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Tipó diz 
que Bel é 
'usineira'

O vereador e pré-can- 
didato a prefeito de Len
çóis Paulista, Ailton Tipó 
Laurindo (PV), comentou 
na tribuna da Câmara a 
indicação de Izabel Cristi
na Campanari Lorenzetti 
(PSDB) para a sucessão do 
prefeito José Antonio Ma- 
rise (PSDB) e a chamou 
de 'usineira. ► ►  Página A4
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Câmara de Lençóis proíbe
candidatos de pintar muros
Vereadores aprovaram projeto que proíbe propaganda eleitoral em muros; quem descumprir paga multa

Candidatos a prefeito e a 
vereador de Lençóis Paulista 
não poderão pintar propa
ganda em muros nas eleições 
municipais de outubro. Esta 
é a proposta do projeto de lei 
assinado pelo vereador Car-

los Alberto Cian (PPS) e que 
foi aprovado na Câmara na 
sessão da segunda-feira 9, em 
regime de urgência. Para ter 
valor, precisa ser sancionado 
pelo prefeito José Antonio 
Marise (PSDB), que se diz fa

vorável à medida. O projeto 
também prevê multa para os 
candidatos e os partidos po
líticos que descumprirem a 
legislação, estipulada em 100 
Ufirs (Unidade Fiscal de Re
ferência) por muro pintado -

equivalente a pouco mais de 
R$ 100. A medida também se 
estende aos donos dos im ó
veis, que não devem liberar 
o muro para pintura. A res
ponsabilidade pela fiscaliza
ção e aplicação das multas fi

ca por conta do Departamen
to de Fiscalização de Obras 
da Prefeitura. Os eleitores 
também podem denunciar 
os candidatos/partidos infra
tores pelo site: www.presp. 
mpf.gov.br. ► ►  Página A5

Foto: Divulgação

Amanhã, a partir das 19h30, terá apresentação musical 'Cantos de Trabalho'. O evento faz parte do Circuito Cultural Paulista, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Cultura. O show será na Praça Paulo 
Freire, em frente à Casa da Cultura Maria Bove Coneglian. Em caso de chuva, o evento será transferido para o auditório da Casa da Cultura. A entrada é de graça.

Fernanda Benedetti

P O L I C I A

Mulher pega 14 anos de prisão por matar marido
A dona de casa Isabel 

Barbosa Boscolo, 45 anos, 
foi condenada a 14 anos de 
prisão pelo assassinato do 
marido, Ademir Boscolo, 55 
anos. O crime aconteceu em

dezembro de 2006, em Maca- 
tuba, e teve a participação do 
amante de Isabel, José Rober
to Ferreira, 44 anos. Os dois 
confessaram o crime e estão 
presos desde 14 de dezembro

de 2006. O júri popular que 
sentenciou Isabel aconteceu 
na terça-feira 10, na Câmara 
Municipal de Macatuba. A 
advogada de Isabel diz que 
não vai recorrer O julgamen-

to de Ferreira ainda não está 
marcado. Ademir foi morto a 
facadas em seu sítio, às mar
gens da estrada vicinal Lauro 
Perazzoli, que liga Macatuba a 
Igaraçu do Tietê. ► ►  Página A3
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Aniversário tem obras e quermesse
Macatuba faz 108 anos 

amanhã com agenda cheia 
de comemorações. Na terça- 
feira 10, foi lançada a 'Cro
nologia Histórica de Ma
catuba. Para ontem, estava 
prevista a abertura da segun
da edição da exposição foto
gráfica 'Aceito', com imagens 
de casamentos ocorridos

na cidade entre as décadas 
de 30 e 70. A mostra é feita 
pela Divisão de Cultura em 
parceria com a Câmara de 
Vereadores e pode ser visi
tada no teatro municipal até 
o final do mês. Amanhã, às 
9h, o prefeito Coolidge Her- 
cos Júnior (PMDB) inaugura 
a nova sede da Polícia Mi

litar, na rua São Paulo. Às 
10h30, tem a inauguração 
do prédio do Cras (Centro 
de Referência em Assistên
cia Social). No domingo 15 
acontece o tradicional desfi
le cívico. Na praça da Matriz, 
a tradicional quermesse de 
Santo Antonio segue de hoje 
até domingo. ► ►  Página A7

O AMOR ESTA NO AR! A magia do amor está no ar especialmente 
hoje, dia dos namorados. A pessoa amada pode ser homenageada com 
flores, chocolates, perfumes, roupas, eletroeletrônicos. Enfim, opções 
não faltam. Quem não comprou o presente, ainda tem tempo. O 
comércio de Lençóis Paulista e região estampou o amor nas vitrines. 
Na foto, o casal Elaine Gilioli e Ulisses Rodrigues Andreotti.

http://www.presp
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Mais
asfalto
Lençóis Paulista recebe verba para 

recape da Vila Éden, Mamedina e Maria 

Cristina; obras devem começar este mês

Fernanda Benedetti

Paulo Eduardo Tonon

O prefeito de Lençóis Pau
lista, José Antonio Marise (PS
DB), confirmou o repasse de 
R$ 300 mil esta semana. O di
nheiro será aplicado em obras 
de infra-estrutura, mais espe- 
cificamento para o recape de 
ruas da Vila Éden, Mamedina 
e Maria Cristina. A verba foi 
liberada por meio de emenda 
do deputado federal Milton 
Monti (PR) e vem do Ministé
rio das Cidades. A contraparti
da da Prefeitura é de R$ 80 mil. 
"A população de Lençóis Pau
lista já  foi contemplada com o 
empenho dos recursos. Agora, 
a prefeitura precisa apresentar 
a documentação obrigatória 
para viabilizar a liberação dos 
R$ 300 mil e, em seguida, exe
cutar o investimento na região 
que espera pela melhoria", 
explicou Milton Monti. O de
putado também conseguiu a 
liberação de R$ 180 mil para 
Areiópolis.

Segundo o diretor de Obras, 
Antonio Silveira da Corrêa, no 
total será recapeada uma área 
de mais de 23 mil metros qua
drados. O projeto inclui o re- 
capeamento das ruas Manoel 
Amâncio, que corta a Vila Ma
medina e a Vila Éden, Capitão 
Elias Franco do Prado, Pru

dente de Moraes, Bartolomeu 
Bueno da Silva, entre a Maria 
Cristina e Vila Éden, Thomé 
de Souza, Brás Cubas, Ana 
Neri, na Vila Maria Cristina, 
Expedicionários, Carlos Go
mes, entre a Vila Éden e Maria 
Cristina, e Coronel Fernandes 
Prestes, na Vila Mamedina. A 
maioria das ruas será atendida 
em sua totalidade. Em outros 
casos, a prioridade será para 
os pontos mais críticos.

O projeto foi encaminhado 
para aprovação e liberação do 
convênio em São Paulo. A li
citação para o início das obras 
deve ser publicada no Diário 
Oficial até o final deste mês.

A liberação de verbas coin
cide com o início da terceira 
fase dos trabalhos de recapea- 
mento na Cecap. Para atingir 
quase sete quilômetros de re- 
capeamento no bairro, foram 
investidos cerca de R$ 430 mil 
em capa asfáltica para a parte 
antiga do bairro, que desde 
1979, época de sua inaugu
ração, não havia recebido ne
nhuma melhoria. Deste total, 
R$ 200 mil vieram pelo Go
verno do Estado. O deputado 
federal Arnaldo Jardim (PPS) 
intermediou a liberação de R$ 
150 mil. A Prefeitura de Len
çóis Paulista entrou com R$ 
mais 80 mil.

Rua Manoel Amâncio, na Vila Mamedina, é uma das vias que passarão por recape; obras podem começar já no próximo mês

e d u c a ç ã o

Inscrições para o Enem vão até amanhã
Terminam amanhã as 

inscrições para a 11® edição 
do Enem (Exame Nacional 
do Ensino Médio) Segundo 
o Inep (Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Edu
cacionais Anísio Teixeira) 
pouco mais de um milhão 
de estudantes se inscreveram 
para a prova, número bem 
inferior ao do ano passado,

em que estiveram presentes 
3,5 milhões.

