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TRE intima 
João Miguel
Vereador foi intimado terça-feira para se manifestar em 
processo por infidelidade partidária e está perto de perder o 
mandato; parlamentar tem cinco dias para apresentar defesa

Evolui na Justiça Eleitoral 
o processo que pode cassar o 
mandato do vereador lençoen- 
se João Miguel Diegoli (DEM) 
por infidelidade partidária. Na 
manhã de terça-feira 1°, ele foi 
intimado a apresentar sua de
fesa, e para isso tem um prazo 
de cinco dias úteis, ou seja, até 
a segunda-feira 7. O processo 
foi movido pela ex-vereadora 
Cleuza Spirandelli, presidente 
do PTB (partido abandonado 
por Miguel e que deu base pa-

ra o processo na Justiça Elei
toral). É ela quem vai assumir 
a cadeira na Câmara, caso a 
sentença reze pela perda do 
mandato. Miguel foi eleito pe
lo PTB em 2004 e desde então 
peregrinou por várias legen
das até acabar no DEM. João 
Miguel afirmou que Cleuza 
exerceu seu direito, mas disse 
estar magoado com a ex-co
lega. Ela, por sua vez, afirma 
que está apenas fazendo valer 
a lei. Se concretizado, João Mi-

guel será o segundo vereador a 
perder o mandato na atual le
gislatura. Adimilson Vanderlei 
Bernardes, o Dingo, perdeu os 
direitos políticos por improbi
dade administrativa. Em Len
çóis Paulista, outros quatro 
parlamentares também mu
daram de legenda, mas não 
estão sob risco de perder o 
mandato. Em todo o Brasil, 
111 vereadores já perderam 
o mandato por infidelida
de partidária. ►► Página A5

ATRAS DAS GRADES
Ontem o mosquito da dengue desfilou em uma jaula por todos os bairros de Lençóis Paulista e 
chamou bastante atenção da população. A iniciativa foi da diretoria de Saúde de Lençóis Paulis
ta, que participa da Semana de Mobilização Social contra a Dengue. Se não chover, o Aedes ae- 
gypt vai voltar a circular em carro aberto hoje. A programação vai até sexta-feira 4. ►► Página A3

M E L H O R E S

Festa de O ECO 
aquece comércio

Na Mimolé, cresce a procura por aluguel de trajes para a festa

Os preparativos para a 
festa Melhores 2007 refletem 
na comunidade lençoense. 
Além de premiar empresá
rios de destaque e profissio
nais liberais em suas áreas 
de atuação, o evento ajuda a 
aquecer alguns setores da eco
nomia num mês em que mui
tos comerciantes reclamam

que o movimento é menor. 
Lojas de roupas, sapatos, de 
aluguel de trajes e, principal
mente, salões de cabeleireiros 
se movimentam para receber 
os clientes. A festa de entrega 
dos troféus está marcada pa
ra o dia 12 de abril no Clu
be Marimbondo, em Len
çóis Paulista. ►► Página A2

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

Nossa Terra solta 30 mil peixes no rio Lençóis
No domingo 30, a Ong 

Nossa Terra soltou mais de 
30 mil peixes no rio Lençóis. 
A iniciativa faz parte do pro
jeto de reintrodução de es
pécies e chega à sua terceira

edição em 2008. Os pontos 
de soltura não serão divulga
dos para evitar a pesca preda
tória. O projeto é realizado 
em parceria com CPFL e este 
ano ganhou apoio do Grupo

Lwart. Segundo a Ong, desde 
que o projeto começou, em 
2006, já foram soltos mais 
de 100 mil peixes no rio Len
çóis. Antes de fazer a soltura 
a Ong adota procedimentos

padrão, como análise quími
ca da água, de temperatura 
e de pressão. Esta é uma ga
rantia de que os peixes vão 
conseguir se desenvolver até 
a idade adulta. ►► Página A7

SAUDE

Sesi atende em Igaraçu
A médica Maria Lúcia Fa

ria, do Sesi, se reuniu ontem 
com a direção da escola do 
Sesi no município e mem
bros da diretoria de Saúde. 
A visita foi motivada por 
matéria divulgada pelo jor-

nal O ECO, que tratava do 
atendimento para mais de 
200 crianças e adolescentes 
da citada escola. A médica 
afirmou que alguns pontos 
não ficaram esclarecidos na 
reportagem. ►► Página A8

E D U C A Ç Ã O

Escolas 
estaduais 
fazem grade 
curricular

^  Página A8

C O P A  T V  T E M

Lençóis joga hoje à noite
Hoje tem rodada pela 10® 

Copa TV Tem de Futsal. Às 
20h, a UME/Elétrica Pittoli, 
que representa o bairro rural 
de Alfredo Guedes, encara a 
agremiação de Bariri. Às 21 h, 
Reginópolis joga contra Borbo-

rema. Encerrando a rodada, às 
22h, a UME/Lençóis enfrenta 
a representação de Tarumã. Os 
jogos acontecem no Tonicão. 
Na terça-feira 8,, em Borebi, 
a UME/Elétrica Pittoli encara 
Barra Bonita. ►► Página A8

ÍNDICE

Melhores A2
Dia A3
Opinião A4
Política A5
Regionais A8
Sociais A10



M E L H O R ES

Preparám os
Alguns setores do comércio se aquecem 
com a festa Melhores 2007; jornal O 
ECO revela hoje o nome de mais dois 
políticos indicados ao prêmio

Da Redação

Os preparativos para a 
festa Melhores 2007 seguem 
em ritmo acelerado. O even
to, promovido pelo jornal 
O ECO, premia empresários 
de destaque e profissionais 
liberais em suas áreas de 
atuação e homenageia polí
ticos, personalidades e enti
dades que realizam trabalho 
que faz a diferença nas suas 
cidades ou comunidades. 
O prêmio também ajuda a 
aquecer alguns setores da 
economia num mês em que 
muitos comerciantes recla
mam que o movimento é 
menor. Lojas de roupas, sa
patos, de aluguel de trajes 
e, principalmente, salões de 
cabeleireiros ficam mais mo
vimentados para o prêmio. 
A festa de entrega dos tro
féus está marcada para o dia 
12 de abril no CEM (Clube

Esportivo Marimbondo), em 
Lençóis Paulista.

No salão de Ana Paula 
Maciel, a Paulinha, não tem 
mais vaga para o dia 12 de 
abril. Os campeões de procu
ra, claro, são os serviços de 
cabelo e maquiagem. Quem 
não marcou com bastante 
antecedência, não conseguiu 
horário. "A programação es
tá toda fechada. Com certeza 
vou atender mais de 10 pes
soas e vai ser trabalho dobra
do. Todo mundo quer ficar 
bonito para a festa", declara.

A Mimolé Modas, eleita 
pela preferência popular co
mo a melhor loja de aluguel 
de roupas, registra maior 
movimento nas semanas que 
antecedem a festa. "É muito 
importante o prêmio Melho
res. É um termômetro. Para 
nós, comerciantes, a procura 
é grande. Estamos fazendo 
muito vestidos, dando suges

Movimento aumenta nas lojas de aluguel de trajes, confecções e salões de cabeleireiro por causa da festa Melhores

tões. A procura é muito gran
de e tende aumentar", garan
te a empresária Maria Bene
dita Lopes Naressi, a Benê.

No setor de confecções, 
muitas lojas também espe
ram movimento por conta 
da festa. Algumas compram 
produtos especialmente para

a noite de gala. A tendência 
é que a partir da próxima 
semana o movimento fique 
ainda maior. "Nós nos pre
paramos para este evento 
porque as pessoas acabam 
vindo mesmo", comenta a 
empresária Valéria Luísa Die- 
goli, proprietária da Shock.

Milton Monti 
recebe troféu 
no dia 12

Na edição de hoje o jornal 
O ECO revela mais dois indi
cados aos prêmios especiais 
no Melhores 2007: o deputa
do federal Milton Monti (PR) 
e o deputado estadual Pedro 
Tobias (PSDB) levam troféu 
na categoria Personalidade.

Milton Monti é parceiro 
antigo do município, ligado

Milton Monti conseguiu a 
liberação de R$ 350 mil para 
Lençóis Paulista em 2007

a Lençóis Paulista também 
pela proximidade geográfica. 
Ele é natural da vizinha São 
Manuel. O jornal O ECO fez 
um levantamento das verbas 
garantidas por Monti só no 
ano de 2007. Foram mais de 
R$ 350 mil conseguidos jun
to aos ministérios das Cidades 
e Esportes. Nos últimos anos 
sua atuação foi fundamental 
para o ganho em qualidade

de estrutura do bairro rural 
de Alfredo Guedes. Ele teve 
verbas repassadas para a re
forma e cobertura da quadra 
poliesportiva do bairro. Além 
disso, colaborou com a pavi
mentação em vários bairros 
de Lençóis Paulista: Núcleo 
Luiz Zillo, jardim das Nações 
e Nova Lençóis, com mais de 
R$ 100 mil em verbas.

Monti lembra que acom
panhou a evolução do prêmio 
Melhores do Ano, desde sua 
criação e agradece a homena
gem. "Sei que é um prêmio 
muito almejado e muito im
portante para quem o recebe. 
Só posso agradecer pela ho
menagem e reafirmar minha 
amizade e meu trabalho com 
Lençóis Paulista. É sempre 
um prazer muito grande estar 
envolvido com Lençóis Pau
lista", afirmou. "Acredito que 
a força da simpatia dos len- 
çoenses, somada à disposição 
desse povo, impulsiona a ci
dade para o desenvolvimento 
que conquistou em 150 anos 
de história", acrescenta.

Quioshi Goto/Jornal da Cidade

Deputado estadual Pedro Tobias também é esperado

Pedro Tobias garantiu 
asfalto e casas populares

O deputado estadual Pe
dro Tobias é politicamente 
forte na região de Bauru. 
Entre as várias cidades do 
interior paulista onde atua, 
Lençóis Paulista é uma das 
mais atendidas. No ano 
passado, por exemplo, To- 
bias foi decisivo no acordo 
entre a prefeitura e a CDHU 
(Companhia de Desenvol
vimento Habitacional e 
Urbano) que possibilitou a 
liberação de quase R$ 6 mi
lhões em verbas para a cons
trução de casas populares 
no prolongamento do jar
dim Caju e no bairro rural 
de Alfredo Guedes. Ainda 
em 2007, ele também cola
borou com verbas pontuais, 
possibilitando a construção 
de casas populares em di
versos bairros, intermediou 
a liberação de R$ 70 mil pa-

ra a construção de uma pis
ta de skate na Cecap e tam
bém interferiu na liberação 
de verbas para a conclusão 
da avenida Prefeito Jácomo 
Nicolau Paccola, que liga o 
centro da cidade ao Distrito 
Industrial.

