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Artísta plástica Verusca Scandarolli cuida de seu cachorro de estimação e vai levá-lo ao posto de vacinação mais perto de sua casa no sábado 23

R A I V A

Sábado 
tem vacina 
para cães 
e gatos

Sábado é dia de vacinar 
cães e gatos contra a raiva 
animal em Lençóis Paulis
ta. A Diretoria de Saúde 
promove a primeira etapa 
da imunização. A segunda 
fase é no sábado 30. Se
gundo a coordenadora de 
Saúde Comunitária, Cris
tina Consolmagno Bap- 
tistella, qualquer animal 
acima dos três meses de 
idade deve receber a va
cina contra a doença que 
será aplicada em 10 pon
tos da cidade, entre 8h e 
17h. A etapa na zona ru
ral foi iniciada no mês de 
maio e deve ser retomada 
após a aplicação na zo
na urbana. ►► Página A7

Tipó isola Palamede no rádio
Ignorado pelo programa de Tipó exibido no rádio, ontem, vice Palamede fica fora do horário eleitoral gratuito; a tucana 
Bel mostra apoios do prefeito Marise, de Luiz Carlos, do deputado Pedro Tobias e resgata campanha 'amor por Lençóis'

A propaganda eleitoral 
gratuita exibida ontem no 
rádio escancarou aquela que 
pode ser a estratégia da coli
gação "Eu quero mais para 
Lençóis", de apoio à candi
datura de Ailton Tipó Laurin- 
do (PV) à Prefeitura: o vice

Palamede de Jesus Consalter 
Júnior (PMDB) foi ignorado 
pelo programa Verde. Seu no
me não foi citado uma úni
ca vez. Nem pelo candidato 
a prefeito, nem pelo locutor 
que apresentou o programa. 
A propaganda eleitoral gratui

ta no rádio está no ar desde 
terça-feira 19. Candidata pela 
coligação "Lençóis é tudo de 
bom", Izabel Cristina Campa- 
nari Lorenzetti (PSDB), a Bel, 
mostrou o apoio dos tucanos 
José Antonio Marise, Pedro 
Tobias e do vice Luiz Carlos

Trecenti (DEM). A candidata 
resgatou a vitoriosa campa
nha do 'amor por Lençóis', 
bandeira levantada pelo atual 
prefeito no primeiro manda
to. Candidato do PHS, Luiz 
Carlos Maciel, o Coquinha, 
não apresentou seu progra

ma. "O trabalho de office-boy 
despertou em mim a verda
deira noção de lidar com o 
dinheiro dos outros", falou 
Tipó ao comentar sua traje
tória profissional. Bel disse 
que fará a RAIS-Mulher, rede 
de apoio à saúde da mulher,

o Parque do Povo e que tra
balhará para que a educação 
do Município seja cada vez 
melhor. Hoje o horário elei
toral apresenta as propostas 
dos candidatos a vereador das 
três coligações que disputam 
a eleição 2008. ►► Página A5

L E G I S L A T I V O

Vereadores seguram doações de áreas no Distrito Empresarial
Página A2

A S F A L T O

Termina 
recape na 
Vila Repke

A Prefeitura de Lençóis Pau
lista concluiu nesta semana o 
recape da Vila Repke. O muni
cípio recebeu R$ 100 mil, por 
meio de emenda do deputado 
federal Arnaldo Jardim (PPS) 
para investir na infra-estrutura 
do bairro. A verba foi consegui
da pelo vereador Ismael de As
sis Carlos (PSDB), o Formigão. 
Ele também aproveitou para 
comunicar que conseguiu ou
tro repasse importante para os 
moradores daquela região. O 
deputado federal Arnaldo Faria 
de Sá (PTB) apresentou emen
da de mais R$ 100 mil para a 
construção de uma área de lazer 
na Vila Contente. ►► Página A2

Quem disse que o inverno não tem suas cores? Cada florada de ipês representa um verdadeiro espetáculo da natureza. A flor da vez é do ipê 
amarelo. Na rodovia Marechal Rondon (SP-300), bem ao lado do posto da Polícia Rodoviária, em Agudos, a florada amarela é uma pintura 
para os olhos muitas vezes cansados dos viajantes.

A G U D O S

Polícia Civil
apreende
caça-níqueis

A Polícia Civil de Agudos 
apreendeu oito computadores 
que eram utilizados como caça- 
níqueis. O equipamento estava 
em uma residência do Jardim 
Santa Angelina. Uma sala clan
destina de jogos foi montada 
nos fundos da casa. A ação acon
teceu na tarde da terça-feira 19. 
No mesmo endereço também 
funciona uma serraria e a movi
mentação no local já vinha sen
do investigada há algum tempo 
pela polícia. O equipamento foi 
recolhido e os responsáveis fo
ram intimados a comparecer à 
delegacia para dar explicações. 
O dono da casa responderá pro
cesso em liberdade. ►► Página A3

B A R R A  B O N I T A

Festa das 
Nações será 
de 5 a 14 de 
setembro

► ►  Página A8

M U S I C A

Coral Zillo Lorenzetti faz concerto hoje
A comemoração do ani

versário de 25 anos do Coral 
Zillo Lorenzetti acontece hoje, 
às 20h, com entrada de graça. 
Os 40 integrantes vão se apre
sentar no UTC (Ubirama Tênis 
Clube), sob a regência da pro

fessora Izabel Cristina Campa- 
nari Lorenzetti, que está com 
o coral desde que foi formado. 
O repertório é bem variado e 
a apresentação comemorativa 
de hoje inclui 25 músicas que 
vão de canções contemporâ

neas, de nomes como Lulu 
Santos, Noel Rosa e Titãs, até 
canções eruditas. Ao longo de 
25 anos o grupo já gravou três 
CDs e ainda em 2008 será lan
çado o quarto trabalho regis
trado em estúdio. ►► Página A9

M A C A T U B A

Silvestrini 
repudia 
reajuste 
da Sabesp

► ►  Página A8
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L E G I S L A T I V O
Arquivo: Jornal O ECO

Impasse legal
Vereadores seguram quatro projetos de doação de áreas para 
novas empresas e 87 novas vagas de trabalho não devem ser 
preenchidas este ano; Rocinha diz que questão é política

Pa u lo  Ed u a r d o  Tonon

A sessão legislativa da úl
tima segunda-feira, dia 18, 
foi tranqüila e rápida, já que 
o presidente da Casa, Nardeli 
da Silva (PV), proibiu os dis
cursos políticos. No entanto, 
alguns projetos continuam 
engavetados. Por exemplo, os 
projetos de doação de áreas 
para a instalação de quatro 
novas empresas no municí
pio com geração prevista de 
87 empregos diretos. Nos úl
timos oito anos, esta é a pri
meira vez que a Câmara de 
Vereadores rejeita projetos de 
concessão de área por falta de 
documentos. Para o diretor de 
Desenvolvimento, Geração de 
Emprego e Renda, Altair To- 
niolo, o Rocinha, a questão 
não é técnica e sim política.

No dia 4 de agosto, cinco 
projetos de doação de área 
deram entrada com regime 
de urgência. Apenas um foi 
aprovado. Os outros quatro 
tiveram a urgência derrubada 
e estão parados por falta de

documentos. "Nossa intenção 
é desburocratizar e facilitar a 
vida dos empresários que de
sejam se instalar na cidade e 
nós temos feito isso desde o 
primeiro dia dessa adminis
tração. O que estranha é que 
isso acontece faltando pouco 
mais de um mês para a elei
ção", critica Rocinha. Segundo 
o diretor, dos 56 projetos de 
concessão de direito de uso 
encaminhados na gestão do 
prefeito José Antonio Marise 
(PSDB), apenas estes quatro 
foram rejeitados.

Rocinha explica que não 
aceita a tese de falta de do
cumentação porque todos os 
processos encaminhados para 
avaliação dos vereadores obe
decem à legislação e passam 
por quatro esferas do poder 
público. Ele explica que a Di
retoria de Desenvolvimento 
junta todos os documentos e 
encaminha para a Diretoria de 
Meio Ambiente, que analisa os 
cuidados que devem ser respei
tados na utilização do local. Já 
o Departamento Jurídico faz a

avaliação da documentação, 
dá seu parecer e encaminha 
para a Diretoria Administra
tiva, que elabora o projeto de 
lei. Após este trâmite, o prefei
to assina o documento e faz o 
encaminhamento para a Câ
mara de Vereadores.

"Friso que alguns vere
adores, principalmente de 
oposição ao governo Marise, 
se aproveitaram da situação 
para fazer um depoimento de
magogo sobre esses projetos. 
Algo muito pequeno que im
pede que nossa cidade possa 
gerar mais empregos e mais 
impostos para o município", 
destaca Rocinha.