O exame será realizado 
em todo o Brasil no dia 31 de 
agosto, às 13h. A prova será 
composta por 63 questões de 
múltipla escolha e uma reda
ção, com duração de cinco 
horas. Para participar da ava
liação, os estudantes devem 
estar concluindo, ou já ter fi

nalizado o ensino médio. As 
inscrições podem ser feitas 
nas agências dos Correios, ou 
via internet, pelo site www. 
enem.inep.gov.br/inscricao.

A taxa para a inscrição 
é de R$ 35. Alunos da re
de pública não pagam. Já 
os estudantes de escolas 
particulares que não têm 
condições de pagar a prova,

podem se inscrever através 
de um atestado de carência 
também encontrado no lo 
cal das inscrições.

O Enem é um dos requisi
tos para conseguir uma bolsa 
universitária no Programa 
ProUni. Além disso, serve 
como um dos critérios de se
leção para 500 universidades 
do país.

^  •fU Muitas Novidades
para o dia dos 

Namorados
Rua XV de Novembro, 260 - Centro - Lençóis Paulista



M A C A T U B A
Da Redação

Isabel Barbosa Boscolo, 45 
anos, foi condenada a 14 anos 
de prisão, em regime fechado, 
por ter assassinado seu próprio 
marido, Ademir Boscolo, 55 
anos. O  crime aconteceu em 
dezembro de 2006, em Maca- 
tuba, e teve a participação do 
amante de Isabel, José Roberto 
Ferreira, 44 anos. Os dois são 
réus confessos e estão presos 
desde o dia 14 de dezembro 
de 2006. O  júri popular que 
sentenciou Isabel aconteceu 
na terça-feira 10, na Câma
ra Municipal de Macatuba. 
Ferreira, que está preso des
de 2006, apresentou recurso 
ao Tribunal de Justiça de São 
Paulo e seu julgamento ainda 
não teve a data marcada.

O  julgamento transcorreu 
de forma rápida e tranqüila.

Sentença
Isabel Barbosa Boscolo foi condenada 

a 14 anos de prisão pela morte do 

marido; julgamento foi na terça-feira

Começou por volta de 9h co
mo previsto e a sentença foi 
dada aproximadamente às 
13h. Acusação e defesa dis
pensaram as testemunhas por 
não considerá-las fundamen
tais para a elucidação do caso. 
O  julgamento foi conduzido 
pela juíza Maria Cristina Car
valho Sbeghen, da 1® Vara de 
Macatuba. O auditório da Câ-

mara ficou cheio.
O assassinato pelo qual 

Isabel e Ferreira são acusados 
aconteceu na tarde do dia 3 
de dezembro de 2006. Ademir 
foi morto a facadas em seu sí
tio, localizado às margens da 
estrada vicinal Lauro Perazzo- 
li, que liga Macatuba a Igaraçu 
do Tietê. Os dois confessaram 
a premeditação do crime.

A promotora de Justiça, 
Flávia Maria José Bovolin, pe
diu a condenação de Isabel 
baseada na premeditação do 
crime e no argumento de que 
Ademir não teve oportunida
de de se defender.

A advogada criminalista 
Célia Regina de Oliveira Dias 
Pereira, que fez a defesa do ca
so, argumentou que a vítima 
foi induzida pelo amante a 
cometer o crime, era ré primá
ria, confessou o crime e cola
borou com a polícia. Célia se 
disse satisfeita com o resulta
do do julgamento. É que a pe
na para homicídio qualifica
do varia entre 12 a 30 anos de 
reclusão. "Eu fiquei satisfeita 
porque, a meu ver, 14 anos 
foi uma pena mais branda do 
que eu imaginava". A advoga
da informou que não vai re
correr da decisão.

Foto: Dilvulgação
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Isabel Boscolo foi condenada a 14 anos de prisão em regime fechado; populares lotaram plenário da Câmara, palco do júri

Polícia M ilitar é acusada de agredir adolescente
A família de um adoles

cente de 17 anos registrou 
queixa contra policiais mili
tares de Macatuba. O caso é 
investigado pela Polícia Civil 
do município. A denúncia 
chegou no dia 6 de junho e é 
a terceira ocorrência de agres
são pela PM registrada em um 
ano. Também apresentaram 
denúncia de abuso de autori
dade um pintor e um funcio
nário público. O boletim de 
ocorrência será encaminhado 
para o comando da Polícia 
Militar em Pederneiras.

Segundo o delegado de Po
lícia Civil de Macatuba, Mar
celo Bertoli Gimenes, a agres-

são teria ocorrido no dia 2 de 
junho, na rua Julio Pintucci, 
próximo ao novo destacamen
to da PM. Três policiais que 
trabalhavam na parte interna 
do prédio teriam agrediram o 
rapaz porque ele teria ameaça
do jogar uma bomba contra as 
novas instalações. De acordo 
com o delegado, o adolescen
te confirmou ter dito a frase, 
mas de brincadeira.

Quem procurou a Polícia 
Civil foi o pai do adolescen
te. Segundo Gimenes, o pai 
alegou que o filho reclamou 
de dores pelo corpo, princi
palmente nas costas, olhos e 
teve febre.

De acordo com Gimenes, os 
policiais acusados da agressão 
já foram ouvidos e negaram as 
denúncias. A versão apresenta
da pelos policiais é de que dois 
adolescentes passavam pelo 
local, fizeram um comentário 
ameaçador e por isso foram 
conduzidos à delegacia.

O comandante da Polícia 
Militar em Macatuba, sargento 
Josué Francisco da Silva, não 
foi encontrado para comentar 
o caso. O tenente Gustavo Bar
bosa, comandante interino da 
6® Companhia de Pederneiras, 
responsável por Macatuba, afir
mou que Polícia Militar ainda 
não tomou conhecimento for-

mal do caso, por isso não foi 
tomada nenhuma providência. 
"Inicialmente será instaurada 
uma investigação preliminar 
para apurar o caso. Essa inves
tigação pode apontar para dois 
caminhos: em uma transgres
são disciplinar ou em um cri
me militar", explica o tenente 
Barbosa. Ele disse ainda que o 
prazo para esse procedimento é 
de 10 dias. Caso a investigação 
conclua pelo crime militar será 
aberto um inquérito para bus
car outras provas. Essa segunda 
etapa tem um prazo de 40 dias, 
prorrogáveis por mais 20, para 
ser concluída. Caso contrário, a 
denúncia é arquivada.

NOTAS POLICIAIS

a g r e s s ã o
Uma mulher foi agredi

da pelo companheiro em
briagado na noite de terça- 
feira 10. O caso aconteceu 
no Conjunto Habitacional 
Maestro Júlio Ferrari. Se
gundo a mulher, o marido 
chegou em casa embriagado 
e começou a discutir com 
ela e agredi-la com socos e 
pontapés. A mãe da vítima 
acionou a PM, mas o agres
sor fugiu antes da chegada 
dos policiais.

c a p o t a m e n t o
Antônio Gabriel Rezen

de, 24  anos, foi encontrado 
no inicio da manhã de ter
ça-feira 10, caído no acos-

tamento da rodovia Osny 
Matheus (SP-261) em Ma- 
catuba, próximo à curva do 
Perobal. Quem o encontrou 
foi um trabalhador rural. A 
Polícia Militar e Rodoviária 
foram acionadas. A vítima 
foi levada pela ambulância 
para a Santa Casa de Maca- 
tuba, com fraturas nas duas 
pernas e depois transferida 
para o hospital da Unimed 
em Bauru. A Polícia Civil 
acredita que o condutor 
perdeu o controle do carro, 
capotou e foi arremessado 
para fora do veículo, um 
Gol, com placas de Para- 
guaçu Paulista. A polícia 
não soube informar a hora 
exata do acidente.

