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F A C I L P A

Presidente 
faz balanço 
da feira

A 31 ® Facilpa termi
nou na segunda-feira 4, 
com chuva de fogos e um 
público menor do que o 
esperado, segundo o pre
sidente da feira, Benedito 
Martins. Os números ainda 
não foram finalizados, mas 
a estimativa é que de 170 
a 180 mil pessoas tenham 
passado pelo recinto José 
Oliveira Prado entre os dias 
24 de abril e 5 de maio. O 
mau tempo, que começou 
na terça-feira 29 e conti
nuou até a sexta-feira 2, 
foi o que afastou o público 
da feira, na opinião de Di
to Martins. ►► Página A2

DER promete 
melhorias na 
Osny Matheus
Grupo de políticos lençoenses esteve na diretoria regional na 
terça-feira 6 e conseguiu acostamento e tachões para trecho 
compreendido entre a Marechal Rondon e a Facol

Trecho entre a rodovia Marechal Rondon e a Facol terá acostamento pavimentado e tachões

A diretoria regional do DER 
(Departamento de Estradas de 
Rodagem) de Bauru prome
teu melhorias para a rodovia 
Osny Matheus (SP-261), no 
trecho compreendido entre a 
Marechal Rondon e a Facol. 
As benfeitorias, que consistem 
em acostamento no perímetro 
de cerca de cinco quilôme
tros, implantação de tachões

e pintura de faixas pode co
meçar ainda esta semana, de 
acordo com o diretor regional 
Denis Paulo Nogueira Lima. 
Na reunião, Lençóis Paulista 
foi representada pelo prefeito 
José Antonio Marise (PSDB) 
e pelos vereadores Claudemir 
Rocha Mio (PR), o Tupã (PR), 
Manoel dos Santos Silva (PS
DB), o Manezinho, e Ailton

Tipó Laurindo (PV). Tupã le
vou para reunião fotografias, 
notícias de acidentes registra
dos no trecho, inclusive com 
mortes, e um abaixo-assinado. 
Além de melhorias a curto pra
zo, o diretor regional se com
prometeu a apresentar projeto 
para a construção de rotatórias 
vazadas na superintendência 
estadual do DER. ►► Página A3

L E G I S L A T I V O

Câmara aprova mudança 
para o Conselho Tutelar

A Câmara de Vereadores de 
Lençóis Paulista aprovou por 
unanimidade e em regime de 
urgência um projeto de lei que 
altera a forma de fiscalização 
das ações dos conselheiros tu
telares no município. A partir

A R E I O P O L I S

Festa de 48 
anos terá

de agora, o Conselho Tutelar 
fica sob a responsabilidade do 
CMDCA (Conselho Munici
pal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente). O projeto é 
de autoria do prefeito José An
tonio Marise. ►► Página A5

P A U L I S T Ã O

Hoje tem 
pôster do

desfile cívico Palmeiras
►► Página A6 ►► Página A8

D I A  DAS MÃE S

E M B R U L H A D O  PARA PRESENTE
A procura pelo presente para o dia das mães, comemorado no dom ingo 11, já começou no comércio lençoense, pelo menos nas lojas 
de roupas e calçados. Para fisgar os consumidores, as lojas capricharam na decoração das vitrines, abasteceram os estoques e oferecem 
preços e promoções especiais. Nas lojas de eletroeletrônicos, o movimento ainda é fraco. A aposta do setor é que os consumidores 
cheguem neste final de semana, uma vez que para a maioria o pagamento ainda não saiu. ►► Página E1
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150 anos  ̂ 210 páginas e uma bela História
Tenha em casa o livro 'Lençóis Paulista 

conta sua história -150 anos'
Pontos de Venda:

Jornal O Eco| Lençóis Revistas| Psiu! | Banca do Correia 
Didática I Banca do Posto Tigrão | Planet Sound

R$ 49,9(1
à vista

ou 2x no cheque pré
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Portões fechados
Facilpa termina com show de João Neto & Frederico e público menor que o 
estimado; chuva foi o principal ponto negativo deste ano, segundo presidente

Fotos: Fernanda Benedetti

Sandro  Alponte

A 31® Facilpa (Feira Agro
pecuária, Comercial e In
dustrial de Lençóis Paulista) 
terminou na segunda-feira 4, 
com um público menor do 
que o esperado, segundo o 
presidente da feira, Benedito 
Martins. Os números ainda 
não foram finalizados, mas 
a estimativa é que de 170 a 
180 mil pessoas tenham pas
sado pelo recinto José Olivei
ra Prado entre os dias 24 de 
abril e 5 de maio.

O mau tempo, que come
çou na terça-feira 29 e conti
nuou até a sexta-feira 2, foi o 
que afastou o público da feira, 
na opinião de Dito Martins. 
"Os shows foram prejudicados 
assim como as atividades dos 
rodeios, exposição de animais, 
leilões. Enfim, não tivemos 
uma Facilpa normal", avalia o 
presidente. "Se excluirmos os 
dias de chuva, tudo ficou den
tro do contexto e do esperado".

Dito Martins discorda que 
apenas o último final de se
mana teve bom movimento. 
"De quinta até a segunda- 
feira, feriado municipal, foi 
muito bom. No show do Jeito 
Moleque, na segunda, tinha

Com show da dupla João Neto & Frederico aconteceu o encerramento da Facilpa na segunda-feira 5

quase 35 mil pessoas dentro 
do recinto. É um volume de 
gente absurdo para uma cida
de do porte da nossa", decla
ra o presidente. "E olha que 
subiram no palco tarde, mas 
em função do próprio grupo, 
que inclusive se justificou na 
hora do show".

Porém, o fim de semana 
de tempo bom (apenas com 
queda de temperatura, mas co

mum para o período de feira) 
animou a comissão organiza
dora. "Depois de uns dias ruins, 
voltamos bem com o Roupa 
Nova no sábado, o Daniel no 
domingo com entrada gratuita 
lotou o recinto e na segunda- 
feira, João Neto & Frederico, o 
show adiado da sexta-feira an
terior, teve um excelente públi
co mesmo sendo na segunda", 
comentou Dito Martins. "Se o

tempo não tivesse atrapalhado 
a dupla de ter se apresentado 
no dia marcado, teríamos, com 
certeza, um show com o públi
co bem maior. Mas mesmo as
sim, no momento em que fui 
fazer o encerramento, agradeci 
o público que estava ali presen
te que não era pouco. As arqui
bancadas e camarotes estavam 
lotados. E na arena também 
tinha muita gente", ressalta.

Circuito de rodeio em touros distribui R$ 40 mil em prêmios

Investimento em rodeios 
deve ser maior em 2009

Encerrada a feira deste 
ano, a comissão organiza
dora já pensa em 2009. "Vou 
para Jaguariúna neste fim de 
semana e no outro, para ver 
a festa de lá e ver se há algo 
de diferente para implantar
mos aqui e melhorar a Facil- 
pa", diz Martins. "Temos que 
trazer recursos para a feira, 
patrocínios, venda de áreas, 
enfim, algo para facilitar o 
acesso do público à feira".

A comissão deve analisar 
em breve, segundo Dito Mar
tins, a melhor data, como 
aumentar dias de rodeios e 
os novos tipos de montaria. 
"A gente já renovou com o 
parque por mais dois anos 
e devemos fazer o mesmo 
com a cervejaria", adianta 
o presidente. "Não vamos e 
não tem como agradar todo 
mundo, afinal são quase 200 
mil pessoas que passam por 
aqui. Então é reclamação 
do restaurante que atrasa ao

servir, do estudante que não 
trouxe a carteirinha na hora 
de entrar, do jornalista que 
quer entrevista mais rápido, 
mas nem tudo sai como a 
gente quer", explica Martins.

As principais mudanças 
para 2009 devem ocorrer 
nos rodeios. "A grande ale
gria deste ano foi o Circuito 
Crystal de Rodeio em Touros 
que tem um nível absur
do. Então vamos aumentar 
os dias, as provas porque a 
Crystal também tem o ro
deio de cavalo", comenta 
Dito Martins. "Sem dúvida 
nenhuma o rodeio deste ano 
foi o ponto alto da feira".

A final do rodeio em 
touros ocorreu na segunda- 
feira . O peão Fabrício Al
ves, de Agudos, foi o cam
peão e levou prêmio de R$ 
10 mil. Ao todo, a organiza
ção distribui cerca de R$ 40 
mil em prêmios para os dez 
melhores colocados.

Com a coleta e o rerrefino, nós preservamos o meio ambiente 
fornecendo a destinação adequada para óleos lubrificantes usados 
ou contaminados de oficinas, indústrias, transportadoras, etc. 
Assim, garantimos a preservação dos recursos naturais 
e a continuidade do progresso.

