
homem com o dinheiro que 
ele tinha não sobreviveu, ima
gine eu?", diz.

Mas sua vida mudou quan-

Cláudia Paixão busca patrocínio para lançar seu primeiro livro

do ela conheceu seu atual ma
rido, também portador do 
HIV. "Ele é um homem bom 
e sempre me ajuda". O casal se 
conheceu há cinco anos, épo
ca em que não passavam por 
uma boa situação financeira e

decidiram entrar para o MST 
(Movimento dos Sem-Terra). 
"Um amigo nosso nos contou 
do movimento, fomos conhe
cer e entramos nele", lembra.

Mesmo morando em 
acampamentos, ela diz que

tem uma vida saudável e faz 
exames mensalmente, além de 
sempre tomar seus remédios 
de cor laranja. A cor também é 
predominante em suas vestes. 
"Eu uso roupas de cor abóbo
ra, por causa da cor do remé
dio", diz Claudia, que toma o 
coquetel regularmente.

Para Cláudia, mesmo com 
as novas medicações que não 
deixam os portadores com 
uma má aparência, as pesso
as ainda têm medo de dizer 
que são portadoras da Aids 
por causa do preconceito. 
Mas com ela foi diferente. "Eu 
não quero esconder isso. Pa
ra mim, esconder é um auto- 
preconceito, não quero sentir 
isso", afirma. Estas e outras 
histórias ela quer contar em 
seu livro. Quem tiver interes
se em ajudar é só procurar por 
Claudia no acampamento do 
MST em Borebi.

NÃO
CONCORDO

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

POR ALCIMIR CARMO

Em Roma, meia centena de chefes de estado discute a 
questão da agricultura e os programas de combate à fome 
pelo mundo. Até o nosso presidente está por lá e a dizer bes
teiras! Ele e seu 'dedinho de prosa', o mais longo dentre todos 
os que se manifestaram. Foi logo colocando o dedo em riste 
e nas feridas do mundo, desde que esse mundo é mundo! 
E conforme o nosso presidente, garoto-propaganda do setor 
sucroalcooleiro, os dedos dos outros é que estão sujos.

★  ★ ★
Sujos de petróleo, sujos do carvão que mata, e como não 

disse, mas, acrescento, da 'gordura', do 'colesterol' dos subsí
dios! Como se no Brasil não houvesse sujeira. Por acaso o dedo 
não está sujo de sangue pela morte de canavieiros por exaustão 
de trabalho? Não está sujo de mandar vinhoto para o solo e ao 
Aqüífero Guarany? Não está com o dedo sujo das gorduras dos 
subsídios à atividade sucroalcooleira, quando aceita a bilioná- 
ria dívida do setor pela sonegação de impostos, com a Justiça 
do Trabalho, com a falta de pagamentos dos financiamentos?

★  ★ ★
Nosso amado presidente da República deveria tomar cui

dado quando discursa para o mundo. Deveria se tocar de que 
não está num boteco qualquer, tomando cachaça com com
panheiros do Sindicato dos Metalúrgicos e jogando conversa 
fora. Deveria, ao invés de esbravejar contra o mundo que aler
ta sobre a Amazônia, saber que precisa acabar com a proprie
dade de estrangeiros na já combalida selva brasileira, de onde 
saem produtos à biopirataria, a partir da rica biodiversidade!

★  ★ ★
Lula cai no ridículo de dizer que não substituímos cam

pos de grãos por pastos e canaviais porque, sim, é verdade 
que não só a produção de alimentos caiu como parte dos 
grãos, como a soja, estão direcionados para a produção de 
biodiesel! É preciso, sim, e urgente, aceitar o desafio propos
to pelo secretário geral da ONU, de crescer em 50% a produ
ção de alimentos em trinta anos, sob pena de a fome grassar 
ainda mais. Ou fazemos isso, ou mudamos nosso sistema 
digestivo para o consumo do biodiesel, do álcool...

★  ★ ★
E Lula também insiste em outra besteira: a tal energia 

limpa! Energia limpa? Você, caro leitor, sabe da quantida
de de água que se usa para lavar uma tonelada de cana? 
Sabe que os resíduos industriais da atividade -  altamente 
poluente - a pretexto de ser utilizada como 'fertilizante' na 
lavoura, acaba atingindo os lençóis freáticos? Que para a 
produção de álcool gasta-se muita gasolina e diesel (deri
vados do petróleo)? Que produz fuligem e fumaça com a 
queimada ou mesmo nas caldeiras? Pois é, limpíssima!

★  ★ ★
Aliás, 'limpa' está a imagem do Brasil, não é verdade? A 

Anistia Internacional divulgou em seu relatório anual que 
este País é um dos maiores violadores de direitos huma
nos e suas conclusões são com base na atividade sucroal- 
cooleira, destacadamente nos rincões interioranos de vá
rios estados, inclusive do 'moderno' São Paulo. Pois bem, 
a avaliação da entidade é a de que nessa atividade há, sim, 
superexploração e foi considerada análoga à escravidão!

★  ★ ★
Mas, então, falemos de algo também 'limpo': a política! 

Apesar de tudo, continuo a acreditar na máxima de Bertold 
Brechet de que o pior analfabeto é o analfabeto político. O 
candidato do PV, Ailton Laurindo, vulgo Tipó, está se achan
do! Na verdade pensa que já está lá no Palácio das Palmeiras. 
Acha que pode interferir aqui e ali, como se fosse o rei da 
cocada preta... Olha, esta eleição será a grande oportunidade 
o leitor eliminar da política local políticos de baixa estatura.

★  ★ ★
O PT de Lençóis Paulista, que ainda não decidiu se sai ou 

não com candidatura majoritária própria (o prazo para a ma
nifestação formal é dia 30 de junho), pode avaliar como propí
cia uma candidatura alternativa para prefeito, de esquerda de 
fato. A política menor do grupo pseudo-popular, ao anunciar 
a sua preferência à direita e ao conservadorismo, força o par
tido a refletir sobre oferecer opção de governo de fato partici
pativo e democrático. Como eleitor, quero poder escolher um 
candidato com esse perfil que ainda não está posto à disputa.

★  ★ ★
O PMDB, ao contrário do que a pseudo-esquerda propa

ga, pode, sim, dobrar com o PT em Lençóis, e com grande 
possibilidade de ser candidato a vice na chapa. É o PMDB e 
não o PV quem ocupa a maioria dos cargos no governo Lula, 
bem como, é esse partido que tem a maior bancada do arco 
de aliança governamental. Ao que tudo indica, se Palamede 
tiver que compor como vice-prefeito, não será com a repre
sentação da baixa política, da política menor!

★  ★ ★
Se esse quadro se confirmar, se a coligação for entre PT 

e PMDB, seja na eleição proporcional ou na majoritária, 
que fique com as 'barbas de molho' o vereador Nardeli, 
que precisará de muitos votos para se manter na Câmara e 
ser o fiel escudeiro de uma eventual vitória de Tipó, que se 
mostrará - ao longo da disputa de fato -  cada vez mais dis
tante. No que depender deste jornalista, os trabalhadores 
rurais e o povo mais humilde terão informações suficien
tes para escolher entre a alta e baixa política!
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Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Extratos de contratos e aditivos para publicação conforme artigo 61, parág. único 
da Lei Federal n° 8.666/93 e artigo 2°, inc. XX da Inst-TCU n° 028/99.

EXERCÍCIO: 2008 - MÊS ASSINAT: MAIO

CONTRATO N° 100/2008 DATA ASSINAT: 05/05/2008; CONTRATADO: JB 
Estruturas Metálicas Ltda.; CNPJ: 08.053.184/0001-60; OBJETO: execução das 
obras de substituição da cobertura do ginásio de esportes “Archangelo Brega” 
(CSEC); VALOR: 115.045,77 (cento e quinze mil, quarenta e cinco reais e setenta 
e sete centavos); VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias; MODALIDADE: CONVITE 
n° 024/2008; FUNDAMENTO: Art. 23, inciso I, “a” da Lei Federal 8.666/93; 
EMPENHO: 6574/2008. DATA PUBLIC: 05/06/2008.

CONTRATO N° 101/2008 DATA ASSINAT: 06/05/2008; CONTRATADO: 
Cobauto Comercial Bauru de auto. Ltda; CNPJ: 71.919.989/0001-80; OBJETO: 
aquisição de diversos tipos de óleos lubrificantes para a frota de veículos da mu
nicipalidade; VALOR: R$ 22.248,00 (vinte e dois mil, duzentos e quarenta e oito 
reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n° 055/2008; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 
e 392/2005; EMPENHO: 6715,6716,6717,6718 e 6719/2008. DATA PUBLIC: 
05/06/2008.