Faculdade para Adultos
Graduação e Pós-Graduação UNINTEr

Grupo Educacional

32641914
www.un interlencoispa ulista.com. br

http://www.un


E D I T O R I A L

Eleições mais limpas
C H A R GE

ELEIÇÕES LIMPAS EM LENÇÓIS

As eleições municipais em 
Lençóis Paulista prometem ser 
bastante interessantes este ano. 
Parece que os candidatos a pre
feito e vereador vão ter que pro
var na cara limpa que são dignos 
de ocupar cargos no Executivo e 
Legislativo municipal. A novi
dade mais fresquinha é que em 
Lençóis Paulista nem pintura de 
muro por parte dos candidatos 
pode. A proposta foi aprovada 
por unanimidade na Câmara.

O rigor na disputa come
çou de cima para baixo. O TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral) 
proibiu os candidatos de dis
tribuírem camisetas, chaveiros, 
bonés, canetas, brindes -  que fi
cam como rastro de suas candi
daturas ainda por muito tempo 
depois de passadas as eleições, 
além de ações assistencialistas, 
como distribuição de cestas bá
sicas, o que pode configurar até 
compra de votos. A resolução 
do TSE também proíbe a colo
cação de cartazes de propagan
da eleitoral em áreas públicas. 
Eles só são permitidos em locais 
que não atrapalhem o trânsito.

A proposta do vereador 
lençoense Carlos Alberto Cian 
(PPS) -  autor do projeto de lei 
que proíbe a pintura de muros 
-  vai um pouco além. Sendo as
sim, o nome do candidato no 
muro desbotado deve ser mes

mo coisa do passado. A propa
ganda ficou restrita.

Vale lembrar que também 
em cima do palanque, os can
didatos vão ter que se desdobrar 
para atrair a atenção do eleitor. É 
que também por determinação 
do TSE só são permitidos co
mícios e não mais showmícios. 
Ou seja, a atração musical que 
garantia bom público para os 
candidatos agora é contra a lei.

Este conjunto de normas 
deve garantir mais igualdade 
na disputa. Quem tem mais di
nheiro para campanha costu
ma levar vantagem pela maior 
visibilidade. E, consequente
mente, essa mudança vai obri
gar o eleitor a desviar a atenção 
que antes ia para os brindes de 
campanha para a proposta de 
governo dos candidatos.

E é bom mesmo o eleitor 
ficar de olho no currículo dos 
candidatos. O mesmo TSE que 
proibiu a propaganda exces
siva decidiu na terça-feira 10, 
que os políticos que são réus 
em processos criminais, ação 
de improbidade administrativa 
ou ação civil pública, sem con
denação definitiva, podem se 
candidatar nas eleições 2008. 
Portanto, pode haver candidato 
que já exerceu cargo público e 
que não administrou bem o di
nheiro do povo, concorrendo.

A R T I G O

A novidade do SUS
Conceição Giglioli 

Carpanezi

Que o Brasil é um país de 
contraste ninguém discute. De 
dimensões continentais, cada 
região tem suas peculiaridades. 
Mas esta semana a notícia de 
que o SUS (Sistema Único de 
Saúde) vai pagar tratamentos de 
infertilidade humana e mudan
ça de sexo foi demais. Os casais 
que não conseguem ter filhos 
agora vão poder fazer o trata
mento de graça na rede pública. 
Já os que nasceram homens e 
querem virar mulher, ou vice- 
versa, também não precisam 
mais se preocupar com a conta.

Nada contra os casais que 
buscam a alegria de ter um fi
lho. Ou quem não está feliz 
com sua sexualidade. É justo o 
direito de terem o tratamento. 
A Constituição Federal garan
te a igualdade de direitos entre 
todos os brasileiros. Mas eu me 
pergunto: como o SUS vai fazer 
isto? As filas em todos os hospi
tais públicos são aterrorizantes. 
Muitas vezes o tempo de espera 
é tão grande, que quando che
ga a vez do cidadão brasileiro 
receber tratamento, é tarde. Ou 
morreu ou o problema de saú
de não tem mais cura.

Quando o assunto é interna
ção pelo SUS, a situação é ainda 
pior. Quem já viveu a angústia 
de espera de uma vaga em UTI 
(Unidade de Terapia Intensi
va) sabe o que estou falando. 
Pessoas em estado gravíssimo 
ficam a mercê da sorte e, claro, 
das orações dos parentes e entes 
queridos. Os pedidos são tantos 
que até os santos, entidades e 
orações ecumênicas valem. Tem 
vez que dá certo. Infelizmente, 
a morte é mais freqüente.

Mas, vamos falar então do 
atendimento dispensado às ges
tantes de alto risco. Mulheres 
com problemas de saúde e que 
precisam de um atendimento 
médico diferenciado em hospi
tais onde existam UTI, tanto pa
ra as mães quanto para os filhos. 
Tenho amigos obstetras que fre
quentemente ficam em situação 
de desespero. A Central de Vagas 
do SUS nunca responde aos pe
didos. Muitas vezes estes partos 
acontecem em hospitais peque
nos, com poucos recursos e a 
saída é sempre a oração.

Será que ao invés de inven
tar mais tratamentos mirabo
lantes o governo não deveria 
se preocupar em atender com 
eficiência e dignidade o que 
é obrigação do SUS? Será que 
foi pensado que os tratamen
tos para fertilização in vitro 
geram mais que uma criança 
e que estas crianças precisam 
de cuidados especiais. De UTIs 
neonatais que não dão conta de 
atender a demanda atual?

Pois é, este é um país de con
trastes. Enquanto milhares de 
crianças morrem de fome e por 
falta de atendimento médico, o 
governo quer investir em fertili
zação humana. Enquanto os ho
mossexuais são discriminados 
nas filas do SUS, o governo quer 
oferecer mudança de sexo de gra
ça. Será que as novas idéias têm 
alguma coisa a ver com a reedi
ção da CPMF, o imposto sobre 
o cheque, que o governo Lula 
jura que é dinheiro de imposto 
destinado para a saúde? É bom 
pensar nisto porque no Brasil, as 
segundas e terceiras intenções es
tão sempre presentes.
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P O V O

Terceira Coluna
SURPRESA

O vereador e pré-candi- 
dato a prefeito de Lençóis 
Paulista, Ailton Tipó Laurin- 
do (PV), comentou na tri
buna da Câmara, na sessão 
da última segunda-feira, o 
apoio e a indicação de Iza- 
bel Cristina Campanari Lo- 
renzetti (PSDB) para a suces
são do prefeito José Antonio 
Marise (PSDB). Para ele, Bel 
foi uma surpresa.

MÁQUINA
Depois de chamar Bel 

de usineira e candidata da 
máquina administrativa, 
Tipó virou suas baterias pa
ra o alvo preferido: o pre
feito Marise. "Eu vi o nome 
da candidata com surpresa 
porque pelo que nós sabe
mos, e pelas entrevistas que 
nós vimos do atual prefei
to no decorrer dos últimos 
dois anos, não era essa a 
candidata preferida dele", 
disparou.

PREFERÊNCIA
Para Tipó, a preferência 

de Marise era, por ordem do 
discurso de Tipó, pelo seu 
vice-prefeito e pelo dono da 
Lwart. Sempre sem citar no
mes, ele se referia a Norber- 
to Pompermayer (PR) e Luiz 
Carlos Trecenti (DEM). "No 
final ele acabou optando 
pela usineira, que é a Dona 
Izabel Lorenzetti para ser a 
sua candidata", analisou.

DISTANTE
Não faz m uito tempo, 

o mesmo Tipó rasgava elo
gios à candidata tucana, 
agora chamada por ele de 
usineira. A admiração do 
vereador Verde pela Bel 
era tanta que ele chegou a 
convidá-la para perm ane
cer na Educação, caso fos
se eleito prefeito.