Dentre os documentos que 
foram solicitados pelos verea
dores estão certidões emitidas 
pela Justiça e o número de em
pregos que cada empresa iria 
criar. Rocinha diz que a docu
mentação estava correta e que 
as certidões pedidas demora
riam algum tempo para serem 
expedidas, mas por estarem 
acompanhadas de regime de 
urgência apresentavam o aval

Para Rocinha, a não aprovação das concessões de área no Distrito Industrial é política

dos diretores na comprova
ção de que já havia uma cópia 
destas certidões na prefeitura. 
Segundo Rocinha, na semana 
que vem as respostas estarão à 
disposição dos vereadores. "To
das essas informações estavam 
no projeto, faltou uma análise 
mais atenta", cutuca Rocinha.

Para o advogado da Câma

ra de Lençóis Paulista, Alberto 
Cicone, não existe nenhuma 
falta de vontade política de sua 
parte. "Eu não tenho nenhum 
interesse em eleger ninguém. 
Ele (Rocinha) está misturando 
as coisas e faltando com a ver
dade", afirma o advogado.

Procurado pela reportagem 
do jornal O  ECO, o advogado

da prefeitura, Rodrigo Fávaro, 
confirmou todas as informa
ções fornecidas por Rocinha, 
mas não quis gravar entrevista.

Os representantes das em
presas que tiveram os projetos de 
direito de uso de área no Distrito 
Industrial rejeitados pela Câma
ra dos Vereadores preferiram não 
se manifestar sobre o fato.

A S F A L T O a g u d o s

Termina recapeamento na Vila Repke
Esta semana, as obras de 

recapeamento da Vila Repke 
foram concluídas. O repasse 
no valor de R$ 100 mil foi 
destinado para a infra-estru
tura do bairro pelo deputa
do federal Arnaldo Jardim 
(PPS). A verba foi conseguida 
pelo vereador Ismael de Assis 
Carlos (PSDB), o Formigão.

Segundo o vereador, a Vi
la Repke é um bairro antigo 
e que não recebeu atenção 
de diversas administrações 
do município. "Eu me com- 
prometi com as famílias dos 
moradores da Vila Repke pa
ra buscar essa verba e o Ar
naldo Jardim se sensibilizou 
com a idéia e prometeu que 
iria conseguir esse dinheiro 
para a gente", completa. De
vido ao período eleitoral, a 
verba ainda não foi repassa
da. Mas a prefeitura realizou 
as obras com recursos pró
prios para depois repor ao 
caixa o valor repassado.

Para Amarildo Pedroso, 
morador da Rua Otto Repke, 
o recapeamento ficou muito 
bom e veio em boa hora. Se
gundo ele, a poeira causava 
muito transtorno aos mora
dores do bairro. "Os buracos

Ruas da Vila Repke receberam asfalto; verba foi intermediada pelo vereador Formigão

na rua também estava causan
do muitos danos em seu veí
culo", afirma Pedroso.

LAZER
Formigão também aprovei

tou para comunicar que conse
guiu outro repasse importante

para os moradores daquela 
região. O deputado federal Ar
naldo Faria de Sá (PTB) apre
sentou emenda de mais R$ 
100 mil para a construção de 
uma área de lazer na Vila Con
tente. O vereador afirmou já 
ter conversado o prefeito José

Antonio Marise (PSDB) sobre 
a construção de um campo de 
futebol e uma quadra coberta. 
O local da área de esporte e 
lazer será o antigo campo da 
Vila Repke. A previsão é que 
as obras tenham início após o 
período eleitoral. (PET)

Polícia Civil recebe moção de 
apoio da Câmara de Vereadores

Foto: Jornal O ECO

Vereadores aprovação moção de apoio a greve dos policiais

Os vereadores de Agudos 
aprovaram, por unanimidade, 
uma moção de apoio à greve 
da Polícia Civil. A sessão le
gislativa da segunda-feira foi 
transferida para ontem porque 
alguns vereadores teriam que 
se ausentar. Os parlamentares 
alegaram que os policiais vêm 
enfrentando dificuldades, con
tam com pouco efetivo e que 
merecem melhores salários. 
Os vereadores também apro
varam dois projetos. O pri
meiro é do prefeito José Carlos 
Octaviani (PMDB) e autoriza 
concessão de área para empre
sa se instalar no município. 
O vereador Auro Aparecido 
Octaviani (PMDB) teve apro
vado projeto que altera nome

de rua.
Quem defendeu a Polícia 

Civil, em nome de todos os 
parlamentares, foi o presiden
te da Casa, Nelson Assad Ayub 
(PP), o Nelsinho. "É inad
missível que um delegado e 
um policial do Estado de São 
Paulo ganhem menos que os 
de um estado como o Piauí", 
comparou, referindo-se à uma 
reportagem que havia lido.

O delegado de Polícia Ci
vil de Agudos, Jader Biazon, e 
mais dois investigadores esti
veram presentes na Câmara e 
agradeceram os vereadores pe
la iniciativa de apoio. "É muito 
importante o apoio dos verea
dores nesta reivindicação que 
é justa", comentou Biazon.



A G U D O S

Casa de máquinas
Polícia Civil apreende computadores que eram utilizados como caça-níqueis em residência do Santa Angelina

Da  Red a ç ã o
Divulgação

A Polícia Civil de Agudos 
apreendeu oito computado
res que eram utilizados como 
caça-níqueis em uma residên
cia do Jardim Santa Angelina. 
Uma sala clandestina de jogos 
foi montada nos fundas da ca
sa. A ação aconteceu na tarde 
da terça-feira 19. No mesmo 
endereço também funciona 
uma serraria e a movimenta
ção no local já vinha sendo 
investigada há algum tempo 
pela polícia.

Foram apreendidos cinco 
computadores do tipo note- 
book e três PCs. Todas as má
quinas estavam ligadas e com 
o sistema pronto para operar 
quando a polícia chegou, mas 
não havia ninguém jogando. 
Um homem foi abordado pelos 
policiais quando saía da casa 
clandestina de jogos. Ele acabou 
confessando que era freqüen- 
tador assíduo do local e que

Notebooks apreendidos em 
Agudos em sala de jogos 
clandestina; no total oito 
máquinas foram levadas

chegou a perder R$ 1 mil para 
a máquina. O equipamento foi 
recolhido e os responsáveis fo
ram intimados a comparecer à 
delegacia para dar explicações.

O delegado de Polícia Civil 
de Agudos, Jader Biazon, disse 
que o responsável pela resi
dência, V.Z.B., mantinha uma 
espécie de franquia. Os equi
pamentos pertenceriam a uma 
pessoa que reside em Avaré. O 
nome não foi revelado. V.Z.B. 
administrava o jogo em sua 
casa e, em troca, tinha direito 
a 30% dos lucros.

V.Z.B. prestou depoimento 
na tarde de ontem. Segundo 
Biazon, ele responderá pro
cesso liberdade, já que manter 
máquinas para jogos de azar 
é considerado contravenção 
penal. Caso seja condenado, 
poderá pegar de três meses a 
um ano de prisão.

O delegado informou ain
da que a polícia continua in
vestigando a possível existên
cia de mais locais clandestinos 
como o que foi descoberto. "As 
pessoas estão conscientes da 
proibição da exploração deste 
tipo de jogo de azar e a polícia 
irá intensificar o combate con
tra o crime", finalizou.

g r e v e

Segue impasse 
entre Polícia 
Civil e Estado

Ainda não houve con
senso entre a Polícia Civil 
e o governo do Estado de 
São Paulo sobre greve. 
Policiais, investigadores 
e funcionários da Polícia 
Civil promoveram uma 
paralisação na quarta-feira 
passada, mas a greve aca
bou suspensa no mesmo 
dia. Em reunião na tarde 
de ontem, as partes não 
chegaram a um acordo.

Os policiais reivindi
cam reajuste salarial que 
varia entre 58% e 200%, 
dependendo da função 
exercida, revisão do pla
no de carreira, adicional 
noturno, aposentadoria 
especial, eleição de de
legado geral, fixação de 
carga horária em 40 horas 
semanais, melhorias nas 
unidades onde trabalham 
e aumento no efetivo.

Segundo José Carlos 
Victor de Oliveira, delega
do da Associação de Inves
tigadores de Bauru, haverá 
uma outra reunião no dia 
29. Oliveira afirma que a 
última reunião para decidir 
o destino da greve aconte
cerá no dia 4 de setembro. 
"Esta será uma reunião 
plenária, se o governo não 
nos escutar vamos retomar 
a greve", comentou.

sujeira na 
pista

Todo mundo 
errado. Ontem, por 

volta das 15h, um 
caminhão com a 

carga mal amarrada, 
liberou um pedaço 

de fibra no meio da 
rodovia Marechal 

Rondon (SP-300), na 
altura da Cecap, em 

Lençóis Paulista. O 
motorista que seguia 
no sentido Botucatu 

-  Bauru precisava 
desviar do material 
que ficou próximo 

à lateral da rodovia, 
em uma curva. Mas 

ninguém parou para 
limpar a pista.

Jornal O ECO Fernanda Benedetti

NOVO SUSTO
Um incêndio foi regis
trado ontem em uma 
fábrica de estopas de 
Macatuba. É a terceira 
ocorrência em pouco 
mais de um ano. O 
fogo começou por 
volta de 10h45 e foi 
controlado rapida
mente com auxílio de 
um caminhão-pipa da 
Prefeitura. Segundo a 
Polícia Militar, o incên
dio, assim como nas 
outras vezes, foi cau
sado por uma fagulha 
que saiu de uma das 
máquinas, mas foi de 
pequena proporção e 
queimou duas tonela
das de estopa.