CONTRATO N° 102/2008 DATA ASSINAT: 07/05/2008; CONTRATADO: 
Construcalder Serviços de Mont. e Const. Civil Ltda.; CNPJ: 08.458.264/0001- 
03, OBJETO: execução das obras de ampliação da Creche Dona Maria Moretto 
Boso; VALOR: R$ 110.625,98 (cento e dez mil, seiscentos e vinte e cinco reais 
e noventa e oito centavos); VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias; MODALI
DADE: CONVITE n° 023/2008; FUNDAMENTO: Art. 23, inciso I, “a” da Lei 
Federal 8.666/93; EMPENHO: 6737/2008. DATA PUBLIC: 05/06/2008.

CONTRATO N° 103/2008 DATA ASSINAT: 08/05/2008; CONTRATADO: 
Bombonatto Ind e Com. de Calçados Ltda.; CNPJ: 79.712.642/0001-73, OBJE
TO: aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI’s); VALOR: R$ R$
29.730.00 (vinte e nove mil, setecentos e trinta reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses; MODALIDADE: PREGÃO n° 047/2008; FUNDAMENTO: Lei Fe
deral 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; EMPENHO: 
6820/2008. DATA PUBLIC: 05/06/2008.

CONTRATO N° 104/2008 DATA ASSINAT: 09/05/2008; CONTRATADO: 
Construcalder Serviços de Mont. e Const. Civil Ltda.; CNPJ: 08.458.264/0001- 
03, OBJETO: execução das obras de construção de muro de arrimo no Bairro 
Maestro Júlio Ferrari; VALOR: R$ 236.128,18 (duzentos e trinta e seis mil, cento 
e vinte e oito reais e dezoito centavos); VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias; 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS n° 007/2008; FUNDAMENTO: Art. 
23, inciso I, “b” da Lei Federal 8.666/93; EMPENHO: 6823,6824/2008. DATA 
PUBLIC: 05/06/2008.

CONTRATO N° 105/2008 DATA ASSINAT: 12/05/2008; CONTRATADO: 
Pedro Aleixo Rosa; CPF: 746.150.766-49, OBJETO: aquisição de um caminhão 
usado; VALOR: R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais); VIGÊNCIA: 90 (no
venta) dias; MODALIDADE: PREGÃO n° 056/2008; FUNDAMENTO: Lei 
Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; EMPENHO: 
7008/2008. DATA PUBLIC: 05/06/2008.

CONTRATO N° 106/2008 DATA ASSINAT: 12/05/2008; CONTRATADO: 
Ocas -  Organização Cristã de Ação Social; CNPJ: 50.843.316/0001-06, OB
JETO: gerenciamento da Estratégia de saúde na Família da Vila Alfredo Gue
des; VALOR: R$ 189.780,00 (cento e oitenta e nove mil, setecentos e oitenta 
reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: DISPENSA n° 016/2008; 
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso XXIV da Lei Federal 8.666/93; EMPENHO: 
7007/2008. DATA PUBLIC: 05/06/2008.

CONTRATO N° 107/2008 DATA ASSINAT: 16/05/2008; CONTRATADO: 
Companhia Ultragás S.A; CNPJ: 61.602.199/0257-00, OBJETO: aquisição de
10.000 kg (dez mil quilogramas) de GLP -  gás liquefeito de petróleo para a Co
zinha Piloto; VALOR: R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais); 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n° 057/2008; FUNDA
MENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; 
EMPENHO: 7121/2008. DATA PUBLIC: 05/06/2008.

CONTRATO N° 108/2008 DATA ASSINAT: 14/05/2008; CONTRATADO: Ge- 
orgia Bruno; CPF: 190.962.208-70, OBJETO: locação de imóvel para abrigar a 
Diretoria de Saúde; VALOR: R$ 1.355,00 (um mil, trezentos e cinquenta e cinco 
reais) por mês; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: DISPENSA n° 
017/2008; FUNDAMENTO: Art. 24, inciso X da Lei Federal 8.666/93; EMPE
NHO: 7124/2008. DATA PUBLIC: 05/06/2008.

CONTRATO N° 109/2008 DATA ASSINAT: 19/05/2008; CONTRATADO: For- 
tpav Pavimentação e Serviços Ltda.; CNPJ: 00.637.923/0001-59, OBJETO: exe
cução de de pavimentação e recapeamento em diversas áreas do município; VA
LOR: R$ 300.461,82 (trezentos mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta 
e dois centavos); VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias; MODALIDADE: TOMADA 
DE PREÇOS n° 008/2008; FUNDAMENTO: Art. 23, inciso I, “b” da Lei Federal 
8.666/93; EMPENHO: 7126,7127/2008. DATA PUBLIC: 05/06/2008.

CONTRATO N° 110/2008 DATA ASSINAT: 21/05/2008; CONTRATADO: Clo- 
tilde Tini de Almeida Melillo - EPP; CNPJ: 03.628.721/0001-39, OBJETO: aqui
sição de materiais de escritório para a Diretoria de Saúde e Paço Municipal; VA
LOR: R$ 151,90 (cento e cinquenta e um reais e noventa centavos); VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n° 059/2008; FUNDAMENTO: Lei 
Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; EMPENHO: 
7345,7348/2008. DATA PUBLIC: 05/06/2008.

CONTRATO N° 111/2008 DATA ASSINAT: 21/05/2008; CONTRATADO: 
Livraria e Papelaria Duque de Bauru Ltda. - EPP; CNPJ: 58.642.901/0001-67, 
OBJETO: aquisição de materiais de escritório para a Diretoria de Saúde e Paço 
Municipal; VALOR: R$ R$ 1.625,50 (um mil, seiscentos e vinte e cinco reais 
e cinquenta centavos); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PRE
GÃO n° 059/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Execu
tivos n° 326/2006 e 392/2005; EMPENHO: 7346,7349/2008. DATA PUBLIC: 
05/06/2008.

CONTRATO N° 112/2008 DATA ASSINAT: 21/05/2008; CONTRATADO: Al
berto Matiello Dias; CNPJ: 02.542.888/0001-10; OBJETO: aquisição de mate
riais de escritório para a Diretoria de Saúde e Paço Municipal; VALOR: R$ R$ 
R$ 19.195,30 (dezenove mil, cento e noventa e cinco reais e trinta centavos); 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n° 059/2008; FUNDA
MENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; 
EMPENHO: 7347,7350/2008. DATA PUBLIC: 05/06/2008.

CONTRATO N° 113/2008 DATA ASSINAT: 26/05/2008; CONTRATADO: 
Fortpav Pavimentação e Serviços Ltda.; CNPJ: 00.637.923/0001-59, OBJETO: 
contratação de empresa especializada em obras de pavimentação asfáltica para 
pavimentação da Avenida João Paccola; VALOR: R$ 53.382,72 (cinquenta e três 
mil, trezentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos); VIGÊNCIA: 60 
(sessenta) dias; MODALIDADE: CONVITE n° 025/2008; FUNDAMENTO: 
Art. 23, inciso I, “a” da Lei Federal 8.666/93; EMPENHO: 7509/2008. DATA 
PUBLIC: 05/06/2008.

CONTRATO N° 114/2008 DATA ASSINAT: 26/05/2008; CONTRATADO: 
Coopertiva Paulita de Teatro; CNPJ: 51.561.819/0001-69, OBJETO: realiza
ção de apresentação teatral aos alunos da rede pública municipal; VALOR: R$
14.964.00 (catorze mil, novecentos e sessenta e quatro reais); VIGÊNCIA: 60 
(sessenta) dias; MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE n° 011/2008; FUNDA
MENTO: Art. 25, inciso III, da Lei Federal 8.666/93; EMPENHO: 7498/2008. 
DATA PUBLIC: 05/06/2008.

CONTRATO N° 115/2008 DATA ASSINAT: 26/05/2008; CONTRATADO: Co
mercial Santa Catarina de Secos e Molhados Ltda.; CNPJ: 51.423.812/0003-42;

OBJETO: aquisição materiais de limpeza e descartáveis para a Diretoria de Saú
de e para o Paço Municipal; VALOR: R$ 714,00 (setecentos e catorze reais); VI
GÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n° 060/2008; FUNDA
MENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; 
EMPENHO: 7499,7504/2008. DATA PUBLIC: 05/06/2008.