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

Valorizando o homem, 
construindo o futuro.

www.grupolwart.com.br

http://www.grupolwart.com.br
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Divulgação

Reduza a 
velocidade
Marise, Tupã, Manezinho e Tipó pedem e o diretor do DER 
de Bauru promete melhorias em trecho de cinco quilômetros 
da Osny Matheus compreendido entre a Rondon e a Facol

Fernanda Benedetti

Ká t ia  Sartori

A lista de pedidos para me
lhorar a trafegabilidade da ro
dovia Osny Matheus (SP-300) 
junto ao DER (Departamento 
de Estradas de Rodagem) de 
Bauru e a Secretaria de Trans
portes é extensa e antiga. En
tretanto, esta semana surgiu 
uma boa notícia: melhorias 
no trecho compreendido en
tre a alça de acesso da rodovia 
Marechal Rondon (SP-300) e 
a Facol (Faculdade Orígenes 
Lessa) podem sair do papel.

O anúncio foi feito terça- 
feira 6, logo após uma reu
nião do prefeito de Lençóis 
Paulista, José Antonio Marise 
(PSDB), e os vereadores Clau- 
demir Rocha Mio (PR), o Tu- 
pã, Manoel dos Santos Silva 
(PSDB), o Manezinho, e Ail- 
ton Tipó Laurindo (PV) com 
o diretor regional do DER, 
Denis Paulo Nogueira Lima. 
O deputado estadual Pedro 
Tobias (PSDB) mandou co
mo representante seu assessor 
Rubens Benázio.

O diretor do DER prome
teu algumas melhorias para o 
trecho, como o recapeamento 
dos acostamentos e a instala
ção de tachões a cada quatro 
metros, o que deve ajudar a 
reduzir a velocidade e dificul
tar as ultrapassagens, além da 
pintura de faixas. O dinheiro 
vem de um fundo destinado 
à conservação de 1,4 mil qui
lômetros de estradas estaduais 
da região. O trabalho deve co
meçar hoje.

Em longo prazo, o grupo 
reivindica a implantação de 
rotatórias vazadas, que deve 
deixar o trecho mais urbani
zado. Mas a medida depende 
de aprovação de projeto pe
lo DER. "Vou transferir uma 
equipe que está trabalhando 
na região para realizar estas 
melhorias", prometeu Lima. 
O diretor do DER também se 
comprometeu a pedir outras 
melhorias, inclusive apresen
tar o projeto da rotatória na 
superintendência estadual do 
DER, onde tem reunião mar
cada para hoje.

As reivindicações de me
lhorias na SP-261, principal
mente no trecho compreendi
do entre a Marechal Rondon 
e o trevo da Facol (aproxima
damente cinco quilômetros),

Melhorias devem obrigar motoristas a reduzir velocidade

começaram há cerca de dois 
anos, com o vereador Tupã. 
Para a reunião de terça-feira, 
ele conta que apresentou um 
abaixo-assinado com 1,8 mil 
assinaturas e preparou um 
verdadeiro dossiê. "São ma
térias sobre acidentes que 
aconteceram naquele trecho 
nos últimos três anos, alguns 
com vítimas fatais, e também 
fotografias da rodovia", ex
plica Tupã. Este ano foi regis
trada a morte de um moto
ciclista naquele trecho. Já as 
assinaturas foram recolhidas 
com apoio da Facol, empre
sas e da comunidade católica 
de Lençóis Paulista.

"São medidas paliativas 
que visam, sobretudo, dimi

Prefeito e vereadores de Lençóis estiveram no DER na terça-feira e pediram melhorias para a SP-261

P O L I C I A

Encontrado corpo de homem no rio
O corpo de Celso de 

Moraes, 33 anos, que es
tava desaparecido desde 
o dia 30 de abril, foi en
contrado na terça-feira 6, 
por soldados do Corpo de 
Bombeiros de Botucatu. 
O grupo havia iniciado as 
buscas no dia 1° de maio.

Segundo testemu
nhas, Moraes teria caído 
da ponte localizada en
tre as vilas Repke e Maria 
Cristina, na noite do dia 
30 de abril. Há suspeitas 
de que o homem estava

Depois de seis dias de buscas, corpo de Moraes foi encontrado

embriagado. O corpo foi 
encontrado há cerca de 
quatro quilômetros de dis-

tância do local da queda. 
O sepultamento aconteceu 
na noite de terça-feira.

I G A R A Ç U  d o  T I E T Ê

Polícia apreende dois crânios humanos

nuir a velocidade. A prefeitu
ra já deu sua contrapartida, 
que foi a melhoria na ilumi
nação dos trevos. Sugerimos 
uma lombada eletrônica, 
mas nos explicaram que seria 
melhor a construção de uma 
rotatória vazada, o que exige 
a aprovação do DER. Agora 
acredito que diminuindo a 
velocidade, mesmo que te
nhamos um acidente, o risco 
de ter uma vítima fatal cai 
bastante", avalia Tupã.

Se o DER não atender às 
melhorias reivindicadas pa
ra Lençóis Paulista, Tupã diz 
que o próximo passo é tentar 
uma audiência com o secre
tário estadual de Transportes, 
Mauro Arce.

Estão sendo analisados no 
IML (Instituto Médico Legal) 
de Jaú dois crânios huma
nos encontrados em Igaraçu 
do Tietê na semana passada. 
Um deles estava próximo à 
estação rodoviária, na vila 
Nossa Senhora Aparecida 
e foi encontrado na tarde 
de sexta-feira 2. O outro foi 
apreendido pela Polícia Ci
vil no domingo 4, no jardim 
Novo Estilo.

A polícia suspeita que os 
crânios estavam com estu
dantes de Direito que parti
ciparam de encontro univer
sitário realizado em Igaraçu 
e Barra Bonita no último fim 
de semana. O delegado An- 
tonio Ângelo Meneghel ins
taurou inquérito para apurar 
de onde os crânios foram 
retirados. E, segundo ele, há 
uma informação de que um 
dos crânios tenha caído de 
uma caminhonete.

fa lso  s e q ü e s tr o
A Polícia Militar de Iga- 

raçu do Tietê alerta para o 
golpe do falso seqüestro. Nas 
últimas semanas, foram regis

trados mais de 20 boletins de 
ocorrência deste tipo.

O golpe consiste em fazer 
falsas ameaças, por meio do 
telefone, de que alguém da 
família foi seqüestrado e pe
dir que sejam feitos depósitos 
para que a 'suposta' vítima

seja liberada. A orientação da 
PM é para quem atender este 
tipo de ligação é desligar ime
diatamente o telefone. Outra 
orientação importante é nun
ca fornecer informações pes
soais, como nome dos paren
tes, para os 'sequestradores'.

A D R  I V E L
C O N C E S S IO N Á R IA  F IA T

CO N TR A TA -SE
*Recepcionista, oficina, sexo masc. 

*Mecânico c/ experiência 3 anos. 

*Eletrecista automotivo.

Enviar currfculum;
Rua: José Pacola, 63 - Lençóis Paulista

DIVELPA
O I S  P ~ T A

Cada chapa de aço preiiíada, peça projetada, pesquisa, tecnologia, todos os delalhes num Chevrolet são 
desenvolvidos por uma única razão: você. Um jeito de trabalharjque-começa na fábrica e se estende para -  
todas as concessionárias do Brasil, particularmente para as suas oficinas. Na prática, as coisas funcionam 
da seguinte maneira: a Chevrolet fabrica o seu carro, transmite todas as informações sobre ele para a - 
Rede Chevrolet e nós cuidamos dê você. É com você do início ao fim.

R e v isã o  na R e d e  C h e v ro le t m^is as peças
~  A  n n  I realmente 

***5 ít* R $ * * ^  precisam ser
Revisão de 26 itens conforme o Manual do seu Chevrolet. trocadas

Para qualquer modelo Chevrolet e todas as quilometragens

Quem exige o máximo em eficiência e qualidade vem pra Rede Chevrolet.

Agende jâ a sua revisão na concessionária DIVELPA - Fone: (14) 3269-1583
Revisão periódica segundo consta no Manual do Proprietário Chevrolet, válida para locJos os modelos Chevrolet, exceto veículos Diesel, para as quilometragens recomendadas pelo Manual do 
Proprietária Chevrolet: 3 parcelas fixas de RS 59,90, totalizando R$ 179,70 Valor apenas da mão-de-obra, peças não inclusas. Du, preço à vista RS 179,70, sendo valor apenas da mão-de-obra, 
peças não inclusas. Preços e condições válidos exclusivamente para vendas nas Concessionárias Chevrolet do Interior Paulista até 31/05/2008 ou enquanto durarem os estoques, podendo ser 
alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Para outros serviços não especificados, informe-se em sua concessionária Chevrolet. Manutenção indicada para os veículos que preservam as 
características originais de fábrica. Imagens não correspondem necessariamente aos produtos. Preserve a vida. Use cinto de segurança, www.chevrolet.com.br - SAC:0800 702 4200

£ coisa de amigo. De getí̂  que anda ao seu lado, 
se preoaiim cm o sat bem-estar, que anda e 
valoriza suas conquistas. Um toque de quan iwo 
mede ê àrqjs pra você ter a certeza de dteqar lá, 
smprdbimas, tranquilo.