E D I T O R I A L

Nada do vice
A propaganda eleitoral 

apresentada no rádio pelo 
candidato do PV à Prefeitu
ra de Lençóis Paulista Ailton 
Tipó Laurindo cometeu dois 
deslizes: o primeiro infringiu 
a lei eleitoral e o outro deixou 
no ar a possibilidade de que a 
coisa pode andar dividida na 
casa da oposição.

O vice de Tipó, Palame- 
de de Jesus Consalter Júnior 
(PMDB), foi ignorado pela 
campanha da coligação "Eu 
quero mais para Lençóis". Seu 
nome não foi citado uma única 
vez pelo programa exibido na 
quarta-feira 20. Nem pela boca 
do candidato, nem pela boca 
do apresentador do programa.

Isso contraria a lei que dis
ciplina a atual eleição. No arti
go 7° da resolução 22.718 do 
TSE (Tribunal Superior Eleito
ral) está escrito que na propa
ganda do candidato a prefeito 
deverá constar também o no
me do vice de modo claro e 
legível. E a resolução é muito 
clara nisso.

Outro aspecto da decisão 
de ignorar Palamede pode es
tar escancarando uma divisão 
política que ficou evidente 
na disputa pela presidência 
da Câmara: Tipó se recusou a 
apoiar Palamede, preferindo 
o atual presidente Nardeli da 
Silva (pV). Os dois chegaram 
a bater boca à época.

O que fica claro nisso tudo 
é que as conveniências polí
ticas de uma campanha elei
toral podem esconder as má
goas, a falta de unidade entre 
este ou aquele candidato, mas 
isso só pode ser escondido nu-

ma campanha eleitoral. Num 
eventual governo isso prejudi
ca a cidade. E só a cidade!

O que está em jogo na 
eleição são mais do que con
veniências políticas. O vice 
substitui o prefeito em caso 
de impedimento, afastamento 
por morte ou por cassação de 
mandato. Eleger um prefeito é 
eleger também o seu vice.

Se Tipó não confia no seu 
vice e quer escondê-lo, isso 
é preocupante. Se ele apenas 
se esqueceu, é temerário. Os 
dois são advogados e querem 
governar Lençóis. Precisam 
conhecer a Lei. Lei que eles 
como legisladores ajudam a 
criar. Se a estratégia política 
prevê a entrada do vice num 
outro instante, a lei exige que 
seu nome seja dito, citado em 
toda a campanha, em toda a 
propaganda. Sem espertezas. 
Seja no rádio, na TV ou nas 
peças impressas. Não dá para 
esconder o vice. A lei proíbe, 
e ponto.

Que o eleitor saiba, sem 
nenhuma intenção de fazer 
juízo de valor: ainda que Tipó 
queira esconder (tomara que 
não) seu vice, quem votar no 
PV elegerá Palamede para ser 
o vice-prefeito de Lençóis Pau
lista. Se os dois forem eleitos 
e algo acontecer com Tipó, é 
Palamede que dirigirá Len
çóis Paulista até o final de um 
eventual mandato dos dois.

É democrático que o eleitor 
saiba o que pensa Palamede. 
Que ele seja chamado para a 
campanha já. Até porque, inde
pendente da vontade de Tipó, é 
a lei que exige que seja assim.

A R T I G O

Olimpíadas dos mortais
Ma r c o n d es  Ser o tin i Filh o

Esta Olimpíada de Pequim 
foi muito diferente das outras, 
porque me tirou vários pesos 
das costas e da consciência, 
porque o que se via ali eram se
res do Olimpo mesmo, deuses 
imortais que pisavam este mes
mo chão que nós por descuido 
dos senhores do destino.

Atletas frios, que não ti
nham tempo para comemorar 
suas vitórias, parecendo apenas 
estar partindo para um novo 
treino que os levassem a mais 
um triunfo, que tornava tudo 
aquilo efêmero e distante.

Tal qual a casa em que mo
rei quando criança, que parecia 
alta e imensa e que hoje se vai 
como pequena e de pé direito 
menor que o padrão. Explica-se 
a mudança pela eterna máxima 
da Física: "a análise de cada fe
nômeno depende do referen
cial adotado". Eu, pequeno, via 
de baixo a construção que para 
mim era alta e depois de adulto, 
com as pernas mais compridas, 
a casa não diminuiu, apenas o 
ângulo de visão que mudou. As
sim, acho que hoje dou mais va
lor e visão para derrotas e mani
festações da natureza humana, 
que acontecem aos borbotões 
em competições deste nível. 
Com tudo nivelado por cima, 
altas demonstrações daquilo 
que vai mais fundo na alma de 
uma pessoa em estado de desa
fio máximo é o que se vê nestes 
dias de China in the TV Box.

Nas derrotas se aprende 
mais que nas vitórias e parece 
que muito disso se viu nestes 
jogos. Estratégias para derrubar 
treinador, como a da CBF que 
impôs o Ronaldinho Gaúcho 
lento e paradão, para poder sa
car num futuro o técnico anão 
Dunga. Reações inesperadas da 
atleta que ficou sem sua vara de 
pular nas alturas bem na hora

de disputar a medalha, situação 
inusitada que remeteu minha 
memória à Abebe Bikila, etíope 
que correu e venceu a maratona 
em Roma em 1960 descalço e 
com sobras, invertendo a situa
ção da moça brasileira. Do mes
mo modo, a recordista mundial 
do salto com vara, talvez mes
mo com uma vara de bambu 
levasse o ouro facilmente.

De noite, uma dupla brasi
leira correndo por fora como 
cavalo azarão, desbancou a ou
tra dupla verde-amarela super 
favorita, calando a boca dos co
mentaristas que, estes sim desta 
vez, sentiram também o peso 
da derrota. Silêncios, desculpas 
das mais esfarrapadas e despre
paro numa situação destas de 
maré contra foi o que se viu dos 
enviados a Pequim, o que não 
aconteceu com a dupla perde
dora, que encarou como "coisas 
do esporte".

Por outro lado gostaria de 
saber o que se passa no âmago 
das vontades que existe nas en
tranhas do ex-técnico Antonio 
Carlos Barbosa -  agora políti
co, que lógico irá assegurar ter 
torcido copiosamente para a 
seleção feminina de basquete. 
Mas no fundo, será que esta 
desclassificação precoce não 
serve como uma resposta quase 
sua às críticas de muitos quan
to ao seu perene trabalho junto 
das meninas. Ele não precisa me 
responder.

Porém o que mais me re
colocou no mundo do esporte, 
posicionando os melhores do 
mundo em pé de igualdade 
aos amadores que somos, foi o 
smash ridículo de autoria do te
nista sérvio Djocovic. Não existe 
nada mais impossível que errar 
aquela bola: nós erramos e ele 
também errou. Santo Djocovic.

Marcondes Serotini Filho é
ortodontista e cronista
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P O V O

REGRA
A Lei Eleitoral afirma que 

os candidatos a prefeito, vice 
e vereadores só podem divul
gar apoios no seu material 
eleitoral de pessoas não filia
das a siglas políticas ou filia
das apenas aos partidos que 
compõem suas coligações. 
Regras básicas para que fun
cione perfeitamente uma de
mocracia. Regras básicas pre
vistas numa lei que, segundo 
entendimento do STF (Supre
mo Tribunal Federal), garante 
o mandato eletivo aos parti
dos, não aos candidatos.

sem regra
No material promocional 

do candidato Verde à Prefeitu
ra de Lençóis Paulista, Ailton 
Tipó Laurindo, tem foto dele 
com o ex-governador e candi
dato à Prefeitura de São Pau
lo, Geraldo Alckmin (PSDB). 
A foto é do início do século, 
mas a impressão para quem 
lê o material Verde é que Alck- 
min apóia Tipó. É vale-tudo 
no jogo pela Prefeitura?

CORTE
Engraçado mesmo é ver 

Tipó atacar as empresas e os 
empresários de Lençóis Paulis
ta. Segundo o candidato Verde, 
são esses empresários que im
pedem a instalação de novas 
empresas no Município. O 
mais engraçado é olhar as mo
ções de aplausos e as honrarias 
distribuídas por ele, nos seus 
20 anos de vereador, para esses 
mesmos empresários em ou
tras épocas do jogo político.

fartura
É farto o número de hon

rarias, títulos de cidadãos e 
moções de aplausos distribuí
dos por Tipó para alguns dos 
empresários que ele ataca ho
je. Gente ligada às outras cam
panhas promete divulgar esse 
material em breve. Ontem, se
nhores a serem bajulados. Ho
je, senhores a serem combati
dos. Coisas do jogo político.

sem orgulho
Antes, Tipó dizia orgulho

so que havia trabalhado nas 
Empresas Zilor como office- 
boy. Hoje, ele ataca ferozmen
te esse grupo e esconde que 
foi colaborador das mesmas 
empresas em outras épocas.

antes
Também antes, o mesmo 

Tipó dizia orgulhoso que 
um dos sócios desse grupo é 
seu padrinho de casamento. 
Além de padrinho de casa
mento, ex-padrinho político 
também. Agora... Bem, ago
ra o jogo pede o ataque...

im plicância?
Na disputa pela presidên

cia da Câmara no final de 
2006, Tipó fez campanha pa
ra o atual presidente Nardeli 
da Silva (PV) e rechaçou qual
quer acordo com Palamede 
Consalter Júnior (PMDB). 
Hoje, Palamede é vice de Ti- 
pó. Mas é um vice que pouco 
aparece na campanha. Qua
se nada. Pouca importância? 
Falta de sintonia?