CONTRATO N° 116/2008 DATA ASSINAT: 26/05/2008; CONTRATADO: 
Supermercado Santo Expedito de Lençóis Paulista; CNPJ: 52.706.900/0001-52; 
OBJETO: aquisição materiais de limpeza e descartáveis para a Diretoria de Saú
de e para o Paço Municipal; VALOR: R$ 4.558,72 (quatro mil, quinhentos e cin
quenta e oito reais e setenta e dois centavos); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MO
DALIDADE: PREGÃO n° 060/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 
e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; EMPENHO: 7500,7505/2008. 
DATA PUBLIC: 05/06/2008.

CONTRATO N° 117/2008 DATA ASSINAT: 26/05/2008; CONTRATADO: 
Comércio de Embalagens Quinze Ltda - ME; CNPJ: 04.041.600/0001-59; OB
JETO: aquisição materiais de limpeza e descartáveis para a Diretoria de Saú
de e para o Paço Municipal; VALOR: R$ 12.183,30 (doze mil, cento e oitenta 
e três reais e trinta centavos); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: 
PREGÃO n° 060/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Exe
cutivos n° 326/2006 e 392/2005; EMPENHO: 7500,7505/2008. DATA PUBLIC: 
05/06/2008.

CONTRATO N° 118/2008 DATA ASSINAT: 26/05/2008; CONTRATADO: Tica 
Comércio de Produtos de Limpeza Ltda - EPP; CNPJ: 04.327.909/0001-00; OB
JETO: aquisição materiais de limpeza e descartáveis para a Diretoria de Saúde 
e para o Paço Municipal; VALOR: R$ 3.834,88 (três mil, oitocentos e trinta e 
quatro reais e oitenta e oito centavos); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALI
DADE: PREGÃO n° 060/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e De
cretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; EMPENHO: 7502,7507/2008. DATA 
PUBLIC: 05/06/2008.

CONTRATO N° 119/2008 DATA ASSINAT: 26/05/2008; CONTRATADO: 
Ariane Pompílio dos Santos - ME; CNPJ: 05.154.633/0001-78; OBJETO: aquisi
ção materiais de limpeza e descartáveis para a Diretoria de Saúde e para o Paço 
Municipal; VALOR: R$ 7.347,10 (sete mil, trezentos e quarenta e sete reais e dez 
centavos); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n° 060/2008; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; EMPENHO: 7503,7508/2008. DATA PUBLIC: 05/06/2008.

CONTRATO N° 120/2008 DATA ASSINAT: 26/05/2008; CONTRATADO: Cor- 
cril Jateamento e Pintura S/C Ltda.; CNPJ: 01.484.759/0001-50, OBJETO: exe
cução das obras de construção do Parque Lago da Prata; VALOR: R$ 81.498,62 
(oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centa
vos); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: CONVITE n° 026/2008; 
FUNDAMENTO: Art. 23, inciso I, “a” da Lei Federal 8.666/93; EMPENHO: 
7496,7497/2008. DATA PUBLIC: 05/06/2008.

CONTRATO N° 121/2008 DATA ASSINAT: 30/05/2008; CONTRATADO: 
João Roberto Davóglio - EPP; CNPJ: 02.419.903/0001-37; OBJETO: aquisição de 
mobiliário escolar; VALOR: R$ 20,007,00 (vinte mil e sete reais); VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n° 063/2008; FUNDAMENTO: Lei 
Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PU- 
BLIC: 05/06/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 031/2008; DATA ASSINAT: 06/05/2008; 
CONTRATADO: Funerária São Francisco de Lençóis Ltda; CNPJ: 
04.024.792/0001-25; OBJETO: registro de preços para a contratação de serviços 
funerários; VIGÊNCIA: 6 (seis) meses; MODALIDADE: PREGÃO n° 054/2008; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC: 05/06/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 032/2008; DATA ASSINAT: 15/05/2008; 
CONTRATADO: Fortpav Pavimentação e Serviços Ltda.; CNPJ: 00.637.923/0001- 
59; OBJETO: registro de preços para fornecimento de equipamentos e mão-de- 
obra para os serviços de recapeamento asfáltico; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA n° 003/2008; FUNDAMENTO: Art 23, 
inciso I, “c”; DATA PUBLIC: 05/06/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 033/2008; DATA ASSINAT: 21/05/2008; 
CONTRATADO: A.L Ribeiro Lençóis Paulista - ME; CNPJ: 05.084.862/0001- 
63; OBJETO: registro de preços para fornecimento de marmitex para os funcio
nários da coleta de lixo, Fábrica de Tubos, Usina de Reciclagem e Compostagem 
de Lixo do município e Setor de Apoio e Motomecanização (Almoxarifado); VA
LOR: 4,24 (quatro reais e vinte e quatro centavos) por marmitex; VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n° 058/2008; FUNDAMENTO: Lei 
Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PU- 
BLIC: 05/06/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 034/2008; DATA ASSINAT: 27/05/2008; 
CONTRATADO: Leitesol Indústria e Comércio S/A CNPJ: 65.979.973/0002-40; 
OBJETO: registro de preços para aquisição de leite em pó para merenda escolar; 
VALOR: 12,15 (doze reais e quinze centavos) por quilograma do produto; VI
GÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n° 061/2008; FUNDA
MENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; 
DATA PUBLIC: 05/06/2008.

ADITIVO AO CONTRATO n° 089/2008; DATA ASSINAT: 05/05/2008; CON
TRATADO: Nossa Segurança e Vigilância Ltda.; CNPJ: 07.300.153/0001-01; 
OBJETO: prorrogação do prazo de vigência do contrato; MODALIDADE: CON
VITE N° 017/2008; FUNDAMENTO: Art. 65, I, “b” e § 1°, da Lei Federal n° 
8.666/93; DATA PUBLIC: 05/06/2008.

ADITIVO AO CONTRATO n° 212/2007; DATA ASSINAT: 29/04/2008; 
CONTRATADO: M3A Comércio e Serviços Viários Ltda - ME; CNPJ: 
05.827.580/0001-09; OBJETO: acréscimo nos serviços; MODALIDADE: PRE
GÃO N° 114/2007; FUNDAMENTO: Art. 65, I, “b” e § 1°, da Lei Federal n° 
8.666/93; DATA PUBLIC: 05/06/2008.

RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO N° 032/2008; DATA ASSINAT: 
09/05/2008; CONTRATADO: San Carlo Ind. E Comércio de Artefatos de Ci
mento Ltda.; CNPJ: 05.034.029/0001-08; OBJETO: aquisição de piso inter- 
travado para colocação em praças públicas; MODALIDADE: PREGÃO n° 
018/2008; FUNDAMENTO: Art. 79, inciso II da Lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 
05/06/2008.

ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 038/2007; DATA AS- 
SINAT: 17/04/2008; CONTRATADO: Petrobrás Distribuidora S/A; CNPJ: 
34.274.233/0001-02; OBJETO: recomposição de equilíbrio econômico e finan
ceiro do contrato; MODALIDADE: PREGÃO N° 054/2007; FUNDAMENTO: 
Art. 65, II, “d”, da Lei Federal n° 8.666/93; DATA PUBLIC: 05/06/2008.

ADITIVO AO CONTRATO n° 043/2008; DATA ASSINAT: 06/05/2008; CON
TRATADO: Quitanda Gilioli Ltda - ME; CNPJ: 69.029.908/0001-24; OBJETO: 
recomposição de equilíbrio econômico e financeiro do contrato; MODALIDA
DE: PREGÃO N° 023/2008; FUNDAMENTO: Art. 65, II, “d”, da Lei Federal n° 
8.666/93; DATA PUBLIC: 05/06/2008.

ADITIVO AO CONTRATO n° 042/2008; DATA ASSINAT: 12/05/2008; CON
TRATADO: André Kamimura e Filho Ltda.; CNPJ: 57.073.132/0001-60; OBJE
TO: recomposição de equilíbrio econômico e financeiro do contrato; MODALI
DADE: PREGÃO N° 023/2008; FUNDAMENTO: Art. 65, II, “d”, da Lei Federal 
n° 8.666/93; DATA PUBLIC: 05/06/2008.

ADITIVO AO CONTRATO n° 027/2008; DATA ASSINAT: 12/05/2008; CON
TRATADO: Ocas -  Organização Cristã de Ação Social; CNPJ: 50.843.316/0001- 
06; OBJETO: gerenciamento do atendimento médico a população; MODALI
DADE: DISPENSA N° 008/2008; FUNDAMENTO: Art. 65, I, “b”, § 1° da Lei 
Federal n° 8.666/93; DATA PUBLIC: 05/06/2008.