RESPOSTA
Procurada pelo jornal O 

ECO, Bel disse que preferia 
não responder aos ataques 
feitos por Tipó na tribuna 
da Câmara. "Não vou co
mentar as declarações do 
candidato Verde, porque 
ele está em campanha. As 
declarações dele são frutos 
desse momento. E apenas 
isso", rebateu.

DESPEDIDA
O ex-assessor jurídico da 

Câmara de Lençóis, Antonio 
Carlos Rocha, usou a tribuna 
para seu discurso de despedi
da. Conforme noticiado pelo 
O ECO na terça-feira, ele dis
se que estava preparando sua 
saída há algum tempo, já que 
nem sempre a área jurídica se 
compatibiliza com a política.

MOTIVO
Nardeli da Silva (PV), 

presidente da Casa, referen
dou a saída de Rocha. "Ele 
deixa o cargo por motivo 
político e não jurídico", fa
lou. A gota d'água da relação 
de Rocha com Nardeli foi 
quando o presidente contra
riou o parecer jurídico e em
possou Carlos Alberto Mar
tins (PSB) ao invés de Cleu- 
za Spirandelli (PTB) para a 
vaga aberta por João Miguel 
Diegoli (DEM), afastado por 
problemas de saúde.

HUMOR NEGRO
Após a fala do ex-consultor 

jurídico da Casa, o recém em
possado vereador Carlos Al
berto Cian (PPS) se dirigiu ao 
público presente dizendo que 
já havia acontecido de tudo 
durante a atual gestão do pre
sidente da Câmara. "Só falta 
um velório", disse Cian. É bom 
lembrar que ele deve ter se re
ferido ao velório de algum de 
seus companheiros de Legisla
tivo, já que vários lençoenses 
ilustres foram velados na Casa 
de Leis nos últimos meses.

MODELO
Na sessão, alguns vere

adores também reivindica
ram a instalação do serviço 
de senhas com painel para 
facilitar o atendimento nos 
postos de saúde. Para de
monstrar o tipo do aparelho 
que a prefeitura precisaria 
providenciar, Claudemir da 
Rocha Mio (PR), o Tupã, 
apontou para o painel da 
Câmara. Fica o registro de 
que o painel da Casa não 
funcionava no momento.

CONSTANTE
Conhecido por não votar 

a favor de regime de urgência 
e título de cidadão, Cian pas
sou por um momento impar 
na última segunda-feira.

OBSTINADO
Os demais vereadores 

entenderam que o projeto 
de lei de Cian - que proíbe a 
pintura de muros com pro
paganda política - deveria ser 
votado em regime de urgên
cia para poder valer nas elei
ções de outubro. Obstinado, 
Cian votou contra a urgência 
de seu próprio projeto, apro
vado por unanimidade.

FORA DA PAUTA
O aumento do número de 

vagas nas câmaras de vereado
res e a redução de despesas do 
Legislativo em todo Brasil não 
será votado dentro do prazo 
para ser implementado nas 
próximas eleições. É que os 
líderes partidários do Senado 
decidiram que a proposta não 
terá prioridade em relação aos 
projetos que já estão na pauta. 
O aumento de vereadores de 
51.748 para 59.791, como a 
emenda previa, foi aprovado 
em duas votações na Câmara 
dos Deputados, mas para vi
rar lei precisa da aprovação do 
Senado e da sanção do presi
dente da República.

BOREBI
No próximo sábado, dia 

14, os políticos de Borebi se 
reúnem em convenção para 
deliberar sobre a coligação 
entre o PSDB, PV e PTB. Tam
bém deverão ser escolhidos os 
futuros candidatos a prefeito, 
vice e vereadores que disputa
rão o pleito eleitoral de outu
bro. No páreo, Antonio Car
los Vacca para prefeito e Luiz 
Carlos Ticinelli para vice. O 
encontro será na escola Pro
fessora Iracema Leite e Silva.

MAIS
Já o PMDB e o PR de Bo- 

rebi se preparam para rea
lização de suas convenções 
no domingo 22. A definição 
dos candidatos e das coliga
ções com outros partidos é a 
ordem do dia. Manoel Frias 
(PMDB) é o nome mais co
tado para prefeito. O vice 
deve ser escolhido na hora.

AGUDOS
No domingo 15, o Psol 

de Agudos reúne seus cor
religionários em convenção. 
Odete Luciano quer ser a 
candidata a prefeita.

"Acho importante vaci
nar as crianças contra a 
paralisa infantil. É bom 
e devemos sempre preve
nir as doenças, não só a 
paralisia infantil, mas 
outras também"

Elisângela Aparecida 
Ramos, dona de casa

"Com certeza é muito 
importante vacinar as 
crianças para prevenir as 
doenças. Eu tenho uma 
irmã que teve paralisia 
infantil porque na épo
ca, não tinha a vacina, 
e se tivesse, com certeza 
poderia ter evitado. Eu 
levo meu filho para ser 
vacinado sempre"

Cristiane Soares, dona 
de casa

Apesar dos apelos e das campanhas promovidos pelo poder público e ongs, muita gente continua jo
gando lixo em lugares desapropriados. No barranco da rodovia Osny Matheus (SP-261), na altura da Vila 
Cruzeiro o lixo descartado por moradores deixa a feia a paisagem para os viajantes. Depois que o mato 
foi cortado, a sujeira ficou mais evidente.

"É importante a vacina
ção para imunizar contra 
a paralisia infantil e ou
tras doenças. As pessoas 
precisam se conscientizar 
e começar a prevenir as 
doenças".

Cínara Roque, caixa 
de banco

FRASE

"A Câmara deu um 
grande passo para 
coibir a desigual
dade nas eleições, 
quando a propa
ganda interfere 
menos na disputa o 
processo fica mais 
equilibrado"

Vereador Palamede de Jesus 
Consalter Júnior (PMDB),

sobre a lei que proíbe a pintura 
de muros pelos candidatos, nas 

eleições municipais de 2008

PARA PENSAR

"As razões de nos
sos atos são obscu
ras e os impulsos 
que nos impelem  
para a ação ficam  
profundamente 
ocultos"

Anatole France

mailto:oeco@jornaloeco.com.br
http://www.jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
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Muro limpo
Vereadores de Lençóis Paulista aprovam projeto de Carlos Alberto Cian (PPS) e 

proíbem propaganda política em muros; Marise deve sancionar lei até amanhã
Fernanda Benedetti

Paulo Eduardo Tonon

Projeto de lei assinado pelo 
vereador Carlos Alberto Cian 
(PPS) proíbe a pintura em mu
ros de propaganda eleitoral em 
Lençóis Paulista. O  projeto deu 
entrada na segunda-feira 9 e foi 
aprovado por unanimidade e 
em regime de urgência. Se san
cionado pelo prefeito José An- 
tonio Marise (PSDB), vale para 
as eleições municipais de outu
bro. Marise disse que ainda não 
recebeu a lei, mas que é favorá
vel. "Eu, pessoalmente, sou a fa
vor, só preciso me certificar que 
não haverá conflito com a lei 
eleitoral", comentou o prefeito 
que tem prazo de 15 dias para 
sancionar ou vetar o projeto de 
lei do Legislativo. A propaganda 
eleitoral só pode ganhar as ruas 
a partir de 6 de julho.

