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Um acidente envolvendo uma 
motocicleta na noite da terça-feira 2, 
na rodovia Osny Matheus (SP 261), 
tirou a vida da jovem Flaviane Thaís 
Duarte, 19 anos. Ela trafegava com 
uma moto Honda Biz, placa 3173, 
de Lençóis Paulista, sentido Facol 
(Faculdade Orígenes Lessa) quando 
teria perdido o controle e saído da 
pista. Ao voltar, invadiu a contramão 
e bateu contra um Palio, placas CNP 
8283, de Macatuba. O acidente foi 
registrado por volta das 19h30, no 
quilômetro 110, nas proximidades 
da Biquinha. Com o impacto da co
lisão, a jovem foi arremessada a 10 
metros do local. Ela chegou a ser so
corrida com vida, mas morreu ho
ras depois de dar entrada no pron
to-socorro. A jovem foi sepultada na 
tarde de ontem no cemitério Paraíso 
da Colina. ►► Página A2

Diretoria renuncia; 
Facilpa fica ameaçada
Diretoria da Associação Rural pediu demissão coletiva e anunciou que não pretende participar da feira no ano que vem; 

prefeito José Antonio Marise (PSDB) foi comunicado na segunda-feira e ontem não quis comentar o assunto

A Facilpa (Feira Agropecuária, Co
mercial e Industrial de Lençóis Pau
lista) corre o risco de não acontecer 
em 2007. Isso porque toda a direto
ria da Associação Rural de Lençóis 
Paulista, que organiza a exposição,

resolveu pedir demissão. Uma carta 
que comunica o afastamento do gru
po foi encaminhada ao prefeito José 
Antonio Marise (PSDB) na segunda- 
feira 3. Nela, os diretores comunicam 
que não participarão da organização

da feira em 2007. "O atual mandato 
é um mandato-tampão, que vence no 
dia 31 de dezembro. Fizemos esse co
municado para não pegar o prefeito 
de surpresa no final do ano", disse 
o diretor da associação, José de Oli

veira Prado. Segundo ele, a feira po
de acontecer se o prefeito conseguir 
montar uma outra equipe. No en
tanto, não quis explicar efetivamente 
quais motivos teriam causado a de
sistência. "Se a gente não fizer a feira,

tem quem faça. A cidade está cheia de 
gente entendida de Facilpa", falou. 
Marise confirmou o recebimento da 
carta, mas não quis comentar o as
sunto. Disse apenas que dará uma en
trevista coletiva hoje. ►► Página A3

Com leilões, exposições de várias 
raças, seminários para ovinocultores e 
atrações artísticas começa no domingo 
8, a 19^ Expovelha e 2^ Expocabra. O 
evento realizado pela Associação Rural 
de Lençóis Paulista e pela Aspaco (As
sociação Paulista de Criadores de Ovi
nos) acontece no recinto de exposições

I N F O R M A T I C A
PS3 e Xbox 360  
mostram suas garras

►► Página A7

José de Oliveira Prado, a Facilpa. Os 
animais começam a chegar no domin
go 8 e a partir da segunda-feira 9 come
ça a pesagem e julgamento de admis
são dos animais. Da quinta-feira 12 ao 
sábado 14 tem leilão todos os dias. A 
programação musical começa na quar
ta-feira 11, com o grupo Rastapé. No dia

12 sobem ao palco André & Matheus. 
Na sexta-feira 13, tem apresentação das 
duplas Caio & Breno e Willian & Mai- 
con. No sábado 14, a grande atração da 
Expovelha é o show de Chitãozinho & 
Xororó. No domingo 15, último dia do 
evento, tem show com bandas de rock 
a partir das 16h. ►► Página A3
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PAE será inaugurado no dia 26
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O PAE (Posto de Atendimento 
ao Empreendedor) abre suas por
tas no próximo dia 26 de outubro 
em Lençóis Paulista. O posto será 
instalado no prédio onde funciona 
a Incubadora de Empresas, o PAT 
(Posto de Atendimento ao Traba
lhador), Banco do Povo e Direto
ria de Desenvolvimento e Geração 
de Emprego e Renda, no centro. 
O PAE funciona como uma espé

cie de extensão do Sebrae (Serviço 
Brasileiro de Apoio à Micro e Pe
quena Empresa) e tem como fina
lidade orientar os empreendedores 
que já montaram uma empresa ou 
que precisam de instruções para 
começar o próprio negócio. Para a 
cerimônia de inauguração é aguar
dada a presença do diretor-supe- 
rintendente do Sebrae no Estado, 
José Luiz Ricca. ►► Página A2

RECAPE Primeiro foi realizado o afundamento das guias para impedir 
que a água acumulasse e o próximo passo é um recapeamento. A avenida 
Coronel Virgílio Rocha, em Macatuba, vai ganhar asfalto novo no trecho 
compreendido entre as ruas Chile e Argentina, na Vila Santa Rita. Segundo 
o prefeito Coolidge Hercos Júnior (PMDB), o recape vai custar R$ 48 mil, 
dinheiro que vem de receita do próprio município. Em 2007, a avenida 
deverá recapeada até o trevo do posto Europa.

Orçamento de Coolidge 
prevê R$ 4  milhões a mais

O prefeito de Macatuba, Coo
lidge Hercos Júnior (PMDB), vai ter 
quatro milhões a mais para investir 
em 2007. A arrecadação do muni
cípio passou de R$ 22 para R$ 26 
milhões. A área priorizada de inves
timentos é a Educação, que fica com 
quase um terço do total. O projeto 
de lei orçamentária deu entrada na 
Câmara de Vereadores na segunda- 
feira 2 e antes de ser votado, o pre
sidente da Casa, Francisco Sérgio

Alves Nunes (PV), o Serginho, deve 
marcar uma audiência pública. Dos 
quase R$ 7,5 milhões destinados pa
ra a Educação, R$ 3,5 milhões vão 
para o Ensino Fundamental. O prin
cipal projeto do prefeito é a implan
tação da escola em tempo integral 
no Caic Cristo Rei, no Jardim Pla
nalto. A partir do próximo ano, os 
estudantes de primeira à quarta série 
do Caic vão ficar na escola durante 
todo o dia. ►► Página A5



P O L I C I A

Acidente

fatal
Flaviane Thaís Bueno, 19 anos, morreu 

na noite de terça-feira depois de perder 

a direção da moto e bater em um Palio 

que vinha em sentido contrário; ela foi a 

terceira jovem a morrer em acidente

Wa gn er  Ca rva lh o

Acidente com moto mata 
mais um jovem em Lençóis 
Paulista. Flaviane Thaís Du
arte, 19 anos, morreu após se 
envolver em um acidente na 
rodovia Osny Matheus (SP 
261), na altura do quilôme
tro 110, nas proximidades da 
Biquinha. Ela trafegava com a 
moto Biz, placa 3173, de Len
çóis Paulista, sentido Águas de 
Santa Bárbara, quando teria 
perdido o controle, saído da 
pista e, ao voltar, invadido a 
contramão. No sentido con
trário, vinha um Palio, placas 
CNP 8283, de Macatuba. A 
moto colidiu na lateral direita, 
próxima a lanterna dianteira.

A moça foi arremessada a 10 
metros do local. Ela chegou a 
ser socorrida, mas morreu ho
ras depois de dar entrada no 
pronto-socorro do Hospital 
Nossa Senhora da Piedade. O  
acidente ocorreu por volta das 
19h da terça-feira 3.

O acidente foi visto pela 
condutora de um Celta, placas 
DFI 5499, de Jaú, que seguia 
logo atrás da moto. Foi ela 
que contou aos policiais co
mo aconteceu a colisão. Já o 
condutor do Palio que trafega
va no sentido Lençóis Paulis- 
ta/Macatuba disse que só viu 
quando a moto invadiu a mão 
de direção em que ele trafega
va e houve a colisão.

Com impacto, a moça per

deu o capacete e bateu a cabe
ça na pista. Ela foi socorrida 
ainda com vida pelo serviço 
de resgate do Emergência 192 
e deu entrada no pronto-so
corro com várias fraturas ex
postas nas pernas e braços, 
além de traumatismo crania
no. Flaviane não resistiu aos 
ferimentos e morreu por volta 
das 22h30.

O corpo foi encaminha
do ao IML (Instituto Médico 
Legal) de Bauru e chegou a 
Lençóis por volta das 11 h de 
ontem. O enterro aconteceu 
às 17h, no cemitério Paraíso

Acima, moto que Flaviane 
Bueno (ao lado) pilotava

da Colina.
Flaviane era estudante da 

Facol (Faculdade Orígenes 
Lessa), foi garota JOIS (Jogos 
Industriários do Sesi) no ano 
passado e esse ano ficou em 
segundo lugar.