LINHA RETA
Do outro lado, segue a 

campanha de Izabel Cristina 
Campanari Lorenzetti (PS
DB), a Bel. Candidata apoiada 
por um governo que, segundo 
pesquisas recentes é aprovado 
pela maioria da população, 
Bel avisa que vai ser propositi- 
va e ignorar as ataques adver
sários. Nada fará a candidata 
ou sua campanha mudar de 
tom. Segundo gente ligada 
ao ninho tucano, pesquisas 
mostram que a campanha 
dela está no rumo certo.

outros olhos
Bel tem comentado com 

amigos próximos que está 
decepcionada com o tom da 
campanha de seu adversário 
direto. "Sempre achei que 
o nível seria alto e a cidade 
discutida com carinho, amor 
e respeito pelas pessoas que 
construíram e moram em 
nosso Município", diz a tu- 
cana. "Não se trata de ser rico 
ou pobre. A discussão deve ser 
entre quem ama e quem não 
ama Lençóis Paulista. Eu que
ro o apoio de todas as pesso
as que amam nossa cidade", 
afirmou à Terceira Coluna.

AGENDA
Bel já divulgou o apoio de 

Pedro Tobias (PSDB) no seu 
programa eleitoral. Nos próxi
mos programas virão os apoios 
de Arnaldo Jardim (PPS), Mil
ton Monti (PR) e Mendes Tha- 
me (PSDB), entre outros.

amigos
Todos eles combativos de

putados e amigos de Lençóis 
Paulista. Todos eles muito efi
cazes na busca de recursos e 
apoios para o Município. Isso 
sem contar o apoio engajado 
e apaixonado do prefeito José 
Antonio Marise (PSDB).

LINHA DIRETA
Marise diz que não tem 

qualquer dúvida que Bel dará 
continuidade ao seu governo. 
"Ela e o Luiz Carlos Trecenti 
(DEM) sempre estiveram do 
meu lado. Sempre pude con
tar com eles. Os dois aceita
ram participar do governo 
desde o primeiro momento. 
Foram parceiros na crise, na 
dificuldade", diz o prefeito.

dificuldades
Para exemplificar, o prefei

to relembra os primeiros dias 
do seu primeiro mandato 
para confirmar isso. Segundo 
Marise, 2001 (primeiro ano 
de seu governo) foi muito di
fícil. No segundo mês da ad
ministração, recorda, já tinha 
gente criticando o governo. 
"Fui chamado de esteliona- 
tário pelo candidato da opo
sição", recorda. "Quem me 
apoiou nessas horas? A Bel e 
o Luiz Carlos", afirma o chefe 
do Executivo local.

previsto
A Câmara dos Vereadores 

de Lençóis Paulista, confor
me O ECO já havia antecipa
do em sua última edição, fez 
novamente uma sessão mais 
do que veloz. Mesmo com 
intervalo para a análise dos 
projetos, a sessão nem che
gou a uma hora de duração.

ADIADO
O projeto do vereador 

Gumercindo Ticianelli Júnior 
(DEM) que autoriza a Direto
ria de Saúde a entregar medi
camentos em domicílio teve 
a votação adiada por conta 
de uma emenda do vereador 
Carlos Alberto Martins (PSB) 
que entende que a proposi- 
tura deve entrar em vigor no 
ano que vem. Em regime de 
urgência foram aprovados 
dois projetos. Um sobre a 
DELP (Declaração Eletrônica 
de Lençóis Paulista) e ou ou
tro refrente a loteamentos.

. I 
"Eu não acompanho o 
horário eleitoral no rádio 
e nem na TV. Acho que a 
campanha deve ser feita  
na rua, corpo-a-corpo 
com o povo. Televisão e 
rádio são momentos de 
entretenimento para as 
pessoas"
Adolfo Martins, professor 

de educação física

"Eu acompanho o horá
rio eleitoral no rádio e 
na TV. Acho que é impor
tante para conhecer as 
propostas dos candidatos, 
o que eles têm para ofere
cer à população".
Raphael Blanco, professor 

de educação física

"Não acompanho o ho
rário eleitoral no ràdio 
e nem na TV. Gosto de 
ficar neutra em época de 
eleição e não voto".

Andrea Oliveira, agente 
administrativo

f r a s e

"As pessoas 
estão cons
cientes da 
proibição da 
exploração 
deste tipo de 
jogo de azar 
e a polícia 
irá intensi
ficar o com
bate contra o 
crime"

Jader Biazon, delegado de 
Polícia Civil de Agudos, após 

apreensão de caça-níqueis

P A R A  p e n s a r

"No inferno os 
lugares mais 
quentes são re
servados àqueles 
que escolheram a 
neutralidade em

No cruzamento da rua Ignácio Anselmo com avenida Brasil, em Lençóis Paulista, um banco foi impro- j  . , ,
visado como armário. Debaixo do banco foram guardados pratos, copos e potes, tudo devidamente tempos de crise 
protegido por sacolas. O lugar para os utensílios é original, mas será que é seguro? Dante Alig hieri
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Cadê o vice?
No primeiro programa eleitoral no rádio para os candidatos majoritários, Tipó esconde seu vice Palamede e diz que apoiou 
o prefeito Marise; Bel apresenta propostas, mostra apoios políticos e resgata campanha de 'amor por Lençóis'

Da  Red a ç ã o
Arquivo Jornal O ECO

A propaganda eleitoral 
gratuita no rádio, no ar desde 
terça-feira 19, mostrou cla
ramente a estratégia dos três 
candidatos à Prefeitura de 
Lençóis Paulista para enfrentar 
a campanha e vencer a dispu
ta. Izabel Cristina Campanari 
Lorenzetti (PSDB), a Bel, mos
trou o apoio dos tucanos José 
Antonio Marise, Pedro Tobias 
e do vice Luiz Carlos Trecenti 
(DEM). Bel mostrou que sua 
campanha defenderá a conti
nuidade ao atual governo. A 
candidata resgatou a vitoriosa 
campanha do 'amor por Len
çóis', bandeira levantada pe
lo atual prefeito no primeiro 
mandato.

O vereador Ailton Tipó 
Laurindo (PV) mostrou que é 
oposição a Marise. Oposição, 
mas não muito. Depende do 
gosto do freguês. O candidato 
Verde disse que apoiou Marise 
em 95% dos projetos de seu 
governo, mas criticou a ad
ministração e disse que fará 
mais pela cidade. Além disso, 
o vereador de cinco mandatos 
atacou seus adversários Bel e 
Luiz Carlos, insinuando que 
eles representam a 'campanha 
do milhão', escondeu seu vice 
Palamede de Jesus Consalter 
Junior (PMDB), que não foi 
citado uma única vez durante 
os poucos mais de 13 minutos 
ocupados por Tipó. Já o candi
dato do PHS, Luiz Carlos Ma
ciel, o Coquinha, não ocupou 
seu espaço no rádio.

O programa da coligação 
que apóia Tipó apresentou o 
candidato Verde como alguém

P r i m e ir o  p r o g r a m a  d e  T i p ó  n o  r á d i o ,  e x i b i d o  o n t e m ,  o  n o m e  d e  P a l a m e d e  n e m  f o i  c i t a d o  p e l o  c a n d i d a t o  d a  o p o s i ç ã o

que enfrentou problemas fi
nanceiros na vida. O candida
to citou presentes que ganhou 
na juventude e as dificuldades 
para comer, quando jovem.