ADITIVO AO CONTRATO n° 011/2007; DATA ASSINAT: 12/05/2008; 
CONTRATADO: Futurekids do Brasil Serviços e Comércio Ltda; CNPJ: 
69.134.831/0001-52; OBJETO: prorrogação da vigência do contrato; MODALI
DADE: INEXIGIBILIDADE N° 001/2007; FUNDAMENTO: Art. 57, inciso II, 
da Lei Federal n° 8.666/93; DATA PUBLIC: 05/06/2008.

ADITIVO AO CONTRATO n° 143/2007; DATA ASSINAT: 11/02/2008; CON
TRATADO: Planeja Incorporadora e Construtora Ltda.; CNPJ: 07.376.203/0001- 
26; OBJETO: prorrogação da vigência do contrato; MODALIDADE: TOMADA 
DE PREÇOS N° 002/2007; FUNDAMENTO: Art. 57, § 1°, inciso II, da Lei 
Federal n° 8.666/93; DATA PUBLIC: 05/06/2008.

ADITIVO AO CONTRATO n° 190/2007; DATA ASSINAT: 14/02/2008; CON
TRATADO: Construlen Construtora Lençóis Ltda.; CNPJ: 04.950.045/0001-88; 
OBJETO: prorrogação da vigência do contrato; MODALIDADE: CONVITE N° 
046/2007; FUNDAMENTO: Art. 57, § 1°, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 05/06/2008.

ADITIVO AO CONTRATO n° 230/2007; DATA ASSINAT: 20/02/2008; CON
TRATADO: Construlen Construtora Lençóis Ltda.; CNPJ: 04.950.045/0001-88; 
OBJETO: prorrogação da vigência do contrato; MODALIDADE: CONVITE N° 
066/2007; FUNDAMENTO: Art. 57, § 1°, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 05/06/2008.

ADITIVO AO CONTRATO n° 194/2007; DATA ASSINAT: 05/03/2008; CON
TRATADO: ND -  Construções e Serviços Ltda; CNPJ: 02.490.805/0001-96; 
OBJETO: prorrogação da vigência do contrato; MODALIDADE: TOMADA DE 
PREÇOS N° 006/2007; FUNDAMENTO: Art. 57, § 1°, inciso II, da Lei Federal 
n° 8.666/93; DATA PUBLIC: 05/06/2008.

ADITIVO AO CONTRATO n° 222/2007; DATA ASSINAT: 27/03/2008; CON
TRATADO: J.F Engenharia e Construção Ltda.; CNPJ: 01.229.799/0001-55; 
OBJETO: prorrogação da vigência do contrato; MODALIDADE: CONVITE N° 
061/2007; FUNDAMENTO: Art. 57, § 1°, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 05/06/2008.

ADITIVO AO CONTRATO n° 214/2007; DATA ASSINAT: 28/03/2008; CON
TRATADO: João Lozano Filho; CNPJ: 47.641.576/0001-00; OBJETO: prorro
gação da vigência do contrato; MODALIDADE: CONVITE N° 057/2007; FUN
DAMENTO: Art. 57, § 1°, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93; DATA PUBLIC: 
05/06/2008.

ADITIVO AO CONTRATO n° 168/2007; DATA ASSINAT: 10/04/2008; CON
TRATADO: Planeja Incorporadora e Construtora Ltda.; CNPJ: 07.376.203/0001- 
26; OBJETO: prorrogação da vigência do contrato; MODALIDADE: TOMADA 
DE PREÇOS N° 004/2007; FUNDAMENTO: Art. 57, § 1°, inciso II, da Lei 
Federal n° 8.666/93; DATA PUBLIC: 05/06/2008.

ADITIVO AO CONTRATO n° 180/2007; DATA ASSINAT: 10/04/2008; CON
TRATADO: Planeja Incorporadora e Construtora Ltda.; CNPJ: 07.376.203/0001- 
26; OBJETO: prorrogação da vigência do contrato; MODALIDADE: TOMADA 
DE PREÇOS N° 005/2007; FUNDAMENTO: Art. 57, § 1°, inciso II, da Lei 
Federal n° 8.666/93; DATA PUBLIC: 05/06/2008.

ADITIVO AO CONTRATO n° 217/2007; DATA ASSINAT: 27/04/2008; CON
TRATADO: Pitoli Com. e Manut. Elétrica Ltda.; CNPJ: 03.380.131/0001-30; 
OBJETO: prorrogação da vigência do contrato; MODALIDADE: CONVITE N° 
060/2007; FUNDAMENTO: Art. 57, § 1°, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 05/06/2008.

ADITIVO AO CONTRATO n° 217/2007; DATA ASSINAT: 27/04/2008; CON
TRATADO: Pitoli Com. e Manut. Elétrica Ltda.; CNPJ: 03.380.131/0001-30; 
OBJETO: prorrogação da vigência do contrato; MODALIDADE: CONVITE N° 
060/2007; FUNDAMENTO: Art. 57, § 1°, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 05/06/2008.

ADITIVO AO CONTRATO n° 230/2007; DATA ASSINAT: 20/05/2008; CON
TRATADO: Construlen Construtora Lençóis Ltda.; CNPJ: 04.950.045/0001-88; 
OBJETO: acréscimo nos serviços; VALOR: 10.068,80 (dez mil, sessenta e oito 
reais e oitenta centavos); MODALIDADE: CONVITE N° 066/2007; FUNDA
MENTO: Art. 65, I, “b” e § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93; DATA PUBLIC: 
05/06/2008.

ADITIVO AO CONTRATO n° 191/2007; DATA ASSINAT: 26/05/2008; CON
TRATADO: Corcril Jateamento e Pintura S/C Ltda.; CNPJ: 01.484.759/0001-50; 
OBJETO: acréscimo nos serviços; VALOR: 12.093,58 (doze mil, noventa e três 
reais e cinquenta e oito centavos); MODALIDADE: CONVITE N° 047/2007; 
FUNDAMENTO: Art. 65, I, “b” e § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93; EMPENHO: 
7493/2008; DATA PUBLIC: 05/06/2008.

ADITIVO AO CONTRATO n° 221/2007; DATA ASSINAT: 26/05/2008; CON
TRATADO: Corcril Jateamento e Pintura S/C Ltda.; CNPJ: 01.484.759/0001-50; 
OBJETO: acréscimo nos serviços; VALOR: 4.863,22 (quatro mil, oitocentos e 
sessenta e três reais e vinte e dois centavos); MODALIDADE: CONVITE N° 
059/2007; FUNDAMENTO: Art. 65, I, “b” e § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93; 
EMPENHO: 7494/2008; DATA PUBLIC: 05/06/2008.

ADITIVO AO CONTRATO n° 191/2007; DATA ASSINAT: 14/01/2008; CON
TRATADO: Corcril Jateamento e Pintura S/C Ltda.; CNPJ: 01.484.759/0001-50; 
OBJETO: prorrogação da vigência do contrato; MODALIDADE: CONVITE N° 
047/2007; FUNDAMENTO: Art. 57, § 1°, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 05/06/2008.

ADITIVO AO CONTRATO n° 191/2007; DATA ASSINAT: 25/02/2008; CON
TRATADO: Corcril Jateamento e Pintura S/C Ltda.; CNPJ: 01.484.759/0001-50; 
OBJETO: prorrogação da vigência do contrato; MODALIDADE: CONVITE N° 
059/2007; FUNDAMENTO: Art. 57, § 1°, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 05/06/2008.

ADITIVO AO CONTRATO n° 194/2007; DATA ASSINAT: 26/05/2008; CON
TRATADO: ND Construções e Serviços Ltda.; CNPJ: 02.490.805/0001-96 OB
JETO: acréscimo nos serviços; Valor: 15.658,68 (quinze mil, seiscentos e cin
quenta e oito reais e sessenta e oito centavos); MODALIDADE: CONVITE N° 
059/2007; FUNDAMENTO: Art. 57, § 1°, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93; 
EMPENHO: 7495/2008; DATA PUBLIC: 05/06/2008.

RESCISÃO UNILATERAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
092/2007; DATA ASSINAT: 30/05/2008; CONTRATADO: Casarin Comércio 
de Medicamentos Ltda.; CNPJ: 82.649.369/0001-94; OBJETO: registro de preços 
para aquisição de medicamentos; MODALIDADE: PREGÃO n° 069/2007; FUN
DAMENTO: Art. 79, inciso I cc. Artigo 78, inciso II da Lei 8.666/93; DATA 
PUBLIC: 05/06/2008.