ESTATÍSTICA
Nos últimos três meses 

foram registrados quatro aci
dentes graves, todos envolven
do motos em Lençóis Paulista. 
Três jovens morreram e outros 
dois ficaram gravemente feri
dos. Flaviane foi a terceira ví
tima fatal.

NOTAS POLICIAIS

RECAPTURADO
Em patrulhamento pela 

Cecap, na segunda-feira 2, 
a Polícia Militar recapturou 
o fugitivo da Justiça, Edmil- 
son Aparecido Duarte, 24 
anos. Ele cumpria pena na 
Penitenciária I de Pirajuí. 
Saiu no indulto do dia dos 
pais e não voltou mais. O 
rapaz cumpre pena por fur
to e roubo. Depois de pres
tar depoimento, foi levado 
de volta para Pirajuí.

FORA DA LEI
Na terça-feira 3, em patru- 

lhamento pela avenida Brasil, 
policiais militares abordaram 
o condutor da motocicleta 
Honda FAN 125, placa DPY 
6460, de Lençóis Paulista. 
Na fiscalização, ficou consta
tado que placa de identifica
ção não oferecia visibilidade 
e que a moto estava sem os 
retrovisores. O condutor foi 
multado e o veículo foi reco
lhido ao pátio da Ciretran.

ENTORPECENTE
Na manhã de quarta-fei

ra 4, a PM encontrou com 
um garoto de 14 anos com 
cinco porções de crack. O 
adolescente foi abordado 
pelos policiais na Vila da 
Prata. Ele foi liberado de
pois da chegada dos pais.

No mês de agosto, outros 
também perderam a vida. Ad- 
milson Ferraz de Arruda, 17 
anos, bateu a moto em um 
poste de iluminação e faleceu 
na hora. Cinco dias depois, 
na rotatória de acesso a Usina 
Barra Grande, na rodovia Ma
rechal Rondon, Anderson José 
Pereira, 23 anos, também per
deu a vida ao cair com a moto 
em uma canaleta.

No dia 31 de agosto, Ales- 
sandro Marques Corrêa, 18 
anos, e sua namorada, Bárba
ra Cristina Mattos, 19 anos, 
vinham da Facol pela rodovia

Osny Matheus e na altura do 
trevo da avenida Padre Salús- 
tio Rodrigues Machado teve a 
frente cortada por um Cross 
Fox. Os dois jovens ficaram 
gravemente feridos. Ontem, a 
reportagem do jornal O  ECO 
falou com Bárbara. Ela contou 
que sofreu fratura no maxilar, 
na costela e no pé direito e es
tá se recuperando em casa. So
bre o namorado, disse que ele 
teve fratura no braço direito, 
no maxilar e no fêmur e que 
deve ficar ainda mais um mês 
de cama. O rapaz também se 
recupera em casa.

E C O N O M I A

Inauguração do PAE será no dia 26
O PAE (Posto de Atendi

mento ao Empreendedor) 
abre suas portas no próximo 
dia 26 de outubro em Lençóis 
Paulista. O posto será instala
do no prédio onde funciona a 
Incubadora de Empresas, PAT 
(Posto de Atendimento ao Tra
balhador), Banco do Povo e 
Diretoria de Desenvolvimento 
e Geração de Emprego e Ren
da, no centro. O PAE funciona 
como uma espécie de extensão 
do Sebrae (Serviço Brasileiro 
de Apoio a Micro e Pequena 
Empresa) e tem como finali
dade orientar os empreende
dores já instalados e os que 
buscam se instalar. A data de 
inauguração e os outros deta-

lhes foram acertados em uma 
reunião na segunda-feira com 
representantes dos parceiros: 
Prefeitura, Acilpa (Associa
ção Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista), Ascana (As
sociação dos Plantadores de 
Cana do Médio Tietê), Senai, 
Sebrae e Grupo Lwart.

O gerente regional do Se
brae de Bauru, Milton Debia- 
si, revela que no posto have
rá uma pessoa devidamente 
qualificada e orientada pelo 
Sebrae para prestar qualquer 
tipo de atendimento ao em
preendedor. Os computadores 
estarão interligados com o Se- 
brae de São Paulo.

A instalação do PAE em

Lençóis Paulista é uma soma 
de esforços das empresas e en
tidades parceiras. Na reunião 
dessa semana também ficou 
definida a colaboração de ca
da parceiro. Serão adquiridos 
dois computadores com im
pressora, móveis para escritó
rio e outras necessidades para 
que o PAE comece a funcionar 
esse mês. Os gastos com sa
lário e os encargos sociais do 
funcionário que será contra
tado para o atendimento tam
bém ficou acertado.

O Sebrae corre contra o 
tempo, já que a data escolhida 
para abertura do posto na ci
dade foi definida pelo Sebrae 
de São Paulo, no dia 26 de ou

tubro. A presença do diretor 
superintendente do Sebrae no 
Estado, José Luiz Ricca, está 
confirmada.

A instalação do PAE de
ve trazer benefícios em curto 
prazo para o empresário. Será 
possível identificar com maior 
facilidade as necessidades da 
cidade e programar ações para 
solucionar essas dificuldades.

CONTRATAÇÃO
Os interessados em ficar 

com a vaga para trabalhar no 
PAE de Lençóis Paulista devem 
se apressar para entregar o cur
rículo. Os interessados devem 
ter curso superior completo, 
conhecimento básico em ges

Parceiros reunidos para implantação do PAE em Lençóis Paulista

tão empresarial (marketing, 
finanças, contabilidade, legis
lação fiscal e trabalhista, pro
dução, vendas, recursos hu
manos e informática). Outra 
exigência é que a pessoa pos
sua habilidades para atender 
clientes, persuadir, negociar e

falar em público. O currículo 
pode ser entregue no PAT até a 
segunda-feira 9 de outubro. É 
importante colocar do lado de 
fora do envelope a sigla "EN
TIDADE". O PAT fica na rua 
Coronel Joaquim Gabriel, 11, 
no Centro.

Valorizando o homem ̂ Construindo o futuro
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ACESSE: www.lwart.com.br e conheça nossos projetos sociais

LWART LUBRIFICANTES
Rod. Mal. Rondon, Km 303,5
Cep. 18.682-970 - Lençóis PauHsta/SP
Fone: (14) 3269-5000 - Fax 3269-5001

LWARCEL CELULOSE E PAPEL
Rod. Mal. Rondon, Km 303,5 (LEP 060 KM 04) 
Cep. 18.682-970 - Lençóis Paulista/SP 
Fone: (14) 3269-5100 - Fax 3269-5101

LWART PROASFAR QUiMICA
Rod. Mal. Rondon, Km 303,5
Cep. 18.682-970 - Lençóis Paulista/SP
Fone: (14) 3269-5060 - Fax 3269-5003

LWARCEL FIBRAS ESPECIAIS
Av. Antonio Veronese, 490-A 
Cep. 16300-000 - PenápoUs/SP 
Fone/Fax: (18) 3652-0630

P R O J E T O

VOLEI
BATÜQ & ART

P R O J E T O

http://www.lwart.com.br
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Na berlinda Expovelha começa
Em carta enviada ao prefeito Marise, diretoria da Associação 

Rural comunica que não realiza a feira em 2007; 'o contrato vence 

no final do ano e não vamos renovar', diz José de Oliveira Prado

Da  red a çã o

Uma carta recebida na se
gunda-feira 2 deixou o prefei
to José Antonio Marise (PS
DB) em sinal de alerta. No do
cumento, toda a diretoria da 
Associação Rural de Lençóis 
Paulista, entidade que organi
za a Facilpa (Feira Agropecuá
ria Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista), pede afas
tamento do posto e comunica 
que não participará da organi
zação da feira em 2007.

A reportagem do jornal O 
ECO ouviu um dos diretores 
da Associação Rural, José de 
Oliveira Prado. Por telefo
ne, ele confirmou a saída do 
grupo e disse que o comuni
cado ao prefeito era apenas 
uma questão formal. "O atu
al mandato é um mandato 
tampão, que vence no dia 31 
de dezembro. Fizemos esse 
comunicado para não pegar 
o prefeito de surpresa no final 
do ano", explica.

Prado confirma que a atu
al diretoria tomou a iniciativa 
de não participar da Facilpa 
em 2007. "Em princípio, essa 
diretoria não participa da feira 
no ano que vem. A iniciativa 
agora tem que partir do pre
feito, se ele conseguir montar 
outra diretoria, tudo bem", 
diz. No entanto, não quis ex
plicar efetivamente quais mo
tivos teriam causado a desis
tência. "Se a gente não fizer a 
feira, tem quem faça. A cidade 
está cheia de gente entendida 
de Facilpa", disse.