Pelo projeto, serão penaliza
dos os candidatos e os partidos 
políticos que desobedecerem à 
lei. A medida também se esten
de aos donos dos imóveis, que 
não devem liberar o muro para 
pintura. O político ou o partido 
que descumprir a lei será obri
gado a pagar multa estipulada 
em 100 Ufirs (Unidade Fiscal 
de Referência) por muro pinta
do. Hoje o valor de cada Ufir é 
de R$ 1,0641. Com isso o valor 
da multa fica em torno de R$ 
106,41. Caso o muro não tenha 
a propaganda eleitoral retirada, 
o valor da multa será dobrado 
a cada reincidência. O dono do 
imóvel fica livre da multa. Ape-

O vereador Carlos Alberto Cian, autor do projeto de lei

nas recebe notificação.
O vereador Cian diz que a 

medida ajuda a diminuir a po
luição visual e nivela as campa
nhas, principalmente de verea
dores. "Nem todo mundo tem 
dinheiro para pintar um monte 
de muro. Isso prejudica quem 
tem poder aquisitivo menor. 
Além disso, depois das eleições 
a cidade ficava esquisita, mas 
agora vamos ter como coibir 
esse tipo de sujeira e manter a 
cidade limpa", afirma o autor 
do projeto.

A responsabilidade pela fis
calização e aplicação das multas 
fica por conta do Departamento 
de Fiscalização de Obras da Pre
feitura de Lençóis. Os eleitores

podem denunciar os candida- 
tos/partidos infratores pelo site: 
www.presp.mpf.gov.br.

De acordo com a juíza elei
toral de Lençóis Paulista, Ana 
Lucia Aiello Garcia, a aprova
ção da lei municipal que proíbe 
propaganda eleitoral em muros 
não conflita com a legislação 
eleitoral, que é de âmbito fe
deral. Em seu entendimento, 
a lei federal prevê que o muro 
de uma propriedade particular 
pode ser pintado com a con
cordância do proprietário do 
imóvel, mas caso a lei munici
pal seja sancionada, este tipo 
de propaganda fica proibida no 
município de Lençóis Paulista.

A lei que também já foi

aprovada em diversas cidades 
do estado de São Paulo, como 
Bauru, Campinas e Ribeirão 
Preto, vem ao encontro de ou
tras mudanças na legislação 
eleitoral que prevê o fim da 
confecção e distribuição de 
brindes e camisetas, entre ou
tros dispositivos de propagan
da nas próximas eleições.

a p o io
Os pré-candidatos a prefeito 

de Lençóis Paulista gostaram da 
novidade. Izabel Cristina Cam- 
panari Lorenzetti (PSDB), que 
recebeu na semana passada o 
apoio de Marise, destaca o ca
ráter social do projeto. "É uma 
boa medida, além de diminuir 
a poluição visual, aumenta os 
cuidados com a cidade e o meio 
ambiente", declara a ex-diretora 
de Educação e Cultura.

Segundo o vereador e pré- 
candidato pelo PMDB, Pala- 
mede de Jesus Consalter Jú
nior, esta é uma proposta que 
atende o anseio da legislação 
eleitoral. "A Câmara deu um 
grande passo para coibir a desi
gualdade nas eleições, quando 
a propaganda interfere menos 
na disputa o processo fica mais 
eqüilibrado. Agora vamos ter 
que gastar a sola do sapato pa
ra divulgar nossas candidatu
ras" conclui o vereador.

O também vereador e can
didato da oposição, Ailton Tipó 
Laurindo (PV), não foi encon
trado na tarde de ontem para 
comentar o assunto.

AGUD OS

Decisão do TSE beneficia Nelsinho, Auro e Dantas
Uma decisão do TSE (Tri

bunal Superior Eleitoral) deve 
permitir que o presidente da 
Câmara de Agudos, Nelson As- 
sad Ayub (PP), o Nelsinho, e 
os vereadores Auro Aparecido 
Octaviani (PMDB) e Aparecido

Dantas (PPS) possam concor
rer à reeleição em outubro. Co
mo tiveram contas rejeitadas 
pelo TCE (Tribunal de Contas 
do Estado) estavam inelegíveis. 
Na terça-feira foi publicada 
pelo TSE decisão que diz que

os políticos que são réus em 
processos criminais, ação de 
improbidade administrativa 
ou ação civil pública, sem con
denação definitiva, podem se 
candidatar nas eleições 2008.

Os parlamentares aguden-

ses tinham apresentado recur
so e aguardavam julgamento 
para ontem. O assessor jurí
dico da Câmara, Elias Ferreira 
de Barros foi procurado pelo 
jornal O  ECO mas não quis 
comentar a decisão do TSE.

Contrata-se
Em breve no Paulista Shopping!

Mais uma novidade de São Pau lo . 

Estamos contratando promotora de vendas. 

Comparecer nesse sábado, às 13h, ■

. no paulista shopping sala-17. j '

NÃO
CONCORDO

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

POR ALCIMIR CARMO

O vereador Manuel dos Santos Silva, o Mané, com o pre
feito José Antonio Marise (PSDB), forma a dupla dinâmica 
que, nos últimos tempos, tem conseguido bons recursos pa
ra Lençóis Paulista. Nesse esforço, ambos têm suporte de ou
tra boa dupla de parlamentares: Pedro Tobias e Mendes Tha- 
me (PSDB). Na terça-feira, o vereador esteve no gabinete de 
Evandro Losacco, responsável pelo programa Pró-Vicinais.

★  ★ ★
Mané saiu feliz desse gabinete e com a garantia de que 

Lençóis Paulista ganha asfaltamento em duas estradas vici- 
nais: 18 km na José Dalben, que liga a cidade ao Rio Claro, 
e mais 9 km na Juliano Lorenzetti, de ligação com o Distrito 
Empresarial. Se somados aos recursos anteriores consegui
dos para cidade, o vereador já terá ajudado com cerca de R$ 
4 milhões! Prefeito Marise, esse é o cara que o povo gosta e é 
ele que o povo quer!

★  ★ ★
E por falar em interação com o povo, a pré-candidata Bel, 

faz um esforço hercúleo e artístico para ir onde o povo está. 
Ela tem visitado os bairros e cumprimentado populares. O 
que não se faz em uma campanha eleitoral, hein?! Apesar 
disso, muita gente antevê que pode ocorrer o mesmo que 
aconteceu no passado, quando da candidatura de seu mari
do João Carlos Lorenzetti, que perdeu a eleição para o popu
lar e saudoso Ideval Paccola.

★  ★ ★
A interação com o povo é algo que se tem ou não se tem! 

Não há período eleitoral que dê jeito nisso. É verdade, contu
do, que o povo se encanta com o discurso, com as promessas, 
e até com favores. As pessoas do povo, com raras exceções, 
são politicamente analfabetas e, na maioria das vezes, caren
tes material e emocionalmente. Se iludem com um sorriso, 
com uma conversa fiada. Faz parte do subdesenvolvimento. 
Um dia o povo muda...ou se muda!

★  ★ ★
Mas a candidatura "popular" do PSDB deve ganhar um 

simpático reforço: Benedito Martins! Nem a 'festa do povo', 
a Facilpa, conseguiu lhe dar uma vestimenta popular. Como 
já disse, popularidade e interação com o povo só se conquis
tam quando há identificação popular. Bem, e aí, poderiam 
me perguntar: mas e como o Marise teve ótima votação? 
Bem, acho que nesse caso, nem Freud explica. O certo é que 
muita gente passou pelo caixa!

★  ★ ★
Explico: Marise era caixa do Banco do Brasil e durante anos, 

milhares de pessoas, inclusive populares, por lá passaram. Cara 
e jeito de bom moço, tímido, e veio na esteira dos conturbados 
governos Dingo (cassado recentemente do cargo de vereador) 
e o do politicamente inexpressivo Pradinho (que não conse
guiu se eleger como vereador). Sem muita opção, a população 
votou no vereador e ex-presidente da Câmara de Vereadores -  
ferrenho opositor dos então chefes do Executivo.

★  ★ ★
E a nova composição na mesa da Câmara de Lençóis 

Paulista quer mesmo mudar! Júnior Ticianelli (DEM) pediu 
a saída do assessor jurídico, no que foi acatado pelos cole
gas, inclusive o presidente. Os vereadores andavam decep
cionados com os desgastes gerados em razão das orientações 
causídicas, principalmente, na que resultou na decisão do 
Tribunal de Contas pela devolução de salários dos parla
mentares locais aos cofres públicos.