Pedro Tobias falou pelo 
telefone com a reportagem 
do jornal O ECO. "Esse 
prêmio acabou se tornando 
uma marca para a história 
da cidade e uma linda fes
ta. Acho que eles têm que 
esquecer o Pedro Tobias e 
premiar o povo de lá", brin
cou o deputado. "O Melho
res do Ano mudou a cara de 
Lençóis Paulista, que não é 
mais uma cidade pequena. 
A festa é melhor do que 
muitas festas organizadas 
em cidades três vezes maio
res", finaliza.



s a u d e

Mosquito enjaulado
Diretoria de Saúde participa da Semana de Mobilização Social contra a Dengue com 
atividades preventivas; ontem, Aedes aegypt desfilou enjaulado pelas ruas da cidade

Da Redação

Ontem o mosquito da 
dengue desfilou em uma jaula 
por todos os bairros de Len
çóis Paulista e chamou bas
tante atenção da população. 
A iniciativa foi da diretoria 
de Saúde de Lençóis Paulista, 
que participa da Semana de 
Mobilização Social contra a 
Dengue. A semana é realizada 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde e nem todos os municí
pios aderiram. Lençóis Paulis
ta traz atividades preventivas 
de conscientização, controle e 
combate à dengue.

Se não chover, o Aedes ae- 
gypt vai votar a circular em 
carro aberto hoje. A mensa
gem para a população é de 
que para ficar livre da dengue, 
não se pode dar liberdade ao 
mosquito transmissor da do
ença. Lençóis Paulista notifi
cou neste ano 13 casos suspei-

AÇÕES DA 
PROGRAMAÇÃO

atividades

• Visitas de casa em casa e 
em praças com panfletos 
para orientar na remoção 
dos possíveis criadouros 
do mosquito;
• Agentes de 
Saúde vão fazer a 
conscientização, controle 
e combate à dengue 
com a comunidade
em estabelecimentos 
comerciais;
• Apresentação da peça 
teatral 'Lençóis contra a 
Dengue' e distribuição de 
jogos educativos
• Caminhada da melhor 
idade no Núcleo Luiz Zillo
• Projeto'Operação tapa- 
buraco' de combate aos 
criadouros de difícil acesso 
(lajes, calhas e troncos de 
árvores).

Para reforçar mensagem contra transmissor da dengue, mosquito desfilou preso

tos de dengue.
Destes, 11 foram negativa- 

dos e dois aguardam resultado 
de exame. Se confirmados, se
rão autóctones, ou seja, con
traídos no próprio município, 
já que nenhum dos pacientes 
esteve em áreas de risco.

Segundo a diretoria de Saú
de de Lençóis Paulista, a secre
taria estadual realiza a semana 
para lembrar que o controle a 
dengue deve ser feito durante 
todo o ano e não apenas nos 
meses mais quentes. A progra
mação vai até sexta-feira 4.

Em Lençóis Paulista as 
ações serão intensificadas 
durante as visitas de casa em 
casa, realizadas pelos agentes 
de Saúde, com panfletos de 
orientações de prevenção à 
dengue. Além de panfletos, a 
diretoria de Saúde irá apresen
tar a peça de teatro 'Lençóis 
contra a Dengue' para crianças 
e distribuir o joguinho 'Corri
da contra a Dengue', além de 
realizar caminhadas com os 
grupos da melhor idade.

Em 2007 foram registrados 
19 casos de dengue em Len

çóis Paulista. Destes, 16 foram 
importados e três autóctone. A 
diretoria de Saúde pede a co
laboração da população para 
que redobre a atenção em sua 
residências, para localizar e 
remover possíveis criadouros 
que possam acumular água. 
"O verão acabou, mas os cui
dados contra a dengue não 
podem parar. A população 
precisa continuar alerta, aju
dando no combate à doença, 
como já vem fazendo", afirma 
o diretor de Saúde Norberto 
Pompermayer (PR).

e m p r e g o

Centrinho oferece duas vagas
O Hospital de Reabilita

ção de Anomalias Craniofa- 
ciais da Universidade de São 
Paulo, popularmente conhe
cido por Centrinho/USP, está 
com inscrições abertas para 
preenchimento de duas va
gas: técnico de apoio educati
vo e auxiliar de apoio educa-

tivo. Os candidatos tem que 
passar por processo seletivo.

As inscrições podem ser 
feitas até a sexta-feira 4, das 
13h30 às 16h30, na Seção Pes
soal do Hospital, que fica na 
rua Sílvio Marchione, n° 3-20, 
vila Universitária, em Bauru.

As duas funções serão pre-

enchidas sob o regime da CLT 
(Consolidação das Leis Tra
balhistas) em jornada de tra
balho de 40 horas semanais. 
Superado o período de expe
riência de 90 dias, o contrato 
de trabalho passa a vigorar 
por tempo indeterminado. O 
salário inicial para a função

de técnico de apoio educativo 
é de R$ 1.486,21. Para a fun
ção de auxiliar de apoio edu
cativo, o salário inicial é de 
R$ 1.005,93. Os editais com
pletos e as fichas de inscrição 
para os processos seletivos es
tão no site do hospital: www. 
centrinho.usp.br.

NOTAS POLICIAIS

BILHETE p r e m ia d o
Uma mulher de 62 anos 

caiu no golpe do bilhete 
premiado ontem. O caso 
foi registrado em Lençóis 
Paulista. A vítima fazia 
compras em um supermer
cado quando foi abordada 
por uma mulher aparen
tando pouca idade que lhe 
pediu ajuda, pois tinha ga
nho um prêmio em uma 
rifa, mas não sabia como 
fazer. Em seguida apareceu 
um homem que também 
se apresentou para ajudar 
a mulher, ofereceu dinhei
ro pela rifa e pediu para 
a vítima fazer o mesmo. 
Golpistas e vítima foram 
até a agência do Bradesco. 
A mulher sacou R$ 4 mil 
para comprar o bilhete e 
entregou ao homem, que 
desapareceu em seguida. A 
polícia ainda está investi
gando o caso.

MAL r e s o lv id o
Um vigia da Prefeitura 

de Lençóis Paulista, que tra
balhava na praça Comen
dador José Zillo, a Concha 
Acústica, foi rendido na 
madrugada de terça-feira, 
por dois homens. O vigia 
foi amarrado e abandona
do próximo a rodoviária. 
Segundo a polícia, nada foi 
levado ou destruído. Outro 
incidente semelhante ocor-

reu com um vigia de uma 
agência bancária. A polícia 
investiga os dois casos.

fu r t o
Ontem foi registrado 

furto em residência na rua 
Antônio Ferrari. O proprie
tário da casa disse que um 
homem entrou e levou o 
aparelho de DVD. A polí
cia encontrou um suspeito, 
que teria assumido a auto
ria do furto. Ele informou 
que vendeu o DVD por R$ 
30 para comprar uma pe
dra de crack. O homem foi 
liberado depois de prestar 
depoimento.

a r m a s
A Polícia Militar de Iga- 

raçu do Tietê localizou no 
início da noite de segunda- 
feira 31, em uma residência 
no centro, um revólver ca
libre 32, cinco cartucheiras 
e uma espingarda. Quando 
chegou ao local, a PM en
controu apenas a mulher 
do proprietário das armas, 
que informou aos policiais 
que a casa era utilizada pa
ra guardar o armamento. 
Após patrulhamento, a po
lícia encontrou o responsá
vel pelas armas e o mesmo 
foi encaminhado à delega
cia de Igaraçu, onde foi au
tuado em flagrante por por
te ilegal de arma de fogo.

P O L Í C I A

Rapaz rouba Fox 
em Agudos e é 
preso em Bauru

W.J.B.J., de 23 anos, foi 
preso esta semana em Bau
ru acusado de ter roubado 
um carro em Agudos, no 
dia 19 de março. A prisão 
temporária do rapaz foi 
solicitada pelo delegado 
de Polícia Civil de Agudos, 
Jader Biazon.

Depois de preso, o ra
paz confessou ter pratica
do o crime com ajuda de

um comparsa. A dupla te- 
ria abordado e ameaçado 
um casal e depois fugido 
com um automóvel Fox. 
W.J.B.J. foi encontrado na 
terça-feira 1°, em Bauru, 
com o veículo, depois de 
uma denúncia anônima.O 
carro estava camuflado 
atrás de um varal no quin
tal de uma casa no jardim 
das Orquídeas.
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E D I T O R I A L

Mudança de discurso
Na edição de hoje, o jornal 

O ECO mostra o desenrolar de 
uma história que, até então, era 
tratada como 'intriga da oposi
ção. Juridicamente, a intimação 
recebida pelo vereador João Mi
guel Diegoli (DEM) para que 
apresente a defesa em cinco dias 
no processo que responde por 
infidelidade partidária não quer 
dizer nada. É parte de um pro
cedimento burocrático comum 
e a sentença definitiva deve de
morar pelo menos 30 dias. Mas, 
politicamente, o documento 
que chegou até as mãos e foi as
sinado pelo parlamentar lenço- 
ense, é um indício claro de que, 
em momento algum, houve 
contra o vereador o movimento 
de perseguição anunciado aos 
quatro cantos da cidade pelos 
oposicionistas. É uma prova es
crita e carimbada de que existe 
sim o risco (iminente até) de 
perda do cargo, por conta das 
diversas mudanças de partido 
que Miguel promoveu no ano 
passado. Enfim, é um fato.

Isso posto, é necessário ana
lisar outros componentes da 
situação da qual João Miguel 
Diegoli agora faz parte. Quan
do o TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) decidiu, em março do 
ano passado, que o mandato 
pertencia aos partidos e não aos 
homens públicos eleitos e que 
a mudança de legenda durante 
o mandato era passível de per
da da cadeira, pouca gente deu 
crédito. A demora para que se 
lavrasse o efeito prático da de
cisão colaborou para que os po
líticos pensassem que essa seria 
mais uma daquelas famosas 'leis 
que não pegaram. O primeiro

mandato por infidelidade par
tidária foi cassado no final de 
setembro, justamente quando 
todos já pensavam que esse era 
apenas mais um devaneio mo
mentâneo do TSE. E justamente 
no momento que Miguel estava 
sem partido estudando propos
tas para escolher onde se filiar.