De acordo com decisão to
mada em assembléia pela As
sociação Rural, o empresário 
Ademir Rorato, o Mio Doce, 
seria o presidente até 31 de de
zembro. Para o ano que vem, 
estava previsto que o coman
do do grupo ficaria a cargo do 
empresário Dorival Gonzaga 
de Oliveira, da Frigol.

Uma certeza Prado deixou. 
O pedido de afastamento da 
diretoria da feira não tem na
da a ver com as denúncias fei
tas em junho pelo ex-diretor 
da Gazeta Regional, Jessé Mar
ques Luqueto, sobre possíveis 
irregularidades na contratação 
de shows para a Facilpa. "Isso

José Prado de Lima confirmou demissão coletiva da diretoria

nem nos abalou. Aqui a gen
te sabe o que faz e tínhamos 
certeza de que não havia qual
quer problema com a contra
tação", diz.

O empresário Dorival Gon
zaga de Oliveira foi procurado 
pelo jornal O ECO e confir
mou a desistência da direto
ria. Segundo ele, a decisão foi 
tomada há 15 dias, aproxima
damente. Gonzaga de Oliveira 
afirma que não vai assumir 
a feira no ano que vem, con
forme havia sido publicado, e 
não quis comentar o assunto.

Procurado pelo jornal 
O ECO, Marise confirmou 
o recebim ento da carta. Ele 
não quis adiantar nenhuma

no domingo 8
Ovinos e caprinos das mais 

variadas raças, oportunidade 
para aprender mais sobre o re
banho, de fechar negócios ou 
mesmo de descontração. Co
meça no domingo 8 e vai até 
o dia 15 de outubro, em Len
çóis Paulista, a 19® Expovelha 
e 2® Expocabra, evento que 
todo ano movimenta mais de 
R$ 1 milhão e que recebe ex
positores de todo o estado de 
São Paulo e também de ou
tros estados brasileiros. A Ex- 
povelha acontece no recinto 
de exposições José de Oliveira 
Prado, a Facilpa. É realizada 
pela ARLP (Associação Rural 
de Lençóis Paulista) e pela As- 
paco (Associação Paulista de 
Criadores de Ovinos) e conta 
com apoio da prefeitura de 
Lençóis, do Sebrae (Serviço 
Brasileiro de Apoio à Micro 
e Pequena Empresa), o Senar 
(Serviço Nacional de Aprendi
zagem Rural) e do Ministério 
do Turismo.

Segundo assessoria de 
imprensa da Aspaco, serão 
aproximadamente dois mil 
animais das raças Santa Inês, 
Ile de France, Suffolk, Hamp- 
shire Down, Texel, Poll Dor- 
set, Dorper e White Dorper 
que estarão presentes nos 
julgamentos, em exposição e

também nos quatro leilões.
Os primeiros dias de 

evento são voltados para 
os criadores. A Expovelha 
começa com a entrada dos 
animais, no domingo 8, a 
partir das 9h. Na segunda- 
feira 9 e terça-feira 10 come
ça o trabalho de pesagem 
e julgamento de admissão 
dos animais. Ainda na terça- 
feira, às 14h, tem cursos pa
ra os cabanheiros. Na quar
ta-feira 11, tem julgamento 
de classificação das raças, 
palestras e começa a progra
mação musical da feira e se
minários para criadores.

Os leilões, um dos princi
pais atrativos da Expovelha e 
Expocabra começam na quin
ta-feira 12, feriado de Nossa 
Senhora Aparecida, padroeira 
do Brasil. Às 20h, tem Leilão 
de Caprinos Boer & Dorper. 
Na sexta-feira 13, tem dois 
leilões. O leilão Texel, da Ca- 
banha Amoras e convidados, 
às 15h, e o 3° Leilão Seleção 
Expovelha com os animais 
premiados das raças Santa 
Inês, Dorper e raças lanadas, 
às 20h30, com transmissão 
ao vivo pelo canal Terra Viva. 
O circuito termina no sábado 
14, com o Leilão Comercial 
Expovelha, às 16h.

Chitãozinho & Xororó são atração

informação e disse que con
vocaria uma entrevista cole
tiva para hoje para comentar 
o assunto.

A Associação Rural de Len
çóis Paulista é uma entidade 
sem fins lucrativos. Respon
sável pela organização da Fa- 
cilpa nos últimos seis anos, a 
entidade tem contrato para a 
exploração do Recinto de Ex
posições José de Oliveira Pra
do e convênio com a Prefeitu
ra Municipal para a organiza
ção da Facilpa, da Expovelha 
e da Expocabra. Na sessão da 
segunda-feira 2, a Câmara de 
Vereadores aprovou a renova
ção da concessão de uso da 
área pela Associação Rural.

A programação musical da 
19® Expovelha e 2® Expoca- 
bra começa na quarta-feira 11, 
com o show do grupo Rasta- 
pé, às 22h30. Na quinta-feira 
12, feriado de Nossa Senhora 
Aparecida, quem se apresenta 
é a dupla lençoense André & 
Matheus, que leva ao palco o 
show 'Vai dar tudo certo'.

Na sexta-feira 13, tem 
apresentação das duplas Caio 
& Breno e Willian & Maicon. 
No sábado 14, a grande atra
ção da Expovelha é o show de 
Chitãozinho & Xororó. A pro
gramação musical é promo
vida pelo empresário Silvano 
Gasparini, da casa noturna

Locomotive. No domingo 
15, último dia do evento, tem 
show com bandas de rock a 
partir das 16h.

Para os shows do grupo 
Rastapé e Chitãozinho & Xo- 
roró será cobrada entrada. 
Os ingressos estão à venda 
em 26 postos em 7 cidades 
diferentes desde o sábado 
30. Para ver o grupo Rasta- 
pé, os ingressos antecipados 
custam R$ 10 e na hora, R$ 
12. Estudantes pagam R$ 6. 
Os ingressos para o shows de 
Chitãozinho e Xororó serão 
vendidos antecipadamente 
a R$ 12 e na hora a R$ 15 e 
R$ 7,50 para estudantes.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

QUARTA-FEIRA 11
22h30 - show com o 
Grupo Rastapé

QUINTA- FEIRA 12
22h30 - show com André 
& Matheus

SEXTA-FEIRA 13
21h - show com as duplas 
Caio & Breno e Willian & 
Maicon

s á b a d o  14
22h30 - show com Chi
tãozinho & Xororó

d o m in g o  15
16h - show com bandas 
de rock

POSTOS d e  v e n d a

LENÇÓIS
Ana Maria Modas 
Marihá Modas 
Drogaria Lençóis 
Yes Modas 
Ótica Carol 
Rádio Difusora 
Auto Posto Avenida 
Drogaria Cecap 
Facilpa
Lanchonete Bichano 
Cores Vivas 
Posto Vimabe 
Lanchonete Marimbondo 
Supermercado Doidão 
O Boticáio 
JM Auto Peças 
Empório Santa Tereza

MACATUBA
Bar Avenida 
Ótica Lucelia

AREIÓPOLIS
Lanchonete Espaço Aberto

BOREBI
Bar dos Artistas



E D I T O R I A L

Caminhos de tristeza
Essa semana, Lençóis Pau

lista viveu mais uma tragédia. 
Flaviane Thaís Duarte, 19 anos, 
foi a terceira pessoa a morrer 
em acidente provocado por 
motocicleta. Os outros dois ra
pazes que também perderam a 
vida de forma trágica em agosto 
estavam apenas descobrindo o 
mundo. Admilson Ferraz de Ar
ruda, 17 anos, e Anderson José 
Pereira, 23 anos. Nos três casos, 
uma coincidência triste. Todos 
estavam de moto. Todos perde
ram o controle e acabaram coli
dindo. Acidente como esses são 
difíceis de evitar. Afinal, o peri
go pode estar na próxima curva. 
Mas, perder um filho, um ami
go, um namorado ou namora
da nessa idade é muito triste.

Os acidentes teoricamente 
não poderiam ser evitados. Mas, 
acreditar que o destino pode tu
do talvez seja uma forma sim
plista de ver as coisas. Será que 
um adolescente de 17 anos po- 
deria estar pilotando uma mo
to? Será que uma canaleta em 
uma rodovia como a Marechal 
Rondon estava instalada dentro 
dos parâmetros técnicos?

Mais especificamente no 
caso dessa semana. Será que 
a rodovia Osny Matheus tem 
capacidade para absorver o 
tráfego que recebe?