"O trabalho de office-boy 
despertou em mim a verda
deira noção de lidar com o 
dinheiro dos outros", falou Ti- 
pó ao comentar sua formação 
profissional, para em seguida 
dizer que atualmente é profes
sor universitário e vereador há 
cinco mandatos. "Nesses vin

te anos na Câmara Municipal 
aprendi muito. Aprendi a im
portância da relação saudável 
da Câmara com a Prefeitura 
para que a cidade possa cres
cer sem amarras políticas que 
possam prejudicar o futuro de 
nossa cidade", argumentou. 
Na sua carreira política, Tipó 
começou defendendo os três 
últimos prefeitos de Lençóis 
Paulista e terminou seu man
dato na oposição aos chefes 
do Executivo.

apoio
No programa da coligação 

que apóia Bel, a candidata 
explorou o apoio de Marise 
e das lideranças políticas que 
ajudaram o atual governo. O 
primeiro a falar no programa 
foi o deputado Pedro Tobias 
(PSDB). Segundo Tobias, Bel 
é a candidata mais experiente 
administrativamente. Marise 
agradeceu o apoio recebido 
pela população nos quase oi
to anos de seu governo, citou

dados da administração e dis
se que foram criados mais de 
1,8 mil empregos em 2007. 
"São números do Ministério 
do Trabalho", afirmou o pre
feito, que também agradeceu 
o carinho recebido do povo 
nos oito anos do seu mandato

e falou da lealdade dos candi
datos que recebem seu apoio. 
"Bel e Luiz Carlos sempre esti
veram comigo", garantiu.

saúde da mulher
Bel disse que fará a RAIS- 

Mulher, rede de apoio à saúde 
da mulher, o Parque do Povo 
e que trabalhará para que a 
educação do Município seja 
cada vez melhor. Além disso, 
a candidata tucana afirmou 
que tem caminhado pelos 
bairros e pelas ruas da cidade 
e agradeceu o apoio recebido. 
"Tenho caminhado bastante 
pelos bairros, pelas ruas da 
nossa cidade. Tenho recebido 
um carinho muito grande de 
todas as pessoas", afirmou.

"Pais, mães, meus ex- 
alunos, meus amigos, meus 
atuais alunos, que são todas 
as crianças de Lençóis. Pesso
as que são amigas dos meus 
pais, da minha família", con
tinuou. Segundo ela, tem sido 
bom fazer isso. Bel disse que 
está feliz e à vontade para di
zer que tem enorme gratidão 
pelo apoio recebido. "Por isso 
quero agradecer essa recepção, 
por tudo que tenho ouvido e 
sentido nas ruas", completou.

Hoje o horário eleitoral 
apresenta as propostas dos 
candidatos a vereador das três 
coligações que disputam a 
eleição 2008. Amanhã, as rá
dios voltam a exibir o progra
ma dos prefeitos.

Prandini Industrial Ltda -  EPP, CNPJ sob n° 48.356.885/0001-92 torna pú
blico que recebeu da Cetesb, a Licença de Operação n° 07002776 para serviços 
de usinagem, solda, tratamento e revestimento de metais a Rua José Brandi, n° 
115 -  Distrito Industrial Luiz Trecenti -  em Lençóis Paulista -  SP-

M O D ELO A N O COR O PCIO N AIS
C O R S A  S U P E R 1998 B R A N C A

C O R S A  W IN D 1999 A Z U L

C O R S A  W IN D 1996 C IN Z A

C O R S A  W IN D 1995 V E R M E L H A

C O R S A  W IN D 1997 V E R D E x
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EMPRESA MARIA ANGELA DE GODOI DALBEM GAZ (GLP)-ME 
COM SEDE NA RUA GUAIANAZES N° 237 -  JARDIM MONTE AZUL 
-  LENÇOIS PTA INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 416.0.97624119 E CNPJ. N° 
07.197.587/0001-10 NOTA FISCAL MOD_1 DE 001 ATE 250 E NOTA FIS
CAL DE VENDA A CONSUMIDOR SERIE D-1 DE N° 001 a 1750.

A sociedade amigos de São Roque convoca todos os associados para reu
nião de alteração do quadro societário que será realizado na sede da asso
ciação no dia 24/08/2008 ã partir das 14:00h ,sendo que só sera realizado 
com a presença de 50% +1 dos associados,sendo que o não comparecimen- 
to implicara na aceitação do que for realizados pelos associados presentes. 
Macatuba 15 de Agosto de 2008.

A empresa MARIA CORREA DE FREITAS GRIFANTI SORVETERIA ME. 
Inscrição Estadual n° 416.104.807.115 CNPJ n° 06.077.979/0001-82, sota ã 
Avenida Maestro Alfredo de Oliveira Capucho, n ° 195, Bairro Julio Ferrari 
Lençóis paulista SP. Comunica o extravio dos talonários de nota fiscal Mod. 1 
n° 1 com nfs. 000001 a 000050 em branco e nota fiscal mod. 2 série D-1 n°s. 
1 a 10 nfs. 000001 a 000500 usados e em branco e extravio dos livros fiscais 
emitidos pelo processamento (registro de entradas, saídas, inventário e apura
ção de Icms) do período de 02/2004 a 08/2004 e arquivo magnético fiscal do 
período de 02/2004 a 08/2008.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
Resolução n° 05/2008
Dispõe sobre a prorrogação do prazo de validade do certificado de inscrição das entidades sociais.
O Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei 
1.750/96, e com base na deliberação de seu colegiado, na reunião ordinária realizada em 15/08/2008. 
Considerando a Lei n° 8.742 de 07/12/93, a deliberação do CONSEAS/SP n° 2 de 14/12/99 e resolução 
n° 01/2004 do CMAS, resolve:
Art. 1° -  Renovar os certificados de inscrição das entidades: Casa da Criança Cristo Rei, Casa da Criança 
Desidério Minetto, Organização Santo Antonio de Ação Social, Legião Mirim de Macatuba, Sociedade 
Beneficente de Amparo a Velhice de Macatuba, SOS Renascer -  Casa Jhonatan, Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Macatuba e da Irmandade da Santa Casa de Macatuba, com validade até
15/08/2009.
Art. 2° -  Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, nos termos da lei, revogada as 
disposições em contrário.
Macatuba, 15 de agosto de 2008.
Cleusa Ap. Martins da Silva 
Vice-Presidente do CMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR LICITAÇÕES-EXTRATO TERMO ALTERAÇÃO 1 CONTRATO 90-2007 CONTRATANTE: 
Município de Macatuba CONTRATADA: WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA FINALIDA
DE: acrescer valor em decorrência de alteração no projeto inicial e prorrogar o prazo de execução por 
mais 30 dias FUNDAMENTO LEGAL: art 57, § 1°, I e IV e art° 65, § 1° da Lei 8.666/93 DATA DA 
ASSINATURA: 19/08/08.
Macatuba, 19 de agosto de 2008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - 
T.P. 12-2008 PROC: 88-2008 EDITAL: 55-2008 ÓRGÃO: Prefeitura M. Macatuba OBJETO: escolha 
da proposta de menor preço por item, para aquisição de material pedagógico (brinquedos, jogos, etc... 
destinados ao ensino), nas quantidades e descrições definidas no edital, para uso das escolas municipais, 
entrega única em 15 dias da autorização e pagamento em 15 dias da entrega. A Prefeitura de Macatuba 
torna público, que o Sr. Prefeito Municipal homologou o processo em referência, adjudicando o objeto 
da seguinte forma: em favor de NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME, os itens: 1 (3 un. micros
cópio); 2 -  3 un. esqueletos; 3 -  3 un. Torso Bissexual; 4 -  6 un. Pirógrafo; 6 -  6 un. Globo Político;
7 -  3 un. Globo Luminoso; 10 -  15 un Sacolão Big Tand; 12 -  3 un Bandinha Infantil; 13 -  6 un Dominó 
de Vinil; 14 -  4 un Fantasia de Coelho; 15 -  3 un Linha de Atividades; 16 -  3 un Linha de Atividades 2; 
17 -  6 un Palhaço Bocão; 18 -  6 un Tabela de Basquete; 19 -  15 un Bola de Futsal Inf.; 20 -  10 un Bola 
de Voleibol; 21 -  6 un Bola de Futebol e Campo Bronze; 22 -  10 un Bola Basquete Oficial; 23 -  16 un 
Bola de Borracha válvula 4; 26 -  6 un Centopéia Bagum; 30 -  6 un Aramado Entrelaçado; 31 -  6 un 
Aramado Ondular; 32 -  6 un Aramado Montanha Russa; 33 -  6 un Conjunto Psicomotor; 35 -  15 un 
Passa Disco Horizontal; 39 -  6 un Bomba para inflar; 40 -  15 un Bico para encher bola; 41 -  100 un 
Bambolê Pequeno; 42 -  50 un Peteca; 48 -  20 un Vira-Vira; 57 -  20 un Loto Leitura; 65 -  50 un Memória 
Meios de Transporte e Comunicação; 66 -  50 un Memória Inglês; 67 -  50 un Memória Animais e Seus 
Filhotes; 68 -  50 un Memória Frutas, Legumes e Hortaliças; 69 -  50 un Memória Profissões; 71 -  30 un 
Pick-up Sport Line; 72 -  30 un Trator; 73 -  6 un Kit de Limpeza Simples; 75 -  5 un Material Dourado; 
76 -  3 un Cozinha Mágica; 77 -  3 un Geladeira Rosa; 78 -  20 un Kit Cozinha; 79 -  45 un Mini Cama 
Elástica Soft; 80 -  3 un Casinha de Boneca e 81 -  3 un Pia Mágica, cuja soma importa em R$ 31.708,68 e 
em favor de PAPER BRINK MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA EPP, os itens: 5 -  1 un Tênis de Mesa;
8 -  15 un Casa Calendário; 9 -  2 un Teatro de Fantoches; 11 -  15 un Sacolão Pré-Escolar; 24 -  16 un 
Bola de Borracha válvula 8; 25 -  16 un Bola de Borracha válvula 12; 27 -  15 un Numeral e Quantidade 
(marca MG); 28 -  15 un Quebra Cabeça Geométrico; 29 -  15 un Quebra-Cabeça Liso; 34 -  15 un Blocos 
de Encaixe; 36 -  3 un Percepção Visual 20; 37 -  3 un Discriminação Auditiva 24 jogos; 38 -  3 un Discri
minação Auditiva 10 jogos; 43 -  15 un Alfabetário; 44 -  3 un Audição e Linguagem; 45 -  20 un Dominó 
de Cores; 46 -  20 un Donimó Animais Domésticos; 47 -  20 un Dominó Animais do Zôo; 49 -  15 un 
Saúde e Higiene; 50 -  20 un Dominó Transito; 51 -  3 un Kit Trânsito; 52 -  20 un Dominó Associação 
de Idéias; 53 -  20 un Dominó Alfabetização; 55 -  15 un Vocábulos de Inglês; 56 -  20 un Vocábulos de 
Português; 58 -  20 un Alfabeto do Professor; 59 -  50 un Dominó Multiplicação; 60 -  50 un Dominó 
Subtração; 61 -  50 un Dominó Adição; 62 -  50 un Dominó Divisão; 63 -  50 un Dominó de Metades; 
64 -  50 un Dominó Quantidade; 70 -  60 un Corda Pula-Pula e 74 -  100 un Material Dourado Individual, 
cuja soma importa em R$ 12.412,91, ficando, portanto, as adjudicadas convocadas para aceite/retirada 
nota de empenho dentro do prazo de 5 dias, bem como, autorizadas a efetuar as correspondentes entregas 
dentro do prazo estabelecido.
Macatuba, 20 de agosto de 2.008
COOLIDGE HERCOS JÚNIOR -  Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
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 3871 de 19.08.2008.............Altera dispositivo na Lei Municipal n°
2.574 de 4 de setembro de 1994 -  dispõe sobre regras para implantação de 
loteamentos no Município.
Lei Complementar 48 de 19.08.2008..... Fixa prazo para entrega da DELP
-  Declaração Eletrônica de Lençóis Paulista, referentes aos meses de 
competência de julho de 2007 a junho de 2008, para adequação ao Simples 
Nacional, instituído pela Lei Complementar Federal n° 123/06.
Decreto 179 de 30.07.2008.............Revoga o Decreto Executivo n° 13 de
6 de agosto de 1970.
Decreto 180 de 30.07.2008.............Cria a Comissão de Avaliação das
OSCIPS -  Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público.
Decreto 188 de 12.08.2008.............Dispõe sobre a suplementação de
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 587.315,16.
Decreto 189 de 12.08.2008.............Dispõe sobre a suplementação de
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 1.067.000,00.
Decreto 190 de 12.08.2008.............Dispõe sobre a suplementação de
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 22.100,00.
Decreto 191 de 12.08.2008................Dispõe sobre a nomeação da
Comissão de Avaliação das OSCIPS -  Organizações da Sociedade Civil 
de Interesse Público.
Portaria 548 de 12.08.2008.............Readapta nos termos da Lei Municipal
3.660/06, Márcia Cristina Tavares Caçador na função de Atendente.
Portaria 549 de 12.08.2008.............Readapta nos termos da Lei Municipal
3.660/06, Wildner Franco da Silveira na função de Atendente.
Portaria 552 de 12.08.2007.............Afasta nos termos da Lei Complementar
36/2006, Maria José Aparecida Franco da Silveira Campanholi do cargo 
de Professor de Educação Especial para exercer função gratificada de 
Coordenador Pedagógico.
Portaria 554 de 14.08.2007.............Concede nos termos da Lei Municipal
3.660/06, licença gestante a Juliana Prandini, Professor de Educação 
Infantil.
Portaria 555 de 14.08.2008.............Afasta nos termos da Lei Municipal
3.660/2006 para tratamento de saúde, Rosa Maria de Campos Maciel, 
Professor de Educação Básica I.
Portaria 556 de 14.08.2008.............Afasta nos termos da Lei Municipal
3.660/2006 para tratamento de saúde, Ana Paula San Juliano, Agente da 
Conservação e Limpeza.
Portaria 557 de 15.08.2008.............Prorroga a licença saúde concedida a
Ademilson de Oliveira Simões, Vigilante.
Portaria 558 de 18.08.2008.............Designa Luiz Fernando de Campos para
exercer a função gratificada de Coordenador de Suprimentos no período de 
19 de agosto a 2 de setembro de 2008.
Portaria 559 de 18.08.2008.............Declara sem efeito, nos termos da Lei
Municipal 3.660/06, a Portaria n° 532 de 4 de agosto de 2008.
Portaria 560 de 19.08.2008.............Nomeia Silmara Madalena Angélico
Marques para a função temporária de Professor de Educação Infantil.
Portaria 561 de 19.08.2008.............Afasta nos termos da Lei Municipal
3.660/2006 para tratamento de saúde, Solange Aparecida da Cruz Silva, 
Professor de Educação Básica II.
Portaria 562 de 19.08.2008.............Afasta nos termos da Lei Municipal
3.660/2006 para tratamento de saúde, Maria Lucy Veloso, Professor de 
Educação Básica I.
Portaria 563 de 19.08.2008.............Concede nos termos da Lei Municipal
3.660/2006, licença gestante a Luciana Aparecida Valim de Lima, Professor 
de Educação Básica I.