Mesmo que João Miguel 
não venha a perder o mandato, 
só a movimentação burocrática 
da Justiça Eleitoral para apurar 
o processo aberto contra ele 
por infidelidade partidária dei
xa a impressão de que algumas 
coisas mudaram no modo de 
se pensar a política no Brasil. 
Uma das principais mudanças 
é a distância entre o discurso e 
a prática. Garantir a fidelidade 
partidária não seria necessário 
em um país que leva suas con
vicções políticas a sério. Como 
não é o caso do Brasil, pode-se 
colocar esse advento entre as 
pequenas ações que provocam 
gotas marcantes de eficácia.

E, é claro, é de se esperar 
que -  sabendo que uma das 
conseqüências é a perda do po
der, que é considerado o mais 
importante para os políticos -  
num futuro próximo exista um 
respeito maior com a opinião 
pública por parte dos homens 
públicos. Entre outras coisas, 
a fidelidade partidária ajuda 
a reduzir outro câncer da vida 
política brasileira, que é o alu
guel de legendas, na medida em 
que retira do xadrez partidário 
os políticos com mandatos em 
andamento. Enfim, o discurso 
mudou e, aparentemente, a prá
tica está em vias de mudança. O 
que podemos esperar agora?

A R T I G O

A diferença básica
Cristiano Guirado

Feliz. Gostei da repercussão 
do artigo falando sobre a "mí
dia sazonal", aquela que inva
riavelmente surge nas vésperas 
de campanhas eleitorais para 
defender uma candidatura ou 
um grupo político. Gostei de ver 
também que o lençoense anda 
com a memória em dia e várias 
vezes fui questionado sobre as 
condições do surgimento da Fo
lha Popular, processo do qual eu 
participei. Aviso aos desavisados: 
a finada FP ficou e evoluiu atra
vés dos tempos, culminando na 
compra de um dos mais antigos 
concorrentes (o jornal O ECO), 
e na fusão dos dois veículos, em 
março de 2006.

A Folha Popular surgiu em 
27 novembro de 1999, cerca de 
11 meses antes das eleições de 
2000. Por isso -  e só por isso 
-  é compreensível que ela seja 
relacionada entre os veículos da 
"mídia sazonal", que eu comen
tei no último artigo. Aproveitan
do a larga repercussão e a lem
brança da FP, pensei em mais 
um texto sobre esse tema, só 
porque acredito que havia uma 
diferença básica na filosofia que 
pôs aquele jornal nas ruas, em 
relação à filosofia que, eleição 
após eleição, desova uma gama 
de jornais nas ruas.

A primeira diferença essen
cial é na estrutura. A primeira 
equipe da Folha Popular tinha 
profissionais de veículos diários 
da região. Entre eles, Ricardo Fé- 
lix, que hoje apresenta a Revista 
de Sábado, na TV TEM. Os des
confiados podem procurar nos 
arquivos e vão achar o nome de
le como o primeiro editor-chefe 
do jornal. Além do Félix, tínha-

mos outro jornalista, um dia- 
gramador e um fotógrafo, todos 
oriundos de grandes veículos da 
mídia regional. A equipe mon
tada pela FP demonstrava, antes 
de mais nada, uma preocupação 
séria com o profissionalismo da 
produção, e o compromisso de 
continuar circulando, fosse qual 
fosse o resultado das eleições de 
2000.

O primeiro compromisso 
era com a notícia. Nada era pro
vocado, nada era forçado, nada 
inventado. Se tinha a notícia, 
tinha. Se não tinha, não tinha. 
Absolutamente todas as maté
rias foram produzidas seguindo 
à risca os princípios éticos do jor
nalismo profissional. Em todo 
texto produzido havia a preocu
pação de se ouvir os dois lados. 
A informação sempre foi tratada 
como informação, não como 
espetáculo. E qualquer sinal de 
abuso -  principalmente da mi
nha parte, que era o mais novo 
da equipe -  era repreendido.

A primeira composição do 
jornal veio muito parecida com 
o que O ECO é hoje. Era dividi
do em um caderno principal e 
dois cadernos secundários, entre 
eles um caderno de Cultura (que 
até hoje eu lamento a falta). 
Sempre cobríamos de perto os 
eventos esportivos e culturais da 
cidade. Enfim, além da empatia 
que sempre teve com o leitor 
lençoense -  acostumado desde 
sempre a ter dois jornais -  a Fo
lha Popular, como o terceiro jor
nal que era, se valeu de tudo que 
tinha ao alcance para criar raízes 
na comunidade. Poderia não ter 
dado certo. Mas deu.

Cristiano Guirado, 30 anos, é 
jornalista.
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DESENROLAR
Nesta semana saiu do lu

gar o processo por infidelidade 
partidária que a presidente do 
PTB, Cleuza Spirandelli, move 
contra o vereador João Miguel 
Diegoli (DEM). Miguel foi inti
mado na manhã de terça-feira 
1° e tem até a segunda-feira 7 
para apresentar sua defesa. De
pois o processo vai para o TRE 
(Tribunal Regional Eleitoral) e a 
sentença deve sair em 30 dias.

CAÇA
Aliás, Miguel deu trabalho 

para receber a intimação. A Jus
tiça Eleitoral foi à sessão da Câ
mara de segunda-feira 29 para 
entregar a documentação e co
lher a assinatura do vereador. 
Mas ele não apareceu. O vere
ador também não foi encon
trado em sua residência nem 
atendeu ao telefone. No dia 
seguinte não teve jeito. Miguel 
foi intimado na sede da Rádio 
Difusora, durante o programa 
que apresenta ao vivo.

RETROSPECTIVA
A história de João Miguel 

com os partidos durante seu 
mandato é relativamente 
longa. Ele foi eleito em 2004 
pela coligação PTB-PSDB. 
Em 2005 foi para o PSC na 
tentativa de sair candidato a 
deputado estadual. Não con
seguiu, mas ficou por lá até 
março de 2007 quando o TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral) 
decidiu que as vagas eram dos 
partidos, não dos políticos, e 
ventilou a possibilidade de 
que os parlamentares que tro
caram de legenda durante o 
mandato perdessem suas ca
deiras para os suplentes. Com 
medo de perder a cadeira, Mi
guel voltou para o PTB.

CONTINUAÇÃO
Mas a história de Miguel 

continua. Entre março e se
tembro não aconteceu nada 
com quem havia trocado de 
cadeira durante o mandato 
e o vereador provavelmente 
acreditou que (como quase 
tudo na vida política) essa 
decisão do TSE não ia dar em 
nada. Cerca de 15 dias antes 
do prazo final para filiação 
partidária (5 de outubro de 
2007), o vereador saiu de no
vo do PTB e começou a estu
dar convites para a filiação.

CONTRAPE
Nas últimas 48 horas an

tes do final do prazo, caiu o 
primeiro vereador por infi
delidade partidária. Miguel 
estava com a ficha de filiação 
ao PV nas mãos. Tentou, mais 
uma vez, voltar ao PTB, mas 
dessa vez encontrou as portas 
fechadas. Na hora do deses
pero, fez um acordo com o 
grupo político situacionis
ta, de que iria para o DEM e 
apoiaria o prefeito Marise na 
Câmara em troca de não ter 
que enfrentar processo por 
infidelidade partidária.

CONTRÁRIO
As duas coisas não acon

teceram. Desde que foi eleito, 
Miguel nunca foi situacionis
ta, apesar de ter surgido na 
base de apoio do prefeito. E 
não foi depois de filiado ao 
DEM que isso aconteceu. E 
a presidente do PTB, Cleuza 
Spirandelli (que também é a 
sua suplente na Câmara) en
trou com o processo por in
fidelidade partidária. Só não 
se sabe -  e isso todo mundo 
vai negar até a morte -  se uma 
coisa levou a outra, ou seja, se 
Cleuza entrou com o processo 
porque Miguel não manteve 
sua parte no acordo. Mas ago
ra só resta esperar para ver.

COMPLICADA
Caso a sentença reze pela 

cassação de João Miguel, a 
situação política do vereador 
fica complicada. Isso porque, 
sem mandato, é bastante pro
vável que o seu partido, o 
DEM, não dê espaço para que 
ele dispute as eleições 2008 
na base de apoio do prefeito 
José Antonio Marise (PSDB). 
E fontes ligadas ao DEM dão 
conta de que essa hipótese é 
bem ventilada no círculo de 
decisões do diretório local.

CONSELHOS
Nas últimas e decisivas 

horas, as duas partes foram 
aconselhadas por amigos. Mi
guel foi aconselhado a fazer 
sua filiação ao PV e, mesmo 
se viesse a perder o manda
to, teria condições jurídicas e 
partidárias para sair candida
to normalmente nas eleições 
2008. Seu maior contratem
po seria ficar alguns meses 
sem mandato.

ALERTA
A situação foi alertada 

para o fato de que Miguel 
nunca foi situacionista e não 
seria agora, na base da pres
são, que ele iria se converter. 
Mas é claro, se conselho fosse 
bom, ninguém dava...

FICOU
A comitiva de Agudos, que 

foi para Santos acompanhar 
o 52° Congresso Estadual de 
Municípios, era composta por 
cinco vereadores e não seis, 
como divulgado na terça-feira 
1° pelo jornal O ECO. Auro 
Octaviani (PMDB) não viajou 
junto com o grupo. O vereador 
estava considerando se partici
pava ou não do congresso. O 
evento vai até a sexta-feira 4.

IRRITADO
Auro ficou um pouco ir

ritado com a matéria divul
gada pelo jornal. Não se sa
be se é porque ele ficou, por 
causa da informação de que 
a sessão de segunda-feira foi 
cancelada devido à viagem 
ou porque as despesas se
riam pagas pela Câmara.

COINCIDÊNCIA
Lençóis deve ser a única cida

de no país onde os presidentes 
do PT e do PSDB têm o mesmo 
número de celular. Explica-se: 
o prefeito José Antonio Marise, 
presidente do PSDB, e o advo
gado Ronaldo Macedo, presi
dente do PT, têm rigorosamente 
o mesmo número. Só mudam 
o prefixo e a operadora.

DISPUTADO
E por falar do PT de Len

çóis Paulista, o diretório local 
do partido apareceu nessa se
mana para comentar a disputa 
entre PMDB e PV para ter um 
petista na chapa majoritária 
nas eleições 2008. Nas últimas 
semanas tem ficado clara a 
corrida das lideranças dos dois 
partidos, os vereadores Pala- 
mede de Jesus Consalter Júnior 
(PMDB) e Ailton Tipó Laurin- 
do (PV) pela preferência do PT. 
"O PT quer. Eu tenho conversa
do com os dois partidos. O PT 
vai formalizar um convite para 
que os dois candidatos venham 
a uma reunião para expor suas 
propostas", revelou o presiden
te do PT, Ronaldo Macedo, por 
telefone à Terceira Coluna.