Quem passa por ela diaria
mente sabe que não. Falta si
nalização de todas as formas, 
tanto de solo quanto de placas. 
A estrada tem mais buracos do 
que trecho pavimentado. No 
acostamento, os degraus são 
uma constante.

Enquanto isso, enquanto o 
recape das estradas não chega, 
os brasileiros vão por elas per
dendo a vida. No centro do po
der, sempre tem uma discussão 
mais importante. No Brasil dos 
últimos meses, só se fala em es
cândalos, roubalheiras e outras 
formas de burlar a lei. Está difícil 
de abrirmos um jornal, uma re
vista, ligar a TV ou o rádio e ou
vir que os nossos políticos estão 
fazendo algo de bom, de sério.

Cada dia mais, o brasileiro 
vive esmagado pelo peso dos 
impostos, das tarifas. E, cada 
dia mais se escandaliza com o 
tanto de dinheiro que poucos 
têm e muitos nunca vão ter. 
Afinal, ter R$ 1,7 milhão em di
nheiro vivo não é para qualquer 
um. Mas, é preciso de dinheiro. 
É preciso defender Plutão, que 
passou de planeta a asteróide. É 
preciso comprar dossiê.

Por aqui, muitos de nossos 
políticos ainda estão preocu
pados e, diga-se de passagem, 
muito preocupados com o trân
sito. Mas, será que acabar com 
o radar ou colocar placas com 
indicação de radar, instalar se
máforos e faixa de segurança é 
a melhor forma de se preocupar 
com o trânsito? Será que o pro
blema não é mais complexo?

Será que o problema não 
estaria na formação dos condu
tores? Na manutenção das estra
das, ruas e avenidas? As pergun
tas são muitas, mas a certeza, 
infelizmente é uma só: o Brasil é 
campeão em acidentes de trânsi
to. E as famílias continuam cho
rando seus mortos.

A R T I G O

Amigos de Plutão
Ká t ia  Sa rto ri

Não faz nem um ano Plu- 
tão era considerado planeta e 
assim de uma hora para outra, 
sem aviso prévio, foi rebai
xado a asteróide, como se re
baixa um time para a segunda 
divisão. A diferença é que Plu- 
tão não tem como voltar para 
a série A dos planetas na pró
xima temporada. Logo Plutão, 
que estava quieto no seu can
to, isolado, sem oferecer mal a 
ninguém.

Uma constatação tão im
portante e que influi direta
mente na vida dos terráque
os gerou tanta comoção, que 
num exemplo de solidarieda
de ao novo asteróide, de falta 
do que fazer e do descaso com 
o dinheiro público, no come
ço de setembro foi criada em 
Brasília a Ong (Organização 
não-Governamental) Socieda
de dos Amigos de Plutão. A 
organização está registrada na 
Esplanada dos Ministérios.

Os absurdos não param 
por aí. O presidente da entida
de é um ex-líder sindical, filia
do à CU^ (Central Única dos 
Trabalhadores) e ao PT, amigo 
íntimo do presidente Lula. O 
Diário Oficial publicou a libe
ração de 7,5 milhões de reais 
para estimular as primeiras 
ações da nova Ong, que tam
bém celebrará convênios de 
publicidade com a Petrobrás, 
o Banco do Brasil, a Caixa 
Econômica e os Correios.

A bandeira da Sociedade 
dos Amigos de Plutão é o pe
rigo de se permitir o rebaixa
mento de um planeta assim, 
sem que ninguém se manifes
te contra. A próxima vítima, 
advertem, pode ser a Terra.

Fico imaginando as con- 
seqüências advindas de a Ter
ra ser rebaixada a asteróide, 
especialmente para o Brasil. 
Um belo dia você acorda e 
está vivendo num asteróide? 
Até o Pequeno Príncipe, do 
Saint Exupéry, morava num 
planeta!

Provavelmente, uma no
tícia destas arruinaria a eco
nomia de qualquer país do 
globo. Os especuladores uti
lizariam a informação para 
estimular a alta do dólar. Os 
governos seriam obrigados a 
elevar as taxas de juros a pa
tamares astronômicos, com o 
perdão do trocadilho.

Pensem ainda nas conse- 
qüências físicas. A Terra, com
pletamente desmoralizada 
por um bando de astrônomos 
maliciosos e inconseqüentes, 
se levantaria contra nós, po
bres terráqueos, como Deus 
um dia se levantou contra So- 
doma e Gomorra. Viveríamos 
dias piores do que os do dilú
vio bíblico ou do que o das se
te pragas que atacaram o Egito 
antigo. Soariam as trombetas 
do apocalipse. Seria o verda
deiro Armagedon.

Kátia Sartori é jornalista

P O V O

CONTENTE
O presidente da Associa

ção de Moradores do Jardim 
Ubirama, Benedito Edélcio 
da Silva, o Tinho, está con
tente com o resultado das 
urnas. Ele trabalhou para 
o deputado federal eleito 
Francisco Rossi, que conse
guiu pouco mais de 300 vo
tos na cidade.

EXPECTATIVA
Antes da eleição, Rossi 

disse que investiria na re
estruturação do PMDB na 
região. Entre as mudanças 
previstas pelo deputado, 
estaria a troca do comando 
em Lençóis Paulista. E Ti- 
nho está na expectativa de 
ser o novo presidente do 
partido no município. Será 
que José Carlos do Amaral 
sabe disso?

AGILIZANDO
E Tinho já vai prepa

rando o terreno para for
talecer o partido. Para isso, 
nada m elhor que reforços 
de peso. Ele articula para 
levar para o PMDB o presi
dente da Câmara, Adimil- 
son Vanderlei Bernardes 
(PRTB), o Dingo, e Nardeli 
da Silva (PFL).

CONVITE
Enquanto isso, o único 

peemedebista do Legislati
vo, o vereador Palamede de 
Jesus Consalter Júnior quer 
a companhia do colega Ail- 
ton Tipó Laurindo (PV) no 
partido. O convite teria sido 
feito no dia seguinte às elei
ções. Só em Lençóis, Tipó 
obteve mais de 17 mil votos 
para deputado estadual.

GRUPO
Independente de par

tidos, um grupo de parla
mentares está com idéia 
fixa de lançar um candida
to a prefeito em 2008  e já 
escolheram o nome: Tipó, 
credenciado pela votação 
que teve como candida
to a deputado estadual. 
O grupo político a lançar 
Tipó seria formado por 
Nardeli, Palamede, Dingo, 
João Miguel Diegoli (PSC) 
e Claudemir Rocha Mio 
(PL), o Tupã.

A DANÇA
A dança de partidos deve 

ser o assunto da vez já que Len
çóis ficou com muitos políticos 
importantes em partidos que 
não passaram pela cláusula de 
barreiras. Fora o PMDB que 
deve trocar de mãos, entre os 
partidos que ficaram um dos 
mais procurados deve ser o PP, 
de Alexandre de Jesus da Silva, 
o Xande. O PDT está com o ex- 
prefeito José Prado de Lima, o 
Pradinho. O PSDB está com o 
prefeito José Antonio Marise, 
que também tem como par
tido aliado o PSB. O PT segue 
com o advogado Ronaldo Ma
cedo e o PFL com o empresá
rio Luiz Carlos Trecenti.

CORRIDA
Em paralelo, acirra-se a cor

rida silenciosa pela presidência 
da Câmara. Entre os 10 verea
dores é mais fácil dizer quem 
não entrou na disputa. Fora 
Dingo que deixa a presidência, 
não devem envolver-se na bri
ga os vereadores Tipó, Edson 
Fernandes (sem partido) e Ma
noel dos Santos Silva (PSDB), 
o Manezinho. Entre os outros 
seis parlamentares, tudo po
de acontecer. E cada um de
les -  uns mais, outros menos 
-  já manifestou o desejo de ser 
presidente da Câmara.

t r a n s it a d o
Depois de se lançar can

didato a prefeito em 2008, o 
vereador João Miguel mostra 
que o trânsito será uma de 
suas principais bandeiras. No 
ano passado, ele foi uma das 
principais vozes a pedir provi
dências para aumentar a segu
rança no trânsito em Lençóis. 
Depois de implantado o radar, 
Miguel também encabeçou 
um movimento de resistência 
ao uso do equipamento.

p e d e s t r e
Agora Miguel quer au

mentar a segurança do pedes
tre. E, defendendo a implan
tação de faixas de pedestres, 
soltou uma saborosa gafe na 
tribuna. Por pelo menos duas 
vezes ele falou que era extre
mamente necessária a faixa 
de pedestre no cruzamento 
da rua 15 de Novembro com 
a avenida Padre Salústio 
Rodrigues M achado.