Lençóis Paulista, 20 de agosto de 2008.

Leandro Orsi Brandi 
Diretor Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 104/2008 -  Processo n° 195/2008 

Objeto: aquisição de medicamentos (Lote 2) -  Tipo: Menor preço por item -  
Recebimento das propostas e sessão de lances: 04 de setembro de 2008 ãs 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, 20 de agosto 
de 2008. JÚLIO ANTÔNIO GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 101/2008 -  Processo n° 192/2008 
Objeto: aquisição de suco concentrado natural de diversos sabores para merenda 
escolar -  Tipo: Menor preço -  Encerramento: 02 de setembro de 2008 ãs 10:00 
horas -  O edital completo encontra-se disponível no site www.lencoispaulista. 
sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 
14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 20 de agosto de 
2008. JÚLIO ANTONIO GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 105/2008 -  Processo n° 196/2008 
Objeto: aquisição de medicamentos (Lote 3) -  Tipo: Menor preço por item -  
Recebimento das propostas e sessão de lances: 05 de setembro de 2008 ãs 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, 20 de agosto de 
2008. JÚLIO ANTÔNIO GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
RESOLUÇÃO N° 04/2008 -  CMAS
Dispõe sobre a aprovação dos Demonstrativos Financeiros do Fundo Mu
nicipal de Assistência Social, referentes aos períodos: 3° e 4° trimestres de 
2007 e 1° e 2° trimestres de 2008.
Resolve:
Artigo 1° -  O Conselho Municipal de Assistência Social de Lençóis Paulis
ta, em reunião realizada no dia 14/08/2008, apreciou e aprovou os Demons
trativos Financeiros do Fundo Municipal de Assistência Social, referentes 
aos períodos: 3° e 4° trimestres de 2007 e 1° e 2° trimestres de 2008.
Artigo 2° -  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Rita de Cássia Casagrande Ranzani 
Vice-Presidente CMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 103/2008 -  Processo n° 194/2008 
Objeto: aquisição de medicamentos (Lote 1) -  Tipo: Menor preço por item -  
Recebimento das propostas e sessão de lances: 03 de setembro de 2008 ãs 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, 20 de agosto de 
2008. JÚLIO ANTÔNIO GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna público que foram HO
MOLOGADOS os procedimentos licitatórios e ADJUDICADOS seus ob
jetos em favor das empresas abaixo:
EXERCÍCIO: 2008 MÊS: JULHO
CONVITE n° 031/2008; OBJETO: prestação de serviços de desenvolvi
mento de Portal Corporativo (site) e manutenção; ADJUDICADO: AW7 
Locação de Software Ltda.; CNPJ: 08.933.381/0001-73.
CONVITE n° 033/2008; Ob JETO: execução das obras de reforma da 
E.M.E.I.F. “Ézio Paccola”; ADJUDICADO: Construlen Construtora Len
çóis Ltda.; CNPJ: 04.950.045/0001-88.
Pr e g ã o  n° 077/2008; OBJETO: contratação de empresa especializada 
em serviços de segurança e medicina do trabalho para elaboração de laudos 
e serviços de assessoria e consultoria; ADJUDICADO: Eba Desenvolvi
mento de Talentos Humanos Ltda.; c Np J: 03.147.491/0001-96. 
CONCORRÊNCIA n° 002/2008; OBJETO: fornecimento de servi
ços de informática educacional nas escolas da rede municipal de ensino 
de Lençóis Paulista; ADJUDICADO: Planeta Educação Ltda.; CNPJ: 
03.829.424/0001-51.
PREGÃO n° 087/2008; OBJETO: aquisição de conjunto pré escolar de 
mesa com 4 cadeiras; ADJUDICADO: Sudeste Ind. e Comércio de Móveis 
Escolares Ltda.; CNPJ: 05.010.382/0001-58.
Lençóis Paulista, 20 de agosto 2008.
José António Marise - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 102/2008 -  Processo n° 193/2008 

Objeto: aquisição de material de enfermagem -  Tipo: Menor preço por item -  
Recebimento das propostas e sessão de lances: 02 de setembro de 2008 ãs 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, 20 de agosto de 
2008. JÚLIO ANTÔNIO GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.
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V A C I N A Ç Ã O

Cães e gatos protegidos
Sábado é dia de vacinar contra a raiva em Lençóis; cidade espera imunizar 80% dos cães e gatos 

Ga b r ie l a  Do n a tto
Fernanda Benedetti

Acontece no sábado 23 a 
primeira etapa da campanha 
de vacinação de cães e gatos 
contra a raiva animal em 
Lençóis Paulista. A segunda 
etapa é no sábado 30. A Dire
toria de Saúde espera vacinar 
80% da população animal. 
Atualmente, a população 
estimada é de 9.193 cachor
ros e 4.042 gatos. Segundo a 
coordenadora de Saúde Co
m unitária, Cristina Consol- 
magno Baptistella, qualquer 
animal acima dos três meses 
de idade deve receber a vaci
na contra a doença.