Super Troca de Óleo

R$ 29.M
Veículos 8v de 1.0 a 1.8
Para outros modelos e serviços, 
consulte nossa equipe técnica

DIVELPA
C H E V R O L E T

Fone: (14) 3269-1581

http://www.chevrolet.com.br
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Apenas uma parte do problema
Um quarteto da política 

lençoense esteve na regional do 
DER (Departamento de Estra
das de Rodagem), em Bauru, na 
terça-feira 6, e voltou cheio de 
boas notícias. O grupo é forma
do pelo prefeito José Antonio 
Marise (PSDB) e pelos verea
dores Manoel dos Santos Silva 
(PSDB), o Manezinho, Ailton 
Tipó Laurindo (PV) e Claude- 
mir Rocha Mio (PR), o Tupã -  
que por sinal há cerca de dois 
anos encabeça um movimento 
que pede mais segurança na ro
dovia Osny Matheus (SP-261). 
Mais especificamente, Tupã 
quer segurança em trecho da 
rodovia compreendido no pe
rímetro urbano de Lençóis Pau
lista, entre a Marechal Rondon 
(SP-300) e a Facol (Faculdade 
Orígenes Lessa).

O que o grupo conseguiu do 
DER foi a promessa de melho
ria no acostamento -  que em 
muitos trechos não existe -  e 
um reforço na sinalização. Na 
visão de Tupã, a melhor forma 
de evitar acidentes, e sobretudo 
mortes, é fazer com que os mo
toristas andem mais devagar.

O trecho de aproximada
mente cinco quilômetros, que 
se tornou uma das principais 
bandeiras de Tupã, realmente 
apresenta problemas. Primeiro, 
porque é extremamente mo
vimentado. Carros de passeio, 
motos e caminhões extrema
mente pesados disputam es
paço. E nesse cenário, a pressa 
acaba se tornando a pior inimi
ga dos motoristas. Uma terceira 
faixa nos trechos de maior mo
vimento, para muitos usuários 
configuraria uma solução mila
grosa. Quem passa pela rodovia 
à noite, sabe que a estrada tam

bém carece de iluminação. Sem 
conservação, acostamento ou 
luz suficiente, um erro ou im
prudência podem ser fatais.

Entretanto, as reivindicações 
por segurança de Tupã e compa
nhia são uma pequena parte do 
problema em uma extensa Osny 
Matheus. Mais especificamente, 
esses problemas são a necessida
de básica de um trecho de cin
co quilômetros da rodovia. Se 
as melhorias realmente saírem 
do papel, pode-se dizer que os 
grandes beneficiados serão os 
lençoenses, que vão ganhar mais 
segurança para ir de um bairro a 
outro utilizando a rodovia.

No perímetro entre Lençóis e 
Macatuba, a rodovia oferece basi
camente os mesmos riscos, com 
um acréscimo: os buracos. Para 
quem circula entre as duas cida
des, também falta acostamento, 
sinalização e iluminação. Some- 
se a isso a falta de conservação da 
via, que em alguns trechos está 
sendo consumida pelos buracos. 
Muitos veículos, inclusive cami
nhões, fazem este trajeto para 
fugir de pedágios na Marechal 
Rondon e na rodovia Coman
dante João Ribeiro de Barros -  e 
que acaba desgastando também 
a estrada vicinal Lauro Perazzoli, 
que pertence a Macatuba e Igara- 
çu do Tietê.

Por último, a Osny Ma- 
theus ainda carece de asfalto 
e não é pouco. São aproxi
madamente 60 quilômetros 
entre Lençóis Paulista e Águas 
de Santa Bárbara. Obra que 
apesar dos esforços políticos, 
está difícil sair do papel. Não 
importa por onde a rodovia 
passa, quem tiver vontade po
lítica pode escolher um item e 
correr atrás.

A R T I G O

Inclusão: um senhor compromisso!
D iusaléia Oliver

Nós da APAE (Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcio
nais) de Lençóis Paulista, nos 
sentimos muito honrados e or
gulhosos por termos sido lem
brados na edição de O ECO, 
do sábado 26 de abril, quando 
então fomos, não somente cita
dos, mas elencados como uma 
conquista do povo lençoense 
nessa caminhada de 150 anos.

Sabemos que um século e 
meio de história não se escreve 
assim de uma hora para outra, 
que em todo esse período mui
ta coisa realmente boa acon
teceu e nós sermos lembrados 
entre elas, e ainda com o título 
'Cidade inclusiva', é verdadei
ramente muita honra.

Por outro lado, nossa satis
fação não é grande o suficien
te para se sustentar sozinha, 
temos a certeza que quanto 
mais somos chamados pela 
sociedade para oportunizar- 
mos melhor qualidade de vi
da às pessoas com deficiência 
mental e múltipla que fazem 
parte da nossa clientela, mais 
aumenta nossa responsabili
dade.

Incluir exige a derrubada de 
barreiras pessoais (do próprio 
deficiente), familiares e sociais, 
e isso não é nada fácil! Não 
basta apenas falar, é preciso dar 
oportunidade de se reabilitar,

de estudar, de trabalhar, de se 
cuidar, de se divertir... e isso 
sem imposições. Não se deve 
incluir ninguém por conta de 
uma lei, um decreto ou mes
mo para escapar de uma mul
ta. A inclusão é acima de tudo 
acreditar na capacidade que o 
outro tem em se desenvolver, 
apesar da sua deficiência!

A diferença de estar ou não 
incluso na sociedade, não é a 
questão de ser mais ou menos 
deficiente, mas de fazer com 
que a sua deficiência se torne 
menor que os feitos.

Felizmente as pessoas estão 
se conscientizando que quan
to mais precoce for iniciado o 
processo de reabilitação do in
divíduo, maiores serão as chan
ces do melhor desenvolvimen
to; por isso até que se justifica 
a informação de que desde a 
fundação da APAE, há 37 anos, 
o número de alunos aumentou 
quatro vezes. A questão não é 
que aumentaram os deficien
tes da cidade, mas sim, aque
les que têm a deficiência, não 
ficam mais enclausurados em 
casa, vão à luta!

E nessa luta pela indepen
dência e qualidade de vida, a 
APAE entra fornecendo "as ar
mas": incentivo, profissiona
lismo e dedicação.

Diusaléia Oliver é coordenadora 
da APAE de Lençóis Paulista

CHA DAS 5
O presidente da Câmara 

de Lençóis Paulista, Narde- 
li da Silva (PV), iniciou os 
trabalhos, pontualmente, 
às 19h, na sessão legislati
va da segunda-feira. O rigor 
britânico de Nardeli gerou 
reclamação. É que alguns 
vereadores queriam que o 
presidente esperasse os co
legas atrasados: Ailton Tipó 
Laurindo (PV), Manoel dos 
Santos Silva (PSDB), o Ma- 
nezinho, e o Claudemir Ro
cha Mio (PR), o Tupã.

PRESENTE!
Foram necessários exa

tos 16 minutos para que o 
trio chegasse e provocasse 
um pequeno tumulto. Isso 
porque no momento em 
que eles apareceram, o se
cretário da mesa, João Mi
guel Diegoli (DEM), estava 
fazendo a votação nominal 
do projeto que concede a 
'Ordem do Mérito Lençoen- 
se' a Soely Paccola. Nesses 
casos, os vereadores devem 
dizer 'concordo' ou 'discor
do' com o documento. O 
secretário chamou Edson 
Fernandes, que concordou, 
em seguida, chamou Tipó, 
que como não sabia o que 
estava acontecendo respon
deu: presente!

FIM DE FESTA
O vereador Palamede 

de Jesus Consalter Junior 
(PMDB), na sessão legis
lativa da segunda-feira 5, 
discursou sobre moção de 
aplauso concedida à empre
sa Viação Mourão (proposta 
por ele próprio), que todo 
ano multiplica o número de 
horários para fazer o trans
porte intermunicipal para a 
Facilpa (Feira Agropecuária, 
Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista) e aprovei
tou a deixa para criticar o 
formato da feira.

MUITO TEMPO
Palamede começou recla

mando do tempo de duração 
da feira: 11 dias. "Penso que 
entre cinco ou seis dias se
ria o ideal, até do ponto de 
vista do comércio que passa 
dificuldade no mês de maio, 
com o fim da feira". Depois, 
falou do preço dos ingressos.