★  ★ ★
O vereador Edson Fernandes, PT, encaminhou ao prefeito 

Marise e também aos candidatos a prefeito Tipó e Palamede, 
indicação de projeto de lei para a formação da Guarda Civil 
Municipal. A idéia é oferecer uma estrutura de apoio no com
bate ao crime que aumenta na cidade. Também do mesmo 
vereador, a manifestação em solidariedade aos 700 rurais as
salariados em greve nas unidades regionais do Grupo Cosan.

★  ★ ★
De carona, o vereador Tipó (PV) se manifestou em de

fesa dos rurais e alfinetou a candidata Bel Lorenzetti, lem
brando que ela é casada com usineiro. O vereador quer 
vinculá-la à defesa dos interesses do empresariado sucro- 
alcooleiro, bem como, se colocar como o defensor do la
do contrário, do lado do povo, do trabalhador. Na minha 
opinião, o povo ainda não tem um candidato a prefeito, de 
fato, que defenda seu interesse!

★  ★ ★
Aliás, Cosan e todas as demais usinas, destilarias e produ

tores de cana em Jaú, por decisão da Justiça Federal, têm que 
implantar imediatamente o PAS -  Programa de Assistência 
Social (lei 4870/65, em vigor). A decisão é similar a recém- 
prolatada para as usinas da região de Araraquara. A Feraesp, 
que tem provocado as Ações Civis Públicas -  ACPs - prepara 
outras tantas com o Ministério Público Federal para várias re
giões, inclusive Lençóis Paulista!

MODELO ANO COR OPCIONAIS MODELO ANO COR OPCIONAIS
CORSASUPER 

CORSA CLASSIC LIFE 
CORSA WIND 

S-10 2.2 DUPLA 
MONZA SL/E 2.0 
MONZA SL EFI 
MONZA SL/E 

ASTRA SEDAN 
MERIVA JOY 
MERIVA JOY 

ASTRA MILLENIUM 
OMEGACD 
SAVEIRO 
FOX 1.0 
FOX 1.0 
GOL 1.0

GOL ROLLING STONES

FAZEMOS TROCA 
COM TROCO

1998
2005
1998
1997
1991
1993
1987 
2003 
2007 
2007 
2001 
2003
1988
2005 
2007
2006 
1995

BRANCA
BRANCA

VERMELHO
PRATA
AZUL
CINZA

DOURADO
AZUL
PRATA
PRATA
PRATA
CINZA

VERMELHO
CINZA
PRETO
PRETO

BRANCA

FLEX
FLEX

COMPLETO

DIESEL
TRAVA-AL-LIMP-DESEM
TRAVA-AL-LIMP-DESEM

TRAVA-ALARME

GOL 16V POWER 
GOLF 

LOGUS CLI 
FIESTA 

FIESTA CLX 
ESCORT GL 1.6 

PALIO FIRE 
PALIO WEEKEND 

PALIO EDX 
UNO ELETRONIC 

PICASSO EX 
CIVIC LX 
CIVIC LX 
BIZ 100 

BIZ 
BIZ

CBX-250 TWISTER 
JEEP

2002
2003
1995
1995
1997
1998
2003 
2000
1999 
1994 
2001 
1998 
2001
2004 
2003 
2002 
2002 
1975

PRATA
PRATA

VERMELHO
VERDE

BRANCO
BRANCO

VERMELHO
BRANCA

CINZA
AZUL
PRATA
PRATA
PRATA
AZUL

VERMELHA
VERDE
PRETA

VERMELHO

COMPLETO+RODA

COMPLETO
TRAVA-AL-LIMP-DESEMB

FINANCIAMOS CARROS ATE 
100% E A PRIMEIRA 

PARCELA PARA 60 DIAS

CARROS ACIMA ,DO ANO 1993 
FAZEMOS ATÉ 48 MESES

REFINANCIAMOS SEU 
PRÓPRIO VEÍCULO A 

PARTIR DO ANO 1994

FINANCIAMOS „ 
KOMBI-VANS E CAMINHÃO

Fo n es: 3 264-3968  e 3264-3033
Av. Papa João Paulo H (ao lado do Auto Posto Leão) - Lençóis Paulista

http://www.presp.mpf.gov.br
http://www.naoconcordocom.blogspot.com/


Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 071/2008 -  Processo n° 147/2008 

Objeto: aquisição de equipamentos de saúde -  Tipo: Menor preço -  Rece
bimento das propostas e sessão de lances: 24 de junho de 2008 às 09:00 ho
ras -  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, 11 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 3850 de 10.06.2008.......................... Autoriza abrir crédito especial
no valor de R$ 391.761,10 para execução do convênio celebrado com 
a Secretaria de Estado da Educação visando o repasse de recursos 
financeiros para implantação de obras de reforma da EE Prof* Leonina 
Alves Coneglian.
Decreto 140 de 4.06.2008................... Dispõe sobre desapropriação de área
pertencente a Luiz Carlos Brosco Vaz.
Decreto 142 de 10.06.2008.........................Abre nos termos da Lei
Municipal n° 3.850 de 10 de junho de 2008, crédito especial no valor de 
R$ 391.761,10 que tem por objeto a transferência de recursos financeiros 
da Secretaria de Estado de Educação para execução de obras de reforma da 
EE Prof* Leonina Alves Coneglian.
Portaria 395 de 9.06.2008.......................... Exonera Jéssica Leonice Babine
Prado do cargo de Monitor de Creche.
Portaria 396 de 9.06.2008.......................... Exonera Jorge Alexandre Langona
do cargo de Assistente Técnico Administrativo.
Portaria 397 de 9.06.2008.......................... Convalida a licença saúde de Luiz
Carlos Alves, Motorista.
Portaria 399 de 10.06.2008.......................... Nomeia Rafael Cardoso para o
cargo de Agente de Serviços Urbanos.
Portaria 400 de 10.06.2008.......................... Nomeia Bruna Carolina Borges
para o cargo de Agente Administrativo.
Portaria 401 de 10.06.2008.......................... Nomeia Everton Carlos Ferrari
para o cargo de Agente de Serviços Urbanos.
Portaria 402 de 10.06.2008.......................... Nomeia Josiane Alves Martins
para o cargo de Assistente Social.
Portaria 403 de 11.06.2008............................ Concede nos termos da Lei
Municipal n° 3.660/06, afastamento sem vencimentos a Heliamara Cláudia 
Pupo da Silva, Professor de Educação Básica I.

Lençóis Paulista, 11 de junho de 2008.

Leandro Orsi Brandi 
Diretor Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
RETI-RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna público que o edital do 
PREGÃO N° 067/2008 - Processo n° 139/2008 foi retificado. O edital 
completo e sua reti-ratificação encontra-se disponível no site www.len- 
coispaulista.sp.gov.br. Informações: Praça das Palmeiras n° 55 -  Lençóis 
Paulista -  Fone: (14) 3269 7022/3269 7088 -  Fax (14) 3263 0040. Lençóis 
Paulista, 11 de junho de 2008. JÚLIO ANTONIO GONÇALVES - Diretor 
de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 072/2008 -  Processo n° 148/2008 

Objeto: aquisição de material de limpeza para as escolas -  Tipo: Menor 
preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 24 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. 
Lençóis Paulista, 11 de junho de 2008. JÚLIO ANTONIO GONÇALVES 
- Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, 
o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público 
abaixo identificado para o preenchimento de três vagas, 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 n.° : 001/2008 
Cargo: Motorista
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista
Data : 13 de junho de 2008

Horário: 10:00hs

01 -  Marcio Roberto Almeida
02 -  Vagner Pires da Rosa
03 -  Vanderlei Pires da Rosa 
Lençóis Paulista, 11 de junho de 2.008.-

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 12 de Junho de 2008. Na página A6. Valor da publicação R$ 389,97.