ONDE?
Foi exatamente isso o que 

ele disse: cruzamento entre a 
rua 15 de Novembro e a ave
nida Padre Salústio Rodri
gues de Machado. Onde fica 
isso? Provavelmente Miguel 
se referia ao cruzamento en
tre a rua 15 de Novembro e a 
avenida Ubirama. Nem pre
cisaria dizer que o vereador 
arrancou risos da platéia.

FÃ
O vereador de Macatuba, 

Jorgivaldo Teles de Santana, 
(PMDB), o Vavá, escancarou 
sua admiração pelo deputado 
estadual Pedro Tobias (PSDB), 
o segundo mais votado entre 
todos os candidatos a depu
tado estadual neste ano. Nos 
bastidores da Câmara, antes 
da sessão de segunda-feira 2, 
ele comentou a campanha de 
Tobias na sua reeleição.

MEU NÚMERO
Antes mesmo da cam

panha acabar, Vavá já havia 
anunciado que deixaria o 
PMDB para filiar-se ao PSDB 
nas próximas eleições. Mas 
agora a empolgação é tanta 
que o vereador vai além. Ele 
decidiu disputar sua reeleição 
em 2008 usando o número 
45100, o mesmo usado por To
bias na campanha em 2006.

ANIMADO
Quem também está ani

mado é o vereador Aparecido 
Humberto Pavão (PMDB), 
que em momento algum 
lamentou o fato de seu can
didato Paulo Lima (PMDB) 
não ter garantido votos sufi
cientes para se reeleger. Isso 
porque Lima ficou como pri
meiro suplemente do partido 
e, para Pavão, é certo que o 
próximo presidente -  seja do 
PT, seja do PSDB -  deve cha
mar algum deputado eleito 
do partido para compor mi
nistérios, abrindo assim uma 
cadeira para Paulo Lima.

ÓRFÃO
Enquanto isso, José Célio 

Ferreira (PV) foi só lamentação. 
Ele lamentou o fato do PV não 
ter passado pela cláusula de 
barreiras e também a não elei
ção do companheiro Tipó para 
deputado estadual.

O ECO
CNPJ: 03.433.116/0001-02 • lE: 416.043.125.113 - ME 

Editora e Jornal Folha Popular Ltda-ME
Rua Geraldo Pereira de Barros, 948, Centro 

Lençóis Paulista, SP, CEP: 18680-020

Circulação Regional: Areiópolis, Borebi, Lençóis Paulista e Macatuba

EDITORA RESPONSÁVEL:
Conceição Giglioli Carpanezi 
Mtb: 23.102

FONE/FAX: Telefone: (14) 3269-3311 
E-MAIL: oeco@jomaloeco.com.br 
SITE: www.jornaloeco.com.br

DEPARTAMENTO COMERCIAL:
Telefone: (14) 3269-3311
e-mail: comercial@jornaloeco.com.br

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores 
e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal

“Fiquei satisfeita com o 
2 ° turno porque pelas 
pesquisas tudo indicava 
que o Lula seria reeleito 
no primeiro turno" 

Giovana Oliver, Relações 
Públicas

“Eu torci pelo 2 °  turno 
porque não queria que o 
Lula fosse reeleito. No dia 
29 de outubro vou votar 
no Alckmin"
Eliana Lopes de Andrade,

professora de equitação

“Já esperava o 2 °  turno 
por causa dos escândalos 
nas últimas semanas. No 
dia 29 vou votar no Ge
raldo Alckmin"

José Antonio Dias, 
administrador de empresas

f r a s e s

“Se quiserem 
enveredar por 
aí (denúncias 
de corrup
ção), vamos 
colocar na 
mesa o que 
tem que ser 
colocado, 
pois quere
mos discutir 
profunda
mente ética, 
corrupção rr

Um orelhão telefônico na rua Treze de Maio, em frente a escola Dr. Paulo Zillo, foi queimado e destruído 
por vândalos. O telefone é um equipamento que presta serviço a milhões de brasileiros, mas que infeliz
mente é também o preferido dos vândalos de plantão.

Luiz Inácio Lula da Silva,
candidato a reeleição pelo PT, 

ao se referir ao PSDB

P A R A  p e n s a r

“Caminhante, 
não há cami
nho. O cami
nho, se faz ca
minhando"

Autor desconhecido

mailto:oeco@jomaloeco.com.br
http://www.jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br


M A C A T U B A

Mais na educação
Orçamento da Prefeitura de Macatuba para 2007 tem 

previsão de R$ 26 milhões, aumento de R$ 4 milhões em 

relação a 2006; Educação fica com um terço do total

Ká tia  Sa rto ri

O prefeito de Macatu
ba, Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB), deve ter um orça
mento de quatro milhões a 
mais para gastar em 2007. A 
arrecadação do município pa
ra o próximo ano está estima
da em R$ 26 milhões. No or
çamento deste ano, o prefeito 
teve à sua disposição mais de 
R$ 22 milhões. Mais uma vez, 
a área que vai receber mais 
recursos é a Educação, com 
dotação de R$ 7,5 milhões, 
contando com o dinheiro 
do Fundef (Fundo Nacional 
do Ensino Fundamental) e 
demais repasses estaduais e 
federais para a pasta. Por lei, 
25%  do orçamento do muni-

cípio têm que ser destinado 
para a Educação.

O projeto de lei orçamen
tária deu entrada na Câmara 
de Vereadores na segunda-fei
ra 2 e antes de ser votado, o 
presidente da Casa, Francisco 
Sérgio Alves Nunes (PV), o 
Serginho, deve marcar uma 
audiência pública.

O aumento da dotação or
çamentária, a exemplo do que 
aconteceu no ano passado, re
flete o aumento com a arreca
dação de impostos no muni
cípio, principalmente o ICMS 
(Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços).

Segundo estimativas da 
prefeitura, em 2007, Maca
tuba deve recolher R$ 10, 5 
milhões de ICMS. Outra fatia

do orçamento vem da quo- 
ta-parte da participação dos 
municípios no Fundo Mútuo: 
R$ 6, 5 milhões. O restante 
vem da arrecadação de IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano), ISS (Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Nature
za), IPVA (Imposto sobre Ve
ículos Automotores) e outras 
tarifas. Desses R$ 26 milhões, 
R$ 3,8 milhões fazem parte 
do orçamento do Ipremac 
(Instituto de Previdência de 
Macatuba). O orçamento do 
Legislativo caiu de R$ 720 
mil para R$ 670 mil.

Na lista de despesas, Co- 
olidge disponibiliza para os 
encargos com a Administra
ção, como a folha de paga
mento dos funcionários, R$ 3

O prefeito Coolidge Hercos Júnior terá R$ 4 milhões a mais para investir no ano que vem

milhões. A Assistência Social 
deve receber R$ 1,3 milhão 
no próximo ano e a Saúde, 
que por lei recebe 15%  do 
orçamento, fica com R$ 4,3 
milhões do total. A reserva de 
contingência que em 2006 foi 
de R$ 3 milhões no orçamen
to de 2007 caiu para R$ 2,3 
milhões. Segundo Coolidge, 
a reserva será menor porque 
o a administração pretende 
gastar mais.

Outra dotação orçam en
tária que tem crescido ano 
após ano é a pasta de Obras. 
Em 2007, Coolidge pretende 
gastar R$ 4,3 m ilhões contra 
R$ 3,2 m ilhões do orçam en
to passado. Quase um terço 
do dinheiro será utilizado 
para m anter a m alha viária 
do m unicípio.

Segundo o prefeito, entre 
os projetos para o próximo 
ano estão o recape da aveni-

da Coronel Virgílio Rocha, 
num trecho que fica entre o 
teatro municipal Renata Lycia 
dos Santos Ludovico e o tre
vo do Jardim Europa. Nesse 
trecho o asfalto está bem de
teriorado e, por isso, as obras 
já  começaram. Esta semana, a 
prefeitura iniciou os serviços 
de recuperação da avenida no 
trecho entre as ruas Chile e 
Argentina. O custo da obra é 
de R$ 48 mil.

Escola do CAIC terá aula em período integral
Dos quase R$ 7,5 milhões 

destinados para a Educação, a 
maior fatia do bolo, R$ 3,5 mi
lhões, vai para o Ensino Funda
mental. O principal projeto do 
prefeito é a implantação da es
cola em tempo integral no Caic 
Cristo Rei, no Jardim Planalto. 
A partir do próximo ano, os es
tudantes de primeira à quarta 
série do Caic vão ficar na es
cola durante todo o dia. Além 
da grade normal de aulas, vão 
ser oferecidas atividades como 
oficinas de música, dança, in
formática, prática de esportes 
e idiomas. Essa foi uma das

promessas de campanha de 
Coolidge e vai beneficiar 600 
crianças. O prédio ainda abri
ga a creche e as salas de Ensino 
Fundamental, que continuará 
com meio período de aula.