CONTAS
Pelas contas de Palame- 

de, "uma família de quatro 
pessoas não gasta menos que 
R$ 50 para participar de ape
nas um show e isso faz com 
que a feira não seja mais uma 
feira popular como era anti
gamente. Eu sou a favor de 
uma feira com portões aber
tos, e eu tenho certeza que dá 
para fazer sem onerar o mu
nicípio", avaliou. As críticas à 
Facilpa começaram antes da 
feira acabar. O que será que 
vem na semana que vem!

LEGIÃO
Ainda na sessão da se

gunda-feira 5, os vereadores 
lençoenses aprovaram por 
unanimidade o projeto de 
lei 4.150/2008, de autoria 
do prefeito José Antônio 
Marise (PSDB), que auto
riza a prefeitura de Lençóis 
a celebrar convênio com a 
Legião Mirim. A lei permite 
também ao município abrir 
crédito especial no valor de 
R$ 34,7 mil, para a execu
ção do projeto 'Bem Viver o 
Futuro é Agora'.

ROMARIA
O prefeito de Lençóis 

Paulista, José Antonio Ma- 
rise (PSDB), iniciou esta se
mana uma verdadeira roma
ria por empresas de Lençóis 
Paulista e região. O objetivo 
é angariar recursos para a 
construção do teatro. O di
nheiro virá por meio da Lei 
Rouanet. Empresas, sejam 
de Lençóis Paulista ou de 
qualquer lugar do estado ou 
país, podem reverter até 1% 
do imposto de renda devido 
para a obra. Pessoas físicas 
podem doar até 6%. O novo 
teatro será construído na an
tiga Sidelpa.

ESCUDEIRO
A agenda de visitas está 

completa até o final de se
mana. Em alguns dias de 
sua peregrinação, Marise 
contou com o seu fiel es
cudeiro, o vice-prefeito e 
diretor de Saúde, Norberto 
Pompermayer (PR). A utili
zação dos recursos só pode 
começar quando as arreca
dações atingirem 20% do 
valor total da obra -  algo 
em torno de R$ 400 mil.

SUCATA
Um dos carros oficiais 

da Câmara de Vereadores de 
Agudos se envolveu em um 
acidente durante viagem pa
ra São Paulo. O motorista do 
Vectra, que segundo infor
mações do Legislativo saiu 
de Agudos para levar docu
mentos ao TCE (Tribunal de 
Contas do Estado), se perdeu 
e bateu na carroceria de um 
caminhão quando voltava da 
capital paulista. A informa
ção oficial é de que ele viaja
va sozinho, mas corre a boca 
pequena que um amigo do 
prefeito José Carlos Octaviani 
(PMDB) teria pego carona. O 
veículo teve perda total, mas 
tinha seguro. O motorista, na
da sofreu. Ninguém informou 
para onde foi levada a sucata.

AJUDINHA
O município de Agudos 

vai receber recurso no valor 
de R$ 224 mil para a im
plantação de 1.251metros de 
guias e mais de oito mil me
tros quadrados de asfalto em 
ruas do Parque Pampulha. O 
dinheiro vem do governo do 
Estado e a notícia chega em 
boa hora para os moradores 
do bairro, que sabem como 
difícil viver sem asfalto. A 
pavimentação do Parque 
Pampulha é promessa antiga 
do prefeito Octaviani. Com 
a ajuda estadual, finalmente 
o asfalto deve sair do papel.

OPOSIÇÃO
O prefeito Guilherme Fer

nandes (PSDB), de Igaraçu 
do Tietê, já conhece um dos 
grupos políticos que terá de 
enfrentar nas eleições muni
cipais deste ano. Uma frente 
de esquerda formada por PT, 
PSB, PDT e PTN foi consti
tuída neste fim de semana, 
depois que o sindicalista Do
mingos Torquato da Silva, o 
Mingo Torquato, foi eleito 
presidente do PT.

ARMADO
O grupo já vem sendo 

montado desde o ano passa
do e tem à frente o jornalista 
Wamberto Picoli (PSB), se
gundo colocado nas eleições 
de 2004, quando Mingo Tor- 
quato foi candidato a vice. A 
dobradinha, ao que tudo indi
ca, deve ocorrer novamente.
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"Quero uma máquina 
de costura de presente 
de dias das mães. Desejo 
muita saúde à minha fa
mília e a todas as mães. 
Que Deus abençoe a 
todas"

Leonilda Irma Bodo 
Estanizio, dona de casa

"No dia das mães quero 
ganhar flores porque 
adoro, e desejo muita fe
licidade a todas as mães" 

Francisca Vitorino da 
Silva, dona de casa

"No dia das mães quero 
ganhar qualquer lem- 
brancinha dos meus fi
lhos, o que eles acharem 
que eu mereço, vou ficar 
feliz. Todo presente que 
é dado de coração é bem 
recebido"

Maria Barbosa do 
Amaral, dona de casa

Na tarde de ontem, um carro transitava tranquilamente pela contramão na rua Pará,Vila Cruzeiro. O 
flagrante foi bem na rua que cruza com a avenida Prefeito Jácomo Nicolau Paccola, que é bastante movi
mentada. Naquela via, só é perm itido circular no sentido centro-bairro. Para evitar acidentes, é bom estar 
atento à sinalização, principalmente nos horários de pico.

FRASE

"São medi
das paliati
vas que vi
sam, sobretu
do, diminuir 
a velocidade. 
A prefeitura 
já deu sua 
contraparti
da, que foi a 
melhoria na 
iluminação 
dos trevos"

Claudemir Rocha Mio (PR), o
Tupã, vereador, sobre o pedido 

de melhorias na rodovia SP-261, 
feito ao DER

P ARA PENSAR

"Devemos tu
do esperar e 
tudo temer do 
tempo e dos 
homens"

Vauvenargues
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L E G I S L A T I V O

Novas regras
Vereadores de Lençóis Paulista aprovam mudanças na lei que regulamenta 
Conselho Tutelar; órgão será fiscalizado pelo Conselho da Criança e Adolescente

Fernanda Benedetti

Da  Redação

Depois de vários proble
mas com os integrantes do 
Conselho Tutelar - no ano 
passado as diferenças entre 
conselheiros e a Prefeitura de 
Lençóis Paulista foi parar no 
Ministério Público - a Câma
ra de Vereadores aprovou por 
unanimidade e em regime de 
urgência, na sessão realizada 
na última segunda-feira 5, 
um projeto de lei que altera 
a lei municipal 2.222/91. Na 
prática, a nova redação da lei 
estabelece que a fiscalização 
das ações dos conselheiros 
fica sob a responsabilidade 
do CMDCA (Conselho Muni
cipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente). O projeto 
é de autoria do prefeito José 
Antonio Marise (PSDB) e deu 
entrada no Legislativo no úl
timo dia 30 de abril.

De acordo com as novas 
regras, os conselheiros terão 
suas faltas e descumprimen- 
tos apurados pelo CMDCA 
nas mesmas bases dos proces
sos administrativos que apura 
as faltas dos servidores muni
cipais. Em caso de denúncias 
ou supostas irregularidades, 
elas serão apuradas e o pro
cesso será encaminhado para 
o Ministério Público. É bom 
lembrar que a prefeitura paga 
os salários dos conselheiros 
tutelares, porém, de acordo 
com a lei que criou o Conse
lho Tutelar, seus integrantes 
não são considerados funcio
nários públicos e não man
têm vínculo empregatício.

A nova lei também altera a 
composição do CMDCA que 
passa a ter um representante 
da Câmara de Vereadores e 
cinco membros da socieda
de civil, ao invés de quatro. 
A escolha desses cinco inte
grantes será feita pelos conse
lheiros do CMDCA por meio 
de votação.

O Conselho Tutelar de 
Lençóis Paulista é composto 
por cinco conselheiros. Se
gundo a presidente do CMD- 
CA, Sueli Mariano de Almei
da Silva, a adequação da lei se 
fez necessária por duas ques
tões. A primeira para atender 
uma resolução do Conselho 
Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, 
que criou novas regras para 
os conselhos tutelares do pa
ís, e a segunda para cumprir 
uma determinação do juiz da 
Vara da Infância e Juventude 
de Lençóis Paulista, Mário 
Ramos dos Santos.

"Só teve um inciso que 
nós fizemos a mudança, que 
é o do número de represen
tantes da sociedade civil de 
quatro para cinco. Aprovei
tando esse projeto que iria 
passar pela Câmara, e nós já 
tínhamos uma determinação

A presidente do CMDCA em Lençóis Paulista, Sueli Mariano de Almeida Silva, explica a mudança na lei

Entenda o caso
No ano passado, inte

grantes do Conselho Tutelar 
e a Prefeitura de Lençóis Pau
lista se desentenderam em 
relação ao sistema de funcio
namento que deve reger as 
atividades do órgão, conside
rado autônomo pela Consti
tuição Federal. Os conselhei
ros também reclamaram que

judicial para que iniciásse
mos os processos administra
tivos, fizemos a adequação", 
explica Sueli.