"Me sinto muito feliz em 
receber o prêmio Melho
res. Eu acredito muito 
nesse prêmio, é serio e 
cada ano a gente percebe 
que a empresa está cres
cendo diante de mais ou 
menos 35 escritórios exis
tente na cidade", 

Aparecido Donizette da 
Silva, diretor do Escritório 

Contábil Lençóis

"É muito bom e gratifi- 
cante receber pelo sétimo 
ano o troféu Melhores. O 
prêmio é um termômetro 
para medirmos nosso 
desenvolvimento. É uma 
pesquisa feita por um jor
nal sério. Eu só tenho a 
agradecer minha equipe", 

Maria Benedita Lopes 
Naressi, a Benê, da 

Mimolé

As vacas de Agudos voltaram a circular pela cidade. Desta vez, a praça da Matriz foi o 'point' preferido. 
Tranqüilas, as vacas disputavam espaço com os pedestres que circulavam pelo local. A foto é da última 
terça-feira. É sempre bom lembrar que uma criança já morreu vítima de um coice de cavalo na cidade.

"Receber o prêmio Melho
res é um reconhecimento 
do trabalho por parte 
da população de Lençóis 
Paulista que a gente 
desenvolve há 20 anos. 
Mais uma vez fiquei feliz 
em receber esse prêmio", 

Éder José Furlan, 
engenheiro civil

FRASE

"Acho que é 
um direito 
que a Cleuza 
tem. Já  me
defendi de 
muita coisa e 
vou encarar 
isso com 
força e com 
coragem",

João Miguel Diegoli, vereador 
que pode perder o mandato 

por infidelidade partidária, ao 
comentar o processo movido 

por Cleuza Spirandelli

P ARA PENSAR

"O magistrado 
é a lei falada, 
a lei e o magis
trado mudo".

Cícero
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Mais um?
João Miguel Diegoli recebe intimação e pode perder o mandato de vereador; 
decisão do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) deve sair nos próximos 30 dias

Cristiano Guirado

O vereador lençoense João 
Miguel Diegoli (DEM) está 
mesmo arriscado a perder 
seu mandato. Na terça-feira, 
1° de abril, ele foi citado pela 
Justiça Eleitoral em processo 
por infidelidade partidária. 
Agora que assinou uma inti
mação, tem cinco dias para 
apresentar sua defesa. Depois 
de apresentada a defesa, a de
cisão se João Miguel fica ou 
não com a cadeira na Câmara 
de Lençóis deve sair em 30 
dias. Em todo o Brasil, 111 ve
readores foram cassados por 
infidelidade partidária desde 
o final do ano passado.

O processo foi aberto em 
dezembro de 2007 pela pre
sidente do PTB em Lençóis 
Paulista, a ex-vereadora Cleu- 
za Spirandelli. João Miguel 
foi eleito em 2004 pelo PTB e 
Cleusa é quem fica com a ca
deira, caso a Justiça Eleitoral 
retire mesmo seu mandato. 
Carlos Alberto Martins, que 
seria seu suplente, perdeu a 
vaga uma vez que também 
não manteve a fidelidade par
tidária e migrou para o PSB.

Se consumado, João Mi
guel será o segundo vereador 
a perder o cargo na atual le
gislatura. Adimilson Vanderlei 
Bernardes, o Dingo, perdeu 
o mandato em novembro do 
ano passado por um processo 
de improbidade administra
tiva referente ao período em 
que foi prefeito (de 1993 a 
1996). Dingo também perdeu 
os direitos políticos por cin
co anos. Carlos Alberto Cian 
(PPS) assumiu a vaga.

O prazo de João Miguel 
para entregar a defesa ao TRE 
(Tribunal Regional Eleitoral) é 
a segunda-feira 7. No mesmo 
prazo, o atual partido do vere
ador, o Democratas, também 
deve apresentar a defesa de 
sua cadeira na Câmara local.

TROCA-TROCA
João Miguel foi parar no 

DEM depois de trocar de par
tido por três vezes. Eleito pela 
coligação PTB-PSDB em 2004,

Arquivo Fernanda Benedetti/O ECO

João Miguel Diegoli foi intimado, vai recorrer, mas pode perder o mandato de vereador

João Miguel deixou o PTB em 
2005 com destino ao PSC, na 
tentativa (naufragada) de ser 
candidato a deputado estadu
al nas eleições de 2006.

Em março de 2007, o TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral) 
decidiu que a vaga nos parla
mentos pertenciam às legen
das, não aos candidatos e de
terminou a perda do mandato 
de quem trocou de partido de
pois da decisão.

Com medo de perder o 
mandato, Miguel voltou para o 
PTB, onde ficou até setembro. 
Pediu novamente desfiliação 
do partido e se pôs a procu
rar uma legenda para disputar 
as eleições 2008. Nesse meio 
tempo, o TSE determinou a 
primeira perda de mandato

por infidelidade partidária. 
Na época ele não foi aceito de 
volta no seu antigo partido e 
teria feito um acordo com o 
prefeito José Antonio Marise 
(PSDB), de se filiar em algum 
partido da base aliada em tro
ca de não ter que enfrentar 
processo por infidelidade par
tidária. Foi para o DEM.

Nossa equipe de reporta
gem conversou com João Mi
guel pelo telefone. O vereador 
aparentava tranqüilidade e 
confirmou que está elaboran
do sua defesa. "Acho que é 
um direito que a Cleuza tem. 
Já me defendi de muita coisa 
e vou encarar isso com força e 
com coragem", afirmou.

Miguel se diz magoado 
com a ex-colega do partido.

"Nunca fiz nada para ela, nun
ca a prejudiquei em nada e em 
nenhum momento eu faria 
isso com ninguém, principal
mente nessas circunstâncias", 
desabafa. "Não tenho nada 
contra a pessoa da Cleuza, só 
talvez contra a maneira que ela 
conduz o partido", completa.

O ECO procurou a presi
dente do PTB, Cleuza Spiran- 
delli. Ela disse que vai esperar o 
andamento do processo. "Eu sei 
o que eu fiz e estou tranqüila. 
Se estamos falando de uma Ca
sa de Leis, a única coisa que es
tou fazendo é fazer valer a lei", 
afirmou. "E é um direito que 
eu tenho. Como eu posso dizer 
que vou defender os direitos da 
população se nem os meus di
reitos eu defender?", finaliza.

Mais parlamentares mudaram de legenda
Fora João Miguel Diego

li (DEM), outros vereadores 
da atual legislatura muda
ram de partido. No entan
to, circunstâncias diversas 
fizeram com que nenhum 
deles corresse o risco de 
perder o mandato.

Um dos primeiros a fazer 
isso foi Gumercindo Ticia- 
nelli Júnior (DEM), que foi

eleito pelo PV e migrou pa
ra o PFL. Com a extinção do 
partido, acabou sendo um 
dos idealizadores da estru
turação do DEM em Lençóis 
Paulista. Não correu o risco 
de perder o mandato porque 
migrou para um partido que, 
posteriormente, foi extinto.

Situação parecida viveu o 
presidente da Câmara, Nar-

deli da Silva, eleito pelo PFL 
e que posteriormente migrou 
para o PV. O PFL não pôde 
requerer sua vaga de volta 
porque não existe mais.

Eleitos na mesma coli
gação (PT, PRTB e PPS), Ed
son Fernandes e Adimilson 
Vanderlei Bernardes, o Din
go, também deixaram seus 
partidos. Edson deixou o PT

em 2005, depois dos segui
dos escândalos de corrupção 
envolvendo o partido em 
nível nacional. Mas voltou 
para o partido em 2006. Já 
o ex-vereador Dingo foi elei
to para o PRTB e depois as
sinou com o PSDC. Não foi 
processado por infidelidade 
partidária porque era o pre
sidente do PRTB.

NÃO
CONCORDO

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

POR ALCIMIR CARMO

Antes de mais nada uma correção. Marquinhos Ga- 
va está na mesa Diretora da Câmara da Barra e já foi 
presidente, mas, o cargo é de Manoel Fabiano Ferreira 
Filho -  o Manezinho, quem já referenciei nesta coluna 
como tal e que também é primo de Zezinho Biliazzi, 
o vereador condenado por estelionato que se livrou da 
cassação. Ele conseguiu o improvável: habeas corpus!

★  ★ ★
Também o improvável aconteceu no âmbito da Jus

tiça Eleitoral, que demorou um ano para comunicar ao 
Legislativo barra-bonitense a condenação e a perda de 
mandato do referido vereador. E depois a Câmara, 'de
mocrática' que é levou meses para tomar uma decisão 
que deveria ser imediata. Por essas e outras é que os 
oponentes de Biliazzi não se conformam com o espírito 
de corpo cameral.

★  ★ ★
Nunca antes neste país, um presidente da Repú

blica teve tão alto índice de aceitação pela popula
ção -  nem mesmo quando Jânio Quadros colocava os 
sanduíches de mortadela no paletó e o palheiro na 
orelha. Lula emociona no discurso e mostra na prática 
que a mudança é possível. Até o governo tucano de 
Lençóis recebe atenção. Os recursos já ultrapassam a 
casa dos R$ 10 milhões.

★  ★ ★
Há muitas e significativas mudanças. Para melhor, 

claro. Nunca se viu tantos caminhões e carros pelas es
tradas e nas cidades. A economia vai bem e na contra
mão de direção de outras que outrora eram o 'must'. 
Chega a dar medo. Mais gente pode comer melhor, aces
sar coisas que até aqui lhes eram supérfluas, inclusive a 
educação universitária. Os de direita, claro, estão com o 
humor às avessas.

★  ★ ★
Distimia sistêmica. E estão revoltados porque agora 

é tão comum ver p. p. e pobre em aeroportos, conges
tionando o sistema e, em especial, tirando o 'glamour' 
antes exclusivo da 'high society'. Azar deles. Sociedade 
democrática tem que oferecer igualdade de condições, o 
que ainda está longe de acontecer no Brasil pseudo-neo 
liberal. Aqui ainda grassa o escravismo.

★  ★ ★
E para ficar no tema, mais uma vitória contra a preca- 

rização no mundo do trabalho sucroalcooleiro. A Justiça 
Federal condenou várias usinas da região de Araraquara 
a cumprirem com a lei 4870/65. Elas são obrigadas a 
cumprir com o PAS -  Programa de Assistência Social. A 
Federação de Empregados Rurais promete efeito cascata. 
Vai ingressar com a mesma ação por todo SP.

