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HISTORIA 
DE TODOS
Hoje, a Cia Atos & Cena de 
Lençóis Paulista apresenta 
a peça "As Margens do 
Rio", no salão paroquial do 
Santuário Nossa Senhora da 
Piedade. A peça conta um 
pouco da história de Lençóis 
Paulista e foi baseada em 
pesquisa do professor Edson 
Fernandes. O teatro começa 
às 20h e a entrada é de 
graça. Ontem à tarde, teve 
apresentação para alunos 
das escolas municipais Eliza 
Pereira de Barros e Walt 
Disney. A peça faz parte 
do projeto da Diretoria de 
Cultura, O Teatro vai à Escola.

A B R I N Q

Marise e 
Coolidge 
recebem 
diploma

O prefeito de Macatu- 
ba, Coolidge Hercos Jú
nior (PMDB), e o prefeito 
de Lençóis Paulista, José 
Antonio Marise (PSDB), 
estão na lista dos 139 ad
ministradores brasileiros 
premiados com o diplo
ma 'Prefeitos Amigos da 
Criança', da Fundação 
Abrinq. ►► Página A7

Audiência pública vai 
discutir preço do álcool
Formigão quer audiência pública para descobrir porque o álcool é mais caro em Lençóis Paulista

O preço do álcool combus
tível voltou à pauta de discus
sões na Câmara dos Vereado
res e Ismael de Assis Carlos 
(PSDB), o Formigão, disse 
que vai marcar uma audiência 
pública para o começo de ju
lho. Ele quer reunir os donos

de postos de combustível, ve
readores, prefeito, promotor, 
imprensa e a população para 
entender porque o preço em 
Lençóis Paulista é mais caro 
que na região. "Eu falei na se
gunda com o promotor e ele 
me disse que pode comparecer

à audiência pública para discu
tir o assunto", disse Formigão. 
No dia 29 de maio O ECO pu
blicou uma reportagem que 
mostrava a diferença entre o 
preço do álcool na saída das 
usinas e o valor que chegava 
nas bombas. Naquela semana,

Foto Jornal O ECO

o combustível saía das usinas 
e destilarias a R$ 0,66 e depois 
de passar pelas distribuidoras 
e postos chegou a ser encon
trado a R$ 1,50, em Borebi. 
Nesta semana, o preço recuou 
nas bombas na casa de dez 
centavos em relação ao prati-

cado no final de maio. Os do
nos de postos dizem que não 
são os vilões da história. O 
proprietário de um posto, que 
não quis se identificar, disse 
que os postos não compram 
álcool das usinas e sim das 
distribuidoras. ►► Página A2

P O L I C I A

Massa mantém  
exames para CNH

Fernanda Benedetti

Exames para carteira de motorista estão liberados na região

A fonte luminosa da Praça Tiradentes, em Agudos, recebeu os serviços de manutenção como a troca de água que estava esverdeada de tanta 
sujeira e servindo como criadouro do mosquito da dengue, limpeza nos azulejos que estavam cheios de lodo e a retirada de galhos e folhas. 
Depois que a foto saiu no Jornal O ECO, o prefeito José Carlos Octaviani (PMDB) mandou limpar e o resultado é que o local está bonito e é 
um dos cartões postais da cidade. A noite, a visão é ainda mais bonita e convida para um bom bate-papo.

O delegado responsável 
pela Ciretran de Lençóis Pau
lista, Luiz Cláudio Massa, 
resolveu manter os exames 
práticos e teóricos para tirar 
CNH (Carteira Nacional de 
Habilitação). Várias cidades 
de São Paulo tiveram que 
parar o processo durante es
ta semana, em decorrência 
da Operação Carta Branca -

que desmantelou quadrilha 
que vendia carteiras falsas e 
que determina mudanças no 
processo para se tirar habili
tação. As cidades de Agudos, 
Barra Bonita, Macatuba, Iga- 
raçu do Tietê e Piratininga 
também mantém os exames. 
Em Bauru, os exames conti
nuam suspensos até a próxi
ma semana. ►► Página A3

G R E V E

Aulas voltam ao normal na região
A greve dos professores 

convocada pela Apeoesp 
(Sindicato dos Professores 
do Ensino Oficial do Esta
do de São Paulo) ainda não 
decolou na região e as aulas 
continuam normalmente.
A escola Eduardo Velho Fi-

L E G I S L A T I V O

Projetos proíbem pintura de muros
lho, de Piratininga, que ha
via iniciado paralisação na 
segunda-feira 16, já retomou 
as aulas e conta com apenas 
alguns professores em greve. 
Em Lençóis Paulista, ape
nas uma professora aderiu 
à paralisação. ►► Página A7

As Câmaras de Vereadores 
de Macatuba, Piratininga, Bar
ra Bonita e Igaraçu do Tietê 
discutiram um projeto de teor 
bastante parecido nesta sema
na: a proibição de pintura de 
propaganda política em mu
ros das cidades. Em Macatuba,

o projeto vem assinado pelo 
presidente da Casa, Moacir 
Silvestrini (PV), e pelo vere
ador Jorgivaldo Teles de San
tana (PMDB), o Vavá. O texto 
proíbe a pintura de muros e a 
colocação de cartazes em pré
dios públicos. ►► Página A5

B A R R A  B O N I T A

Começa 
Encontro 
de Danças 
no Pavilhão

► ►  Página A7
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c o m b u s t í v e i s
Fernanda Benedetti

O álcool
em debate
Formigão diz que vai fazer audiência 
pública para descobrir porque o álcool 
combustível é mais caro em Lençóis

Paulo Eduardo Tonon

Em noite fria, o álcool 
combustível esquentou a ses
são legislativa da segunda- 
feira 16. O vereador Ismael 
de Assis Carlos (PSDB), o For- 
migão, criticou o preço que o 
álcool combustível é comer
cializado em Lençóis Paulista 
e disse que vai realizar uma 
audiência pública para discu
tir o assunto. O requerimento 
endereçado ao presidente da 
Câmara, Nardeli da Silva (PV), 
já foi entregue. "Vamos ver se 
a gente marca esta audiência 
para o começo de julho", diz 
Formigão.

O vereador tucano está tão 
inquieto com o assunto que 
já falou até com o promotor 
de Justiça, Henrique Varonez. 
"Eu falei na segunda com o 
promotor e ele me disse que 
pode comparecer à audiência 
pública para discutir o assun
to. Vou convidar os donos 
dos postos de combustível, 
vereadores, prefeito, promo
tor, imprensa e a população", 
explica Formigão. A proposta 
é descobrir porque o álcool é 
vendido mais barato em ou
tras cidades.

No dia 29 de maio O ECO

publicou uma reportagem que 
mostrava a diferença entre o 
preço do álcool na saída das 
usinas e o valor que chegava 
nas bombas. Naquela semana, 
o combustível saía das usinas 
e destilarias a R$ 0,66 e depois 
de passar pelas distribuidoras 
e postos chegou a ser encon
trado a R$ 1,50, em Borebi.

Nesta semana, o preço re
cuou nas bombas na casa de 
dez centavos em relação ao 
praticado no final de maio. 
Nas usinas e destilarias, o litro 
passou a custar R$ 0,63, uma 
pequena queda. Nas bombas, 
o preço em Lençóis varia entre 
R$ 1,14 a R$ 1,19. "Esses dias 
baixou um pouquinho, mas 
ainda está mais caro que em 
outros lugares, diz o taxista 
José Maximiano. "Essa noite 
(terça-feira) eu enchi o tanque 
em Agudos a R$ 1,09", com
pleta.

Na região, enquanto mu
nicípios como Jaú, Borebi e 
Barra Bonita mantiveram seus 
preços estáveis em relação a 
última pesquisa do jornal O 
ECO, em outras cidades os 
valores subiram, como é o 
caso de Bauru, Piratininga e 
Pederneiras. O valor médio do 
preço do álcool em Lençóis

Nos postos de combustíveis de Lençóis Paulista o preço do álcool já começou a cair; em Borebi o preço se manteve e em Bauru subiu

Paulista, Agudos, Macatuba e 
Areiópolis caiu.

o u t r o  l a d o
Os donos de postos dizem 

que não são os vilões da his
tória e contestam a matéria 
veiculada pelo O ECO. O pro
prietário de um posto que não 
quis se identificar, disse que os 
postos não compram álcool 
das usinas e sim das distribui
doras. Segundo ele, o preço na 
usina não contém impostos e 
a distribuidora antes de reven
der o álcool ainda adiciona 
ao valor o frete e o seu lucro a 
mercadoria. Outro proprietá
rio afirmou que a tendência é 
que o preço do litro de álcool 
volte a subir porque em Bauru 
o álcool já é comercializado a

COMPARE OS PREÇOS NA REGIÃO

PREÇO MEDIO DO LITRO DE ÁLCOOL:

2 9 / 0 5 / 2 0 0 8 1 8 / 0 6 / 2 0 0 8
Bauru..................... ....R $  0 , 9 5 Bauru..................... . . . . R $  1 , 1 9

Jaú......................... .... R $  1 , 0 9 Jaú ......................... . . . . R $  1 , 0 9

Pederneiras.......... .... R $  1 , 0 9 Pederneiras .......... . . . . R $  1 , 2 9

Agudos................. .... R $  1 , 1 9 Agudos ................. . . . . R $  1 , 1 6

Areiópolis.............. .... R $  1 , 1 9 Areiópolis.............. . . . . R $  1 , 0 8

Piratininga............ .... R $  1 , 1 9 Piratininga............ . . . . R $  1 , 2 6

Lençóis Paulista.... .... R $  1 ,2 8 Lençóis Paulista.... . . . . R $  1 , 1 8

Macatuba............. .... R $  1 , 2 7 Macatuba ............. . . . . R $  1 , 1 8

Barra Bonita ......... .... R $  1 , 2 9 Barra Bonita ......... . . . . R $  1 , 2 9

Borebi.................... .... R $  1 ,5 0 Borebi.................... . . . . R $  1 , 5 0

R$ 1,30.
É bom lembrar que a re

portagem não dizia que o

álcool era comprado das usi
nas diretamente pelos postos. 
Apenas mostrava a diferença

entre o preço de fábrica e o de 
varejo.