"A raiva é um a doença 
que pode ser transm itida 
ao hom em  e não tem cura. 
Apesar da cidade não regis
trar um  caso há mais de 20 
anos, a região tem indícios 
da doença em morcegos. 
Foi registrado um  caso em 
Botucatu. Por isso é essen
cial que todos levem seus 
anim ais para tom ar a dose", 
explica Cristina.

A coordenadora pede pa
ra que as pessoas levem seus 
cães com coleiras e guias. 
Animais de grande porte de
vem ir com focinheira. "Para 
os gatos é recomendável que 
os donos os levem em gaiolas 
ou num saco de linhagem. 
Quando o animal recebe a 
vacina, às vezes ele fica ner
voso e acaba machucando o 
dono, por isso esses cuidados 
são necessários", explica.

No sábado 23, a vacina 
será aplicada em 10 pontos 
da cidade: Centro Comunitá
rio da Cecap, PSF do Jardim

Assim como faz todo ano, a artista plástica Verusca Scandarolli vai levar seus três cães de estimação para tomar a dose no sábado

das Nações, praça Luís Die- 
goli, no Parque Rondon, pra
ça do Asilo, na Vila Irerê, Ba
talhão da Polícia Militar,na 
Vila Ubirama, e no Centro 
Comunitário do Caju II, no 
Jardim do Caju, das 8h30 às 
n h 3 0  e das 13h às 17h.

Nos bairros Maria Cristina

e Vila Capoani, a vacinação 
acontece das 8h30 às nh30 . 
Já na praça da Concha Acús
tica e no bairro rural de Al
fredo Guedes, a dose contra a 
raiva começa um pouco mais 
tarde, das 13h às 17h.

No sábado 30, a vacina
ção vai estar no PSF do Júlio

Ferrari, na UBS do Núcleo 
Luiz Zillo, na escola Ezio 
Paccola, no Jardim Prima
vera, PSF da Vila Cruzeiro, 
na escola Nelson Brollo, no 
Jardim Monte Azul, e na es
cola Edwaldo Bianchini, na 
Cecap, das 8h30 às n h 3 0  
e das 13h às 17h. Já no Jar-

dim Príncipe e Vila Contente 
as doses serão distribuídas 
das 8h30 às 11h30. Às 13h 
começa a vacinação na UBS 
do Jardim Ubirama. A etapa 
na zona rural foi iniciada no 
mês de maio e deve ser reto
mada após a aplicação na zo
na urbana.

R U B E O L A

Vacinação 
em hom ens 
é baixa

A vacinação contra 
a rubéola para adultos 
continua até o dia 30 de 
setembro. Em Lençóis 
Paulista, a meta é vaci
nar 21 mil pessoas, mas 
até agora 40% da popu
lação entre 20 a 39 anos 
tomou a dose. O último 
caso de rubéola na cida
de foi no ano passado. 
Dois homens contraí
ram a doença. Por isso 
o grupo também deve se 
preocupar em manter a 
caderneta de vacinação 
em ordem.

Segundo Márcio Ca- 
neppele Santarém, dire
tor substituto de Saúde 
de Lençóis Paulista, os 
mais prejudicados pela 
rubéola são mulheres e 
crianças, mas os homens 
também devem se preo
cupar, pois podem trans
mitir o vírus. Os números 
de vacinados ainda não 
foram contabilizados.

Piratininga confir
mou que as mulheres se 
preocupam mais com a 
saúde: foram 1.176 do
ses do público feminino 
contra 890 dos homens, 
até o momento. "Na últi
ma vacinação, em 2001, 
as mulheres já tinham 
tomado a vacina. Segun
do estudos, cerca de 80% 
da incidência da doença 
foi em homens, por is
so é importante que eles 
se previnam", explica a 
auxiliar de enfermagem 
Patrícia Silva Fernandes. 
Ela afirma que os ho
mens ainda têm resistên
cia a procurar um posto 
de saúde.



b a r r a  b o n i t a
Arquivo: Jornal O ECO

E festa!
Festa das Nações de Barra Bonita acontece entre os dias 
5 e 14 de setembro com shows e exposições; segundo 
organização, expectativa de público supera os 100 mil

Ká t ia  Sa r t o r i

Entre os dias 5 e 14 de 
setembro, Barra Bonita rece
be mais um a edição da Fes
ta das Nações, evento que 
mostra um  pouco a cultura 
de outros países e que reú
ne exposições de artesanato 
e apresentações artísticas. O 
evento é um a realização da 
empresa Global e acontece 
na praça do Teleférico. A Pre
feitura entra com o apoio lo
gístico. A entrada é de graça.

Segundo Adriano Aurélio 
Zinsly, representante da Glo-

bal, um dos objetivos da festa 
é valorizar o turismo em Bar
ra Bonita. A expectativa é de 
que mais de 100 mil pessoas 
passem pelo evento durante 
os dez dias. "Barra Bonita é 
uma cidade aberta ao público 
por ser uma estância turística e 
uma festa com entrada de gra
ça atrai visitantes. Nas edições 
anteriores recebíamos uma 
média de 10 a 15 mil visitan
tes por dia", destaca Zinsly.

As apresentações musicais 
serão aos finais de semana. 
No dia 5, uma sexta-feira, o 
grupo Novo Batidão canta na

abertura da festa. No sábado 6 
tem show com Vavá & Márcio. 
No domingo 7, feriado de In
dependência do Brasil, a ani
mação é por conta do Capitão 
Mamão, grupo tradicional de 
Barra Bonita.

A programação musical 
pára no começo da semana, 
mas as barracas e a praça de 
alimentação continuam aber
tas para o público, a partir das 
19h. Aos domingos, o funcio
namento é mais cedo, a partir 
das 15h. Na quarta-feira 10, a 
programação musical retorna 
com show do grupo Momen-

Festa das Nações de Barra Bonita acontece na praça do Teleférico, entre os dias 5 e 14 de setembro

tos. Na quinta-feira, a atração 
são os sertanejos Bruno Otá
vio & Rafael. O grupo Mahal

anima a galera no dia 12, 
sexta-feira. No sábado 13 tem 
mais sertanejo com Evandro

& Ricardo. No encerramento, 
no domingo 14, tem show 
com Banana Split.

M A C A T U B A

Silvestrini apresenta moção de 
repúdio a reajuste da Sabesp

Uma moção de repúdio 
contra o reajuste nas tarifas 
de água e esgoto proposto 
pela Sabesp (Companhia 
de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo) foi 
o principal item da pauta 
legislativa, na sessão da se
gunda-feira 18, em Macatu- 
ba. O autor do documento 
é o presidente da Câmara, 
Moacir Silvestrini (PV).

O reajuste da Sabesp, que 
já foi autorizado pela agên
cia reguladora, será de 5,1% 
e chega já na próxima conta 
de água. Segundo Silvestrini, 
o acréscimo vai prejudicar 
ainda mais o orçamento das 
famílias mais carentes.

Ainda na sessão de se
gunda-feira, foram apresen
tados dois requerimentos. 
O primeiro é do vereador

Jorgivaldo Teles de Santana 
(PMDB), o Vavá, e cobra a 
manutenção da estrada que 
leva ao bairro Pouso Alegre. 
O vereador Aparecido Hum
berto Pavão (PTB) pede a 
implantação de uma rampa 
de acesso para pessoas por
tadoras de deficiência nos 
prédios públicos que ainda 
não estão adaptados.

Pavão também teve 
aprovados dois requeri
mentos. O primeiro pede a 
criação de plantão em pos
tos de saúde e a aquisição 
de uma UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) móvel 
para o município e que seja 
criada uma disciplina que 
ensine a importância da re
ciclagem de lixo e um pro
grama de higiene bucal nas 
escolas municipais.

reservistas Na quinta-feira 12, teve cerimônia para a 
entrega dos certificados de reservistas em Macatuba a 174 
jovens. A cerimônia aconteceu no ginásio de Esportes Brasílio 
Artioli, com a presença do tenente Luís Carlos Rodrigues 
do Couto, delegado da 22® Delegacia do Serviço Militar. O 
prefeito Coolidge Hercos Júnior (PMDB) foi representado por 
seu secretário Administrativo, José Carlos Ferreira de Souza.