A presidente do CMDCA 
disse que em função das de
núncias contra conselheiros 
que foram parar no Ministé
rio Público e depois na Vara 
da Infância e Juventude, o 
juiz determinou que deveria 
ser formada uma comissão 
de membros do CMDCA para 
instaurar uma sindicância in-

a estrutura do prédio não era 
boa, que precisavam de um 
motorista exclusivo e que ti
nham perdido a autonomia 
funcional, já que precisariam 
registrar horários de entrada 
e saída e de ter que dividir 
o prédio onde funciona sua 
sede com outros projetos so
ciais, como a Área Azul e o

terna e fazer a apuração dos 
fatos. "Logicamente que nós 
fazemos esse processo, mas 
quem decide é o juiz", expli
ca. Para cumprir a determina
ção, foi preciso fazer o ajuste 
na lei.

Os conselheiros tutelares 
são responsáveis por apurar 
todo tipo de denúncia contra 
crianças e adolescentes e fazer 
cumprir o ECA (Estatuto da 
Criança e do Adolescente).

Ainda segundo Sueli, exis

Virando o Jogo.
Um relatório foi elabora

do pelo Conselho Tutelar e 
encaminhado ao juiz Mário 
Ramos dos Santos listando 
reivindicações e supostas 
irregularidades. O caso foi 
analisado e a alteração feita 
na lei atende a determinação 
da Justiça.

tem atualmente 11 denúncias 
contra conselheiros tutelares 
em Lençóis Paulista. Algumas 
destas denúncias são de um 
conselheiro contra outro. Ela 
explica que qualquer cidadão 
que se sentir prejudicado pe
la atuação do Conselho Tu
telar pode reclamar junto ao 
CMDCA.

O presidente do Conselho 
Tutelar, José Alexandre de An
drade, o Alexandre Toda Raça, 
não quis comentar o assunto.

NÃO
CONCORDO

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

POR ALCIMIR CARMO

Quero agradecer ao produtor de cana-de-açúcar, Nel
son Antunes Júnior, pela leitura da coluna e lhe dizer 
que conheço, profundamente, o setor e não apenas por 
ter sido assessor de comunicação da presidência do então 
Grupo Pedro Ometto, ser filho de ex-cortadores de cana, 
e assessor da Fetaesp, Fercana e, atualmente, da Feraesp e 
Contac/CUT. Mas especialmente concordar que, sim, há 
pessoas e pessoas.

★  ★ ★
Como há jornalistas e jornalistas e leitores e leitores. 

Leitores atentos puderam verificar que a coluna veiculou 
dados da Agência Estado, conforme esclarecido já nas no
tas veiculadas. Essa agência, que reputo ser de confiança 
e de ter excelentes jornalistas, certamente deve ter ouvido 
a fonte credenciada para veicular tais informações. É pos
sível que tenha ouvido a UNICA. Ou essa entidade não 
representa o setor?

★  ★ ★
Provavelmente não seja o caso de Antunes, mas, infe

lizmente e por esse Brasilzão, ainda há muitos senhores 
de engenho. Em São Paulo, graças ao trabalho da Feraesp, 
MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) e MPT (Minis
tério Público do Trabalho), a relação de trabalho é menos 
pior do que em inúmeros rincões. É claro que tem produtor 
sério, decente e honesto e que cumpre com a legislação.

★  ★ ★
Oferecer o mínimo de condições, estabelecidas em lei, 

não é mais do que a obrigação do empregador. E é verda
de, em razão das freqüentes fiscalizações, que o empre
sariado rural de Lençóis e região vem cumprindo com a 
lei. Às vezes, e os noticiários de tv e dos jornais regionais 
de grande circulação sempre veiculam, ainda persistem 
muitas das mazelas. É claro que, se não os sindicatos, a 
Feraesp está atenta.

★  ★ ★
Infelizmente, e é preciso dizer, só se modifica a situação 

quando exaustivamente denunciada. E isso tem sido feito 
para além das nossas fronteiras. Os povos estrangeiros são 
mais sensíveis à condição de trabalho e à confecção de 
produtos. Como podem escolher, e há muita oferta, certa
mente preferem consumir aqueles produtos que não tra
zem o selo da exploração e, em alguns casos, escravidão!

★  ★ ★
Também é preocupação dos movimentos de trabalha

dores a realocação dos rurais por conta da mecanização. 
Mas há muitas terras, inclusive públicas e até na região, 
que dão excelentes projetos de reforma agrária! Mas, reite
ro, ainda não há tecnologia capaz de colocar máquina em 
todo o tipo de terreno e, portanto, a mão-de-obra ainda 
será utilizada em um sem-número de anos.

★  ★ ★
Acredito também que os produtores estejam em defasa- 

gem em relação ao lucro, algo natural no sistema capitalis
ta. Quando a Agência Estado menciona o setor, certamen
te, deve se referir aos lucros auferidos por quem processa a 
matéria-prima. Há uma situação complicada porque paga
mos caro pelos produtos, o produtor reclama de prejuízo e 
o usineiro diz que lucra pouco. Vai entender...

★  ★ ★
Semana passada, o relator na FAO -  órgão da ONU 

para agricultura e alimentos -  procedeu a reprimenda aos 
países que optaram pela adoção dos biocombustíveis em 
detrimento da produção de grãos à alimentação. O reca
do é dirigido em especial aos Estados Unidos da América, 
que -  ainda não assinou o protocolo de Kyoto -  mas têm 
se mostrado ao mundo como 'preocupados' para com o 
meio ambiente.

★  ★ ★
Assisti, semana passada na Globo News, a uma entre

vista de Jacques Diouf, secretário geral da FAO, que não 
repreendeu o relator, mas, lembrou que a mudança de fo
co da agricultura para os bios pode, sim, causar atraso no 
programa de combate à fome aos cerca de 862 milhões 
de flagelados no mundo, dos quais, 11 milhões nos paí
ses ricos, 30 milhões nos países em desenvolvimento e, a 
maioria, nos países pobres.

★  ★ ★
Há 52 milhões de famintos na América Latina, segun

do dados da FAO, e o Brasil está incluído. Contudo, os 
números em nosso País, conforme Diouf, são reduzidos 
em razão dos programas sociais do governo Lula como 
o bolsa-família, fome zero e outros de inclusão. Outra e 
positiva novidade: o Banco Mundial, depois de 25 anos, 
colocou na pauta de prioridades a agricultura. Nos resta 
torcer pela melhoria!

MODELO ANO COR OPCIONAIS MODELO ANO COR OPCIONAIS
CORSA CLASSIC LIFE 2005 BRANCA ESCORT GL 1.6 1998 BRANCO COMPLETO

MONZASL EFI 1993 CINZA ESCORT1.6GL 1996 PRATA
ZAFIRAELEGANCE 2005 PRATA FLEX UNO MILLE EP 1996 VERMELHA
ASTRA ELEGANCE 

ASTRA SEDAN
2005
2003

BEGE
AZUL

AR BAIG-RODA-AR Dl UNO MILLE EP 1997 CINZA

MERIVAJOY 2007 PRATA FLEX SIENAFIRE FLEX 2008 PRATA
MERIVAJOY 2007 PRATA FLEX PALIO WEEKEND 2000 BRANCA
OMEGACD 2003 CINZA PALIO WEEKEND ELX 2002 CINZA

S-10 2.2 DUPLA 1997 PRATA DIREÇÃO-AR-TRAVA PALIO WEKEND 1999 VERDE COMPLETA-AR
GOL 1.0 2006 PRETO TRAVA-ALARME PICASSO EX 2001 PRATA

GOL 16V POWER 
GOLHIGHWAY

2002
2002

PRATA
PRATA

COMPLETO CIVIC LX 1998 PRATA

FIESTA 2000 BRANCO CB-500 2002 PRETA
FIESTA 1995 VERDE TORNADO XR 250 2007 VERMELHA

ESCORT1.8GL 1995 BEGE M.BENZ1113 1978 AZUL

FAZEMOS TROCA 
COM TROCO

FINANCIAMOS CARROS ATE 
100% EA  PRIMEIRA 

PARCELA PARA 60 DIAS
CARROS ACIMA.DO ANO 1993 

FAZEMOS ATE 48 MESES
REFINANCIAMOS SEU 
PROPRIO VEICULO A 

PARTIR DO ANO 1994
FINANCIAMOS _ 

KOMBI-VANS E CAMINHAO

Fones:3264-3968 e 3264-3033
Av. Papa João Paulo II (ao lado do Auto Posto Leão) - Lençóis Paulista
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a r e i o p o l i s

Hora da festa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA

SETOR DE LICITAÇÕES
Proc. 67-2008 -  INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 10-2008.
Em cumprimento ao disposto no art. 26, da Lei 8666/93, a Prefeitura M. de Macatuba torna público 
que o Sr. Prefeito RATIFICOU o ato do Secretário Municipal de Compras e Licitações, que declarou 
inexigível a licitação, com fundamento no art. 25, da Lei 8666/93, em favor de OSMAIR DANIEL 
MACATUBA ME, para recebimento dos vales-compras concedidos aos funcionários municipais du
rante o exercício de 2.008, no valor estimado de R$ 1.668,45, correspondente a 49 tíquetes (com 
base no ano anterior), a razão de R$ 34,05, para resgate mensal, na proporção dos tíquetes recebidos, 
vez que o processo encontra-se devidamente instruído.
Macatuba, 7 de maio de 2.008
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal.