Os dois donos de postos 
de Lençóis ouvidos acusaram 
as usinas e as distribuidoras 
como as que mais ganham no 
processo de venda de álcool. A 
concorrência, a lei da oferta e 
da procura, além quadro ins
tável do mercado, também fo
ram apontados como respon
sáveis pelos preços praticados 
na cidade.

A reportagem de O ECO 
apurou que, em média, cada 
posto da cidade vende cerca 
de 100 mil litros de combus
tível por mês, sendo que 65% 
é de venda de álcool. O lucro 
dos postos de combustíveis 
gira na casa de vinte a trinta 
centavos por litro.

a p o s e n t a d o r i a

Iprem promove ciclo 
de palestras amanhã

Cerca de 200 pessoas en
tre servidores públicos mu
nicipais e representantes de 
Institutos de Previdência Mu
nicipal de outras cidades da 
região, participam amanhã 
do 3° ciclo de palestras pro
movido pelo Iprem (Instituto 
de Previdência Municipal) de 
Lençóis Paulista.

Além da apresentação das 
atividades e do balanço finan
ceiro do Instituto, na progra
mação do evento, que acon
tece na sede do Lions Clube, 
estão previstas palestras sobre 
readaptação, invalidez e afasta
mentos, Regimes de Previdên
cia, hipóteses de aposentado
rias e ética no serviço público.

Criado pela Lei Comple
mentar n° 27, em agosto de 
2005, o Iprem tem hoje 1.649 
servidores públicos munici
pais da administração direta

e autarquias (SAAE, Câmara 
Municipal, Centro Municipal 
de Formação Profissional e 
IPREM) que optaram pelo re
gime próprio de previdência.

O instituto possui um 
patrimônio de R$ 54,1 mi
lhões e uma receita mensal 
de R$ 1,4 milhão (dados de 
maio/2008). Deste total, R$ 
641 mil referem-se ao valor 
das contribuições e aportes da 
prefeitura e R$ 824,7 mil são 
rendimentos obtidos por meio 
de aplicações financeiras.

Em sua estrutura, o Iprem 
possui um diretor e dois con
selhos: o administrativo e o 
fiscal. Os dois conselhos são 
compostos por 12 servidores 
públicos municipais eleitos pa
ra um mandato de dois anos. 
Os conselheiros podem ser re
conduzidos aos cargos. (com 
assessoria de comunicação)

PROGRAMAÇÃO

8H -  Credenciamento Procurador do Município de
8H30 -  Cerimônia de Indaiatuba e Consultor em
abertura Previdência Municipal.
9H -  PALESTRA:
Readaptação, Invalidez e 14H -  PALESTRA: A
Afastamentos importância e Atribuições dos
Palestrante: Paulo Vinicius Conselhos do Iprem
Toledo Machado Palestrantes: Representantes
Graduado e Especialista em do Conselho Administrativo
Medicina do Trabalho e Fiscal

10H10 -  Palestra: Regimes de 14H30 -  PALESTRA: Ética no
Previdência e Compensação Serviço Público
Previdenciária Palestrante: Roberto Francisco
Palestrante: Maria Helena da Daniel
Costa Bossay Professor, Escritor, Cronista
Técnica do Seguro Social do Jornal da Cidade de
-  Gerência Executiva INSS/ Bauru, radialista, graduado
Bauru. em Radialismo, História e

Teologia com Doutorado em
10H50 -  Palestra: Hipóteses Ética.
de Aposentadorias
Palestrante: Cleuton de
Oliveira Sanches



H A B I L I T A Ç Ã O
Fotos: Fernanda Benedetti

Trânsito livre
Operação Carta Branca não paralisa as Ciretrans da região e 
os exames práticos e teóricos para quem vai tirar carteira de 
motorista serão realizados normalmente; lei sofre mudanças

Da Redação

O delegado responsável 
pela Ciretran (Circunscrição 
Regional de Trânsito) de Len
çóis Paulista, Luiz Cláudio 
Massa, resolveu manter os exa
mes práticos e teóricos para ti
rar CNH (Carteira Nacional de 
Habilitação). Várias cidades de 
São Paulo tiveram que parar o 
processo durante esta semana, 
em decorrência da Operação 
Carta Branca -  que desmante
lou quadrilha que vendia car
teiras falsas e que determina 
mudanças no processo para 
se tirar habilitação. "A infor
mação que nós temos é que o 
aconselhável é não parar. Co
mo nós temos condições de

nos enquadrar na nova defini
ção do Detran (Departamento 
Estadual de Trânsito), então 
vamos continuar seguindo 
com os exames normalmen
te", explica o delegado.

As cidades de Agudos, 
Barra Bonita, Macatuba, Iga- 
raçu do Tietê e Piratininga 
também mantém com os 
exames. Em Bauru, os exa
mes continuam suspensos 
até a próxima semana.

Em Lençóis Paulista, a se
mana começou tranqüila para 
as auto-escolas e para a Ci- 
retran. Por volta das 15h de 
ontem, entretanto, algumas 
auto-escolas chegaram a ser 
informadas que os exames 
práticos marcados para hoje

seriam suspensos. Informação 
que não foi confirmada pelo 
delegado.

Segundo a assessoria de 
comunicação do Detran, não 
havia nenhuma determina
ção para a suspensão dos pro
cessos. "Cada Ciretran, como 
órgão executivo de trânsito, 
pode tomar providências 
para se adequar à portaria 
do Detran publicada na se
mana passada", dizia nota 
encaminhada pela assessoria 
do órgão. Já o delegado Luiz 
Cláudio Massa informou ter 
ficado sabendo da definição 
só às 16h de ontem.

A mudança na legislação 
que resultou em tanta confu
são é simples. Segundo Fáti

O delegado de Lençóis Paulista, Luiz Claudio Massa, decidiu manter os exames de carteira de motorista

ma Aparecida Vagora, oficial 
administrativa da Ciretran, as 
mudanças na lei foram buro
cráticas. Antes, as pessoas que 
tinham pretensão de tirar a 
carteira de motorista só preci
savam fazer a inscrição nas au- 
to-escolas. Agora vão ter que 
preencher um requerimento 
na Ciretran primeiro. "Esse 
procedimento garantirá que

o futuro portador da CNH é 
alfabetizado e mora no ende
reço correspondente", explica 
Fátima. Como a cidade é pe
quena, a Ciretran de Lençóis 
Paulista têm condições de fa
zer isso sem interromper os 
processos.

c a r t a  b r a n c a
As mudanças na legisla-

ção ocorreram após o Mi
nistério Público desarticular 
uma quadrilha de 23 pessoas, 
que comercializava habilita
ções na cidade de Ferraz de 
Vasconcelos. A apreensão foi 
intitulada como Operação 
Carta Branca, que também 
resultou na exoneração de 14 
delegados de São Paulo e da 
Baixada Santista.

Polícia Civil queima 
quatro quilos de drogas

A Polícia Civil de Lençóis 
Paulista incinerou na tarde de 
ontem aproximadamente 4 
quilos de droga: cerca de 1,9 
quilo de maconha, 160 gra
mas de cocaína e 1,8 quilo de 
crack. O material é resultado 
de apreensões realizadas pela 
polícia entre os anos de 2006 
e 2007. Se fossem vendidas 
pelos traficantes, as drogas po- 
deriam render até R$ 90 mil.

Segundo informações da 
Polícia Civil, a droga só pode 
ser destruída quando os pro
cessos já foram encerrados. 
O material incinerado era 
prova para 33 processos que 
já foram concluídos. Outra 
quantidade de entorpecen
tes aguarda o mesmo fim. A 
última incineração realizada 
em Lençóis foi em 14 de se
tembro de 2006. Na ocasião

foram para a fogueira cerca 
de 2,2 quilos de crack e 14 
quilos de maconha.