Segundo o prefeito Coo- 
lidge Hercos Júnior (PMDB), 
o projeto vai funcionar no 
mesmo molde do progra
ma adotado pela diretoria de 
Educação de Lençóis Paulista 
na escola Ézio Paccola, Jardim 
Primavera. A única diferença 
é que em Lençóis o projeto 
foi sendo implantado de for
ma gradativa: começou com a

primeira série, depois passou 
a abranger a segunda série, as
sim por diante. Em Macatuba, 
a partir do próximo ano, todos 
os alunos do Caic vão ficar na 
escola em tempo integral.

O Caic Cristo Rei foi a es
cola escolhida por concentrar 
alunos dos bairros mais ca
rentes de Macatuba e porque 
depois que os estudantes do 
Estado ganharam um prédio 
próprio, sobrou espaço para 
abrigar o projeto.

O projeto, segundo o pre
feito, vai exigir mais recur
sos do município. "Não é só

cie Outu'»'*®
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De 08 a 15 de Outubro

• Santa Inês • Suffolk • Ile-de-France • Texel • Hampshire Down 
• Dorper • White Dorper • Pool Dorset 

■ Boer ■ Anglo-Nubiana • Alpina • Saanen

Recinto de Exposições José Oliveira Prado (FACILPA)

www.facilpalp.com.br/expovelha 
Fone: [14] 3263-1411

PROGRAMAÇÃO
>  11 de Outubro - Q uarta-feira
• 22H30 - Show com o Grupo Rastapé.
Promoção: Locomotive Club.

> 1 2  de Outubro - Q uinta-feira
• 20h - Leilão de Caprinos Boer & Dorper 
-São Paulo e convidados.
• 22H30 - Show com André & Matheus.

>  13 de Outubro - Sexta-feira
• 15h - Leilão Texel - Cabanha Amoras e 
convidados.
• 20h30 - 3° Leilão Seleção Expovelha
animais premiados
/ Santa Inês, Dorper e raças lanadas)

-Trans. Canal Terra Viva. j
• 21 h - Shows com as duplas 1
Caio & Breno /  Willian & Maicon. i

>  14 de Outubro - Sábado
•9h -VII Seminário de 
Ovinocultura-SEBRAE-SP.
• 16h - Leilão Comercial Expovelha 
( Seleção Aspaco).
• 19h - Queima do cordeiro.
> 22h30 - Show com 
Chitãozinho & Xororó.
Promoção; Locomotive Club.

>  15 de Outubro - Domingo
• 16h-Bandas de rock.
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Patrocínio:

S E M A E  

SP
Ministério — 

do Turismo
GOVERNO SOLIDÁRIO

í.y y
í. K U P o

LWART
U B IR A M A

manter o aluno na escola em 
tempo integral. Precisamos de 
profissionais, por isso estamos 
gastando mais", explicou.

Do restante do orçamento, 
R$ 1,9 milhões vão para o En
sino Infantil, R$ 20 mil são pa
ra a manutenção do EJA (Edu
cação de Jovens e Adultos), R$ 
451 mil investidos em Educa
ção Profissionalizante, R$ 632 
mil vão para a merenda escolar 
e outros R$ 812 mil vão para a 
gestão do sistema de ensino.

s o c ia l
Na área de Assistência So-

cial o prefeito informou que vai 
investir na construção do Cen
tro de Atenção à Família, que 
vai dar apoio às famílias caren
tes do município e concentrar 
alguns órgãos da Assistência, 
como o CRAS (Centro de Re
ferência em Assistência Social), 
a Casa de Brinquedos e progra
mas de geração de renda.

A construção do Centro de 
Atenção à Família é estimada 
em R$ 400 mil. Metade do 
dinheiro saiu do orçamento 
de 2006 e a outra metade es
tá prevista no orçamento do 
próximo ano.

Este anúncio 
é só para lembrar 

que Setembro é o 
mês do nosso

Aniversário.

CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

INFORMÁTICA
M A T R ÍC U L A  E M E N S A L ID A D E

R$

IP D  -  W in d o w s  X P  • W o rld  2 0 0 3  
E x c e l 2 0 0 3  -  A c c e s s  2 0 0 3  

P o w e r  P o in t 2 0 0 3  
F ro n t  P a g e  2 0 0 3  • D ig ita ç ã o  

In t ro d u ç ã o  T e ó r ic a  a  In t e r n e t  
C o re i D r a w  • P a g e  M a k e r

SECRETARIADO
M A T R ÍC U L A  E  M E N S A L ID A D E

R$ 1 5 , 0 0

D e p a rt a m e n to  P e s s o a l 
R e s p o n s a b ilid a d e  P ro fis s io n a l 

O r a g n iz a ç ã o  -  R e d a ç ã o  T é c n i c a  
D o c u m e n t o s  O f ic ia is  - D ire ito  

A d m in is t ra t iv o  E x e c u t iv o  
e  C o m e r c ia l  

C a r t a s  C o m e r c ia is  
A t itu d e s  a o  te le fo n e s

ATENÇÃOI VAGAS LIMITADAS |
‘ M aterial D idático nao incluso

R EA LIZ A Ç Ã O :
O  S in d ic a to  d o s  T r a b a lh a d o ra s  n a s  In d ú s tr ia s  d e  f ia ç ã o  e T ê x t i l  d e  L e n ç ó is  P a u lis ta

Rua Cet. Fernando P restes , 268, Pq Resid . São  Jo sé
F O N E :  3 2 6 3 - 4 8 9 2  CURSOS COM CERTIFICADO

r a i v a

Sábado tem
vacinação
animal

Quem não vacinou 
o animal de estimação 
contra raiva em Macatu- 
ba terá uma nova chance. 
No sábado 7, a secretaria 
de Saúde de Macatuba 
realiza mais uma etapa 
de imunização de cães e 
gatos contra a raiva ani
mal. As equipes vão tra
balhar das 8h às 16h, em 
três pontos de vacinação: 
a praça Santo Antônio, 
no centro, a praça da 
igreja Santa Rita, na vila 
Santa Rita e a praça da 
Esperança, em frente a 
igreja Cristo Rei.

A campanha de va
cinação contra raiva re
alizada no mês passado 
atingiu apenas metade 
dos animais do municí
pio. Vacinou 2.069 dos 
3.992 animais, ou seja 
52%. A OMS (Organiza
ção Mundial da Saúde) 
preconiza que o índice 
considerado seguro é de, 
no mínimo, 80%  dos 
animais vacinados.

A secretaria de Saúde 
lembra que no dia da va
cinação é importante não 
esquecer a carteirinha do 
animal. Aos proprietá
rios de gatos é indicado 
levar os animais envolvi
dos em toalhas para evi
tar arranhões.

ONDE v a c in a r

Sá b a d o  
7 DE o u t u b r o  
d a s  8H à s  16H

•No centro
Praça Santo Antonio

•Na Vila santa Rita
Praça da igreja

•No Jardim Esperança
Praça da Igreja

mais
Jo r n a l!

TERÇAS  
QUINTAS  
Á BA D O S

O V O
T E L E F O N E
3269 3311

O  E C O
Um senhor jornal 

www.jornaloeco.com.br

http://www.facilpalp.com.br/expovelha
http://www.jornaloeco.com.br
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Extratos de contratos e aditivos para publicação conforme artigo 61, parág. único
O GRUPO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA TORNA PÚBLICA da Lei Federal n° 8.666/93 e artigo 2°, inc. X X  da Inst-TCU n° 028/99.

A  Relação de estabelecimentos que receberam Licença de Funcionamento para exercício de suas atividades profissionais no mês de Setembro de EXERCÍCIO: 2006 - MÊS ASSINAT: SETEMBRO
2006, com validade de 1(um) ano e estabelecimentos que receberam Cadastro por tempo indefinido.