★  ★ ★
Essa lei obriga os produtores de cana (1%), açúcar 

(2%) e álcool (1%) a investir os percentuais sobre a 
venda desses em programas sociais, inclusive assistên
cia médica. De 1999 até hoje, com a pseudo-desregula- 
mentação do setor, tendo fim o Instituto do Açúcar e do 
Álcool -  lAA, cerca de R$ 3 bilhões de reais deixaram 
de ser investidos e agora a Justiça tenta reparar com as 
condenações.

★  ★ ★
Algumas empresas não acabaram com o programa, 

mas, se livraram da sua aplicação ampla a partir da ter
ceirização da mão de obra -  o que também, conforme 
julgados de 1a e 2a instâncias judiciais do trabalho, é 
ilegal. A idéia era a de que, em não havendo funcioná
rios, não seria necessária a manutenção do programa. 
O duro é que isso foi feito por empresas 'socialmente 
responsáveis'!

★  ★ ★
E por falar em 'responsabilidade', seis vereadores 

de Agudos, 'preocupados' com o desenvolvimento de 
projetos legislativos viajaram para Santos para o Con
gresso de Municípios. Certamente para o ano, quere
rão intercambiar com colegas de outros países. Não 
faz tempo, um grupo de parlamentares brasileiros foi 
flagrado em Buenos Aires em atividades de 'alto inte
resse' dos cidadãos.

★  ★ ★
Mas nem só de más notícias vivem os jornalistas. Há 

uma alvissareira que dá conta de que os nossos artistas- 
maiores André e Mateus estão aqui em São Paulo. Eles 
gravariam quarta-feira participação no programa Ter
ra Nativa com os irmãos Guilherme e Santiago. Como 
vencer o trânsito na capital é difícil, vão os parabéns por 
esta coluna mesmo. Qualquer dia, pessoalmente.

1 M O D E LO  11 A N O II COR 1 O PC IO N A IS  1 M O D ELO 1 1 A N O II COR 1 O PC IO N A IS  1
KADETT GL 1996 PRATA FIESTA 2000 BRANCO

MONZASL EFI 1993 CINZA FIESTAEDGE 2003 VERMELHO
VECTRACHALLANGE 2001 CINZA COMPLETO UNO MILLE EP 1996 VERMELHA

CELTA LIFE 2P 2005 AZUL UNOMILLE FIRE 2002 BRANCA
ASTRA GLS 2000 PRATA PALIO WEEKEND 2000 BRANCA

ASTRA HATCH 2004 PRATA COMPLETO+AR DIGITAL PALIO ELX 2001 AZUL COMPLETA-AR
ASTRA ELEGANCE 2005 BEGE AR BAIG-RODA-AR Dl PALIO EX 1999 VERDE

CORSA GL 1994 PRATA LIMP-DESMB UNO CS 1.5 1991 AZUL
MONZACLASS EFI 1993 CINZA CB-500 2002 PRETA

CORSA WIND 1999 VERMELHO CG-150 ESD 2005 PRETA
GOL 10001 1995 PRATA M.BENZ1113 1978 AZUL

JÂ  PENSOU EM TER SEU CAMINHÃO? ACIMA DO ANO 1994 FINANCIAMOS SEU PRÓPRIO VEÍCULO!
FAÇA UMA CONSULTA DE FINANCIAMENTO E REFINANCIAMENTO SE VOCÊ COMPROU CARRO EM OUTRO LU6AR, VENHA FAZER UMA CONSULTA DE FINANCIAMENTO 

TEMOS AS MELHORES TAXAS! ANTES DE FECHAR QUALQUER NEGÓCIO.

Fones:3264-3968 e 3264-3033
Av. Papa João Paulo II (ao lado do Auto Posto Leão) - Lençóis Paulista
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3.1.1.07 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E

Total de R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S

(=) RECEITA l íq u id a  OPERACIONAL

(=) LUCRO BRUTO

5 - D E S P E S A S 
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS
5.1.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS
5.1.1.02 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS
5.1.1.04 - DESPESAS GERAIS
5.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Total de D E S P E S A S

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL

Receitas/Despesas não Operacionais:

(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES

Provisão de Impostos: 
Participações e Contribuições:

(=)Total do PREJUÍZO do Período:

154.593,00 C

154.593,00 C

154.593,00 C

154.593,00 C

154.593,00 C

142.458,29 D 
5.103,78 D 
1.171,35 D 
3.183,70 D 
3.051,03 D

154.968,15 D

154.968,15 D

375,15 D

375,15 D

375,15 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2007 conforme documentação apresentada.

CRECHE DONA CHIQUINHA PEREIRA 

SILVETE APARECIDA GIMENES 
FUNÇÃO: PRESIDENTE 

RG: 25.046.441-X 
CPF: 145.622.768-86

SERGIO ROBERTO LEITE 

FUNÇÃO: CONTADOR 
CPF: 051.805.068-83 

TC/CRC: TCSP220941/O-9

EQUILIBRIO ESCRITORIO CONTABIL

BALANÇO PATRIMONIAL
0030 CRECHE DONA CHIQUINHA PEREIRA FOLHA : 000002
CNPJ: 45.837.556/0001-75 PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2007 A 31/12/2007

A T I V O P A S S I V O
C I R C U L A N T E C I R C U L A N T E

DISPONIVEL OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
BANCOS - CONTAS CORRENTES FOLHA DE PAGAMENTOS DE

NOSSA CAIXA S/A 0005-2 2.487,28D SALÁRIOS A PAGAR 5.430,78C
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS FÉRIAS A PAGAR 628,44C

ADIANTAMENTO AUTOMATICO DA 312,96D FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS
IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR 380,00C

INSS A COMPENSAR 51,25D ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
P E R M A N E N T E INSS A RECOLHER 3.610,49C

IMOBILIZADO FGTS A RECOLHER 771,20C
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E OUTRAS ENCARGOS

MICROCOMPUTADOR 1.098,00D SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS A 171,50C
MÓVEIS E UTENSILIOS EMPRÉSTIMO BANCO NOSSA CAIXA - 224,36C

MÓVEIS E UTENSILIOS 2.601,46D P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O
APARELHOS ELETRODOMESTICOS 728,23 D PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE

VEÍCULOS AUTOMOTORES PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADE
PERUA - GM-TRAFIC 23.800,00 D PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADE 26.672,69C

LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS
LUCROS ACUMULADOS

LUCROS ACUMULADOS DEZEMBRO 2006 8.369,61C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS

(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 375,15D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 13.496,40D
(-) DÉFICITS DE EXERCICIOS 1.308,34D

T O T A L  D O  A T IV O ............................................................. 3 1 .0 7 9 ,1 8  D T O T A L  D O  P A S S IV O ........................................................... 3 1 .0 7 9 ,1 8 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2007 conforme documentação apresentada.

CRECHE DONA CHIQUINHA PEREIRA SERGIO ROBERTO LEITE

SILVETE APARECIDA GIMENES FUNÇÃO: CONTADOR

FUNÇÃO: PRESIDENTE CPF: 051.805.068-83

RG: 25.046.441-X TC/CRC: 1SP220941/O-9
CPF: 145.622.768-86

COMUNICADO
fr ig o r ífic o  sa n to  ex ped ito  LTDA. toma público que recebeu da CETESB a Licença de Operação N.° 7002703, válida 
até 01/04/2011, para Reses (suínos), abate de à RUA EUROPA, 0, DISTRITO INDUSTRIAL, LENÇÓIS PAULISTA.

C E N T R O  E S P IR IT A  A N T O N IO  D E P A D U A

C N P J N ° 5 4 .7 2 4 .5 3 9 /0 00 1 -1 2

B A L A N Ç O  P A T R IM O N IA L  -  2007

A T IV O

C ircu lan te 3 .096 ,97

D ispon íve l 3 .096 ,97

R e a liza ve l a C urto  P razo 1 .299 ,30

E stoque 1 .299,30

P erm anen te 69.461,31

Im o b ilizad o 69.461,31

T O T A L  D O  A T IV O 73.8 57 ,5 8

P A S S IV O

C ircu lan te 2 .295 ,24

F o rn ece d o res 1 .141,27

O b rig a çõ e s  T ra b a lh is ta s 9 22 ,16

O u tra s  C o n ta s  a P agar 231,81

P a trim ôn io  L íqu ido 71.5 62 ,3 4

D e fic it E xe rc íc ios  A n te rio re s 71 .459 ,34

S u p e ra v it d o  E xe rc íc io 103,00

T O T A L  DO P A S S IV O 73.8 57 ,5 8

D E M O N S T R A Ç Ã O  D E R E S U L T A D O  - 2007

R E C E IT A S

C o n tr ib u içõ e s  A sso c ia tiva s 5 .587 ,60

E ven tos 18.388,41

D oa co e s  D ive rsas 1 .819,43

L iv ra ria 12 .450 ,36

R E C E IT A S  F IN A N C E IR A S

R en d im e n to s  s / A p lica çõ e s  F in an ce iras 8 ,45

T O T A L  D A S  R E C E IT A S 38.2 54 ,2 5

D E S P E S A S

D esp e sa s  c / S a lá rio s  e E nca rgos 8 .040 ,17

M a te ria is  de  C onsum o 1 .252,17

Im p re ssos  e M a te ria is  p / E scritó rio 94 ,76

E n e rg ia  E lé trica 2 37 ,26

D oaçãp  de  Le ite 3 .281 ,83

T e le fo ne 2 .579 ,66

D esp e sa s  com  E ven tos 9 .351 ,90

C on se rva çã o  e R ep a ro s  de  Ins ta la çõe s 1 .130,00

D esp e sa s  c / P rocessa m e n to  d e  D ados 122,80

D ep re c ia çõ e s 293,41

D esp e sa s  D ive rsas 38,58

F es ta s  e C o n fra te rn izaçõ e s 741,42

S e rv ico s  P re s ta d os  P essoa  Ju rid ica 56,00

D esp e sa s  F in an ce iras 3 42 ,90

C u s tos  P ro du tos  V e n d id o s 10 .588 ,39

T O T A L  D E S P E S A S 38.1 51 ,2 5

S U P E R Á V IT  DO E X E R C ÍC IO 103,00

R econ h ece m o s  a e xa tid ã o  do  p resen te  B a la n ço  G e ra l d a  e n tid a d e  e n ce rra d o  em

3 1 /1 2 /20 0 7 , no  seu  A tivo  e P ass ivo , bem  com o a D em o n s tra çã o  de  R e su lta d o  do
E d v a ld o  B e n to  M a c c o n i -  C o n ta d o r  C R C  1S P 1 56 2 4 9 /O -4

A d r ia n a  T o n io lo  J a c o n  -  P re s id e n te

DESTILARIA BERNARDINO DE CAMPOS S/A
Companhia Fechada - CNPJ n° 51.011.534/0001-54 
Assembléia Geral Ordinária - Convocação

São convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, que se realizará no dia 
29 de Abril de 2008, às 10:30 horas na sede social, na Fazenda São José, Bairro São José, município de 
Bernardino de Campos, Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) prestação de 
contas dos administradores, exame, discussão e votação do Balanço Patrimonial e das demonstrações financei
ras relativas ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2007; b) deliberar sobre a destinação do 
resultado do exercício; c) eleição do Conselho de Administração e fixação das respectivas remunerações; 
d) eleição de membros da Diretoria e fixação das respectivas remunerações. Isso posto ficam os senhores acio
nistas convocados para a assembléia supra mencionada, ressalta-se que, não havendo quorum para instalação 
dos trabalhos da assembléia em primeira convocação, ficam os senhores acionistas desde já, convocados para 
uma segunda reunião a se realizar no mesmo dia, local, 30 (trin ta ) minutos após a primeira chamada, 
com qualquer número de acionistas presentes. Comunicamos que se encontra à disposição dos senhores 
acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o art.133 da Lei n° 6 .404/76 , com as alterações 
da Lei n° 10.303/2001, relativos ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2007. Bernardino 
de Campos, SP, 17 de Março de 2008. A ntonio Durval Boso -  Membro -  Conselho de Administração.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 049/2008 -  Processo n° 092/2008 

Objeto: registro de preços para aquisição de tijolos -  Tipo: Menor pre
ço -  Recebimento das propostas e das amostras: 15 de abril de 2008 às 
09:30 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, 02 de abril de 2008. JÚLIO ANTONIO GONÇAL
VES - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 051/2008 -  Processo n° 094/2008 

Objeto: registro de preços para aquisição de areia grossa e diversos 
tipos de pedra britada -  Tipo: Menor preço -  Recebimento das propos
tas e sessão de lances: 15 de abril de 2008 às 14:00 horas -  O edital 
completo encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br 
-  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14- 
3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 02 de abril 
de 2008. Jú l io  a n t o n io  Go n ç a l v e s  - Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 3 de Abril de 2008. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 113,04.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Waldir Gomes, Diretor Administrativo Substituto da Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do 
artigo 59 da Lei Orgânica do Município, torna público os seguintes atos 
oficiais:
Lei 3.822 de 1°.04.2008..........................Autoriza a Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista a receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do 
Estado de São Paulo, recursos financeiros a fundo perdido para execução 
de obras de infra-estrutura urbana em vias públicas do Conjunto Habita
cional Lençóis Paulista A.
Lei 3.823 de 1°.04.2008..........................Autoriza a Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista a receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do 
Estado de São Paulo, recursos financeiros a fundo perdido para realização 
de obras de equipamentos comunitários do Conjunto Habitacional Maestro 
Júlio Ferrari.
Lei 3.824 de 1°.04.2008..........................Dispõe sobre a concessão de di
reito real de uso em área de terreno do Município a favor de Scudelette & 
Souza Ltda.
Lei 3.825 de 1°.04.2008..........................Dispõe sobre a concessão de di
reito real de uso em área de terreno do Município a favor da empresa Terra 
Verde Desenvolvimento de Florestas e Áreas Nativas Ltda.
Decreto 83 de 1°.04.2008..........................Abre, nos termos da Lei Mu
nicipal n° 3.822 de 1° de abril de 2008, crédito especial no valor de R$ 
160.000,00 para suprir com as despesas decorrentes da execução de obras 
de infra-estrutura urbana em vias públicas do Conjunto Habitacional Len
çóis Paulista a .
Decreto 84 de 1°.04.2008..........................Abre, nos termos da Lei Mu
nicipal n° 3.823 de 1° de abril de 2008, crédito especial no valor de R$ 
59.312,00 para suprir com as despesas decorrentes da realização de obras 
de equipamentos comunitários no Conjunto Habitacional Maestro Júlio 
Ferrari.
Decreto 85 de 2.04.2008..........................Dispõe sobre a homologação do
Concurso Público referente ao Edital n.° 01/2008 para os cargos de: Agen
te da Conservação e Limpeza, Agente de Construção e Manutenção (Pe
dreiro), Agente de Serviços Urbanos, Auxiliar da Manutenção (Servente 
de Pedreiro), Mecânico (Veículos Leves), Mecânico (Veículos Pesados), 
Monitor de Treinamento (Costureiro), Motorista, Agente Administrativo, 
Agente de Saúde, Fiscal de Obras, Técnico em Edificações, Assistente So
cial, Fonoaudiólogo, Médico Neuropediatra, Médico Ortopedista e Médico 
Pediatra.
Portaria 198 de 25.03.2008.......................Abre nos termos da Lei Munici
pal n° 3.660/06, processo administrativo em relação a funcionário público 
portador da Cédula de Identidade RG n° 33.195.963-X.
Portaria 209 de 31.03.2008......................Nomeia Renato Baragati Cassini
para o cargo de Assistente Técnico Administrativo.
Portaria 210 de 31.03.2008......................Nomeia Paula Aparecida de Oli
veira para o cargo de Assistente Técnico Administrativo.
Portaria 211 de 31.03.2008.....................Nomeia Eliana Novak Serutti
para o cargo de Assistente Técnico Administrativo.
Portaria 212 de 31.03.2008.........................Nomeia Valéria Benedita da
Silva para o cargo de Monitor de Creche.
Portaria 213 de 1°.04.2008.........................Exonera Paulo Sérgio Penazzi
do cargo de Agente da Construção e Manutenção (Pintor) -  a pedido.
Portaria 214 de 1°.04.2008.........................Declara sem efeito a Portaria n°
160 de 7 de março de 2008.
Portaria 215 de 1°.04.2008.........................Declara vago nos termos da Lei
Municipal n° 3.660/06, por motivo de aposentadoria, o cargo de Monitor 
Desportivo anteriormente ocupado por Valdimir Galli.
Portaria 216 de 1°.04.2008.........................Declara vago nos termos da Lei
Municipal n° 3.660/06, por motivo de aposentadoria, o cargo de Agente 
Administrativo anteriormente ocupado por Aparecida Nilcéia Placca.
Portaria 217 de 2.04.2008.........................Nomeia Cibele Terezinha Malagi
Carani Felipe para função temporária de Professor de Educação Básica I.

Lençóis Paulista, 2 de abril de 2008.

Waldir Gomes
Diretor Administrativo Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

a  Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, convoca, o(s) 
interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público 
abaixo identificado para o preenchimento de uma vaga, na Prefeitura 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: 001/2008 
Cargo: Médico Ortopedista
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista
Data : 7 de abril de 2008

Horário: 10h

01 -  Bruno de Faria Batista

Lençóis Paulista, 2 de abril de 2.008.-

Waldomiro Ponsoni Filho 
Comissão Municipal de Serviço Civil

COMUNICADO

O GRUPO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA TORNA PÚ
BLICA

a  Relação de estabelecimentos que receberam Licença de Funcionamento 
para exercício de suas atividades profissionais no mês de Março de 2008, 
com validade de 1(um) ano, estabelecimentos que receberam Cadastro por 
tempo indefinido e estabelecimentos que foram multados por Falta de Li
cença de Funcionamento.

l ic e n ç a  d e  f u n c io n a m e n t o :

1- José Pascoal Cortez, R. Geraldo Pereira de Barros, 332, Centro, Con
sultório Médico; 2- Isabel Cristina Barreto ME, R. Camilo da Cunha, 020, 
Vila São João, Comércio varejista de carnes; 3- Valdir de Lima Freitas, R. 
Djalma de Oliveira Lima, 814, Vila Antonieta, Laboratório de Prótese den
tária; 4- Iracídio Antônio Semeghini Filho, R. Geraldo Pereira de Barros, 
332, Centro, Consultório Médico; 5- Doidão Com. de Prod. Alimentícios 
de Lençóis Ltda, R. Luiz Biral, 200, N. H. Luiz Zillo, Supermercado; 6- 
Beatriz Aparecida da Silva Bar ME, R. Dr. Gabriel de Oliveira Rocha, 61, 
Mamedina, Comércio varejista de bebidas; 7- Luciana Barbosa Martins 
ME, R. Ângelo Zacharias, 82, Jd. América, Mercearia; 8- Pedro Heiras 
Morales Lençois Paulista ME, R. Manoel Âmâncio, 858, Vila Édem, Mer
cearia; 9- Valdecy Aparecido Fonseca & Cia Ltda ME, Av. Cruzeiro do Sul, 
276, Vila Cruzeiro, Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 10- Francis
co B. de Oliveira ME, Av. Estados Unidos, 41, Jd. das Nações, Comércio 
varejista de bebidas; 11- Gilson Pascolat, R. Geraldo Pereira de Barros, 
350, Centro, Consultório Médico; 12- Isabel Cristina Barreto ME, R. Ca
milo da Cunha, 20, Vila São João, Minimercado; 13- Quitanda Gilioli Ltda 
Me, R. Pedro Natálio Lorenzetti, 729, Centro, Mercearia e Com. var. de 
hortifrutigranjeiros; 14- Ivone Ribeiro Lutero, R. Minas Gerais, 572, Jd. 
Alvorada, Mercearia; 15- Mercearia Prestígio Lençóis Ltda ME, Av. Do
mingos Giovanetti, 139, Júlio Ferrari, Mercearia; 16- Elisandra Altafim, 
Av. Brasil, 506, Centro, Consultório de psicologia; 17- Alice Miesse Alves 
Lençóis Pta ME, R. Colômbia, 564, Jd. das Nações, Comércio varejista de 
bebidas; 18- Frigol Comercial Ltda, R. Dr. Gabriel de Oliveira Rocha, 704, 
Mamedina, Restaurante; 19- Maria Isabel dos Santos Lençóis Pta ME, R. 
dos Beija-flores, 289, Jd. Nova Lençóis, Lanchonete; 20- Orlando Credí- 
dio Filho, R. Geraldo Pereira de Barros, 332, Centro, Consultório Médi
co; 21- Cristina Maria Clarindo ME, R. Cel. Joaquim Gabriel, 14, Centro, 
Comércio varejista de bebidas; 22- Yasuo Chiba ME, Av. Osaka, 085, Jd. 
Itamaraty, Lanchonete; 23- José Soares dos Santos ME, R. Alexandre Rai
mundo Paccola, 379, Parque R. Rondon, Comércio varejista de bebidas; 
24- Maicon Willian Fernandes ME, R. Luiz Biral, 141, N. H. Luiz Zillo, 
Comércio varejista de bebidas; 25- Valdecy Aparecido Fonseca & Cia Ltda 
ME, Av. Cruzeiro do Sul, 276, Vila Cruzeiro, Comércio varejista de carnes; 
26- José Vicente Merlin Lençóis Paulista ME, Av. das Andorinhas, 465, Jd. 
Nova Lençóis, Mercearia; 27- Dirce de Oliveira Mernichi Lençóis Paulista 
ME, R. Mato Grosso, 573, Vila Cruzeiro, Comércio varejista de bebidas;
28- Aparecida Frias de Oliveira Bar E Mercearia ME, R. São Thiago, 656, 
Zona Rural -  Ch. São Judas, Comércio varejista de bebidas e Mercearia;
29- Maclab Laboratório de Ânal. Clinicas Ltda, R. Piedade, 310, Centro, 
Serviços de diagnóstico; 30- Renato César de Sousa Lençóis Paulista ME, 
R. Aimorés, 240, Cachoeirinha, Com. Varej. Balas e Semelhantes; 31- Âma- 
rildo Luiz Príncipe ME, R. Manoel Âmâncio, 668, Mamedina, Comércio 
varejista de carnes; 32- A. L. Ribeiro Lençóis Pta ME, R. Rio Grande do 
Sul, 261, Vila Cruzeiro, Restaurante; 33- Ambiental Qualidade de Vida no 
Trabalho Ltda, R. Edy Eurípedes Coneglian, 038, Centro, Consultório Mé
dico; 34- Valdir Lessi Bar ME, Av. Aviador José Ângelo Simioni, 075, Jd. 
Monte Âzul, Comércio varejista de bebidas; 35- Carlos Orlando Carraro, 
R. Geraldo Pereira de Barros, 332, Centro, Consultório Médico; 36- Maria 
de Cassia Pereira Mercearia ME, R. José Raphaele, 361, Jd. Maria Luiza, 
Comércio varejista de bebidas e Mercearia; 37- Danielle Regina da Silva 
Lençóis Pta ME, Av. Luiz Boso, 075, Jd. Primavera, Comércio varejista de 
bebidas; 38- José Edmundo Rossini ME, R. Raposo Tavares, 156, Jd. Ubi- 
rama, Mercearia; 39- A. R. Coelho Comércio de Doces Ltda ME, R. XV de 
Novembro, 416, Centro, Com. Varej. Balas e Semelhantes.