As comemorações pelos 48 anos de emancipação político-administrativa de 
Areiópolis começam amanhã; no domingo 11 tem o tradicional desfile cívico

Sandro  Alponte

Areiópolis completou 48 
anos de emancipação políti
co-administrativa no dia 3 de 
maio, mas as comemorações 
oficiais do aniversário come
çam amanhã com uma pro
gramação de shows, que ini
cialmente estão previstos para 
às 21 h. As atrações vão até a 
segunda-feira 12, com uma 
banda gospel fechando as fes
tividades. No domingo tem 
desfile a partir das 8h e provas 
de motocross às 9h.

Com 10.639 habitantes, 
Areiópolis comemora qua
se meio século de fundação, 
em um momento positivo, 
segundo o prefeito José Pio 
de Oliveira (PT), o Peixeiro. 
"Anunciamos recentemente a 
instalação de quatro empresas 
no nosso distrito industrial e 
isso proporcionará a geração 
de centenas de empregos", 
ressaltou. "Acho que esse é o 
grande motivo de comemora
ção", emendou.

As comemorações não 
aconteceram no último final 
de semana por causa da Facil- 
pa (Feira Agropecuária, Co
mercial e Industrial de Len-

i f ___  -Aíi
Desfile cívico é uma das principais atrações de aniversário

çóis Paulista), que terminou 
na última segunda-feira. Por 
isso os shows, desfile e outras 
atrações ficaram para este fim 
de semana. O que não mu
dou foi a data do 'churrasco 
do povo', que foi realizado 
no domingo 4. "Foram cerca

de três mil quilos de carne, 
três mil litros de refrigeran
tes e 15 mil pães. Muita gen
te participou", diz o prefeito. 
"Ainda nós tivemos sorteio 
de prêmios para quem está 
com o pagamento do IPTU 
(Imposto Predial e Territorial

Urbano) em dia e show com 
a dupla Willian e Maicon".

h is t ó r ia
Areiópolis tem localiza

ção privilegiada. Fica bem no 
centro do Estado, ao lado da 
rodovia Marechal Rondon 
(SP-300), e entre dois grandes 
centros: Bauru e Botucatu. Ofi
cialmente, Antonio Gonçalves 
e Joaquim Ignácio de Oliveira 
Góes são considerados funda
dores de Areiópolis.

O Distrito de Paz de Arei- 
ópolis, sua denominação defi
nitiva, recebeu o apoio da As
sembléia Legislativa do Estado 
de São Paulo que aprovou um 
projeto de emancipação polí
tica de autoria dos deputados 
Geraldo Pereira de Barros e Cé
sar Arruda Castanho, em 1959.

Como é comum em todas 
as cidades da região, o cul
tivo da cana-de-açúcar levou 
para Areiópolis pessoas de 
várias áreas do Estado e do 
país, culminando com excep
cional marca de crescimento 
demográfico de 48,12%, no 
período compreendido entre 
1980 e 1991, um dos maio
res do Estado e superior à 
média brasileira.

m a c a t u b a

Teatro recebe espetáculo folclórico
O espetáculo Papyrus, 

do Grupo Folclórico Nuriah 
de Bauru, é atração no Tea
tro Municipal Renata Lycia 
dos Santos Ludovico, em 
Macatuba, no sábado 10. A 
apresentação está marcada 
para as 19h30. O ingresso

custa R$ 5 pode ser adqui
rido no Centro Cultural.

A apresentação consiste 
em performances de danças 
árabes tradicionais, danças 
folclóricas do Egito, Líba
no e Golfo Pérsico, dança 
do ventre moderna, dan-

ça tribal contemporânea e 
zambra árabe-espanhola, 
como solos, duos, trios e 
conjuntos. O espetáculo 
tem direção e coreografias 
de Márcia Nuriah e faz par
te de uma campanha pa
ra arrecadação de fundos

para que o grupo possa se 
apresentar no Congresso 
Mundial de Pesquisas em 
Dança da Unesco (Organi
zação das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência 
e a Cultura) para o qual foi 
selecionado.

MUNICÍPIO:

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

LENÇOIS PAULISTA PERÍODO: 1° TRIMESTRE/2008
RECEITAS ARRECADADAS Acumulado DESPESAS DO ENSINO Acumulado

Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU 1.291.608,21 12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação 0,00
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis 127.303,71 12.361 - Ensino Fundamental 3.283.956,90
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza 1.044.048,95 12.365 - Educação Infantil 2.084.278,90
Imposto de Renda Retido na Fonte 307.643,77 12.366 - Educação de Jovens e Adultos 0,00
Dívida Ativa de Impostos 139.055,12 12.367 - Educação Especial 0,00
Atualização de Dívida Ativa de Impostos 132.113,65 ( = ) Total da Despesa do Ensino 5.368.235,80
Multa/Juros provenientes de impostos 0,00 ( - ) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros 854.785,00
Fundo de Participação dos Municípios 3.969.247,48 ( - ) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB 0,00
Imposto Territorial Rural 24.461,00 ( - ) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito 27.423,03
Desoneração de Exportações (LC-87/96) 74.701,27 ( = ) Total da Despesa com Recursos Próprios 4.486.027,77
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços 8.090.057,98 ( + ) Depesas realizadas com Recursos do FUNDEB 2.867.708,47
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor 3.849.667,11 ( + ) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB 0,00
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação 138.724,81 ( - ) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB 124.103,32
TOTAL RECEITAS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 19.188.633,06 ( = ) TOTAL APLICADO NO ENSINO 7.229.632,92

APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF) 37,68%
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais 427.952,35
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais 27.423,03
Recursos de Operações de Crédito 0,00 FUNDEB
Recursos recebidos do FUNDEB 4.044.371,13 Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB 71,03%
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB 17.472,70 Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB 52,14%
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS 4.517.219,21
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA 23.705.852,27 REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5°,LEI 9.394/96 1.994.309,76

José António Marise 
Prefeito Municipal

Izabel Cristina Campanari Lorenzetti 
Diretora de Educação

Adriano Carlos Paccola 
Contador - CRC 1SP220.456/O-4

Publicado no jornal O Eco, no dia 29 de Abril de 2008. Na página A6. Valor da publicação R$ 240,62.

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NO ENSINO NO BIMESTRE 
(ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88, LEI FEDERAL 9394/96 E PORTARIA 559 DE 21/08/2007)

MUNICÍPIO: M ACATUBA 1° TRIMESTRE EXERCÍCIO:

RECEITAS ARRECADADAS Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU 272,09
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis 22.285,62
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza 248.873,46
Imposto de Renda Retido na Fonte 39.819,32
Dívida Ativa de Impostos 14.384,15
Atualização de Dívida Ativa de Impostos 8.320,42
Multa/Juros provenientes de impostos 0,00
Fundo de Participação dos Municípios 1.804.203,43
Imposto Territorial Rural 661,75
Desoneração de Exportações (LC-87/96) 0,00
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços 3.337.280,32
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor 594.563,78
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação 34.372,76
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 6.105.037,10

QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais 132.391,03
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais 10.326,90
Recursos de Operações de Crédito 0,00
Recursos recebidos do FUNDEB 897.346,94
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB 5.591,31
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS 1.045.656,18

TOTAL DA RECEITA ARRECADADA 7.150.693,28

DESPESAS DO ENSINO (LIQUIDADO) Acumulado
12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação 0,00
12.361 - Ensino Fundamental 721.344,81
12.365 - Educação Infantil 1.498.495,57
12.366 - Educação de Jovens e Adultos 20.855,26
12.367 - Educação Especial 196.818,00

( =  ) Total da Despesa do Ensino 2.437.513,64
( - ) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros 151.607,65
( - ) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB 3.426,92
( - ) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito 0,00
( =  ) Total da Despesa com Recursos Próprios 2.282.479,07
( + ) Depesas realizadas com Recursos do FUNDEB 572.962,26
( + ) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB 129.847,00
( - ) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB 0,00
( =  ) TOTAL APLICADO NO ENSINO 2.985.288,33

APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF) 48,90%

FUNDEB
Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB 64,07%
Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB 46,90%

REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5°,LEI 9.394/96 498.452,32

Lucinéia Paffetti 
Secretária da Educação

Coolidge Hercos Junior 
Prefeito Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 29 de Abril de 2008.