CONTRATO N° 127/2006 DATA ASSINAT: 01/09/2006; CONTRATADO: New Star
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO: Confecções Lençóis Ltda - M E; CNPJ: 04.371.323/0001-42; O B JETO : Aquisição de 

uniformes profissionais para servidores públicos; VALOR: R $ 37 .149,80  (trinta e sete
01 -  Adria Alimentos do Brasil Ltda, Avenida Brasil, n° 657, Centro, Ambulatório , 02 -  Ailton Oliveira Antonio M E, Rua Castro Alves,n° 463, Jardim mil, cento e quarenta e nove reais e oitenta centavos); VIG ÊN C IA : 90 (noventa) dias;
Ubirama, Serviços de dedetização, 03 -  Antonio Palmiro Nardone M E, Rua Amazonas,n° 527, Vila Cruzeiro, Comércio Varejista de Bebidas, 04 M OD ALID ADE: C O N VITE N.° 070/2006; FUNDAM ENTO: Art. 23, inciso II, ”a” da
-  Antonio Zanelato Mercearia M E, Rua JoãoCapoani,n° 200 , Núcleo Habitacional Luiz Zillo,Comércio Varejista de Bebidas, 05 -  Aron Wajngarten, Lei 8.666/93; DATA PU BLIC : 05/10/2006; EM PENHO: 10846,10847/2006.
Rua Geraldo Pereira de Barros,n° 350, Centro, Consultório Médico, 06 -  Auto Posto Avenida Lençóis Paulista Ltda, Avenida Padre Salústio Rodrigues 
Machado,n° 1212,Loja de Conveniência, 07 -  Auto Posto Vimabe Ltda, RuaX V  de Novembro,n° 326, Centro, Lo ja  de conveniência, 08 -  Benedito CONTRATO N° 128/2006 DATAASSINAT: 06/09/2006; CONTRATADO: Micropower
Carlos Esposto M E, Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins,n° 1620, Vila Irerê, Comércio Varejista de Bebidas, 09 -  Corus Clínica de Olhos Radiologia Comércio Desenvolvimento de Software Ltda.; CNPJ: 74.333.246/0001-11; O BJETO :
e Ultrassonografia Ltda, Rua Geraldo Pereira de Barros,n° 444, Centro, Consultório Médico, Equipamentos de R aio-X  e Mamógrafo, 10 -  Fernando Contratação de empresa especializada para desenvolvimento de conteúdo e treinamento
Luiz Bertozzo,Rua Anita Garibaldi,n° 889, Centro, Clinica Veterinária, 11 -  Francisca Vitorino da Silva M E, Avenida Maestro Alfredo de Oliveira de funcionários municipais em ambiente virtual; VALOR: R $ 25 .000,00  (vinte e cinco
Capucho,n° 196, Júlio Ferrari, Comércio Varejista de Bebidas, 12 -  GeralzinoZanan M E, Rua Jalisco,n° 93,Jardim  Village, Minimercado, 13 -  Gilson mil reais) V IG ÊN C IA : 12 (doze) meses; M OD ALID ADE: C O N VITE N.° 073/2006;
Milagres, Rua Geraldo Pereira de Barros,n° 350, Centro, Consultório Médico, 14 -  Grupo de Assistência Médica Especializado S/C Ltda, Rua Treze FUNDAM ENTO: Art. 23 , inciso II, “a”, da lei 8.666/93; DATA PU BLIC : 05/10/2006;
de Maio,n° 482, Centro, Consultório Médico, 15 -  Guilherme Llobet Ramos M E, Rua X V  de Novembro,n° 216, Centro, Comércio Varejista de 
Bebidas, 16 -  Isaias Ferreira Lima Mercearia M E, Rua Antonio Moretto,n° 323, ParqueElisabete, Mercearia, 17 -  JoãoCarlos Hueb, Rua Manoel

EMPENHO: 10951/2006.

Amancio,n° 65, Centro, Consultório Médico, 18 -  José C. Prado M E, Rua Machado de Assis,n° 433, Antonieta I, Comércio Varejista de Bebidas, 19 - CONTRATO N° 129/2006 DATA ASSINAT: 25/09/2006; CONTRATADO: Citrolife
José Procópio Bar M E, Rua Felício Frezza,n° 25, V ila Contente, Comércio Varejista de Bebidas, 20 -  José Simão Arcanjo M E, Rua Amazonas,n° 630, Produção e Comércio de Bebidas Ltda; CNPJ: 03.354.151/000-36; O B JE T O : Aquisição
Jardim Alvorada, Restaurante, 21 -  Julindo José de Souza M E, Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado,n° 294,Centro, Rotisserie, 22 -  Karoline de suco concentrado natural de diversos sabores para a merenda escolar; VALO R: R $
Nelli Prudenciatti, Rua Machado de Assis,n° 640, Antonieta I, Fisioterapeuta, 23 -  Lucas R. Rodrigues Minimercado M E, Rua Luiz Ferreira,n° 168, 10.080,00 (dez m il e oitenta reais); VIG ÊN C IA : 12 (doze) meses; M ODALIDADE:
Conjunto Habitacional Paraiso, Comércio Varejista de Carnes, 24  -  Luiz Cesar Fernandes Lençóis Paulista M E, Rua Menotti del Pichia,n° 26, Cecap, PREGÃO N.° 023/2006; FUNDAM ENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decreto Executivo
Comércio Varejista de Bebidas, 25 -  M. H. da Silva Antonio M E, Rua M éxico,n° 43, B ela  Vista II, Comércio Varejista de Bebidas, 26 -  Maria de 
Lourdes Lucas da Silva Bar M E, Rua Colômbia,n° 464, Jardim das Nações, Comércio Varejista de Bebidas, 27 -  Maria José Fernandes Mercearia

n° 331/03; DATA P U BLIC : 05/10/2006; EM PENHO: 11512/2006

M E, Avenida Luiz Boso,n° 216, Jardim Primavera, Minimercado, 28 -  Mario Ribeiro de Ponte -M E , Avenida Domingos Giovanetti,n° 32 , Júlio CONTRATON° 130/2006DATAASSINAT:25/09/2006; CONTRATADO: Delta Indústria
Ferrari, Lanchonete, 29 -  Moacir F. de Oliveira Lençóis Paulista M E, Avenida Prefeito Jácom o Nicolau Paccola,n° 320,Parque Residencial Rondon, e Comércio Importação e Exportação de Alimentos Ltda.; CNPJ: 02.857.771/0001-25;
Comércio Varejista de Bebidas, 30 -  Renata Tavares Conti M E, Rua França,n° 271, Jardim das Nações, Cantina, 31 -  Renato Pregnaca M E, Avenida O B JETO : Aquisição de suco concentrado natural de diversos sabores para a merenda
Nove de Julho,n° 685,Centro, Comércio Varejista de Bebidas, 32 -  Rosangela A. da Silva Lemos M E, Rua Antonio Esperâncio Ferrari,n° 474, Júlio escolar; VALO R: R $  5 .520,00 (cinco m il quinhentos e vinte reais); VIG ÊN C IA : 12
Ferrari, Mercearia, 33 -  Rozeli Aparecida Argentino M E, Rua Josefatti Cavassutti,n° 77/85, Parque Residencial Rondon,Cerealista, 34  -  Sandra (doze) meses; M OD ALID ADE: PREGÃO N.° 023/2006; FUNDAM ENTO: Lei Federal
Ferraz da Silva M E, Rua Dr. Antônio Tedesco,n° 822, Centro, Lanchonete , 35 -  Sibeli Bernardes Boso, Rua Coronel Joaquim Gabriel,n° 447, Centro, 10.520/02 e Decreto Executivo n° 331/03; DATA PU BLIC : 05/10/2006; EMPENHO:
Consultório Médico, 36 -  Silmara Ferreira Bueno Lençóis Paulista M E, Rua Argentina,n° 46, Jardim das Nações, Comércio Varejista de Bebidas, 
37 -  Sílvia Am élia Campanari Florenzia, Rua Geraldo Pereira de Barros,n° 373, Centro, Consultório Odontológico com equipamento de raio-x, 38

11513/2006;

-  Supermercado Santo Expedito de Lençóis Paulista M E, Rua Rio Grande do Sul,n° 367, V ila Cruzeiro, Transporte de Alimentos e cozinha , 39 ADITIVO AO CONTRATO N.° 034/2006; DATA ASSINAT: 22/08/2006;
-  Usina Barra Grande Lençóis S.A , Rodovia Marechal Rondon SP 300 KM  289, Zona Rural, Cozinha Industrial, 40 -  Valmir de Lim a Junior, Rua CONTRATADO: Biotec Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.; CNPJ:
Anita Garibaldi,n° 569, Centro, Consultório Médico, 41 -  Vanessa Aldrine Cimó Coneglian,Rua Vinte e Oito de Abril,n° 239, Centro, Fonoaudiologia, 05.906.781/0001-00; O B JE T O : Prorrogação da vigência; VIG ÊN C IA : 03 (três) meses;
42 -  Vivian Noronha Gonzaga, Rua Geraldo Pereira de Barros,n° 460, Centro, Consultório Médico M OD ALID ADE: TOM ADA D E PREÇO S N.° 001/2006; FUNDAM ENTO: Artigo 65, 