RESCISÃO UNILATERAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 061/2007; 
DATA ASSINAT: 30/05/2008; CONTRATADO: P.H Distribuidora de Prods 
Hospitalares Ltda.; CNPJ: 00.324.920/0001-65; OBJETO: registro de preços 
para aquisição de medicamentos; MODALIDADE: PREGÃO n° 067/2007; FUN
DAMENTO: Art. 79, inciso I cc. Artigo 78, inciso II da Lei 8.666/93; DATA 
PUBLIC: 05/06/2008.

RESCISÃO UNILATERAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
078/2007; DATA ASSINAT: 30/05/2008; CONTRATADO: P.H Distribuidora de 
Prods Hospitalares Ltda.; CNPJ: 00.324.920/0001-65; OBJETO: registro de pre
ços para aquisição de medicamentos; MODALIDADE: PREGÃO n° 068/2007; 
FUNDAMENTO: Art. 79, inciso I cc. Artigo 78, inciso II da Lei 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 05/06/2008.

Lençóis Paulista, 04 de junho 2008.
José António Marise - Prefeito Municipal.

Publicado no jornal O Eco, no dia 5 de Junho de 2008. Na página A6. Valor da publicação R$ 1549,75.



Bolsas confeccionadas por mães e decoradas por alunos entrou em exposição

Da Redação

Um projeto desenvolvido 
pela escola municipal de en
sino infantil Crélia Napoleo- 
ne Crema, em Agudos, quer 
conscientizar a população 
para substituir as sacolinhas 
de plástico, oferecidas em 
supermercados e em outros 
estabelecimentos comerciais, 
por sacolas de pano. O nome 
do projeto é 'Recicle e vire 
moda'. Os principais envol
vidos são os 250 alunos, que 
tem entre três e seis anos de 
idade, funcionários, profes
sores e coordenação.

O projeto também conta 
com a participação de cos
tureiras da Associação dos

A moda é reciclar
Alunos da escola Crélia Napoleone Crema, em Agudos, querem trocar sacolas de 
plástico por tecido; projeto 'Recicle e vire moda' está em exposição na Nossa Caixa

Amigos dos Pobres de Santo 
Antonio. São elas que confec
cionam as sacolinhas. O ma
terial foi colocado em expo
sição na agência Nossa Caixa 
do município.

O projeto consiste em reco
lher sacolas plásticas utilizadas 
pelos supermercados, mercea

rias e quitandas e convencer as 
pessoas a utilizarem as sacolas 
de tecidos. Para isso, os alunos 
arrecadam tecidos junto à po
pulação. A preferência é por 
jeans, por ser mais resistente. 
As mães de alunos e costurei
ras voluntárias confeccionam 
as sacolas. Cabe aos pequenos

dar o arremate final, decoran
do as sacolas e enfeitando. 
Depois de prontas, elas são 
distribuídas para quem estiver 
disposto a mudar de hábito.

A professora Irene Tavei- 
ra Bortoleto, que coordena o 
projeto, lembra que a iniciati
va começou meio que de brin

cadeira. Na semana do dia das 
mães, surgiu a idéia de presen
teá-las com um presente feito 
pelos próprios alunos. "Foi aí 
que surgiu a idéia de confec
cionar as sacolas", destaca.

A professora conta que as 
mães ficaram admiradas com 
os presentes, principalmente

pela criatividade. E o projeto 
começou a ganhar vida. "Este 
projeto visa dar maior ativi
dade aos alunos e às pessoas 
envolvidas, conscientizando 
para a importância da preser
vação do meio ambiente, que 
vem sendo degradado princi
palmente por esse tipo de ma
terial descartável, que são as 
sacolas plásticas", avalia Irene.

Por enquanto, cada mãe 
ficou encarregada de costu
rar duas sacolas. A direção da 
escola quer que o projeto ga
nhe mais força e visibilidade, 
e já estuda pedir o apoio da 
Acira (Associação Comercial, 
Industrial e Rural) de Agu
dos, para divulgação e doa
ção de tecidos.

t e a t r o

'A Cigarra e a 
Formiga' estimula 
sentido em crianças

Fernanda Benedetti

Foi apresentada ontem, 
na Casa da Cultura Maria 
Bove Coneglian, a peça "A 
Cigarra e a Formiga" pela 
Cia. Titius de Bauru. A his
tória acrescenta os cinco 
sentidos do ser humano à 
clássica fábula que faz uma 
alusão entre os trabalhado
res formais e os artistas. As 
personagens são compostas 
pelas mãos dos atores e o 
cenário possui uma profun
didade que enche os olhos 
de crianças e adultos. O pú
blico foram alunos do ensi
no infantil.

Através da técnica do te
atro do encantamento, os 
espectadores são levados 
para uma outra atmosfera 
que envolve aromas dife
rentes a cada passagem da

peça. Outra surpresa positiva é 
a trilha sonora, uma homena
gem aos discos infantis colori
dos dos anos 60, com efeitos 
que compõem até mesmo os 
movimentos das personagens. 
Essa relação com a tradição 
também está presente na ence
nação e a proposta de resgate 
cultural pode ser compreendi
da a todo momento.

A direção da peça fica por 
conta do psicólogo e ator, 
Marco Giafferi, que também 
ministra aulas de interpreta
ção. Em janeiro, a Cia. Titius 
completou 26 anos, sempre 
inovando a cada espetáculo.

Com as mãos, atores 
da Cia. Titius de Bauru 

encenam clássico infantil

e d u c a ç ã o

Inscrições para o Enem vão até 13 de junho
As inscrições para o Enem 

2008 (Exame Nacional do Ensi
no Médio) vão até 13 de junho. 
Podem se inscrever estudantes 
do último ano do ensino médio 
ou pessoas que já tenham con
cluído essa etapa de ensino em 
anos anteriores. As inscrições 
podem ser feitas pela internet, 
na página eletrônica do Inep ou 
em agências dos Correios.

Todos os estudantes con- 
cluintes de escolas públicas 
ou declarados carentes não 
pagam a taxa de inscrição, que 
é de R$ 35,00.

Quem optar por fazer ins
crição nos Correios deverá pre
encher uma ficha em papel, 
que está sendo enviada a todas 
as escolas de ensino médio do 
país. Os estudantes deverão pe
gar a ficha, preencher e entre
gar em uma agência dos Cor

reios. Os alunos de escolas par
ticulares deverão pagar a taxa 
em qualquer agência bancária 
antes de entregar a ficha preen
chida nos Correios. As agências 
dos Correios também terão fi
chas disponíveis para fornecer 
a quem já terminou o ensino 
médio em anos anteriores.

Aqueles que optarem por 
fazer a inscrição pela internet 
deverão acessar a página do 
Inep ou diretamente www. 
enem.inep.gov.br/inscricao, 
preencher a ficha e imprimir o 
comprovante. Egressos e estu
dantes de escolas privadas que 
optarem pela inscrição via re
de internet não poderão soli
citar isenção de taxa.

O participante receberá até o 
dia 18 de agosto o cartão de con
firmação. O exame será aplicado 
no dia 31 de agosto, às 13h.

Agradecimento
O vereador de Igaraçu do Tietê, 

Aparecido Jovanir Pena Júnior (PP),

agradece o apoio da deputada 

federal Aline Corrêa (PP/SP) pelo 

intermédio na liberação de 

R$ 58.500 do Ministério das 

Cidades, que serão utilizados para 

infra-estrutura no município.



s o l i d a r i e d a d e

Tempo
de aquecer
Campanha do agasalho mantém 
arrecadação até o final do mês na região; 
doações somam mais de 20 mil peças

Da Redação

Segue até o final do mês de 
junho a Campanha do Aga
salho nas cidades de Agudos, 
Lençóis Paulista, Areiópolis, 
Barra Bonita, Igaraçu do Tietê, 
Borebi e Macatuba. Até ago
ra, o total de arrecadação é 
de mais de 23 mil peças nos 
seis municípios. A campanha 
começou em abril na maioria 
das cidades. Igaraçu do Tietê 
até agora foi a campeã de arre
cadação. Foram quase 17 mil

Campanha do agasalho já arrecadou mais de 23 mil peças

peças de roupa e cerca de 1,5 
mil pares de sapatos.