A incineração foi realiza
da em uma empresa da ci
dade de Lençóis Paulista, em 
forno industrial. O processo 
foi acompanhado por um 
perito do Núcleo de Perícia e 
Criminalística de Bauru, pelo 
delegado Luiz Cláudio Massa 
e por testemunhas. Polícia Civil queimou ontem quatro quilos de drogas em uma empresa de Lençóis Paulista

M A C A T U B A

Homem é preso com crack
Um homem de 25 anos 

foi preso por volta de 1h 
de ontem, na rodovia Osny 
Matheus (SP-261), em Ma- 
catuba, transportando três 
pedras de crack puro. No 
total, a droga pesava 165,75 
gramas. O homem seguia de 
mototáxi para Pederneiras. 
Ele foi abordado na altura 
do rio dos Patos. A Polícia 
Militar recebeu uma denún
cia anônima de que ele es
taria transportando a droga. 
Depois de ratificado o fla
grante, ele foi encaminhado 
para a cadeia de Duartina.

Segundo o comandante 
da Polícia Militar em Maca- 
tuba, sargento Josué Fran
cisco da Silva, ao avistar a

viatura, o rapaz tentou jogar 
a droga no acostamento da 
rodovia para evitar o flagran
te. No entanto, os policiais 
conseguiram encontrar duas 
pedras de crack que estavam 
em um saco plástico. O ho
mem confessou que a dro
ga era dele e que ele tinha 
escondido a outra parte do 
material em baixo de uma 
pedra, próxima a uma placa 
de sinalização da rodovia.

O acusado confessou que 
havia comprado o produto 
de um homem na rodoviária 
de Lençóis por R$ 350. Ele 
não informou quem foi o 
fornecedor e nem para quem 
estava levando a droga. A Ci
vil continua a investigação.

ESPECIAL D IV ELP A
VOCÉ QUER UM CHEVROLET! VOCÉ PODE TER UM CHEVROLET!

CELTA LIFE 1.0
ENCARA QUALQUER PARADA 

ENTRADA DE

R$ 3.990,
+60x

R$ 5 4 7 j

LINHA CORSA 1.4
NÃO DEIXE A SUA VIDA ACONTECER SEM VOCÊ

CORSA SEDAN 1.4 +60x
ENTRADA DE 4 %  j M  .

R $ 9 .9 0 0  R$0 0 4 !



E D I T O R I A L

Mais mudanças
O processo para se tirar uma 

carteira de motorista é sempre 
um campo bastante visado pe
los golpistas. De um lado, pes
soas dispostas a pagar para ter 
nas mãos um documento que 
demanda uma certa burocra
cia, o mais rápido possível. Do 
outro, gente disposta a burlar a 
lei para acelerar este processo. 
Mais fácil do que tirar a CNH 
(Carteira Nacional de Habilita
ção) é comprar a CNH.

Este mês, a polícia defla
grou a operação Carta Branca 
contra uma organização cri
minosa que falsificava cartei
ras de habilitação no Estado 
de São Paulo, prendeu 19 
suspeitos e cumpriu manda
dos de busca e apreensão em 
34 localidades na Grande São 
Paulo. A quadrilha teria atua
ção em todo o país e, de acor
do com as investigações, teria 
movimentado ao menos R$ 
1,3 milhão nos últimos dois 
anos. Negócio lucrativo.

A ação da quadrilha expôs a 
fragilidade do processo que co
meça a operar mudanças e pro
mete mexer com a vida de mui
ta gente. Em algumas cidades, 
como Bauru, os exames práticos 
e teóricos foram interrompidos 
esta semana. Em Lençóis Pau
lista, os donos de auto-escolas 
chegaram a ser comunicados 
que os exames, marcados para 
hoje, estavam cancelados. Infor
mação que foi desmentida pe
lo delegado titular da Ciretran,

Luiz Cláudio Massa.
Toda vez que a fragilidade 

do sistema é exposta, é preciso 
fazer mudanças. Agora, antes 
de ir a uma auto-escola e dar 
entrada no processo para con
seguir a sua CNH, o pretenso 
motorista vai ter que dar uma 
passadinha na Ciretran antes, 
para provar que existe e que pe
lo menos é alfabetizado. Rotina 
que terá que se repetir depois 
que a CNH estiver pronta.

Que o processo para tirar a 
carteira de motorista ficou mais 
exigente ao longo das últimas 
décadas é inegável. Cursos de 
mecânica, primeiros socorros e 
provas teóricas mais elaboradas 
foram alguns dos artifícios utili
zados. Entretanto, isso não tor
nou o trânsito mais seguro ou 
teve influência direta no senso 
de responsabilidade dos moto
ristas. Prova disso é o grande nú
mero de acidentes de trânsito.

Facilitar que qualquer pes
soa tenha o direito de dirigir 
é deixar o trânsito um lugar 
cada vez mais perigoso. O 
número de habilitações e de 
carros nas ruas cresce a cada 
dia. Consequentemente, tam
bém aumentam o número de 
acidentes e de mortes. Por isso 
é hora de pensar em medidas 
para se instruir motoristas re
almente responsáveis. É bom 
lembrar que a quadrilha agia 
em conluio com a polícia. Por 
isso, pequenas alterações tal
vez não resolvam o problema.

A R T I G O

Projetos de lei à venda
ViTOR Henrique Godinho

Se você já é vereador e pre
tende tentar a reeleição, ou se 
ainda é novato na política e 
pretende ingressar nesse mun
do no próximo pleito, em 
outubro, e, sabe como é, está 
meio sem idéias de que pro
jetos apresentar aos eleitores, 
seus problemas estão resolvi
dos. Que tal visitar o site de 
um colega de profissão que 
é, como podemos dizer, uma 
usina de idéias.

A revista Piauí deste mês 
trouxe uma reportagem que 
apresentou a figura de José 
Gilberto de Souza, ex-parla
mentar de Campo Mourão, 
cidade paranaense que fica a 
480 quilômetros de Curitiba. 
A história até parece fazer par
te do realismo mágico dos ro
mances de Gabriel Garcia Mar
ques, mas não é. Ela é real.

Era o ano de 1997 e o ve
reador apresentou um projeto 
-  seu primeiro projeto -  que 
tornaria obrigatório que os jo
vens entre 16 e 18 anos tomas
sem a vacina contra rubéola. 
Seria uma maneira de evitar 
tragédias como a da filha que 
ficara cega por falta de preven
ção. Mas como ele era consi
derado oposição ao prefeito 
da época, seu projeto foi re
jeitado. Isso provocou em Gil
berto forte indignação. Mas o 
fato não passaria impune. Ele 
prometeu para si mesmo que, 
a contar daquela data, proto
colaria um projeto de lei por 
dia na Câmara. Isso deixou a 
vereança enlouquecida, dada 
a enorme carga de trabalho 
que dia-a-dia congestionava a 
pauta de votações.

Uma mostra de que, na po
lítica, quantidade não necessa
riamente significa qualidade, 
nas eleições de 2000 o verea
dor não se reelegeu. No entan-

to, ficava a pergunta: o que fa
zer com os cerca de 1.000 pro
jetos apresentados? Jogar fora? 
Claro que não. Gilberto então 
resolveu dar uma ajuda aos 
nobres vereadores -  e faturar 
algum também, é claro -  que 
não têm boas idéias, ou sequer 
têm idéias. Como a moda na 
época já era surfar no mundo 
virtual, ele criou um site e co
locou seus projetos à venda.

No site os projetos são di
vididos por temas, como saú
de, transporte, obras, idoso, 
deficientes e assistência social. 
O slogan do site já avisa: "Não 
fique na dúvida. Nós temos 
a solução para um mandato 
eficiente". O valor depende da 
quantidade de projetos que 
o comprador deseja. Quanto 
mais projetos, mais barato fi
ca. O mínimo é um lote com 
10 projetos, que custa a baga
tela de R$ 150. Se o compra
dor optar pelo maior lote, bas
ta pagar R$ 750 para adquirir 
100, suficientes para bons 
quatro anos de mandato.

Como eu considero este ar
tigo, de certa forma, uma pres
tação de serviço, é lógico que 
vou passar o endereço. Basta 
entrar em www.projetosdelei. 
com.br e navegar à vontade.

Portanto, se você tem pre
tensão de se candidatar a um 
cargo legislativo nas próximas 
eleições, este é um endereço 
que não pode deixar de fazer 
parte de seu lista de sites que 
precisam ser visitados. Ah, 
tem um detalhe importante 
que quase me esqueci de citar: 
Gilberto garante que mantém 
o sigilo absoluto de seus com
pradores. Afinal, acho que 
ninguém gostaria de ser acu
sado de ser um vereador de 
cabeça vazia, não é?

Vitor Henrique Godinho é
estudante de jornalismo
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APOIO
O presidente do PR de 

Lençóis Paulista, Jacob Jo- 
ner Neto, o Jacó Gaúcho, 
antecipou o apoio do par
tido à candidatura de Iza- 
bel Cristina Campanari 
Lorenzetti (PSDB), a Bel, 
à sucessão do prefeito José 
Antonio Marise, também 
do PSDB. O ex-vereador 
destacou a pré-candidata 
como uma pessoa qualifi
cada para dar continuida
de às ações de Marise.