PMDB -  PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATA BRASILEIRO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

0  Presidente do Diretório Municipal do Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro -  PMDB de Borebi, nos termos dos termos de seu estatuto, e em 
consonância com que dispões a Lei. 9.504/97, convoca, a todos os filiados e 
membros, para sua convenção Municipal, que se realizara, no de 22, de Junho 
de 2008, com inicio as 8:00 horas e termino as 12:00 horas, com endereço a 
rua Dr Elias Rocha n° 285, centro desta cidade.

1 Membros do Diretório Municipal.
II Parlamentares do Partido com domicilio eleitoral no Município.
III Delegados eleitos pela convenção Municipal.
IV Membros do Diretório Estadual com domicilio no Município.

ORDEM DO DIA

a) Escolha dos candidatos a Prefeito, Vice Prefeito e Vereadores.
b) Aprovação de coligações com outros Partidos.
c) Outros assuntos de interesse do Partido.

Borebi, 10 de Junho de 2008.

ARIOVALDO LORENÇO GARIGO 
Presidente do PMDB

PR -  PARTIDO REPUBLICANO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

0  Presidente da Comissão Provisória Municipal do Partido Republicano -  PR 
de Borebi, nos termos dos termos de seu estatuto, e em consonância com que 
dispões a Lei. 9.504/97, convoca, a todos os filiados e membros, para sua con
venção Municipal, que se realizara no dia 22, de Junho de 2008, com inicio as 
8:00 horas e termino as 12:00 horas, com o endereço a rua Dr Elias Rocha n° 
285, centro desta cidade.

1 Membros da Comissão Provisória Municipal.
II Parlamentares do Partido com domicilio eleitoral no Município.
III Delegados eleitos pela convenção Municipal.
IV Membros do Diretório Estadual com domicilio no Município.

ORDEM DO DIA

a) Escolha dos candidatos a Prefeito, Vice Prefeito e Vereadores.
b) Aprovação de coligações com outros Partidos.
c) Outros assuntos de interesse do Partido.

Borebi, 10 de Junho de 2008.

ANTONIO SANCHES TOSTA JUNIOR.
Presidente do PMDB

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO 

MUNICÍPIO DE MACATUBA
E D ITA L D E  PU BLIC A Ç Ã O

Publicação do registro para a prova seletiva do Conselho Tutelar do município de Macatuba, previsto 

para o dia 27/07/2008, a realizar-se na escola Odila Galli Lista, dás 8 às 11 horas.

O CMDCA -  Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Macatuba, 

abaixo representado pela sua presidente, Maria Aparecida Leda, nos termos do art.16 da Lei n° 1586, de 

14 de Julho de 1992, com nova redação dada pela lei n° 1633, de 5 de maio de 1993, faz saber a todos 

quanto o presente edital vierem ou dele conhecimento tiverem, que foram Registrados os candidatos 

abaixo relacionados para concorrerem a prova seletiva do Conselho Tutelar prevista para agosto de 

2008, abrindo o prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação deste, para recebimento da impugnação 

por qualquer cidadão.

Relação dos candidatos:

Ana Maria Tavano..............................

Andréia Alves Pereira.......................

Keila Vieira Patrícia Topa................

Liege Priscila de Araújo...................

Luziane Martins de Souza................

Márcia Cristina M ontanholi............

Marcilene da R och a ..........................

Patrícia Aparecida da Silva Souza . 

Romilda Pereira de Souza................

RG  22.415.417-5

RG  26.243.232-8 

RG  30.142.502-4 

RG  27.779.120-0 

RG  27.734.976-X  

RG  25.886.595-7 

RG  27.779.984-3 

RG  18.815.968 

RG  26.739.359-3

O presente edital retifica o edital n° 02/2008 de 15 de maio de 2008, acrescentando a representatividade 

dos eleitores da A.P.M. da E .E . Dr. Osmar Francisco da Conceição.

M aria  Aparecida Leda

Presidente CMDCA

V E ÍC U L O A N O  C O R  C O M B . O P C IO N A IS

C O R S A  H A TC H  4 P  1 .6 1 9 9 9 V E R M . G A R  C O N D  /  L IM P  /  D E S  /  T R A V A  /  A L A R M E

C O R S A  S E D A N  1 .0 1 9 9 9 P R A T A G T R A V A  /  A L A R M E

C O R S A  W A G O N  1 .0  1 6 V 2 0 0 0 C IN Z A G T R A V A  /  A L A R M E  /L IM P /D E S E M B .

A S T R A  S E D A N  1 .8 2 0 0 2 B R A N C O A L C C O M P L E T O  /  R O D A S

CELTA 1 .0 2 0 0 6 P R E T O FLEX A R  C O N D IC IO N A D O

C O R S A  S E D  C L A S S IC  L IF E 2 0 0 5 P R A T A A L C T E  /  A L A R M E

M O N Z A  SLE  2 .0  4 P 1 9 9 1 C IN Z A A L C D H  /  V E  /  T E  /  A L A R M E

V E C T R A  G L S  2 .0 1 9 9 8 P R A T A G A S C O M P L E T O  /  R O D A S

V E C T R A  G L S  2 .0 1 9 9 6 A Z U L A L C C O M P L E T O  /  R O D A S

G O L  P O W E R  1 .6 2 0 0 4 P R A T A FLEX A R  /  D H  /  T R A V A  /  A L A R M E

G O L  1 .0  G 4  2 P 2 0 0 6 C IN Z A FLEX L IM P  /  D E S E M B

G O L  CLI 1 .6 1 9 9 2 B R A N C O A L C

A S T R A  S E D A N  2 .0 2 0 0 2 P R E T O G C O M P L E T O /R O D A S

C L IO  S E D A N  A L IZ E  1 .6 2 0 0 6 V E R D E FLEX C O M P L E T O

X S A R A  P IC A S S O  EX A U T 2 0 0 5 P R E T O G A S C O M P L E T O  /  R O D A S  /  S O M

F U S C A 1 9 6 8 B R A N C O G A S R A R ID A D E

B U G G Y 2 0 0 8 A M A R E L O A L C C H A S S IS  1 9 7 9

14.3264-1000
V e íc u lo s  Rua 13 de Maio, 1002 - Lençóis Paulista

Temos uma

novidade
para você!

A Zilor está lançando seu novo site. 
Faça-nos uma visitai
www.zilor.com.br

Energia e Alimentos

http://www.lencoispaulista
http://www.len-coispaulista.sp.gov.br
http://www.len-coispaulista.sp.gov.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
http://www.zilor.com.br


Fernanda Benedetti

M A C A T U B A

Lista de
presentes
Amanhã, Coolidge inaugura duas obras em comemoração aos 

108 de Macatuba; exposição de foto e desfile cívico marcam festa

Kátia Sartori

A agenda de aniversário 
de 108 anos de Macatuba, 
comemorados amanhã, está 
cheia. Na terça-feira 10, teve 
o lançamento da 'Cronologia 
Histórica de Macatuba', no 
Teatro Municipal Renata Lycia 
dos Santos Ludovico, dentro 
do projeto 'Escrevendo Nossa 
História' Para ontem, estava 
prevista a abertura da segunda 
edição da exposição fotográ
fica 'Aceito', com imagens de 
casamentos ocorridos em Ma- 
catuba entre as décadas de 30 
e 70. A mostra é feita pela Di
visão de Cultura em parceria 
com a Câmara de Vereadores

e pode ser visitada no teatro 
municipal até o final do mês.

Amanhã, o prefeito Coo- 
lidge Hercos Júnior (PMDB) 
inaugura o Destacamento 
da Polícia Militar, na rua São 
Paulo, às 9h. A cerimônia terá 
apresentação da Banda Regi
mental da Polícia Militar. Às 
10h, tem a inauguração do 
Cras (Centro de Referência em 
Assistência Social).