Segundo dados da Secre
taria de Assistência Social de 
Macatuba, o município já re
cebeu aproximadamente qua
tro mil peças de roupa e 150 
famílias já foram beneficiadas. 
Quem ficou responsável pela 
coleta e distribuição é o Fun
do Social de Solidariedade.

Em Lençóis Paulista, a 
arrecadação é de duas mil 
peças. A maior parte delas, 
1,8 mil, já foram entregue

às famílias carentes. A Di
retoria de Assistência Social 
tem um cadastro das pessoas 
que necessitam das doações. 
"Hoje nós trabalhamos com 
um número de 400 famílias 
que necessitam dessa do
ação", informa a diretora 
Joana Andriotti Marise. Na 
campanha do ano foram ar
recadadas oito mil peças.

Cada cidade adotou uma 
tática para fazer a arrecada
ção. Em Agudos a prefeitura 
conta com a Sabesp (Compa-

nhia de Saneamento Básico de 
São Paulo), escolas e comér
cio, onde foram montados os 
pontos de coleta. A entrega 
está sendo feita na própria 
secretaria. "Nós temos uma 
lista das pessoas que necessi
tam e também quem precisar 
pode passar aqui e pegar", 
explicou a diretora da pasta 
Simoni de Bortoli.

Areiópolis, Borebi, Barra 
Bonita e Igaraçu do Tietê dis
tribuíram os pontos de coleta 
pelo comércio.

BALANCETE DA FESTA EM LOUVOR A SAO JOSE - 2008

RECEITA BRUTA
Barracas 86.829,92
Patrocínio 6.940,86
Porco na fornalha 8.664,70
Show de prêmios (bingo) 7.942,30
Doações 23.700,00
Total receita em R$ 134.077,78

DESPESAS
Aluguel barracas/mesas/cadeiras 8.950,00
Som 3.800,00
Compra alimentos/bebidas/materiais 37.205,64
Energia/água 1.757,84
Papelaria/impressos/cartazes 1.005,00
Serviços limpeza/vigilância/manutenção 7.556,52
Divulgação imprensa 580,00
Despesas diversas novena 2.626,60
Total despesa em R$ 63.481,60
Resultado líquido (receita-despesa) 70.596,18

A Paróquia utilizou os recursos da Festa de São José, para aquisição de 
01(uma) casa, no valor de R$ 70.000,00 localizada na Rua Manoel Caetano de 
Godoy, n° 500 ao lado da Igreja, antiga lanchonete Komilança.

AGRADECIMENTOS
A Paróquia São José agradece ao Sr. Prefeito Municipal e demais autoridades 
municipais, Polícia Militar, Empresários, Voluntários dos Movimentos e Pas
torais e Devotos de São José, Que com suas doações, serviços e participação 
fizeram da Festa de Nosso Padroeiro um grande sucesso. A todos nossos agra
decimentos e as nossas orações. Que Deus abençoe a todos!

Pe. Luiz e Comissão de Festa

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  EXTRATO TERMO HOMOLOGAÇAO -  PREGAO 36-2008 -
PROC: 73-2008 -  OBJETO: aquisição de Materiais de Construção destinados a execução de redes de 
captação de águas pluviais. A Prefeitura de Macatuba torna público que o Prefeito Municipal homologou 
o processo em referência, adjudicando os objetos em favor JOSÉ ULYSSES LEME EPP no valor de R$ 
21.926,90.; ficando, pois, autorizadas as correspondentes entregas no prazo de até 10 dias.
Macatuba, 04 de junho de 2.008.
COOLIDGE HERCOS JÚNIOR -  Prefeito Municipal.

COMUNICADO DE EXTRAVIO

A empresa CASAGRANDE & JUNIOR LTDA -  ME, sito à rua Dr, Antonio 
Tedesco, 16 -  centro, em Lençóis Paulista -  SP, inscrita no CNPJ sob o n° 
56.180.250/0001-05, com inscrição municipal 924-5, DECLARA, para os 
devidos fins que foi extraviado o documento fiscal de prestação de serviços, 
serie “G” n° 029850.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE l ic it a ç õ e s

A Prefeitura Municipal de Macatuba, conforme determina o artigo 15, § 2°, da Lei Federal n° 8.666/93, 
torna público os preços registrados no primeiro trimestre do ano de 2008 e os preços que sofreram 
alterações.
ATA DE r e g is t r o  DE PREÇOS N° 01/2008. 1° Classificada e Detentora da ATA: ELIZ-LINE 
TRANSPORTE E TURISMO LTDA no ITEM 02: 2' LINHA (2̂  a 6' feira) para Apda. de São Manuel, 
período noturno, conforme itinerários descritos no edital, valor unit. por viagem R$ 415,36. ITEM 04: 
4' LINHA (2' a 6' feira) para Bauru, período noturno, conforme itinerários descritos no edital, valor 
unit. por viagem R$ 402,63. ITEM 05: 5' LINHA (2' a 6' feira) para Bauru, período noturno, conforme 
itinerários descritos no edital, valor unit. por viagem R$ 430,45. ITEM 06: 6' LINHA (2' a 6' feira) para 
Lençóis Paulista, período noturno, conforme itinerários descritos no edital, valor unit. por viagem R$ 
310,22. ITEM 07: 7' LINHA (2' a 6' feira) para Pederneiras, período noturno, conforme itinerários des
critos no edital, valor unit. por viagem R$ 296,09. ITEM 08: 8' LINHA (2' a 6' feira) para Barra Bonita, 
período noturno, conforme itinerários descritos no edital, valor unit. por viagem R$ 344,94. 
VIGÊNCIA: até 31/12/2008. ASSINATURA: 08/02/2008.
ATA DE r e g is t r o  DE PREÇOS N° 02/2008. 1° Classi^cada e Detentora da ATA: TRANPORTES 
AVIAÇÃO AVANTE LTDA EPP no ITEM 01: 1' LINHA (2' a 6' feira) para Jaú, período noturno, 
conforme itinerários descritos no edital, valor unit. por viagem R$ 421,00. ITEM 03: 3' LINHA (2' a 6' 
feira) para Bauru, período noturno, conforme itinerários descritos no edital, valor unit. por viagem R$ 
421,00. Ficam estimadas 208 viagens para cada LINHA.
VIGÊNCIA: até 31/12/2008. ASSINATURA: 08/02/2008.
ATA DE r e g is t r o  DE PREÇOS N° 03/2008. 1° Classi^cada e Detentora da ATA: COMERCIAL E 
TRANSPORTADORA LUIZINHO no valor de unitário de R$ 16,67, marca RIBEIRÃO. Ficam estima
das 1.200 unidades para uso durante o exercício de 2008.
VIGÊNCIA: até 31/12/2008. ASSINATURA: 03/03/2008

Macatuba, 03 de junho de 2008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE AREIÓPOLIS

EDITAL DE CONVOCAÇAO

O Prefeito Municipal de Areiópolis, no uso de suas atribuições legais, e de 
conformidade com o Parágrafo Quarto, do Artigo 9° da Lei Complementar n° 
101, de 04 de Maio de 2000, faz saber a quem interessar possa, especialmente 
aos cidadãos maiores de 16 (dezesseis) anos de idade, que fará realizar Audi
ência Pública para Demonstrar e Avaliar o Cumprimento das Metas Fiscais 
referentes ao Primeiro Quadrimestre do Exercício de 2008, no seguinte local, 
data e horário:

Local - Câmara Municipal de Areiópolis
Rua -  Maria Conceição Castilho Bernardes, 400 -  Vila Cremer.

Data: 10 de Junho de 2008.
Horário: 19h00min

Assim, todos ficam devidamente convocados para querendo, participarem 
desta audiência.