MAIS
Jacó Gaúcho disse ainda 

que a meta do PR em Len
çóis Paulista é eleger dois 
vereadores. A convenção 
do partido que vai definir 
os candidatos a vereadores 
está marcada para o dia 25 
de junho, às 20h, no Cen
tro de Formação Profissio
nal. Hoje o partido é repre
sentado no Legislativo por 
Claudemir da Rocha Mio, 
o Tupã. Jacó Gaúcho é no
me certo na disputa por 
uma cadeira de vereador.

GELADA
A sessão da Câmara de 

Vereadores de Lençóis Pau
lista da segunda-feira 16 
foi fria. A temperatura des
ta época do ano ajudou, 
mas parecia que os repre
sentantes do povo já não 
estavam mais com a cabe
ça por ali. Para se ter uma 
idéia, mesmo com a pres
tação de contas públicas da 
Diretoria de Saúde, a ses
são acabou antes das 21h. 
Será que proximidade com 
as convenções dos partidos 
que vão definir seus candi
datos e a chegada do perío
do eleitoral seriam os mo
tivos de tanta pressa?

SIMPLES
O presidente da Câmara, 

Nardeli da Silva (PV), mini
mizou o fato do vereador e 
vice-presidente da Mesa Di
retora, Ismael de Assis Carlos 
(PSDB), o Formigão, ter fica
do irritado por não ter par
ticipado da escolha do novo 
consultor jurídico da Casa, 
Alberto Ciccone. Segundo 
Nardeli, trata-se de uma sim
ples contratação, o que não 
merecia estresse algum.

IRONIA
Nardeli também parabe

nizou o colega de mesa que 
se mostrou descontente du
rante a semana. Estranho? 
Não para Nardeli que cum
primentou Formigão pela 
batalha que trava para bai
xar o preço do álcool com
bustível em Lençóis Paulis
ta. Missão difícil foi assim 
que Nardeli denominou o 
trabalho do colega. Formi- 
gão quer uma audiência pú
blica para julho.

LIGAÇÃO
Formigão que, aliás, só 

sentou-se a mesa da Câma
ra após o início da sessão, 
discursou, cobrou a redu
ção dos preços do álcool e 
pediu para que a popula
ção também demonstrasse 
aos donos de postos sua 
insatisfação. "Não ligue pra 
mim, eu não vendo álco
ol", disse. "Sou velho, feio 
e careca", ironizou.

RATEIO
Nardeli quer que o pre

feito José Antonio Marise 
(PSDB) informe os valores 
gastos com os advogados 
que prestaram ou prestam 
serviços para o município 
desde dezembro de 2000. 
O motivo? Tudo por conta 
da indignação de Formigão 
quanto ao salário do novo 
assessor jurídico da Casa.

AFIADO
O vereador e pré-candi- 

dato a prefeito, Ailton Tipó 
Laurindo (PV), vem afian
do a língua para as elei
ções. Seu aparte foi o mais 
demorado da sessão e não 
faltou alvo para suas flecha- 
das. Desde a área da saúde, 
passando pelo problema 
do preço alto do álcool, 
até a questão das obras de 
infra-estrutura no Distrito 
Empresarial da cidade.

CUTUCÃO
O pré-candidato verde 

também comentou sobre as 
placas de denominações de 
vias públicas que homena
geiam pessoas importantes 
da cidade e que ainda não 
foram instaladas, apesar de 
terem sido aprovadas há 
cinco anos.

COBRANÇA
Tipó disse que cobrou is

to de Marise, há cerca de 90 
dias, durante uma reunião. 
Segundo Tipó, Marise disse 
que tinha sido um descuido 
dele, mas como até agora as 
providências ainda não fo
ram tomadas o político Ver
de cutucou: "Vamos ser ino
centes e pensar que eles se 
confundiram na prefeitura".

ENTRAVE
O projeto que mais cau

sou debate durante a sessão 
foi o que alterava as regras pa
ra a concessão de área no Dis
trito Empresarial. A medida 
enviada pelo prefeito ganhou 
a proposta de regime de ur
gência por parte do primeiro- 
secretário, Gumercindo Ticia- 
nelli Júnior (DEM). Com a 
pressão de alguns vereadores, 
a proposta de urgência foi re
tirada e o projeto aprovado.

CONCILIADOR
Na discussão pela derru

bada do regime de urgência 
do projeto de Marise, Nardeli 
brincou. No meio de Ticianelli 
Júnior e Formigão, ele virou- 
se para o público e disparou: 
"Tô apaziguando". Nardeli se 
referia ao entrave dos dois ve
readores por conta da escolha 
do assessor jurídico.

CAMPEÃO
Ao pedir a palavra, o ve

reador Manoel dos Santos 
Silva (PSDB), o Manezinho, 
foi chamado de campeão de 
verbas pelos seus colegas de 
Câmara. Mas o tucano não 
escapou da gozação dos co
legas e foi apelidado de "Ma- 
nezinho Bala" por conta do 
Corinthians, seu time de co
ração, ter perdido a final da 
Copa do Brasil para o Sport 
de Recife.

PIRATININGA
Na terça-feira 17, foi re

alizada a última sessão do 
primeiro semestre na Câ
mara de Piratininga. Agora 
os vereadores entram em 
recesso e só devem voltar 
aos trabalhos na primeira 
terça-feira de agosto, dia 5. 
Vale ressaltar que as "férias" 
dos vereadores são um tanto 
longas para quem só faz ses
sões quinzenais.

"Acho muito certo proibir 
a propaganda eleitoral 
em muros. A cidade fica 
muito suja e este ano os 
políticos vão ter que ir de 
porta em porta pedir seus 
votos. Espero que seja 
uma eleição leal"

Andréia Aparecida Silva 
Soares, caixa

"Sou a favor de não ter 
muros pintados com pro
paganda eleitoral porque 
fica uma poluição visual 
na cidade"

Noslin Silva, frentista

"Acho errado pintar pro
paganda eleitoral nos 
muros. Está correto proi
bir, porque o bom político 
é aquele que ganha seus 
votos indo de casa em 
casa e não jogando papel 
na rua com seu números 
e nem pintando muros" 

Maria Lucia Pereira, 
dona de casa

Na tarde de ontem, funcionários da CPFL Energia trabalhavam na troca de fiação na rua Marechal Dutra, 
no Jardim Ubirama, em Lençóis Paulista. O trabalho faz parte de um trabalho de manutenção realizado 
pela companhia. Mais ruas do bairro devem entrar no cronograma.

F R A S E

"A informação 
que nós temos é 
que o aconselhá
vel é não parar. 
Como nós temos 
condições de nos 
enquadrar na no
va definição do 
Detran (Depar
tamento Estadu
al de Trânsito), 
então vamos con
tinuar seguindo 
com os exames 
normalmente"

Luiz Cláudio Massa, delegado
titular da Ciretran em Lençóis 

Paulista, sobre a decisão de 
não suspender exames práticos 

e teóricos para tirar a Carteira 
Nacional de Habilitação

P A R A  P E N S A R
"O gênio, a agudez e o 
espírito de uma nação 
são descritos pelos seus 
provérbios"

Francis Bacon

http://www.projetosdelei
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
http://www.jornaloeco.com.br
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Em Macatuba, os vereadores aprovaram por unanimidade a lei que proíbe a pintura de muros com propaganda política

Onda do 
muro limpo
Vereadores repetem exemplo de Lençóis e proíbem pintura de muros nas eleições de 
outubro; lei foi apresentada em Macatuba, Piratininga, Barra Bonita e Igaraçu do Tietê

Da Redação

As Câmaras de Vereadores 
de Macatuba, Piratininga, Bar
ra Bonita e Igaraçu do Tietê 
discutiram um projeto de teor 
bastante parecido na última 
sessão legislativa. Todas as 
Casas de Lei receberam proje
tos que estabelecem a proibi
ção de pintura de muros por 
candidatos nas eleições mu
nicipais de 2008. A Câmara 
de Lençóis Paulista aprovou, 
por unanimidade, projeto de 
lei semelhante, na sessão da 
segunda-feira 9.

Em Macatuba, o projeto 
vem assinado pelo presiden
te da Casa, Moacir Silvestrini 
(PV), e pelo vereador Jorgival- 
do Teles de Santana (PMDB), 
o Vavá. O texto proíbe a pin
tura de muros e a colocação 
de cartazes, faixas ou similares 
em prédios públicos, pontes,

viadutos. Quem descumprir a 
lei estará sujeito à notificação 
e multa. O projeto foi votado 
em regime de urgência e apro
vado por unanimidade.