José Angelo Fantini Daré 
Contador - CRC1SP161898/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 26-2008 - PRO
CESSO: 55-2008 - OBJETO: Aquisição de Materiais de Enfermagem para o exercício de 2008, entrega 
única em 15 dias. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 26/05/2008 às 08:30 hs. O edital, na 
íntegra, poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, na Rua 9 de Julho, 15-20, Centro, Macatuba, das 
08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h00min, nos dias úteis, pelo site www.macatuba.sp.gov. 
br/pmm, ou solicitando-o pelo e-mail pregao@macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser 
obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 3298-9854.
Macatuba, 07 de maio de 2008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO ALTERAÇÃO 3 CONTRATO 67-2007 (Originário do Convite 
17-2007) FINALIDADE: realinhamento de preço para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
inicial do contrato, alterando de R$ 12,00 para R$ 6,40 o preço do pcte. c/ 2 kg de feijão tipo 1 CON
TRATANTE: Município de Macatuba CONTRATADA: ÁGUIA CEREAIS BAURU LTDA-ME OB
JETO: fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para cestas básicas p/ carentes FUND. LEGAL: 
Art. 65, II, d, da Lei 8666/93 ASSINATURA: 06/05/08.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal

COMUNICADO
Santo Angélico-ME, torna público que recebeu da CETESB, a licença de ope
ração n° 07002639 para a fabricação de produtos de limpeza. Sito à Travessa 
Bandeirantes n° 58 São Judas Tadeu -  Lençóis Paulista/SP.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇOIS 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 Municipal de 
Lençóis Paulista e informa que o não comparecimento no dia, horário e local 
estabelecidos pela presente convocação implicará na perda de vaga conforme 
preceitua a lei.
Edital: 01/2007
Cargo: Assistente Técnico Administrativo
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lençóis Pau
lista
Data : 09 de maio de 2008

Horário: 10:00 horas

01 -  Ana Paula Balsi Goes

Lençóis Paulista, 07 de maio de 2.008.-

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 8 de Maio de 2008. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 109,72.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO TERMO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO 27-2008
PROC: 57-2008 - EDITAL: 34-2008 - ÓRGÃO: Prefeitura M. Macatuba - OBJETO: aquisição de mó
veis destinados ao CEM, CEO, e Prédio do PSF Central, para entrega única no prazo de 30 dias após 
autorização, e pagamento até o 15° dia após a entrega. A Pref. de Macatuba torna público que o Prefeito 
Municipal homologou o processo em referência, adjudicando o objeto da licitação da seguinte forma: 
em favor de C.R. LIMÃO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EPP os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 11, 
13, e 15, totalizando R$ 37.693,00; e em favor de JOÃO ROBERTO DAVOGLIO EPP os itens 07, 
08, 09, 10, 12, 14, e 16, totalizando R$ 37.717,00. Fica, pois, autorizada a entrega, dentro do prazo 
de 30 dias.
Macatuba, 07 de maio de 2008.
COOLIDGE HERCOS JÚNIOR -  Prefeito Municipal

ACÃO D A C ID AD AN IA  CO N TR A FOME E A  M IS É R IA  E P E LA  V ID A
C N PJ N.° 03.524.965/0001-71 

BALAN Ç O  P ATR IM O N IA L ENCERRADO EM 31/12/2007

ATIVO
CIRCULANTE
D ISPO NiVEL
Banco Brasil S/A
Caixa Econômica Federal S/A

1,40
4.665,72 4.667,12

PERM AM ENTE 
Móveis e Utensílios 
Com putadores e Periféricos 
Telefone
Benfeitoria Imóveis Terceiros Restauro 
TO TA L DO ATIVO

4.070.00
3.830.00 

100,00
60.740,24 68.740,24

73.407,36

PASSIVO
CIRCULANTE
OBR IG AÇ Õ ES TRABALHISTAS 
Salarios a Pagar 434,05 434,05

ENCARGOS SOCIAIS A  PAGAR 
INSS a pagar 
FGTS a pagar 
Pis s/Fl Pagto

161,91
75,20
14,09 251,20

PATRIM ÔNIO LÍQUIDO 
Patrim ônio Social 
Superávit no Período 
Doações Recebidas - Restauro 
TO TA L DO PASSIVO

11.925,23
130,04

60.666,84 72.722,11
73.407,36

Reconhecem os a exatidão do presente Balanço Patrimonial, to talizando no 
A tivo e Passivo no período, R$ 72.407,36 (Setenta e Dois Mil Q uatrocentos 
e Sete Reias e Trinta e Seis Centavos ).

Lençóis Paulista, 31 de Dezem bro de 2007.

V a lte r Dom ingos Am abilin i 
CPF: 709.163.738-00 
D iretor Presidente

Ivens José Casali 
CPF : 030.750.118-35 
D iretor Financeiro

Manoel dos Santos Ribeiro Pontes 
CPF: 035.935.928-00 
D iretor A dm inistrativo

Assad Marcos Tem er Feres 
CRC : 1SP112677/O-8 
Técnico em Contabilidade

ORGANIZAÇÃO SANTO ANTONIO DE AÇÃO SOCIAL

Resultado da prova realizada no dia 03 de Maio de 2.008, na Organização Santo Antonio 
de Ação Social, para professores de Educação Física/modalidade: Atletismo.

Classificação: 8-D
1° lugar: 9-D

Valdinei Carbelotti 10A
RG: 23.643.762-8 11-B

Acertos: 18 12-C
Erros: 20 13-B

Gabarito da Prova: 14-D
1-A 15-D
2-C 16-D
3-D 17-D
4-A 18-A
5-B 19-B
6-A 20-A
7-A

2008

http://www.macatuba.sp.gov
mailto:pregao@macatuba.sp.gov.br
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Av. Pref. Jácomo N. Paccola, 589 
Pq. Rondon - F.; 3263-5373 

Lençóis Paulista

1 SUPER PROMOÇÃO |

GAS. COMUM R $  2 , 4 3 ^

ÁLCOOL R $  1 , 1 9 ^

DIESEL R $  2 , 0 9 ^
1 POSTO: 14 . 3 2 6 4 -9 6 6 5 1
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reforma de 
bancos 
automotivos, 
personalize 
interior do 
seu carro!

a partir de 
R$ 350j°°ou 
3x  R$ 120,°° 

na reforma ganhe 
um belo brinde.

ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO 
AV. 9 DE JULHO, 890 - F.: 3264-4363 - CENTRO - LENÇÓIS PTA.
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Rua Ignácio Anselmo, 812 - F.: 3263-0960 - Lençóis Pta. 

MODAS Rua Geraldo P. de Barros, 636 - F.: 3264-1920 - Lençóis Pta.

P R IN C m E
N GiUBIUÜl

RUA RAUL GONÇALVES DE o I iV e (r A, N“ Ip 7  
FONE: 14.3263-1163 - CENTRO - LENÇÓIS PAULISTA!

R. Pedro Natálío Lorenzettí, 836 - sala 4 - Centro - Lençóis Paulista

<Q ©)
Locação de Projetor 

(Daíashow)

Av. M anoel H aggi Filho , 261  
P arque Sm eralda  - A g u d o s (SP) 
Tel.: 14-32623590 - 97010692
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a m Er 'co  m i m o l é
EDUARDO NOIVAS

SANDRO
ALPONTE

EM PÉ: ÉLDER GRANJA, DIEGO CAVALIERI, 
GUSTAVO, DAVID, MARTINEZ, MARCOS, 
HENRIQUE E JORGE PREÁ.

AGACHADOS: ALEX MINEIRO, VALDÍVIA, 
PIERRE, KLÉBER, DIEGO SOUZA, LEANDRO, 
LENNY, DENILSON, MAKELELE E WENDEL

Da esquerda para a direita
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íMeninas,

íMarco TbíecCo TiCfio
WWW. rancho Smeninas. com 

(14)  3263-4799

BENEDITO
BENTO

ASSESSORIA CONTÁBIL

RICARDO
VIEGAS

0  A  ■  DENTISTA

V t um®r
TICIANELLI
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Ká t ia  Sartori

A procura pelo presente 
para o dia das mães, comemo
rado no domingo 11, já come
çou no comércio lençoense, 
pelo menos nas lojas de rou
pas e calçados. Para fisgar os 
consumidores, as lojas capri
charam na decoração das vitri
nes, abasteceram os estoques e 
oferecem preços e promoções 
especiais. Nas lojas de eletro- 
eletrônicos, o movimento ain
da é fraco. A aposta do setor 
é que os consumidores che
guem neste final de semana, 
uma vez que para a maioria o 
pagamento ainda não saiu.

Shalize Bulhões saiu com 
a filhinha Vitória em bus
ca do presente para sua mãe, 
sem nem mesmo saber direito 
o que comprar. "Ela não me 
disse o que quer ganhar, mas 
muito provavelmente vou es
colher uma peça de roupa", 
destaca. Ela também espera 
ser lembrada no domingo.