Areiópolis, 04 de Junho de 2008.
JOSÉ PIO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  EXTRATO TERMO HOMOLOGAÇAO -  PREGAO 33-2008 -
PROC: 69-2008 -  OBJETO: aquisição de Materiais de Limpeza para o exercício de 2008. A Prefeitura 
de Macatuba torna público que o Prefeito Municipal homologou o processo em referência, adjudicando 
os objetos em favor JOFRAN COMERCIO DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA EPP no valor de 
R$ R$ 9.124,20; TICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP no valor de R$ 12.187,68; COMÉRCIO 
DE EMBALAGENS QUINZE LTDA ME no valor de R$ 11.833,42.; ficando, pois, autorizadas as 
correspondentes entregas no prazo de até 15 dias.
Macatuba, 03 de junho de 2.008.
COOLIDGE HERCOS JÚNIOR -  Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  EXTRATO DO CONTRATO 73-2008
CONTRATANTE: Prefeitura de Macatuba PROC: 64-2008 CONTRATADA: Jaupavi Terraplenagem e 
Pavimentação Ltda VALOR: R$ 180.562,05 ASSINATURA: 03/06/08 OBJETO: execução de 707,45 
m de guias e sarjetas extrusadas e 10.268,90 m  ̂recapeamento asfaltico em CBUQ de 3 cm, nas Ruas Jo
sé Cruzerá e Av. José Alves Nunes, com fornecimento mat., mão-de-obra e equip., em conformidade com 
os projetos básico e executivo e demais doc. integrantes do edital, para conclusão em 30 dias da Ordem 
de Serviço VIGÊNCIA: até 31/12/08 MODALIDADE: T.P. (07-2008) PROPONENTES: 1 
Macatuba, 4 de junho de 2.008 
Coolidge Hercos Junior -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  EXTRATO DO CONTRATO 74-2008
CONTRATANTE: Prefeitura de Macatuba PROC: 74-2008 CONTRATADA: Ventura Recauchutagem 
Prest. de Serv. e Com. de Pneus Ltda VALOR: R$ 25.100,00 ASSINATURA: 04/06/08 OBJETO: 
execução de ressolagem em diversas carcaças de pneus existentes no Almoxarifado Municipal, a quente 
nos agrícolas e a frio nos demais e nos moldes descritos pela administração, em: 4 un. (750-16 lisos), 
56 un. (1000-20 borrachudos), 2 un. (1000-20 lisos); 4 un. (17.5-25) e 13 un. (1400-24), para 
conclusão no prazo de 15 dias da autorização VIGÊNCIA: 90 dias MODALIDADE: Convite (06-2008) 
PROPONENTES: 3 
Macatuba, 4 de junho de 2.008 
Coolidge Hercos Junior -  Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
EDITAL DE CONVOCAÇAO

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: Agente de Serviços Urbanos
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista
Data : 06 de junho de 2008

Horário: 10:00 horas
01 -  Everton Carlos Ferrari
02 -  Obadias Aparecido da Cruz 
Lençóis Paulista, 04 de junho de 2.008.-

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO - Tomada de Preços n° 010/2008 

Processo n° 137/2008
Objeto: Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica 
Tipo: menor preço global -  Encerramento: 20 de junho de 2008 às 14:00 
horas -  Cadastramento: poderá ser feito até às 17:00 horas do dia 18 de 
junho de 2008 -  O edital completo encontra-se disponível no site www. 
lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Len
çóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis 
Paulista, 04 de junho de 2008. JÚLIO ANTONIO GONÇALVES - Diretor 
de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Leandro Orsi Brandi, Diretor Administrativo da Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 
da Lei Orgânica do Município, torna público os seguintes atos oficiais:
Lei 3.847 de 2.06.2008.........................Dispõe sobre a regularização da
situação funcional do pessoal não amparado pelo artigo 19 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.
Lei 3.848 de 4.06.2008.........................Altera dispositivos da Lei Municipal
n° 3.673 de 6 de março de 2007 -  Conselho Municipal de Acompanhamento 
e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -  FUNDEB.
Lei 3.849 de 4.06.2008.........................Autoriza a celebrar convênio com
a Associação Beneficente Hospital Nossa Senhora da Piedade, visando a 
transferência de recursos financeiros, a título de subvenção social.
Decreto 121 de 26.05.2008..........................Dispõe sobre suplementação
de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 497.570,00.
Decreto 124 de 29.05.2008..........................Cria e nomeia a Comissão
de Avaliação da Indicação do Método Definitivo, que atuará junto ao 
Programa de Planejamento Familiar do município
Decreto 127 de 30.05.2008............................Dispõe sobre a nomeação dos
membros do Conselho Municipal do Idoso de Lençóis Paulista.
Decreto 128 de 30.05.2008..................................Exonera Humberto
Pereira Norabele da função gratificada de Encarregado de Equipe.
Portaria 327 de 16.05.2008.......................Abre nos termos da Lei municipal
n° 3.660/06, processo sumário em relação a funcionário público municipal 
portador da Cédula de Identidade RG n° 15.568.380-9.
Portaria 374 de 30.05.2008.......................Afasta nos termos da Lei
Municipal n° 3.660/06, para tratamento de saúde, Josefa Alves da Silva 
Gomes, Auxiliar.
Portaria 375 de 30.05.2008.........................Afasta nos termos da Lei
Municipal n° 3.660/06, para tratamento de saúde, Euvânia Maria Toscano 
de Lemos, Cozinheira.
Portaria 376 de 30.05.2008.......................Revoga Portaria n.° 341 de 26
de maio de 2008.
Portaria 378 de 30.05.2008.........................Afasta nos termos da Lei
Municipal n° 3.660/06, para tratamento de saúde, Sônia Maria Maciel
Paulo, Agente da Conservação e Limpeza.
Portaria 379 de 30.05.2008.........................Afasta nos termos da Lei
Municipal n° 3.660/06, para tratamento de saúde, Armelinda Odacia 
Pedroso, Agente da Conservação e Limpeza.
Portaria 380 de 30.05.2008.......................Autoriza a transferência de
recursos de despesa com fonte 01 para despesa com fonte 05.
Portaria 381 de 2.06.2008.......................Exonera Cristiane Aparecida
Baptistella Guiari do cargo de Coordenador Pedagógico -  pedido.
Portaria 382 de 2.06.2008.......................Exonera Simone Mari Justo do
cargo de Coordenador Pedagógico -  pedido.
Portaria 383 de 3.06.2008.......................Nomeia Franciele dos Santos
Lima para o cargo de Agente da Conservação e Limpeza.
Portaria 384 de 3.06.2008.......................Nomeia Lidia Iagalo Figueiredo
para o cargo de Monitor de Treinamento -  Costureiro.
Portaria 385 de 3.06.2008.......................Nomeia Talita Raiani dos Santos
para o cargo de Monitor de Creche.

Lençóis Paulista, 4 de junho de 2008.
Leandro Orsi Brandi 

Diretor Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 067/2008 -  Processo n° 139/2008 

Objeto: aquisição de um Rolo Compactador Vibratório, novo -  Tipo: Me
nor preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 17 de junho de 
2008 às 14:00 horas -  O edital completo encontra-se disponível no site 
www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, 
Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Len
çóis Paulista, 04 de junho de 2008. JÚLIO ANTONIO GONÇALVES - 
Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
EDITAL DE CONVOCAÇAO

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 Mu
nicipal 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: Assistente Social
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista
Data : 06 de junho de 2008

Horário: 10: 00 horas

01 -  Josiane Alves Martines
Lençóis Paulista, 04 de junho de 2.008.-

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
EDITAL DE CONVOCAÇAO

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 04 (quatro) vagas, na Prefei
tura 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 
Paulista
Data : 06 de junho de 2008

Horário:10:00 horas

01 -  Luana Dias Lopes
02 -  Tatiana Niza Mendonça
03 -  Marcia Andreia Morbi
04 -  Andrea Moraes de Oliveira Longo R. Alves 
Lençóis Paulista, 04 de junho de 2.008.-

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 066/2008 -  Processo n° 138/2008 

Objeto: registro de preços para aquisição de herbicida sistêmico -  Tipo: 
Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 17 de ju
nho de 2008 às 10:00 horas -  O edital completo encontra-se disponível no 
site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 
55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. 
Lençóis Paulista, 04 de junho de 2008. JÚLIO ANTONIO GONÇALVES 
- Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
EDITAL DE CONVOCAÇAO

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 Mu
nicipal 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: 02/2006 
Cargo: Advogado
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista
Data : 06 de junho de 2008

Horário: 10: 00 horas

01 -  Jorge Alexandre Langona

Lençóis Paulista, 04 de junho de 2.008.-

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 5 de Junho de 2008. Na página A8. Valor da publicação R$ 719,18.

http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
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Um pouco 
mais de verde
Em comemoração ao dia mundial do meio ambiente, 
estudantes plantam árvores; atividades seguem até amanhã

Kátia Sartori

Alunos da escola munici
pal Odila Galli Lista iniciaram 
ontem o plantio das primeiras 
árvores do projeto 'Macatuba 
mais Verde' A data foi escolhi
da porque engloba as festivida
des pelo dia mundial do meio 
ambiente, comemorado hoje, 
e também entra no calendário 
oficial pelos 108 anos do mu
nicípio -  que serão completa
dos no dia 13 de junho.