Silvestrini disse que não 
sabia que a lei já estava apro
vada em Lençóis Paulista e 
que apresentou o projeto com 
base no exemplo de cidades 
maiores, como a capital São 
Paulo. "Na verdade, antes de 
colocar este projeto fiz uma 
consulta entre as pessoas que 
não estão diretamente ligadas 
à política e elas se mostraram 
favoráveis", destacou. O pre
feito Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB) prometeu sancionar 
a lei para que tenha validade 
já nas eleições de outubro. "É 
uma medida muito sensata, 
muito madura", avaliou.

Em Piratininga, o proje
to de lei que proíbe a propa
ganda eleitoral nos muros da

cidade foi aprovado, também 
em regime de urgência, na ses
são da terça-feira 17. O texto 
vem assinado pela vereadora 
Ana Amado (PTB). A parla
mentar quer acabar com a po
luição visual que geralmente 
se estendia pela cidade após o 
processo eleitoral.

Em Barra Bonita, o verea
dor Antonio Marcos Gava Jú
nior (PSB) é autor do projeto 
de lei que proíbe a pintura de 
muros durante a campanha 
eleitoral. O documento entrou 
na sessão da última segunda- 
feira 16. Na sessão da próxi
ma semana vai ser votado em 
primeira discussão e no dia 30 
de junho em segunda. "Assim 
a lei passa a vigorar antes do 
período de propaganda elei
toral que começa no dia 6 de 
julho", comentou Gava. "Pre
cisamos acabar com esse tipo 
de propaganda porque passa a

eleição e depois os muros fi
cam pintados e isso não com
bina com uma cidade turística 
como a nossa", explica.

Luiz Carlos Gamito (PTB), 
vereador em Igaraçu do Tietê, 
é o autor do projeto na cidade. 
O texto deu entrada na sessão 
da segunda-feira 16. Ele quer 
proibir a pintura de muros e 
fixação de material de cam
panha em próprios públicos. 
"Entrou para deliberação, mas 
sei que tem alguns colegas que 
irão votar contra a proibição. 
Acho um absurdo isso porque 
estamos na era da informática, 
internet e ainda tem gente que 
fica pensando em pintar mu
ro", disse Gamito. "Temos que 
acabar com essa vergonha que 
é pintar muro e depois não 
limpar. Teria que apagar de
pois do processo eleitoral, mas 
como isso não acontece, então 
que não se pinte", finaliza.

IPREMAC -  INSTITUTO DE PREVI
DÊNCIA MUNICIPAL DE MACATUBA

Processo: n° 05/08.
Beneficiária: Ana da Silva Miguel.
Ato: Pensão por Morte.
Início do benefício: 25 de Maio de 2.008. 
Amparo Legal: Capítulo VI -  Seção X, art. 
29, da Lei Municipal n° 1908 de 26/09/2000, 
com as alterações introduzidas por legisla
ções posteriores e conforme legislação espe
cífica, § 7°, art. 40 da CF, NR. dada pela EC 
n° 41 de 19/12/2.003.
Data: 16 de Junho de 2.008.
Edmilson Martins - Diretor Presidente.

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

MACATUBA
SETOR LICITAÇÕES- EXTRATO TERMO 
ALTERAÇÃO 3 CONTRATO 101-2007 
CONTRATANTE: Município de Macatuba 
CONTRATADA: CONSTRUTORA ITA- 
PAGÉ LTDA FINALIDADE: complemen
tar o projeto inicial e prorrogar o prazo de 
execução e de vigência do contrato por mais 
30 dias FUNDAMENTO LEGAL: art 57, § 
1°, I e art. 65, § 1° da Lei 8.666/93 DATA 
DA ASSINATURA: 18/06/08.
Macatuba, 18 de junho de 2008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito 
Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  DISPENSA DE LICITAÇÃO 13-2008 

Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei 8.666/93, a Prefeitura de Macatuba torna público, que 
o Sr. Prefeito RATIFICOU o ato do Secretário Municipal de Compras/Licitações, que DISPENSOU a 
licitação com fundamento no art. 24, XIII da Lei 8.666/93, para a contratação do SENAI -  SERVIÇO 
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, para prestar serviços de desenvolvimento de trei- 
namento/cursos profissionalizantes diversos, durante o 2° semestre de 2.008, compreendendo: forneci
mento dos equipamentos necessários, manutenção, materiais didáticos e instrutores qualificados para o 
desenvolvimento dos mesmos, num total de 240 horas/aulas, a serem ministrados no CEMP -  Centro 
Municipal Profissionalizante “Pedrina de Toledo César”, na Rua Julio Pintucci, 1-27, no valor de R$ 
26,00 por hora/aula de confecção de lingerie e de R$ 30,00 por hora/aula de CAD-Desenho Assistido por 
Computador, totalizando R$ 6.720,00, face ao disposto no art. 26 da Lei 8.666/93, vez que o processo 
se encontra devidamente instruído.
Macatuba, 17 de junho de 2.008 
Coolidge Hercos Junior -  Prefeito Municipal

Antonio Cezar Pierone - ME torna público que recebeu da CETESB a Licen
ça Previa e de Instalação n°07000031, para fabricação de carvão vegetal, sito à 
Rodovia Marechal Rondon, 0 km 018. Bom Jardim, Lençóis Paulista-SP.

Ramos Industrial Ltda — EPP torna público que recebeu da CETESB a Licença 
prévia e de Instalação n ° 07000043 para fabricação de maquinas serras fita, sita à 
Rua Oceania, 537, Distrito Industrial II, Lençóis Paulista-SP CEP 18685-770.

NÃO
CONCORDO

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

POR ALCIMIR CARMO

Matéria de destaque no Jornal Nacional de sábado, 
14, trouxe a prova de que há trabalho escravo e a ele são 
submetidos os trabalhadores rurais pelos empresários 
agrícolas de nossa região! E tem mais: duzentos agentes 
da Polícia Federal e Receita Federal deflagraram no Esta
do de São Paulo a operação Cana Brava que prendeu em
presários do setor sucroalcooleiro por sonegação fiscal.

★  ★ ★
Mas se há a superexploração dos adultos, aos menos 

os filhos desses são 'treinados' para não viverem na po
breza material. A mesma matéria do JN traz a experiência 
da Fundação Cosan em Dois Córregos. Esse grupo detém 
18 usinas e outras empresas e tem cerca de 40 mil traba
lhadores. Parece piada, mas, trata-se de uma das empre
sas que baniu o Plano de Assistência Social - PAS (a lei 
4870/65), que também prevê esse tipo de programa.

★  ★ ★
Pois é, meus heróis morreram de overdose, meus ami

gos é que estão no poder e seus 'heróis' são presos por sua 
polícia! Seria cômico, não fosse trágico, mas usineiros e 
empresários do setor sucroalcooleiro se propagam como 
os grandes mecenas de projetos responsabilidade social, 
porém, na prática, são os piores em tudo. É verdade que 
nem todos são, a exemplo de Macunaíma, heróis sem ne
nhum caráter.

★  ★ ★
É claro que com tanta ação nas bolsas internacionais, 

as empresas querem se apresentar como responsáveis 
com o desenvolvimento não apenas tecnológico, mas, so
bretudo, social. Como bem disse o Dr. Paulo Brandão, da 
Associcana de Jaú e presidente da Federação dos Planta
dores de Cana do Brasil, bastaria seguir a lei, inclusive do 
PAS, e não seria necessária tanta criatividade para inglês, 
norte-americano e todo o mundo ver!

★  ★ ★
Tinha prometido a mim mesmo que aliviaria o leitor 

dessas minhas críticas aos senhores feudais e de engenho, 
mas, diante desses fatos, não há como. A mesma matéria 
da TV Globo versou sobre trabalho escravo na lavoura 
de laranja em Pederneiras, mostrou também as condições 
miseráveis dos rurais canavieiros em Dois Córregos. E o 
que mais me assusta é o ECO ficar incólume a esses cri
mes lesa-humanidade!

★  ★ ★
E a companheirada no PT, também faz suas barbei- 

ragens. O concurso público realizado em março e abril 
em Areiópolis -  e não precisa ser especialista para suspei
tar -  está coroado de más condutas e o prefeito José Pio 
de Oliveira, o Peixeiro, tem a cara de pau de dizer que a 
empresa de concursos é tão idônea que é a mesma que 
promovia o certame em outras administrações, as quais, 
aliás, sempre foram alvo de suas críticas.

★  ★ ★
Ora nobre prefeito, se era para deixar como estava não 

precisava de alguém com o "jeito petista de governar"! 
Me parece que o senhor propôs mudanças ou, como pe- 
tista, estou enganado? Governo sério contrata empresa de 
idoneidade pública. A Vunesp, por exemplo, faz concur
sos para prefeituras e nunca se ouviu falar que seu traba
lho esteve sob suspeição. Outra coisa: o caderno de testes 
deveria ficar com os candidatos.

★  ★ ★
Claro que deve ser coincidência, mas, é muita quando 

nos damos conta de que ocupantes de cargos de confian
ça, como secretário de educação e chefe de gabinete e pa
rentes de organizador do concurso tenham sido aprova
dos para os cargos no certame. Outra constatação: exceto 
dois candidatos, todos os demais efetivados já trabalhas
sem para a prefeitura na condição de contratados.