e st a b e l e c im e n t o s  q u e  r e c e b e r a m  o  c a d a s t r o  po r  
t e m p o  in d e f in id o

1- Associação Nossa Senhora da Piedade, R. Amélia Moretto Paccola, 058, 
Vila Contente, Albergue assistencial; 2- Valdeci Pereira, R. Ângelo Paccola 
Primo, 089, Jd. Santana, Ambulante; 3- Âna Cristina Rodrigues Pescara, R. 
Camilo Pietrarróia, frente n° 330, Parque R. Rondon, Ambulante.

e st a b e l e c im e n t o s  q u e  fo r a m  m u lta d o s

1- José Edmilson dos Santos Bar -  ME, R. Maranhão, 096, Vila Cruzeiro, 
Comércio varejista de bebidas; 2- Comercial São Jorge de Lençóis Ltda, R. 
Cristóvão Colombo, 355, Vila contente, Comércio de sucatas; 3 -  Leonice 
Aparecida de Oliveira Lençóis Paulista -  Me, R. Momo Tranquilo, 146, N. 
H. Luiz Zillo, Padaria.

Lençóis Paulista, 01 de Abril de 2008.

Dra. Cristina Consolmagno Baptistella 
Coordenadora de Saúde Comunitária

Publicado no jornal O Eco, no dia 3 de Abril de 2008. Na página A6. Valor da publicação R$ 681,51.

http://www.lencoispaulista.sp.gov.br


B A I R R O S

Mulheres ganham 
curso de artesanato

Ong Nossa Terra soltou mais de 30 mil peixes no rio Lençóis, no domingo 30; projeto está na terceira edição

Chance à vida
Ong Nossa Terra solta mais de 30 mil peixes no rio Lençóis; iniciativa faz parte do 
projeto de reintrodução de espécies da ictiofauna e chega à terceira edição

Vinte mulheres participam do curso no Centro Comunitário

Da Redação

A equipe da Ong (Orga
nização não-governamental) 
Nossa Terra soltou mais de 30 
mil peixes no rio Lençóis no 
domingo, dia 30. A iniciativa 
faz parte do projeto de rein- 
trodução de espécies da ictio- 
fauna e chega à sua terceira 
edição em 2008. Os pontos de 
soltura não serão divulgados 
para evitar a pesca predatória. 
O projeto é realizado em par
ceria com CPFL (Companhia 
Paulista de Força e Luz) e este

ano ganhou apoio do Grupo 
Lwart.

Segundo a comissão téc
nica da Ong, desde que o 
projeto começou, em 2006, 
já foram reintroduzidos mais 
de 100 mil peixes no rio Len
çóis, de espécies como bagre, 
curimbatá e lambaris, encon
tradas no sistema do rio Tietê, 
do qual o rio Lençóis faz par
te. O sistema hidrográfico, há 
pouco mais de 50 anos, abri
gava várias espécies, inclusive 
pacus, dourados e até o jaú, 
mas os peixes desapareceram

com a degradação do rio. A 
Nossa Terra tem relato de pes
cadores que encontraram pei
xes com mais de três quilos 
depois que a reintrodução co
meçou. As espécies levam em 
média um ano para atingir a 
idade adulta.

De acordo com nota envia
da à imprensa pela Nossa Ter
ra, o projeto tem cunho téc
nico, o objetivo de repovoar 
o rio Lençóis, e tem um lado 
social, já que muitas pessoas 
ainda praticam a pesca como 
forma de subsistência.

Os procedimentos aten
dem às normas técnicas exi
gidas pelo Ibama (Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais).

Por último, a comissão da 
Ong informou que antes de 
realizar a soltura adota alguns 
procedimentos, como análise 
química da água, para verifi
car as condições químicas, de 
temperatura e de pressão, e on
de exista alimento para as es
pécies. Esta é uma garantia de 
que os peixes vão conseguir se 
desenvolver até a idade adulta.

O Centro Comunitário 
do Jardim Nova Lençóis 
e do Jardim Nações virou 
sala de aula para aproxi
madamente 20 mulheres, 
de diversas faixas etárias. 
Desde março, elas par
ticipam de um curso de 
artesanato oferecido pela 
diretoria de Assistência e 
Promoção Social.

O curso é uma iniciativa 
do poder público e da As
sociação de Moradores dos 
dois bairros. As aulas acon
tecem toda quarta-feira de 
manhã. A duração do curso 
é de nove meses.

Segundo a professora 
Maria Ângela Almeida Leo
nel, as alunas vão aprender 
várias técnicas de artesana
to, como bordado em chi
nelos, macramê, bordado 
em tecidos e crochê.

Maria Ângela ressalta 
que o curso é uma oportu
nidade para que as mulhe

res do bairro tenham uma 
fonte de renda, garantindo 
certa independência finan
ceira em relação aos parcei
ros. Luzia dos Santos, alu
na do curso, por exemplo, 
conta que já tem duas en
comendas de chinelos com 
alças decoradas.

Já Maria das Dores Lima 
da Silva também ressaltou 
a importância de fazer o 
curso. "Acho bom porque 
estou aprendendo cada dia 
uma coisa nova e arejando 
a cabeça dos problemas de 
casa, além de ajudar no or
çamento também".

No grupo existem ainda 
casos interessantes, como o 
de Clarice Marques de Oli
veira e Ana Érica de Oliveira, 
mãe e filha que comparti
lham juntas o aprendizado. 
"É bom porque assim nós 
podemos aprender, descon
trair e relaxar juntas", diz a 
filha Ana Érica.

M ELHOrES 2007

O evento
mais esperado do ano !

OS MELHOreS ESTArÀO LÁ
12
de Abril às 20h30
Clube Esportivo Marimbondo 
Santa Esmeralda Banda & Coral
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A médica Maria Lúcia foi a Igaraçu para explicar melhor como funciona o programa Saúde Escolar

Olho médico

E D U C A Ç Ã O

Professores fazem  
planejamento de 
grade curricular

Professores da escola Paulo Zillo durante reunião

Gerente de programas de saúde do Sesi (Serviço Social da Indústria) visita 
unidade de Igaraçu do Tietê e detalha como é aplicado o serviço nas escolas

Sandro Alponte

A médica Maria Lúcia Fa
ria, gerente de programas de 
saúde do Sesi (Serviço Social 
da Indústria) de São Paulo es
teve em Igaraçu do Tietê on
tem e se reuniu com a direção 
da escola do Sesi no municí
pio e membros da diretoria 
de Saúde.

A visita foi motivada por 
uma matéria divulgada pe
lo jornal O ECO, na edição 
do sábado 29, que tratava do 
atendimento para mais de 
200 crianças e adolescentes da 
citada escola. O Sesi fez uma 
avaliação na unidade, no ano 
passado, que constatou: es
tudantes com idade entre 6 
e 14 anos apresentavam pelo 
menos uma alteração clínica 
ou algum quadro que pedisse 
tratamento médico. Triagem 
promovida pelo Sesi encon
trou crianças com problemas 
de pele, verminoses e altera
ções de peso e estatura.

Segundo Maria Lúcia, al
guns pontos não ficaram es
clarecidos na reportagem, co
mo, por exemplo, o número

de crianças apontados pela 
triagem nem sempre corres
ponde ao número de crianças 
que precisam de tratamento. 
"O que é detectado na triagem 
pode ser ou não confirmado 
pelo especialista. O importan
te é que a alteração seja iden
tificada porque prevenção é is
so, ou seja, cuidar hoje do dia 
de amanhã", ressalta. "Nosso 
objetivo é trabalhar com as 
crianças desde pequenas para 
que cresçam com noções de 
saúde e tenham suporte para 
que se tornem adultos saudá
veis, felizes e cidadãos com 
mais condição de vida".

Maria Lúcia também res
salta que não é possível com
parar os números do progra
ma realizado pelo Sesi com 
o da rede pública de saúde. 
"Para haver a comparação, as 
outras escolas teriam que ter 
levantamento de parâmetros 
iguais aos nossos, mas esse 
programa é específico das es
colas do Sesi e por isso não 
tem como comparar", explica. 
"Posso comparar dentro do 
próprio Sesi uma escola com 
a outra ou uma região com a

outra", completa.
Contestações à parte, a 

médica apontou as alterações 
mais comuns entre os alunos 
da unidade de Igaraçu. "A 
gente tem alterações signifi
cativas e verminose é um pro
blema bastante encontrado. 
Porém temos alterações nas 
carteiras de vacinação, como 
falta do reforço. Em outras 
regiões a obesidade infantil 
é uma preocupação muito 
grande e nós damos muita 
atenção para essa questão, 
ou seja, corrigir o sobrepeso 
ainda na fase de crescimento 
onde é mais fácil".