No domingo 15 acontece o 
tradicional desfile cívico. O te
ma levado para a avenida Co
ronel Virgílio Rocha este ano 
é 'Macatuba, Capital nacional 
do Patriotismo'. O evento está 
marcado para as 9h.

A programação pára du

rante a semana e recomeça no 
sábado 21, com uma ação co
munitária. Durante todo o dia, 
no Terminal Rodoviário Fer
nando Valezi Filho, serão ofe
recidas atividades educativas 
para as crianças e serviços para 
a comunidade, como emissão 
de documentos e realização 
de exames. Às 20h30 acontece 
o encerramento com show da 
dupla André & Matheus.

e s p o r t es
No domingo 22 o desta

que é para a programação es
portiva. O primeiro evento é o 
2° Passeio Ciclístico Ecobike, 
com saída marcada para as 9h, 
em frente ao teatro municipal.

A segunda edição da exposição Aceito pode ser visitado no teatro de Macatuba até o final do mês

O passeio percorre a zona ru
ral do município. As inscrições 
podem ser feitas no ginásio de 
esportes Brasílio Artioli, de gra
ça. Quem quiser uma camiseta 
do passeio pode trocá-la por

um litro de leite longa vida.
No estádio municipal 

Amadeu Artioli, tem futebol 
solidário. Às 13h, a equipe 
feminina de Macatuba enfren
ta lacanga. Às 15h, tem jogo

amistoso entre a Seleção de 
Macatuba e Corinthians Pau
lista. É aguardada a presença 
do jogador Zenon. O ingresso 
para a partida é um quilo de 
alimento não-perecível.

b a r r a  b o n i t a s a n t o  a n t o n i o

Universitários realizam 
encontro para Terceira Idade

Os alunos do curso de 
pós-graduação em atividade 
física e envelhecimento da 
Faefi (Faculdade de Educa
ção Física) realizam no sá
bado 14, na área turística do 
município, o 1 ° Encontro 
do Bem Estar da 3® Idade, 
com a participação de várias 
cidades da região. O evento 
tem início às 8h30, na Pra
ça Waldemar Lopes Ferraz, 
com recepção das entidades

de Terceira Idade. Às 9h, tem 
aula de alongamento e em se
guida caminhada com saída 
do kartódromo (que fica na 
praça) até a praça da Juven
tude. Ali haverá aula aberta 
de alongamento, ginástica 
e dança que será ministrada 
pela professora Maria Alice 
Corazza, ex-apresentadora 
de programas desse gênero 
na TV Cultura. Às 10h30, tem 
apresentação de danças.

Das 14h às 16h tem pas
seio de navio e bailão com 
quadrilha no Pavilhão de 
Exposições. O participante 
escolhe qual atividade quer 
realizar.

O evento é gratuito e não 
há necessidade de inscrição. 
Os interessados em partici
par deverão comparecer na 
Praça do Teleférico com rou
pa apropriada para ativida
des físicas.

h o s p i t a l  s ã o  j o s e

Depois de 
Terezinha

A presidente da diretoria 
executiva do Hospital e Mater
nidade São José, de Barra Bo
nita, Maria Terezinha Barduc- 
ci da Silva, pediu exoneração 
do cargo na sexta-feira 6. Ela 
alega desentendimento com 
membros do Conselho Fiscal 
e um dos médicos. Maurício 
Batista, vice-presidente, deve 
assumir nos próximos dias.

O anúncio foi feito na se
gunda-feira 9 e Terezinha diz 
que uma ocorrência em espe
cial foi definitiva para sua sa
ída. "Fui avisada que um pa
ciente precisava ser transferido 
e como havia apenas um mé
dico no plantão, liguei para 
um outro acompanhar o pa
ciente no transporte e ele foi 
muito sem educação comigo", 
relata a presidente. "E neste dia 
também tivemos problemas 
com a segurança do pronto- 
socorro. Uma mulher entrou 
e quebrou algumas coisas da
li. Decidimos que iríamos ter 
que contratar dois vigias para 
não depender mais da prefei
tura". As ocorrências acontece
ram no dia 31 de março.

Terezinha conta que ao co
locar para a diretoria a necessi
dade de contratação de vigias,

desentendimentos,
deixa o hospital

Maria Terezinha Barducci da Silva deixa presidência do hospital

houve reclamações de mem
bros do Conselho Fiscal junto 
ao administrador João Alberto 
Martini, que pediu demissão 
na quarta-feira 5. "O João esta
va realizando um ótimo traba
lho e com sua saída também 
decidi que não iria ficar", diz

Quermesse segue hoje na 
praça da matriz, no centro

A quermesse de Santo 
Antonio segue hoje em Ma- 
catuba, com atração musical, 
barracas de doces e salgados, 
barracas de prendas e parque 
de diversões. O evento termi
na no domingo 15. A atração 
de hoje é a banda Restaura
ção. Amanhã é a vez da dupla 
Fábio e Dedé. No sábado 14, 
tem apresentação da banda

Tifani. Encerram a festa no 
domingo 15 a dupla Jusce- 
lino e Juscelito. As atrações 
começam por volta das 22h. 
As barracas começam a fun
cionar mais cedo.

A trezena de Santo Anto- 
nio termina amanhã. As mis
sas acontecem às 19h30 nos 
dias de semana e às 19h aos 
sábados e domingos.

PROGRAMAÇÃO

HOJE
Banda Restauração

AM ANHÃ
Fábio e Dedé

s á b a d o  14
Banda Tifani

DOMINGO 15
Juscelino e Juscelito

a presidente. "Nos reunimos 
com o prefeito Mário (padre 
Mário Teixeira) na quinta-feira, 
afinal a prefeitura é quem pra
ticamente mantém o hospital, 
e comunicamos nossa saída. 
Ele insistiu para ficarmos, mas 
entendeu", finaliza.

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.



coMVEMIEMclA-
F.: 14. 3283-2299  

Rua Municipal, Km 15 
Dist. Vanglória - Pederneiras

A U T O  P Q S T D
SAN MARINO

PROMOÇÃO DE FIM DE SEMANA 
LAVE SEU CARRO E ABASTEÇA

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

Lençóis Paulista

giro
^  social

O final de semana foi de descontração 

para quem passou pela Quinta Santa 

Cecília e nas pizzarias Hábil e Pramio!

Cíntia Fotografias Cíntia Fotografias

MODAS
Rua ignáciu Anseimu, 812 

F.: 8 2 6 3 -8 9 6 8  - Lençóis Pta.
Rua Geraldo P ere ira  de Barros, 6 8 6  

F.: 8 2 64-1 920  - Lençóis Pta.

www.maglvãüla 
marcenariaamarildo@gmailfcõmi,

l'osfo Cliiirrascarín áWihIcIo
1 SUPER PROMOÇÃO |

GAS. COMUM R$ 2 ,439

ÁLCOOL R$ 1,149

DIESEL R$ 2 ,059
1 P O S T O :1 4 .3 2 6 4 -9 6 6 5  |

MARMITEX'>'»3263-0337
A O S  D D M I N G D S  M U S I C A  AO  V I VC  

L E N Ç Ó I S  P A U L I S T A  - S P

lãWMBtm fã m çÊRÊã
AUTOS E SOFÁS E^OERAL
reforma de 
bancos 
automotivos, 
personalize  
in terior do 
seu carro!

a p artir de 
R$ 350,°° ou 
3x R$ 120,°° 

na reforma ganhe 
um belo brinde.

ORÇAMENTO SEM  COMPROMISSO

AV. 9 DE JULHO, 890 - F.: 3264-4363 - CENTRO - LENÇÓIS PTA.
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Concerto de Autos em Geral

LUIZ: 8132-0399 / 9772-4226
Rua Sete de Setembro, 241 - Centro - Agudos
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R. Pedro Natálío Lorenzettí, 836 - sala 4 - Centro - Lençóis Paulista