★  ★ ★
Apesar de o concurso estar sob suspeita, o prefeito 

petista o homologou em 8 de maio! Conselho aos can
didatos que se sentiram prejudicados: encaminhem a 
denúncia na Procuradoria Geral do Estado, no setor 
denominado Crimes Praticados por Prefeitos. Como 
se trata de denúncia ao chefe do Poder Executivo, que 
tem foro privilegiado, eles só são julgados pelo Tribu
nal de Justiça.

★  ★ ★
Parabéns aos jovens no TLC pela noite de massas e 

vinhos. Ambiente gostoso e ótima qualidade da comida. 
Soube que foram preparadas pelos próprios integrantes. 
Aliás, elogios à maciez e ao sabor das massas vêm tam
bém de quem conhece a comida italiana desde pequeni
no: o 'ítalo-lençoense' Ivano, que prestigiou e gostou do 
evento realizado nas dependências da casa paroquial de 
Nossa Senhora da Piedade.

M O D E L O A N O C O R O P C IO N A IS M O D E L O A N O C O R O P C IO N A IS
CORSASUPER 

CORSA CLASSIC 
CORSA GL 1.6 
CORSA WIND 

CORSA SUPER 
CORSA WIND 

CORSA SEDAN 
OMEGA GLS 
VECTRA CD 

MONZA SL EFI 
ASTRA GLS 

ASTRA SEDAN 
ASTRASEDAN ELEGANCE 

ASTRA MILLENIUM 
MERIVA JOY 

CHEVETTE SL 
SAVEIRO 

GOL SPECIAL 
GOL SPECIAL 

GOL SERIE OURO

FAZEMOS TROCA 
COM TROCO

1998 
2003
1997 
2001
1999 
1996 
2003 
1996
1998 
1993
2000 
2003 
2005 
2001 
2007 
1989 
1988
1999
2000 
2000

BRANCA
PRATA

BRANCA
PRATA
PRATA

BRANCA
PRETO
CINZA
CINZA
CINZA
PRATA
AZUL
CINZA
PRATA
PRATA

VERMELHO
VERMELHO

AZUL
PRATA
BEGE

VIDRO E TRAVA

COMPLETO + RODAS 

AR DIGITAL+AR BAG 

FLEX
DIExSEL

GOL CL 1.8 
GOL CLI 

GOLF
GOL ROLLING STONES 

GOL 16V POWER 
GOL 1000 16V PLUS 

LOGUS CLI 
FIESTA CLX 

FIESTA
ESCORT GL 1.6 
ESCORT GL 1.6 

RANGER 
PALIO FIRE 

PALIO WEEKEND 
UNO ELETRONIC 
UNO ELETRONIC 

SCENIC 
SCENIC 
CIVIC LX 
CIVIC LX 

JEEP

1993 
1995 
2001 
1995 
2002 
2001
1995
1997 
2005
1998
1996 
2000 
2003 
2000
1994 
1994 
2003
1999 
1998 
2001 
1975

BEGE
BRANCA

CINZA
BRANCA

PRATA
PRATA

VERMELHO
BRANCO

PRATA
BRANCO

PRATA
BRANCO

VERMELHO
BRANCA
VERDE
AZUL
AZUL
CINZA
PRATA
PRATA

VERMELHO

COMPLETO-VIDRO

DIREÇÃO
COMPLETO

TRAVA-AL-LIMP-DESEMB

COMPLETO+AIRBAG
COMPLETA

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 e s: 3 2 6 4 -3 9 6 8  e 3 2 6 4 -3 0 3 3
Av. Papa João Paulo H (ao lado do Auto Posto Leão) - Lençóis Paulista

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


Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

C O N C U R SO  P Ú B L IC O  N .°  02/2008  

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL

CARGOS: AGENTE DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, COZINHEIRO e OPERADOR DE MÁQUINAS (RETRO
ESCAVADEIRA)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA, informa a Classificação Final:

Cargo: AGENTE DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
Prova Escrita 

Objetiva
Prova
Prática Classificação Final

NOME RG Pontos Pontos Média Classificação

ROMUALDO ROSSI 43233546-8 68 100 84,0 1
RONIVALDO ROSSI 43233567-5 66 100 83,0 2

CARINA APARECIDA CARDOZO 43233554-7 66 100 83,0 3
WANDERLEY ALVES FERREIRA 17992182 60 100 80,0 4

VIVIANE TAIS DE ANDRADE CAMPOS 44476421-5 56 100 78,0 5
CASSIA APARECIDA CARDOZO 43233595-X 52 100 76,0 6
JOSIANE APARECIDA BARBOSA 43233560-2 52 100 76,0 7

RAFAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA 46324203-8 76 75 75,5 8
GISLAINE MARTINS DE SOUZA 43127908-1 50 100 75,0 9

CLAUDIA BATISTA LIMA DE OLIVEIRA 27625949-X 66 75 70,5 10
SANDRA REGINA DE OLIVEIRA 37129690-0 50 75 62,5 11

JOEL AUGUSTO GONÇALVES FAXINA 41541712-0 54 50 52,0 12

Cargo: COZINHEIRO
Prova Escrita 

Objetiva
Prova
Prática Classificação Final

NOME RG Pontos Pontos Média Classificação

ORLANEA FONSECA ANDRADE DE OLIVEIRA 5620716 62 84 73,0 1
CASSIA MARIA GADANI 25443251-7 72 73 72,5 2

MARIA APARECIDA DIAS COLOMBO 23700674-1 54 86 70,0 3
MARIA JOSÉ MORETTO CAÇADOR 5407634 54 85 69,5 4
MARLENE DE FATIMA MARIANO 22415386-9 58 75 66,5 5

ÉRICA FERNANDA BERTOLI RIBEIRO 27366108-5 56 76 66,0 6
SIRLEY SOUSA DE OLIVEIRA DA SILVA 10066694 56 70 63,0 7

SILMARA DA SILVA BERALDO 41542120-2 70 56 63,0 8
CRISTIANE REGINA PIRAS SOUZA 41525573-9 52 51 51,5 9

Cargo: OPERADOR DE MÁQUINAS (RETRO ESCAVADEIRA)
Prova Escrita 

Objetiva
Prova
Prática Classificação Final

NOME RG Pontos Pontos Média Classificação

ALEX RODRIGO MACIEL 45047606-6 78 60 69,0 1

Lençóis Paulista, 17 de junho de 2008.

JOSÉ ANTÔNIO MARISE 
PREFEITO MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

LENÇÓIS PAULISTA 
Extrato de Termos de 

Convênios

Espécie: Subvenção Social. 
Convênio n° 04/2008/FMS 
Partícipes: Prefeitura Munici
pal de Lençóis Paulista / Asso
ciação Beneficiente Hospital 
Nossa Senhora da Piedade. 
Objeto: Execução de serviços 
hospitalares de atendimento 
à população.
Valor: 100.000,00 (Cem Mil 
Reais).
Vigência: 13/06/2008 a 
12/09/2008.

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

LENÇÓIS PAULISTA 
EDITAL DE

CONVOCAÇÃO 
A Comissão Municipal de Ser
viço Civil de Lençóis Paulista, 
Convoca, o(s) interessado(s) 
abaixo relacionado(s)
aprovado(s) no Concurso 
Público abaixo identificado 
para o preenchimento de uma 
vaga, na Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista e informa 
que o não comparecimento no 
dia, horário e local estabeleci
dos 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 Munici
pal de Lençóis Paulista 
Data : 23 de junho de 2008 

Horário: 9:40hs

01 -  Emerson Ricardo Rodri
gues Prado
Lençóis Paulista, 18 de junho 
de 2.008.-

Marcos Norabele 
Presidente da Comissão Mu

nicipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, 
o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público 
abaixo identificado para o preenchimento de 07 (SETE) 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 n.° : 001/2008
Cargo: Agente da Conservação e Limpeza
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista
Data : 23 de junho de 2008

Horário: 9:45 horas

01 -  Luciana Silva
02 -  Ivone Rodrigues Elias de Freitas
03 -  Cristiane Aparecida de Moraes
04 -  Simone Aparecida Cordeiro
05 -  Teresa Leite de Lima
06 -  Cecilia dos Santos Gonçalves
07 -  Eliani Pedroso Medola
08 -  Eduardo Henrique Dias
09 -  Claudia Moraes Gomes Pereira 
Lençóis Paulista, 18 de junho de 2.008.-

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA DE LENÇÓIS PAULISTA 

EDITAL
A Diretoria Municipal de Educação torna pública a sessão de atribuição 
a ser realizada no dia 23 de junho do corrente ano, às 9;00h, na sede da 
Diretoria Municipal de Educação situada na Rua Sete de Setembro, n° 711, 
Centro, para SUBSTITUIÇÃO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO, 
convocando, para tanto, os candidatos regularmente inscritos nos termos 
do Decreto Executivo n° 56, de 29 de fevereiro de 2008.