Em Igaraçu, a triagem do 
ano passado, com 227 dos 245 
alunos do Sesi, constatou-se 
que estudantes apresentaram 
pelo menos uma alteração clí
nica ou algum quadro que pe
disse tratamento médico.

O p r o g r a m a
O programa Saúde Escolar 

existe há sete anos nas unida
des do Sesi e em Igaraçu foi 
implantado há três. "Temos 
como objetivo levar uma 
condição preventiva de saúde

para os alunos dessas escolas. 
São alunos de 6 a 14 anos 
que são avaliados para detec
tar precocemente alterações 
de saúde nessas crianças", 
informa a médica. "Então é 
feita triagem visual, ortopé
dica, dermatológica, peso e 
estatura, análise de carteira de 
vacinas e coleta de material 
biológico para exames".

As crianças que apresen
tam uma ou mais alteração 
nessa triagem são convo
cadas pelo pediatra para 
avaliação. "São avaliadas pe
lo pediatra e recebem toda 
a orientação preventiva, são 
analisadas alterações de cres
cimento e o resultado dos 
exames", define Maria Lúcia.

O programa é realizado 
uma vez por ano e o atendi
mento pelo pediatra pode ser 
resolutivo ou não. "Se não for 
resolutivo e essa criança preci
sar de um acompanhamento, 
aí o município ampara. E é isso 
que acontece aqui em Igaraçu. 
Temos todo apoio da área de 
saúde do município para dar 
continuidade no tratamento 
dessas crianças", finaliza.

O governo do Estado de 
São Paulo, por meio da Se
cretaria de Educação lançou 
ontem uma nova proposta 
curricular para ser aplicada 
de quinta a oitava séries do 
ensino fundamental, a par
tir deste ano.

A iniciativa, segundo 
informações da secretaria, 
foi tomada porque nos úl
timos anos a rede estadual 
de educação não tinha uma 
base curricular comum e os 
professores definiam isola
damente o que seus alunos 
deveriam aprender. A par
tir de agora a Secretaria de 
Educação vai indicar o que 
o aluno deve minimamen
te conhecer.

Para que a proposta 
possa ser efetivada em sala 
de aula, todos os professo
res da rede pública das es
colas do Estado passaram 
por um planejamento, na 
segunda 31 e terça-feira 1°. 
Nesses dois dias, conhece
ram a nova proposta.

Em Lençóis Paulista, a 
escola Dr. Paulo Zillo reu
niu seu corpo de profes
sores em uma sala cedida 
pelo Centro Municipal de 
Formação Profissional para 
discutir e elaborar o plane
jamento de cada disciplina

para este ano.
Para realizar a tarefa, os 

professores utilizaram 75 
livros, denominados Ca
dernos do Professor, que 
foram elaborados para ser
vir de guia para preparar o 
planejamento. O material 
foi desenvolvido por 40 
educadores contratados pe
la Secretaria de Educação e 
compreende todo conteúdo 
de quinta a oitava série, de 
cada disciplina:português, 
matemática, história, geo
grafia, ciências.

Para Tatiana Maria Ne
ge, vice-diretora da escola, 
a proposta é positiva por
que tenta mudar o foco, 
que antes era majoritaria- 
mente ligado ao conteú
do, para se direcionar mais 
para o desenvolvimento de 
competência e habilidades 
do aluno. "Agora o alu
no não vai mais simples
mente adquirir conteúdos 
da forma tradicional. O 
professor transmitindo o 
conhecimento e o aluno 
recebendo, ele vai apren
der a usar esses conteúdos 
em sua vida prática. É isso 
que a secretaria chama de 
desenvolver outras habili
dades e competências", en
sinou Nege.

a g u d o s

Jogos movimentam o campeonato Amador
Começou no domingo 30 

o Campeonato Amador de Fu
tebol de Agudos. Os dois jogos 
da primeira rodada aconteceram 
no estádio Achilles Sormani, na 
vila Professor. As partidas regis
traram bom público. Antes do 
apito inicial, teve chuva de fogos. 
A competição é promovida pela 
diretoria de Esportes de Agudos.

No primeiro jogo, o Boca Ju
nior venceu o Palestra por dois 
a zero. A vitória do Boca foi ga
rantida com Adriano Pereba, 
que marcou aos 33 minutos da 
primeira etapa e com o goleiro

Marcelo, que converteu pênalti 
aos 45 do segundo tempo. No 
jogo de fundo, o Caçula/Borebi 
venceu o Flamengo por um a ze
ro - gol de Zeca.

No domingo 6, tem mais 
rodada no estádio Achilles Sor- 
mani. Às 14h, o Internacional 
pega o Paulista. Às 16h, Borebi 
enfrenta o Cianorte.

Lance da partida entre 
Flamengo e Caçula/Borebi, 
no estádio Achilles Sormani

C OP A  T V  T E M

Lençóis e Alfredo Guedes jogam hoje no Tonicão
Hoje tem mais rodada 

pela 10® Copa TV Tem de 
Futsal. Na primeira partida, 
que acontece às 20h, a UME/ 
Elétrica Pittoli, que represen
ta o bairro rural de Alfredo 
Guedes, encara a agremiação 
de Bariri. Às 21h, Reginópolis 
joga contra Borborema. En
cerrando a rodada, às 22h, a 
UME/Lençóis enfrenta a re-

presentação de Tarumã. Os 
jogos acontecem no ginásio 
de Esportes Antonio Loren- 
zetti Filho, o Tonicão, em 
Lençóis Paulista.

Os jogos são válidos pela 
segunda fase da competição. 
A equipe de Alfredo Guedes 
está no grupo 26, junto com 
Barra Bonita e Bariri. A UME/ 
Lençóis está no grupo 27, que

tem ainda os times de Cabrá- 
lia Paulista e Tarumã.

Na terça-feira 8, no ginásio 
de esportes governador Mário 
Covas, em Borebi, a UME/ 
Elétrica Pittoli encara Barra 
Bonita, em partida que está 
marcada para as 21h. Antes, 
às 20h, Jafa pega Arealva. No 
último jogo da noite, às 22h, 
Borebi enfrenta Vitoriana. Bo

rebi está no grupo 19, junto 
com Vitoriana e Boracéia.

Ainda na terça-feira 8, a 
equipe de Agudos vai até Dois 
Córregos para encarar a equi
pe de Lins. O jogo está mar
cada para as 20h no ginásio 
municipal de Dois Córregos. 
A equipe agudense está no 
grupo 22 que tem ainda Cha- 
vantes e Lins.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Aviso de Licitação -  Pregão n° 050/2008 -  Processo n° 093/2008

Objeto: aquisição de duas motocicletas, zero km -  Tipo: Menor preço -  Re
cebimento das propostas e sessão de lances: 15 de abril de 2008 às 10:00 ho
ras -  O edital completo encontra-se disponível no site www.lencoispaulista. 
sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 
14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 02 de abril de 
2008. JÚLIO ANTONIO GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 3 de Abril de 2008. Na página A8.
Valor da publicação R$ 55,18.

T Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 
LENÇÓIS PAULISTA - I P R E M

Antonio Marcos Martins, Diretor do Instituto de Previdência Municipal de 
Lençóis Paulista - IPREM, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do arti
go 59 da Lei Orgânica do Município, torna público os seguintes atos oficiais:

Portaria n°. 013/2008 de 01.04.2008......Concede Aposentadoria Voluntária
por Tempo de Contribuição, com proventos integrais reduzidos em 10% ao 
funcionário público municipal Sr. Valdimir Gali, ocupante do cargo de Mo
nitor Desportivo.

Portaria n°. 014/2008 de 01.04.2008......Concede Aposentadoria Voluntária
por Tempo de Contribuição, com proventos integrais à funcionária pública 
municipal Sra. Aparecida Nilcéia Placca, ocupante do cargo de Agente Ad
ministrativo III.

Lençóis Paulista, 01 de Abril de 2008.

ANTONIO MARCOS MARTINS 
Diretor do Instituto de Previdência Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 3 de Abril de 2008. Na página A8. 
Valor da publicação R$ 102,49.

http://www.lencoispaulista


Nos últimos dias, o 
Governo do Estado, por meio 

da CDHU, lançou novas obras que 
vão beneficiar mais 40 mil pessoas 

com casas e urbanização.

Governo do Estado de São Paulo e CDHU.
Trabalhando todo dia para melhorar a condição de moradia das pessoas.
Depois de estudar as reais necessidades da população, que precisa de atendimento habitacional, a CDHU iniciou 

grandes projetos para construir novas unidades habitacionais e implantar programas de urbanização. Agora, 

metade das moradias que estão sendo construídas tem três dormitórios e todas contam com sistema de captação 

de energia solar, pé-direito mais alto, pisos, revestimento de azulejos no banheiro e na cozinha, medidores de 

água individualizados, além de outras benfeitorias. É por isso que a gente diz que é com tecnologia, pesquisa 

de opinião e muito trabalho que o Governo do Estado e a CDHU estão melhorando a habitação em São Paulo. 

O Governo e a CDHU trabalham sem parar, para que todo cidadão paulista tenha a casa com que sempre sonhou.

CDHU
SECRETARIA DE ESTADO 

DA HABITAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE

SÃO PAULO
TR A B A LH A N D O  PO R  VOCÊ
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Av. Pref. Jácomo N. Paccola, 589 
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Lençóis Paulista

Agito e diversão não faltaram em  

Lençóis Paulista no final de semana.
A galera se encontrou no Clube dos 

Amigos, na Four, na pizzaria Pramio e 

na lanchonete Bem bolado
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na reforma ganhe 
um belo brinde.

ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO
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Rodízio todas as quintas

DISK PIZZA

INDISCUTIVELMENTE A MELHOR!
PIZZAS LIGHT - PIZZAS DOCES - CALZONES - PORÇÕES - SUCOS - BATIDAS • BEBIDAS EM GERAL

AV. BRASIL, 722 - LENÇÓIS PAULISTA

ELEtbo veNT
Comércio de Ventiladores de Teto, 

Parede, Oscilante e Materiais Elétricos

Instalação 
Elétrica Residência, 

Comércio e Teiefonia

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

R. Pedro Natálio Lorenzetti, 836 - sala 4 - Centro - Lençóis Paulista

L o c a ç ã o  d o  P r o je to r  
(D a ta sh o w )

Av. M anoel Haggi Filho, 261  '

Parque Sm eralda - Agudos (SP) 
Tel.s 14-32623590 - 97010692