O plantio começou na área 
do distrito industrial. "Plantar 
árvores é importante para o 
reflorestamento e para deixar 
o nosso ar mais puro. Eu já 
tinha plantado árvores e hoje 
plantei mais duas. Gosto mui-

to", diz Felipe Leda, aluno da 
escola Odila Galli Lista, que 
participou do plantio ontem.

Amanhã, as atividades se
guem na região da Vila Santa 
Rita, com participação dos 
alunos da escola municipal 
Waldomiro Fantini e da escola 
estadual Fanny Altafim Maciel. 
Amanhã, também tem plan
tio nas imediações do Jardim 
Bocaiúva, com a participação 
de alunos da escola munici
pal Caic Cristo Rei e da escola 
estadual Dr. Osmar Francisco 
da Conceição. Ao todo serão 
plantadas 100 árvores de porte 
ideal para a área urbana e com 
pelo menos um metro de al
tura, para garantir seu desen
volvimento. As mudas foram

doadas por empresas de Ma- 
catuba e da região.

O projeto 'Macatuba mais 
Verde', foi lançado este ano e 
tem o desafio de plantar 17 
mil árvores na área urbana do 
município em 2008. O ob
jetivo é acabar com o déficit 
de árvores por habitante que 
existe na cidade, atualmente 
em cerca de 0,25 árvore por 
pessoa, enquanto o ideal é no 
mínimo uma árvore por pes
soa. Estão convidados para 
participar clubes de serviço, 
empresas, escolas municipais 
e estaduais e entidades de vá
rios segmentos. Além do plan
tio das mudas, também está 
sendo realizado trabalho de 
conscientização nas escolas. Alunos da escola municipal Odila Galli Lista plantaram árvores no distrito industrial ontem

b a r r a  b o n i t a

Conscientização 
marca dia da ecologia

O dia internacional da 
ecologia e do meio ambien
te será lembrado com um 
ato simbólico de conscien
tização ambiental em Barra 
Bonita. Aproximadamente 
20 mudas devem chegar de 
caiaque às 9 horas da ma
nhã em frente à praça Wal- 
demar Lopes Ferraz, a praça 
do Teleférico.

Alunos das escolas mu
nicipais de ensino funda
mental irão realizar o plan
tio das árvores nas margens 
do Rio Tietê. O evento conta 
com a participação da ONG 
Mãe Natureza e do Projeto 
Navega São Paulo.

IGARAÇU d o  TIETÊ
Igaraçu do Tietê está rea-

lizando o plantio de mudas 
nativas da região e árvores 
frutíferas. Além da arbori- 
zação urbana, durante este 
período também estão sen
do doadas mudas para a 
população no Igaraçu Par
que.

A avenida Zita de Mar
que recebeu cerca de 20 mu
das, como as de gabiroba, 
enquanto a área de reflores- 
tamento da Praia Maria do 
Carmo, a prainha de Igara- 
çu, teve o plantio de cerca 
de 30 mudas de ipê branco. 
Já o Igaraçu Parque ganhou 
mudas de manacá da serra e 
oiti. Outros pontos da cida
de também receberam cui
dados para a manutenção e 
conservação das árvores.

a g u d o s

Crianças lembram data com visitas e plantio de árvores
Várias atividades marcam 

o dia mundial do meio am
biente em Agudos. Dentro 
do projeto 'É preciso conhe
cer para amar', alunos da 
rede municipal de visitaram 
locais históricos como o Es
paço Histórico Plínio Ma
chado Cárdia e fazenda São 
Benedito. Os estudantes da 
escola municipal de ensino 
infantil Silvia Amato Trigo, 
do Jardim Vienense, plan
taram mudas de árvores na 
nascente do rio Lençóis, lo
calizada na fazenda São Be
nedito. Também foram plan
tadas cerca de 80 mudas no 
jardim do Centro Comunitá
rio Manso Ayub.

Alunos do curso de Ge
ografia e História da USC 
(Universidade do Sagrado 
Coração de Bauru) também 
realizaram plantio como par
te da disciplina Programas de

Crianças visitam a nascente do rio Lençóis na fazenda São Benedito

Cidadania, em parceria com o 
Comtur (Conselho Municipal 
de Turismo).

A empresa Duratex distri-

buiu aos funcionários pan
fletos falando sobre a impor
tância da preservação do meio 
ambiente e sacolas ecológicas.

l e n ç ó i s

Escolas 
realizam 
passeata hoje

O dia mundial do 
meio ambiente em Len
çóis Paulista será lem
brado com uma passeata 
hoje. A saída está marca
da para as 8h30, no par
que Paradão. A passeata 
vai seguir pela rua XV de 
Novembro e terá como 
destino final a praça Pau
lo Freire, em frente à Ca
sa da Cultura Professora 
Maria Bove Coneglian. 
Está prevista a participa
ção de 250 crianças de 
escolas municipais, car
regando cartazes e fotos 
sobre a preservação am
biental: reciclagem, pre
servação da água e trata
mento de esgoto.

750 anos, 210 páginas e uma bela História

Tenha em casa o livro 'Lençóis Paulista
conta sua história -150 anos'
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cestas para i 
o dia dos 

namorados!

AGORA COM XEROX E ENCADERNAÇÃO.  
NOVAS FORMAS DE SIL ICONE

lembrancinhas 
para todas 
ocasiões

person*alizados \
Rua 7 de S a ta m b ro ,  1051 

Fone: 3 2 G 3 - 5 G I2  /  9 7 3 9 - 3 6 4 8  
Lençóis Paulista

giro
^  social

O frio pede aconchego que o 

Restaurante e Pizzaria Varanda e a 

Quinta Santa Cecília oferecem o ano 

todo. Confira quem badalou neste final 

de semana em Lençóis Paulista.

Cíntia Fotografias Cíntia Fotografias

A U T O  P D S T D
SAN MARINO

PROMOÇÃO D E ^  
FIM DE SEMANA - M

Av. Pref. Jácomo N. Paccola, 589 
Pq. Rondon - F.; 3263-5373 

Lençóis Paulista

MODAS
Rua Ignácio Anselmo, 812 

F.: 2 2 8 3 -0 9 8 0  - Lençóis Pta.
Rua Geraldo P ere ira  de Barros, 828  

F.: 22 64 -1 920  - Lençóis Pta.

www.maqlvãiüa 
marcenariaamarildo@gmailfcõmi

IVisto Cliiirrnsairía AUnIcIo
1 SUPER PROMOÇÃO |

GAS. COMUM R$ 2,439

ÁLCOOL R$ 1,179

DIESEL R$ 2,059
1 POSTO: 14. 3264-9665 |

I^?Íe!I3263-0337
A O S  □ □ M I N G D S  M Ú S I C A  A O  V I V O  

L E N Ç Ó I S  P A U L I S  T A  - S  P

lA W ^  irA P ilü fll
AUTOS E SOFAS EM GERAL
reforma de 
bancos 
automotivos, 
personalize  
in terior do 
seu carro!

a p artir de 
R$ 350,^^ ou 
3 x R $ J 2 0 j ^

na reforma ganhe 
um belo brinde.

ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO
AV. 9 DE JULHO, 890 - F.: 3264-4363 - CENTRO - LENÇÓIS PTA.

S-
Concerto de Autos em Geral " ,a

LUIZ; 8132-0399 / 9772-4226
Rua Sete de Setembro, 241 - Centro - Agudos

■-:i •!'- -.jf. 'j ,. T ■ ‘ . '• . t i; . '

SiOENHARIA E CqN5TRirCA!l
J ' . ■ ■ I r-j' . ...I; • .-t/ ;T'| --t/ ■~‘i

■ ■ i ~ r~  f -  ̂ r  -1 ! I j ~ 7~  j -'1 -

J i p s ^ f u r  l^hT
CDNCT̂ níTDlplT^ ‘

FÓnê/-Fã^rT1.4r^263?47 4 4
-1-- I '  . - i>- i . ' I  - 1^__i . ->■ L',<_ I . ■ r. I -■■■>.>'- i .■ .1 - ' '*■•* ‘ -

. I>> I.. .n: ' í  ■ i.  .-i.

:4... >1,
'*1*.

ri4V^32€3í43i06
I, ■ r  A , r : ,  I . .  .1, .....  ,

i » , y
J í__

l-l-ÜA
:O è .l « l á í £ ( .1 4 ^ § ^ 7 2 = ^ 3 S 0 j r ; ^ ^ :

- J - - _ l .  J:,

Pedro Natólío Lorenzettí, 836 - sala 4 - Centro - Lençóis Paulista