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: 01/2008
Cargo: Agente de Serviços Urbanos
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista
Data : 23 de junho de 2008

Horário: 9:40 horas

01 -  Wagner Coelho Pinto
02 -  Juliano Bernardo Ferreira Castaheiro
03 -  Leonardo Plinio Precioso 
Lençóis Paulista, 18 de junho de 2.008.-

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Leandro Orsi Brandi, Diretor Administrativo da Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 
da Lei Orgânica do Município, torna público os seguintes atos oficiais: 
Decreto 141 de 4.06.2008.................Dispõe sobre a suplementação de ver
bas do orçamento vigente no valor de R$ 642.900,00.
Decreto 145 de 13.06.2008.................Autoriza o comércio eventual ou
ambulante nos termos do § 1° do art. 8° da Lei Municipal n° 3.703 de 8 de 
maio de 2007.
Portaria 406 de 13.06.2008.......................Autoriza a Igreja Evangélica
Pentecostal Caminho da Paz a utilizar o Conjunto Poliesportivo Claudinei 
Quirino da Silva, nos dias 11, 12, 13, 14 e 15 de setembro de 2008.
Portaria 407 de 13.06.2008.......................Prorroga a licença concedida
para tratamento de saúde a Elaine Suzete Afonso, Agente da Conservação 
e Limpeza.
Portaria 408 de 13.06.2008.......................Afasta, nos termos da Lei Muni
cipal n.° 3.660/2006, para tratamento de saúde Luiz Sérgio Moreira, Agen
te Escolar.
Portaria 409 de 13.06.2008.......................Afasta, nos termos da Lei Mu
nicipal n.° 3.660/2006, para tratamento de saúde Antonio Turcarelli de Ca
margo, Agente da Conservação e Limpeza.
Portaria 411 de 18.06.2008.......................Afasta nos termos da Lei Com
plementar n° 36/2006, Diusaléia Oliver para prestar serviços na sede ad
ministrativa da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lençóis 
Paulista -  APAE.
Portaria 412 de 18.06.2008.......................Nomeia Andréa Moraes de Oli
veira Longo Rodrigues Alves para exercer o cargo de Monitor de Creche.

Lençóis Paulista, 18 de junho de 2008.
Leandro Orsi Brandi 

Diretor Administrativo

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 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 : 23 de junho de 2008

Horário:9:30 horas

01 -  Benedita de Fatima Lima
02 -  Jucilene Sedira da Silva
03 -  Bruna Santos de Barros
04 -  Cassia Candido
Lençóis Paulista, 18 de junho de 2.008.-

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, 
o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público 
abaixo identificado para o preenchimento de DUAS vagas, na Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não comparecimento no 
dia, horário e local estabelecidos pela presente convocação implicará na 
perda de vaga conforme preceitua a lei.
Edital n.° : 001/2008 
Cargo: Agente Administrativo
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista
Data : 23 de junho de 2008

Horário: 9:30 horas

01 -  Paulo José Dalaqua
02 -  Robson Garcia Moreira
03 -  Michele Louise de Holanda Oliveira

Lençóis Paulista, 18 de junho de 2.008.-

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de Junho de 2008. Na página A6. Valor da publicação R$ 1.026,19.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS 
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade Tomada de Preço N° 01/2008
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSTITALARES PARA USO 
DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICA
ÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL que fica fa
zendo parte integrante independente de transcrição, para fins de atendimento 
ao CONVÊNIO N.° 3246 e processo n.° 25004.018828/2005-28 -  Ministério 
da Saúde
Os envelopes serão recebidos até às 10:00 horas do dia 04 de julho de 2.008, 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS, localizada na Rua Dr. 
Pereira de Rezende, 230, bairro Centro, CEP 18.670-000, Fone/Fax (014) 
3846.9900.

EDITAL: Os documentos integrantes do Edital, estarão disponíveis aos inte
ressados, no endereço acima mencionado.

Publique-se
Areiópolis, 13 de junho de 2.008

LUÍS RICARDO ROSA
COORDENADOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO

A COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO REPUBLIANO 
BRASILEIRO do município de Areiópolis, por seu Presidente CONVOCA 
seus membros, os eleitores deste município filiados neste partido, para a CON
VENÇÃO MUNICIPAL a realizar-se na CÂMARA MUNICIPAL, na rua: 
Maria Conceição Castilho Bernardes N° 400 nesta cidade, no dia 29 de junho 
de 2008 ás 9:00 horas em primeira chamada.e ás 9 horas e 30 minutos em 
segunda e ultima chamada, com encerramento ás 15:00 horas.

DINISTER BRONEL
PRESIDENTE DO PARTTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 

Areiópolis, 12 de junho de 2008.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO

A COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO TRABALHIS
TA BRASILEIRO do município de Areiópolis, por seu Presidente CONVO
CA seus membros, os eleitores deste município filiados neste partido, para 
a CONVENÇÃO MUNICIPAL a realizar-se na CÂMARA MUNICIPAL, na 
rua: Maria Conceição Castilho Bernardes N° 400 nesta cidade, no dia 29 de 
junho de 2008 ás 9:00 horas em primeira chamada.e ás 9 horas e 30 minutos 
em segunda e ultima chamada, com encerramento ás 15:00 horas.

SILVETE APARECIDA GIMENES
PRESIDENTE DO PARTTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 

Areiópolis, 12 de junho de 2008.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO

A COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO TRABALHA
DORES do município de Areiópolis, por seu Presidente CONVOCA seus 
membros, os eleitores deste município filiados neste partido, para a CON
VENÇÃO MUNICIPAL a realizar-se na CÂMARA MUNICIPAL, na rua: 
Maria Conceição Castilho Bernardes N° 400 nesta cidade, no dia 29 de junho 
de 2008 ás 9:00 horas em primeira chamada.e ás 9 horas e 30 minutos em 
segunda e ultima chamada, com encerramento ás 15:00 horas.

José Pio de Oliveira
Presidente do Partido dos Trabalhadores 

Areiópolis, 12 de junho de 2008.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO

A COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO TRABALHISTA 
NACIONAL do município de Areiópolis, por seu Presidente CONVOCA seus 
membros, os eleitores deste município filiados neste partido, para a CON
VENÇÃO MUNICIPAL a realizar-se na CÂMARA MUNICIPAL, na rua: 
Maria Conceição Castilho Bernardes N° 400 nesta cidade, no dia 29 de junho 
de 2008 ás 9:00 horas em primeira chamada.e ás 9 horas e 30 minutos em 
segunda e ultima chamada, com encerramento ás 15:00 horas.

JONATHAN PIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO PARTTIDO TRABALHISTA NACIONAL 

Areiópolis, 12 de junho de 2008.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nos termos da legislação em vigor e na conformidade dos art. 32 e 96 do es
tatuto do PSDB, ficam convocados por este Edital, os membros do Diretório 
Municipal, os Vereadores, Deputados Estaduais e Federais do PSDB, os Mem
bros do Diretório Estadual com domicílio eleitoral neste município e o(s) 
Delegado(s) do município à Convenção Estadual, para a Convenção Munici
pal, que será realizada no dia 29/06/2008, com início às 9:00 ( nove) horas 
e encerramento às 11:00(onze) horas, iniciando o credenciamento dos su
plentes às 8:30 horas no recinto da Diretoria de Educação, localizado na 
Rua Sete de Setembro, n° 711, centro, nesta cidade de Lençóis Paulista, 
com a seguinte:

ORDEM DO DIA
a) Deliberar sobre propostas de coligação;
b) Escolha de candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador;
c) Sorteio dos números com que concorrerão os candidatos;
d) Delegação de competência à Comissão Executiva Municipal para:
- Escolher o nome da Coligação;
- Determinar o limite de gastos dos candidatos na Campanha;
- Indicar Delegados ou Representantes; junto à justiça eleitoral;
- Indicar Candidatos em caso de vacância;
- Constituição do (s) Comitê(s) Financeiro(s) municipais, com a respectiva 
indicação daqueles que ocuparão as funções de Presidente e Tesoureiro.

Lençóis Paulista, 18 de junho de 2008

José Antonio Marise 
Presidente Municipal do PSDB

VEÍCULO 1 ANO II COR IICOMB. OPCIONAIS
CORSA HATCH4P 1.6 1999 VERM. GAS A R  COND / L IM P  / D ES / TRAVA / ALARM E

CORSA SEDAN  1.0 1999 PRATA GAS TR AVA/ALARM E

CORSA W AGON 1 .0 16V 2000 CINZA GAS TRAVA / ALARM E /LIMR/DESEMB.