E é justamente essa postura 
do consumidor que os empre
sários do setor de roupas e cal
çados estão comemorando. "A 
procura já começou. Em plena 
segunda-feira o movimento 
foi bom. A nossa expectativa é 
de vender 10% a mais que no 
mesmo período do ano passa
do", avalia Juliano Silva, das 
Lojas Silva.

Quem também se preparou 
para esperar pelos consumido
res foram as lojas de calçados. 
A empresária Marilene Maria- 
no, a Lena, do Breshop, conta 
que investiu numa decoração 
especial para atrair os filhos 
que ainda não escolheram o 
presente da mãe. "Optei pelos

Coração de mãe
Comércio reforça estoque, prepara promoções e oferece preços especiais para o dia 
das mães; setor de eletroeletrônicos espera movimento maior no final de semana

Fotos: Fernanda Benedetti

modelos de sapatos mais bai
xinhos. É lógico que algumas 
mães querem sapatos de salto, 
mas uma grande parcela prefe
re os sapatos baixos", explica. 
Para ela, o movimento de con
sumidores aumentou devido 
à Facilpa (Feira Agropecuária, 
Comercial e Industrial de Len
çóis Paulista) e deve continuar 
até o dia dos namorados, co
memorado em 12 de junho. 
"Sem dúvida, há um aumen
to na movimentação". Quem 
também comemora o aumen
to no movimento são as lojas 
de perfumaria. O segredo está 
nos estojos e kits especiais pa
ra a data.

Nas lojas de eletroeletrô- 
nicos o movimento ainda é 
fraco, mas o ambiente na de
coração é puro dia das mães. 
Os itens mais vendidos nesta 
data, segundo as lojas do se
tor, são fogões, microondas e 
aparelhos de celular.

Shalize Bulhões e a pequena 
Vitória optaram por comprar 
roupas; no detalhe, na lista 
de presentes para as mães, os 
calçados aparecem como opção

11 de M aio, Día das Mães - H om enagem  da Farmaís
/ / NAO ANDE DESCALÇO". 

"NÂO BEBA GELADO". 

"NÂO VÁ PRO VENTO COM 

CABELO MOLHADO".

AS MÃES SÃO UMA 

INSPIRAÇÃO PRA 

GENTE.

Tel.: 0800160480 /  3263 0177 /  3236 2454

Atitude de quem faz mais.

TUDO

PARA 
O DIA DAS

MÃES

MODAS

Rua Ignácio Anselmo, 812 
F.: 8288-8988 - Lençóis Pta.

Rua Beraldu Pereira de Barrus, 989 
F.: 829A-1928 - Lençóis Pta.



Foto Carlos

“Ser mãe é a graça que 
Deus concede às mulheres 
para viver todos os dias o 
sublime exercício do amor, 
compartilhando com aqueles 
que o Senhor lhes deu a missão 
de cuidar. Viver alegrias e 
tristezas, desafios e conquistas, 
ensinando e aprendendo todos 
os dias” . SONIA MARIA MEDINA 
DE ARAÚJO E OS FILHOS LUIZ 
HENRIQUE E PABLO VINICIUS

“Ser mãe é maravilhoso, eu adoro cuidar dos 
meus filhos. Acho que nasci para ser mãe. 

Desejo que o Dia das Mães seja um dia especial, 
onde todas possam passar ao lado seus filhos” . 

ANDRÉIA MELO DA SILVA E OS FILHOS LUCAS E 
NÍNIVE A ESPERA DE ROBERTO

“O melhor dia da minha vida foi quando dentre milhões 
de anjos fui escolhido por Deus e enviado a uma pessoa 
que teria como missão dar-me amor, carinho, educação 
e alegria. Missão, mãe, que você cumpre a cada nascer 
do sol. Mãe, você é a mãe que todos os outros milhões 
de anjos desejam ter, mas como sou egoísta a peguei só 
para mim. Te amo”. EDUARDO ADRIANO MARIANO POSA 
AO LADO DA MÃE MARILENE

“A alegria da minha 
profissão - de trazer 

tantas crianças ao 
mundo - eu descobri 
quando tive a minha 

filha. A magia de 
cada nascimento traz 
uma satisfação única 
na minha vida, estar 

presente com as 
mães neste momento 

iluminado é mais 
que uma profissão, 

é um presente de 
Deus” . A OBSTETRA 

VIVIAN GONZAGA E A 
PEQUENA BÁRBARA

“ É um dom de Deus ser mãe, gosto de ser mãe. Acho 
que cumpri minha missão de mãe, de educar e criar 
meus filhos. Desejo saúde, felicidade e paz, para todas 
as mães” . MARIA QUITÉRIA DA SILVA E OS FILHOS 
MANEZINHO, AMARO E MARIA DO SOCORRO

“Ser mãe é aprender todo dia. É ensinar, escutar e 
educar o filho no dia a dia porque hoje em dia está 
difícil educar um filho. Encontramos muito mau 
exemplo, o que dificulta” . SILVIA REGINA DO SANTOS 
E O FILHO ISAQUE

Minha mãe,
Minha luz,

Minha estrela cinlilante, 
Minha preciosa jóia rara, 
A  cura dos meus males, 

Minha flor mais pura.

Minha mãe,
Minha vida,
Meu amor.

Carpe Diem

“Ser mãe é maravilhoso, 
gratificando e uma 
bênção de Deus. Desejo 
um feliz Dia das Mães 
para todas as mães do 
mundo” . GIZA CONTENTE 
E OS FILHOS
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O ECO DIA DAS MAES

A escolha certa
Mães gostam de ser lembradas com presentes em seu dia; comércio oferece 
opções que vão desde flores até eletroeletrônicos e com preços variados

Fotos: Fernanda Benedetti

Ká t ia  Sartori

Mãe que é mãe sempre 
coloca o bem estar dos filhos 
em primeiro lugar, até na ho
ra de pedir o presente. "O que 
eu peço é saúde, para poder 
continuar trabalhando e cui
dando dos meus filhos", diz 
Sueli de Souza Machado, que 
tem três filhos. Ela saiu de ca
sa para comprar roupas de frio 
para a garotada e aproveitou 
para procurar alguma coisa 
para sua mãe. Se além de mui
ta saúde Sueli ganhar um algo 
a mais, promete não reclamar. 
"Se vier uma lembrancinha eu 
também aceito", confessa.

Opções de presente e de 
preço não faltam, portanto, 
dificilmente a data vai passar 
em branco. Seja roupa, calça
do, enfeites ou até flores, as 
mamães podem ser homena
geadas no domingo 11 com 
presentes que custam a partir 
de R$ 10. Ou até menos.

Em Lençóis Paulista, a pro
moção da Acilpa (Associação 
Comercial e Industrial de Len
çóis Paulista) vai até o dia 21 
de maio. Quem comprar nas 
lojas identificadas com a ban
deirola da promoção vai con
correr a um final de semana 
em um spa. Além desta pre- 
miação, algumas lojas anun
ciam prêmios extras, como 
celulares, por exemplo.

A beleza e magia das flores podem alegrar o coração das mães

Para as mães que preferem 
ganhar roupas, algumas lojas 
prepararam promoções em 
que é possível comprar blusas, 
meias ou até lingeries por R$ 
10 ou menos a unidade.

Por R$ 10 ainda é possível 
encontrar uma infinidade de 
produtos. As lojas oferecem 
enfeites para casa, como jar
ras, porta-retratos, porta-ca- 
netas, bibelôs, objetos de uso 
pessoal, como porta jóias, ou 
acessórios como bolsas, cintos 
e bijuterias. Por R$ 10 ainda é

possível presentear a mamãe 
com um belo vaso de flores 
naturais. "As flores chegaram 
ontem (segunda-feira) e já te
ve bastante saída", comemo
ra Joana Arcina da Silva. As 
opções são azaléias, flores de 
maio, cravos e orquídeas.

Quem puder desembolsar 
a partir de R$ 20 vai encontrar 
acessórios mais sofisticados, 
como relógios e pulseiras, ma
quiagem, roupas e sapatos. 
Nas lojas especializadas em 
perfumaria, a partir de R$ 30,

é possível encontrar estojos e 
kits elaborados especialmente 
para a data e trazem produtos 
como hidratantes, colônias e 
sabonete líquido.

Algumas mães também 
esperam presentes considera
dos moderninhos, como ce
lulares, rádios, tocadores de 
mp3 e mp4 e laptops. Os tra
dicionais eletrodomésticos, 
como fogões, microondas e 
geladeiras também entram 
na lista de presentes para esta 
época do ano. O aroma dos perfumes e a maciez dos cremes atraem consumidores

11 d e  M a io ,  

F e liz  d ia  

das M ã e s .
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