E D U C A Ç Ã O

Departamento de Esportes realiza evento na escola Gutemberg
A escola municipal Professor 

Reverendo Gutemberg de Cam
pos, em Barra Bonita, foi o local 
escolhido para a retomada do 
projeto 'Ruas de Lazer', que ago
ra passa a se chamar 'Manhãs de 
Lazer', do Departamento Muni
cipal de Esportes e do Departa
mento de Educação, com apoio 
da Faculdade de Educação Físi
ca. O objetivo do projeto é levar 
às crianças atividades de lazer e 
entretenimento.

As atividades do projeto 
acontecem uma vez por mês 
em diferentes bairros da cida
de. No sábado16, 60 monito
res ajudaram a divertir cerca de 
300 crianças e adolescentes que 
marcaram presença na escola.
Foram instalados brinquedos 
infláveis, cama elástica, além 
da realização de brincadeiras, 
pinturas, jogos, danças e a dis
tribuição de pipoca e algodão 
doce. Em setembro o projeto
será levado a outro bairro. Doces, brincadeiras e parque de diversões fizeram a alegria da criançada na escola Gutemberg
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Auxiliar Geral.

Montador de estruturas 
metálicas ou industrial.

Com experiência em trabalho em altura 
e disponibilidade para Viagem.

Os interessados devem entrar em contato 
através do telefone: 14. 3263-1094.

Ou ir diretamente na Empresa.
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No ritmo
Coral Zillo Lorenzetti completa 25 anos 
com apresentação hoje, às 20h, no UTC; 
repertório vai do clássico ao popular 
para agradar público de todas as idades

Pa u lo  Ed u a r d o  Tonon

A comemoração do ani
versário de 25 anos do Co
ral Zillo Lorenzetti acontece 
hoje, às 20h, com entrada de 
graça. Os 40 integrantes vão 
se apresentar no UTC (Ubira- 
ma Tênis Clube), sob a regên
cia da professora Izabel Cris
tina Campanari Lorenzetti, 
que está com o coral desde 
que foi formado.

"Será uma apresentação 
especial e com certeza o pú
blico vai ficar emocionado 
com as músicas escolhidas 
pelos coralistas para come
morar esta data tão impor
tante" resume Viviane Silva 
Florêncio Aguiar, coordena
dora de Compromisso Social 
e Integração da Zilor.

O repertório é bem variado 
e a apresentação comemorati
va de hoje inclui 25 músicas 
que vão de canções contem
porâneas, de nomes como Lu- 
lu Santos, Noel Rosa e Titãs, 
até canções eruditas. Ao longo 
de 25 anos o grupo já gravou 
três CDs e ainda em 2008 será 
lançado o quarto trabalho re
gistrado em estúdio.

Em seu início, o objetivo 
do Coral era promover uma 
atividade de integração e 
bem-estar social para entreter 
os colaboradores da empresa. 
Um dos únicos participantes 
que está no Coral Zillo Lo- 
renzetti desde sua fundação é 
Antonio José Vachi. "Na ver
dade, a gente se reunia para 
cantar desde a época que o 
Coral nem tinha esse nome.

Hoje, às 20h, com entrada de graça, o Coral Zillo Lorenzetti festeja seus 25 anos com apresentação de gala no UTC

As pessoas mudam e a gente 
vai construindo novas amiza
des", afirma.

Segundo ele, os aplausos 
do público após as apresenta

ções são a maior recompensa 
pelas duas horas semanais em 
que os coralistas se dedicam a 
ensaiar. "Levar a música para 
as pessoas é muito gratifican-

te. Só nos traz alegria", com
pleta Vachi.

Além de se apresentarem 
em festas, missas e casamen
tos, o Coral Zillo Lorenzetti já

foi atração em outros estados, 
como Paraná e Santa Catari
na, além de alguns encontros 
de corais, como o de São Lou- 
renço, em Minas Gerais.

e m p r e g o

U nesp abre 
concurso para 
29 vagas em  
todo o Estado

A Unesp (Universidade 
Estadual Paulista) publicou 
16 editais de concursos pú
blicos, com oferta de 29 va
gas para funções de todos os 
níveis de escolaridade. Os 
interessados poderão se ins
crever pela internet, de 25 de 
agosto a 19 de setembro, por 
meio do site da Fundação 
Vunesp (www.vunesp.com. 
br), responsável pela seleção.

As opções para quem 
possui nível fundamental 
completo são agente de vigi
lância e recepção (em Botu- 
catu), auxiliar de campo (Ilha 
Solteira), oficial de serviços 
gráficos (Marília) e pedreiro 
(São José do Rio Preto).

Quem possui ensino mé
dio, técnico ou profissionali
zante de nível médio poderá 
se inscrever para auxiliar de 
odontologia (Araçatuba), 
técnico de radiologia (Araça- 
tuba), técnico em informáti-

ca (Araraquara, São José dos 
Campos e Sorocaba), técnico 
em biblioteconomia (Ara- 
raquara e Dracena), auxiliar 
de instrução (Bauru), técnico 
em pecuária (Botucatu), ofi
cial administrativo (Dracena 
e Marília), técnico de labora
tório (Itapeva e Tupã), assis
tente administrativo (Reito
ria), técnico de contabilidade 
(Rio Claro) e analista técnico 
(São Vicente).

Para candidatos com 
nível superior completo, a 
oferta é para técnico admi
nistrativo substituto (Ara- 
raquara), médico (Botuca
tu), analista de informática 
(Ilha Solteira), analista téc
nico (Reitoria) e médico do 
trabalho -  perito (Reitoria).

A realização da prova es
tá prevista para o dia 2 de 
novembro, na cidade onde é 
oferecida a função para a qual 
o candidato estiver inscrito.

O aluno Giovane Batistella, da 8® B da escola estadual Virgílio Capoani, em Lençóis Paulista, na foto 
ao centro, conquistou o terceiro lugar no arremesso de peso no Campeonato Escolar de Esportes e da 
Olimpíada Colegial Estadual. A prova aconteceu no dia 12 de agosto, no município de Sertãozinho. Os 
alunos Rafael Zanelato (8® C) e Cassiano Franco Silva (7® C) também representaram a escola no atletismo. 
A delegação foi acompanha pela professora Adriana Cruz.

E V E N T O

Marimbondo 
realiza 'Noite 
das Mulheres' 
amanhã

Amanhã, a partir das 
20h30, o CEM (Clube Es
portivo Marimbondo) de 
Lençóis Paulista realiza a 
'Noite das Mulheres' - even
to exclusivo para o sexo fe
minino, com muita músi
ca, comidas e bebidas.

O evento começa com 
uma recepção com vinhos 
e drinques especiais, me
sa de frios e saladas. Em 
seguida, haverá desfile de 
lançamento da coleção 
Primavera/Verão 2009 da 
Sedução Modas e apre
sentação de um grupo de 
danças com coreografias 
dos anos 70. Para fechar a 
noite com chave de ouro, 
todas estão convidadas a 
entrar na dança e se me
xer ao som dos ritmos dos 
anos 60, 70 e 80, sob o co
mando do DJ Gabriel.

O convite para as só
cias custa R$ 20. Para não- 
sócias, R$ 30. As bebidas 
estão inclusas neste valor. 
Reservas de mesa na secre
taria do clube ou pelo te
lefone (14) 3263-0314.

Nós protegemos o seu patrimônio e a saúde de sua família 
das intempéries do meio ambiente com soluções para construção 
civil, pavimentação de ruas e estradas, e fins industriais.

A Lwart Química
faz parte do seu dia-a-dia.

Valorizando o homem, 
construindo o futuro.

www.grupolwart.com.br

http://www.vunesp.com
http://www.grupolwart.com.br
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INJEÇAO ELETRÔNICA, 
DIREÇÃO HIDRÁULICA 
AR CONDICIONADO, 

NACIONAIS[ÍIMPORTADOS
Rua Minas Gerais, 85QJd. Cruzeiro 

F.:14.3263-6482 
Cei.: 8124-61 HeLençóis Pauiista

R: Cândido Alvim de Paula, n° 311 - Jd. Ubirama

l E
ilp  DESj^LDilL4S!(Í
APENA^

Rua XV de Novembro, 194 - Centro 
F.: 3263 2318 - Lençóis Pauiista

Projetos Residenciais e Comerciais 
Projeto para Corpo de Bombeiros 

Regularizações - Ampliações 
Acompanhamento de Obras 

Avaliações de Imóveis 
Paisagismo - Layouts 

Orçamentos em Geral

Ana Cláudia G. Varaschin
CREA:5062575169 

Celular; (14) 9651-3369
Rua Anita Garíbaldi, 738 
Centro - Lençóis Pauiista 
anaclaudiagv@ig.com.br
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