ASTRA SEDAN  1.0 2002 BRANCO ALC CO M PLETO /RO D AS

CELTA 1.0 2006 PRETO FLEX A R  CONDIC IONADO

CORSA SED C LA SS IC  LIFE 2005 PRATA ALC T E / A LA R M E

M O N Z A S L E 2 .0 4 P 1991 CINZA ALC OH / V E / T E / A L A R M E

V E a R A G L S 2 .0 1990 PRATA GAS CO M PLETO /RO D AS

V E Q R A G L S 2 .0 1996 AZUL ALC CO M PLETO /RO D AS

GOL POW ER 1.6 2004 PRATA FLEX A R / O H / T R A V A / A LA R M E

G O L 1 .0 G 4 2 P 2006 CINZA FLEX L IM P / D E SE M B

G 0 L C L I1 .6 1992 BRANCO ALC

ASTRA SEDAN  2.0 2002 PRETO GAS COMPLETO/RODAS

ESCORT 1994 CINZA ALC DIREÇÃO H IDRÁULICA

X SA R A P IC A SSO E X A U T 2005 PRETO GAS C O M P LET O /R O D A S/ SO M

F U S U 1960 BRANCO GAS RARIDADE

BUGGY 2000 AM ARELO ALC CHASSIS 1979

COURIE 2004 PRATA GAS



a d m i n i s t r a ç ã o  p u b l i c a
Arquivo Jornal O ECO Fernanda Benedetti

O prefeito de Macatuba, Coolidge Hercos Júnior, disse que está feliz da vida com o prêmio da Abrinq; o prefeito de Lençóis, José Antonio Marise, que já ganhou o selo, disse que é consequência do trabalho

Amigos das crianças
Coolidge e Marise estão entre os 139 prefeitos brasileiros reconhecidos com diploma da Abrinq; premiação será no dia 26

Kátia Sartori

O prefeito de Macatu
ba, Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB), e o prefeito de Len
çóis Paulista, José Antonio 
Marise (PSDB), estão na lis
ta dos 139 administradores 
brasileiros premiados com o 
diploma 'Prefeitos Amigos da 
Criança', da Fundação Abrinq. 
A informação chegou na terça- 
feira 17. A premiação será no 
dia 26 de junho, no Congres
so Nacional, em Brasília. Ao 
todo, prefeitos de 2.263 mu
nicípios se comprometeram 
com o programa, que consiste 
em priorizar as crianças e ado
lescentes em suas políticas pú-

blicas, na gestão 2005-2008.
Entre os reconhecidos, três 

são da região Norte; sete da 
Centro-Oeste; 34 do Nordes
te; 61 Sudeste e 34 do Sul. Na 
microrregião onde o jornal O  
ECO circula, apenas Macatu- 
ba e Lençóis Paulista recebem 
o prêmio. Os municípios con
templados mais próximos são 
Jaú e Dois Córregos.

Para reconhecer o compro
misso firmado pelos municí
pios para melhorar as condi
ções de vida de suas crianças e 
adolescentes, a Abrinq criou o 
Selo Prefeito Amigo da Crian
ça, concedido em duas etapas, 
a partir do retorno e avalia
ção dos mapas: 2005-2006 e

2007-2008. Na primeira eta
pa, 931 prefeitos, inclusive 
Marise, foram reconhecidos 
com o selo. O mapa 2, refe
rente ao período 2007-2008, 
entrega o 'Diploma Prefeito 
Amigo da Criança' para mais 
139 prefeitos em todo o país. 
A análise dos dados e a elabo
ração de parecer técnico para 
avaliação de desempenho dos 
municípios nos eixos de saú
de, educação e proteção social 
para garantia dos direitos de 
suas crianças e adolescentes, 
ficaram a cargo de especialis
tas dessas áreas.

O programa da Abrinq não 
avalia projetos em particular, 
mas a política dos municípios

a g u d o s

Escola municipal ensina música
A escola municipal Pro

fessor Luiz Odassi Neto, no 
Jardim Europa, em Agudos, 
está desenvolvendo um pro
jeto de música com duas tur
mas de quarta série do ensi
no fundamental. Todas as 
terças-feiras, as duas turmas 
se reúnem para conhecer 
um pouco mais sobre a mú
sica brasileira e seus ritmos, 
em aulas de canto e coral. 
O projeto foi denominado

'Convivendo em Harmonia' 
e segundo as professoras 
das turmas, tem ajudado na 
integração entre os alunos. 
"A transformação é visível", 
define a diretora da escola, 
Márcia Gomes Pereira.

Nas aulas de canto e 
coral os alunos aprendem 
canções diferentes das que 
tocam no rádio e na televi
são. Além de ensinar a can
tar, o professor passa toda a

história que envolve a com
posição e o compositor. Os 
alunos aprendem história, 
geografia e até mesmo lín
gua portuguesa.

A diretora diz que o tra
balho está mudando a ro
tina da escola. "Os alunos 
estão mais calmos e discipli
nados. Mas, o maior efeito é 
que se tornaram estudantes 
muito mais participativos e 
alegres", conclui.

b a r r a  b o n i t a

Começa Encontro de Danças 
no Pavilhão de Exposições

A academia Primeiro 
Movimento realiza de hoje 
até domingo o 10° Encon
tro de Danças de Barra Bo
nita. Diferente dos eventos 
anteriores que ocorriam no 
Teatro Professora Zita De 
Marchi, este será no Pavi
lhão de Exposições.

De acordo com a direto
ra da academia, Maria Apa
recida Candido França, a Ci- 
dinha, a proposta é envolver 
toda a comunidade artística 
da cidade e região. "Devido 
aos dez anos quisemos mu
dar algumas coisas e vamos 
contar, além dos artistas da 
dança, com a presença de

músicos e atores", disse. "O 
projeto visa integrar a comu
nidade, incentivar a cultura 
por meio da arte e contri
buir para a valorização da 
identificação artística".

Hoje o evento começa às 
20h, com apresentação de 
dança, banda e teatro. Na 
sexta-feira o início está mar
cado para as 19h. No sábado 
e domingo tem atividades 
desde às 9h no palco externo 
do pavilhão. A programa
ção completa e mais infor
mações podem ser obtidas 
no site www.1 movimento. 
com.br ou pelo telefone 
(14) 3641-0038.

para melhorar as condições 
de vida da criança e do ado
lescente, principalmente nas 
áreas de Saúde, Educação e As
sistência Social.

Marise, que já tinha sido 
premiado com o selo, infor
mou ter ficado feliz com a

notícia. "É uma conseqüên- 
cia do trabalho que foi feito e 
comprova nossa preocupação 
com as crianças e adolescen
tes. O próprio orçamento do 
município reflete isso. E é um 
prêmio oferecido pela Abrinq, 
uma fundação séria", avalia.

Já Coolidge, que não havia 
ganhado o selo, mas ganhou o 
diploma, diz que faz questão de 
participar da cerimônia no dia 
26. "Estou super satisfeito por
que a Fundação Abrinq é muito 
criteriosa. Nessa premiação eu 
faço questão de ir", conclui.

g r e v e

Aulas voltam ao 
normal na região

A greve dos professores 
convocada pela Apeoesp (Sin
dicato dos Professores do En
sino Oficial do Estado de São 
Paulo) ainda não decolou na 
região. A escola Eduardo Ve
lho Filho, de Piratininga, que 
havia iniciado paralisação na 
segunda-feira 16, já retomou 
as aulas e conta com apenas 
alguns professores em greve.

Em Lençóis Paulista, apenas 
uma professora aderiu à para
lisação. O comando de mobi
lização de greve do sindicato 
está percorrendo as escolas da 
região na tentativa de novas 
adesões. Nas outras cidades em 
que O ECO circula nenhuma 
escola entrou em greve.

Nós cuidamos da sua saúde e de sua família,
fornecendo celulose flu ff para a fabricação de produtos higiênicos
descartáveis, como absorventes íntimos e fraldas.

A Lwarcel Fibras Especiais 
faz parte do seu dia-a-dia.

Valorizando o homem, 
construindo o futuro.

www.grupolwart.com.br

http://www.grupolwart.com.br
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PROMOÇÃO DE FIM DE SEMANA 
LAVE SEU CARRO E ABASTEÇA

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

Lençóis Paulista
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GAS. COMUM R$ 2,439

ÁLCOOL R$ 1,149

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

.£L~j2Z.\'Sij!^r~

tr ig ; CiVihT.CRÍA^.6052Í:-ôá5^t::;i
1 y .  f. - ...Ê.t M

.r_i__I _ . í-j • -j ç ' ■ y j '  •■<'■

£onè/Eãg^,(-t;4

I ■  ̂ ■ r1

_Ji__;i_LJi^jj. •• -L-JiiuIJv'.:-__J  ■■ t ' -  <■__ i i - i>- 1.__ ^ , s

-I ■• '  I : ■ t .__ -rT. ,|.- >■ - I____:

i t í É & a

1±T5 j.  T .1 J y . f! - . . . i . t  :.l

^è[Ô I^.r^í$í^;9772^.735e

I
I - I . -  <■  n - I :  •■ l . - -  1.----- -I ■ l : - ,  t .  ■■->■■ - I  i ■ I--------■ --l: I ■ - 1. •> -M '

Pedro Natálio Lorenzetti, 836 - sala 4 - Centro - Lençóis Paulista
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RUA RAUL GONÇALVES DE OLIVEIRA, N° 137 
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