II, “b”, da Lei 8.666/93; DATA P U BLIC : 05/10/2006.
ESTABELECIMENTOS QUE RECEBERAM O CADASTRO POR TEMPO INDEFINIDO
01 -H enry Galli, Avenida Prefeito Jácom o Nicolau Paccola,n° 69, Parque Residencial Rondon, Oficina, 02 -P atrícia Maria Pereira, Rua Adriano da ADITIVO AO CONTRATO N.° 034/2006; DATA ASSINAT: 13/09/2006;
Gama Kury,n° 45 , Cecap, Cabeleireiro, 03 -R egiane Maria Lovizutto, Rua Bahia, 65 , V ila Cruzeiro, Cabeleireira, 04 -Savariego &  Vicentini Lençóis CONTRATADO: Biotec Indústria e Comércio de Alimentos; CNPJ: 05.906.781/0001-
Paulista Ltda M E, Rua Rio Grande do Sul, 201, V ila Cruzeiro, Agropecuária, 05 -W ilm a Rocha Soares Alves, Avenida Ubirama,n° 160, Centro, 00; O B JETO : Aquisição de pó para o preparo de bebida láctea para a merenda
Cabeleireira escolar; VALO R: R$ 16.557,00 (dezesseis m il, quinhentos e cinqüenta e sete reais); 

M OD ALID ADE: TOM ADA D E PREÇ O S N.° 001/2006; FUNDAM ENTO: Artigo 65,
Lençóis Paulista, 04 de Outubro de 2006. I, “a” da Lei 8.666/93; DATA P U BLIC : 05/10/2006;

Dra. Cristina Consolmagno Baptistella Lençóis Paulista, 05 de Outubro de 2006.
Coordenadora de Saúde Comunitária José António Marise - Prefeito Municipal.

Publicado no jornal O Eco, no dia 5 de outubro de 2006. Na página A6. Valor da publicação R$ 566,88.

m
Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista m

Aviso de Licitação - Pregão n° 027/2006 - Processo n° 151/2006
Objeto: registro de preços para aquisição de medicamentos G EN ÉRICO S - 
Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 18 de 
outubro de 2006 às 08 :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, 04  de outubro de 2006. LU IZ CA RLO S BA P T ISTE L L A  
- Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 5 de outubro de 2006. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 45,96.

Edital de citação com o prazo de vinte(20) dias. A Dr® Ana Lúcia Aiello Garcia, MM. Juíza de 

Dir. da 1® Vara da Comarca de Lençóis Paulista/SP, na forma da Lei, etc. Faz saber a todos quantos 

o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em especial a Empresas Souza Serv. Transp. 

Ltda. CNPJ:44.466.738/0001-14, expedido nos autos de Cobrança-Sumário, n°1.106/04, movida 

por Condomínio Ed. Luiz Paccola, R. XV de Novembro 581 Lençóis Pta., CNPJ 57.266.728/0001- 

87, expondo: A ré não pagou as despesas de condomínio da sala n°52 dos meses de 02/01 a 06/04, 

no total de R$4.595,00. Encontrando-se a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital com 

prazo de 20 dias, findo o qual será dado por citada e Intimada para que compareça na audiência 

no próximo dia 30/08/06, ás 13h30 no Fórum de Lençóis Pta, na Av. Pe, Salústio R . Machado, 599, 

cf. art. 277/CPC e contestar, pena de revelia, designando, não havendo acordo, audiência cf. art 

278/CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado no átrio e publicado na forma da Lei. Dado e 

passado nesta cidade e Comarca de Lençóis Pta, aos 11/07/06.

CONTRATA-SE
Entidade local procura profissional com os seguintes requisitos e qualificação:

- Curso superior completo;
- Conhecimentos básicos em gestão empresarial (marketing, finanças, con

tabilidade, legislação fiscal e trabalhista, produção, vendas, RH e informática);
- Habilidades para atender clientes, persuadir, negociar e falar em público;

Oferece salário de
R$ 1.100,00.

Interessados devem entregar currículo no PAT (Posto de Atendimento ao 
Trabalhador), sob a sigla “EN TID A DE” até dia 09 de outubro de 2006. O PAT 
fica na rua Coronel Joaquim Gabriel n° 11, Centro, Lençóis Paulista.

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 
DE LENÇÓIS PAULISTA

Resumo da Suplementação Orçamentária de 2006, do S T R  de Lençóis Paulista 
relativo ao exercício de 2006, aprovado pela A SS. Geral de: 29 de Setembro 
de 2006.

RECEITA (R$)
Renda Tributária 0,00
Renda Social 0,00

Renda Patrimonial 0,00
Renda Extraordinária 25.000,00
M obilização de Capitais 5.000,00

Total das Receitas 30.000,00

DESPESAS (R$)
Administração Geral 25.000,00

Contribuições Regulamentares 0,00
Assistência Social 4.000,00

Outros Serviços Sociais 0,00
Assistência Técnica 0,00
Despesas Extraordinárias 0,00

Aplicação de Capitais 1.000,00

Total das Despesas 30.000,00

Efigênia dos Santos Garcia 
TC-CRC n° 1SP207856/O-0.

Presidente
Sylvio Rodrigues da Silva

Tesoureiro 
Antonio Felix Filho

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 
DE LENÇÓIS PAULISTA

Resumo da Previsão Orçamentária de 2007, do S T R  de Lençóis Paulista 
relativo ao exercício de 2007, aprovado pela A SS. Geral de: 29 de Setembro 
de 2006.

RECEITA VALORES (R$)
Renda Tributária 40 .000,00

Renda Social 19 .000,00
Renda Patrimonial 2 .000,00
Renda Extraordinária 257.000,00

M obilização de Capitais 0,00

Total das Receitas 318.000,00

DESPESAS VALORES (R$)
Administração Geral 207.000,00
Contribuições Regulamentares 0,00

Assistência Social 85.000,00
Outros Serviços Sociais 1.000,00
Assistência Técnica 2.000,00

Despesas Extraordinárias 1.000,00
Aplicação de Capitais 22.000,00

Total das Despesas 318.000,00

Efigênia dos Santos Garcia 
TC-CRC n° 1SP207856/O-0.

Presidente
Sylvio Rodrigues da Silva

Tesoureiro 
Antonio Felix Filho

COMUNICADO

A Ação da Cidadania Contra a Fome e a Miséria e Pela Vida, comunica a população lenço- 
ense que no periodo de 08 a 14 de outubro os líderes de quarteirão estarão recolhendo os alimen
tos que comporão as cestas básicas a serem distribuida no dia 15 de outubro do corrente mês.

Estamos aceitando roupas usadas para o bazar da pechincha e remédios sem uso para o 
banco de remédios.

MENSAGEM
“Não te apresentarás diante do Senhor com as mãos vazias, Faze todas as tuas oferendas 

com o rosto alegre”.
“Deus ama o que dá com alegria” (Eco 35, 6,11).

Ju ízo  de Direito do Foro Distrital de Macatuba. Com arca de Pederneiras. Edital de anúncio de 
e 2̂  praça do bem imóvel penhorado do executado Cheretti & Cheretti S .A , nos autos da Exe cu 
ção por quantia certa contra devedor solvente n° 126/95, movida por Banco do Estado de São  
Paulo S .A  contra Cheretti & Cheretti S .A ., Abílio Cheretti, Ady Maria Riorato Cheretti e Jo sé  
Augusto Cheretti. A  Dra. Maria Cristina Carvalho Sbeghen, MM. Ju íza  de Direito do Foro Distrital 
de Macatuba, Com arca de Pederneiras-SP. F a z  Saber, a todos quantos o presente edital virem, 
dele conhecimento tiverem e interessar possam , que no próximo dia 16 de outubro de 2006, às 
14:00 horas, à porta principal do edifício do Fórum local, sito à rua Sergipe 1-36, o Porteiro dos 
Auditórios deste Ju ízo  ou quem às  vezes deste estiver fazendo venderá em primeira (1^) praça 
pública, a quem mais der e maior lanço oferecer acima da avaliação feita em 08/1996, que é de 
aproximadamente R$ 122.370,00 (cento e vinte e dois mil, trezentos e setenta reais), a meação 
do seguinte bem imóvel penhorado dos executados Abílio Cheretti e sua mulher Ady Maria Riorato 
Cheretti, nos autos da Execução  por quantia certa contra devedor solvente n° 126/95, a saber: 
“uma casa  de comércio e residência, construída de tijolos e coberta com telhas, com quatro 
claros na frente, contendo 7 cômodos ladrilhados; um pequeno cômodo e uma dependência com 
instalação de forno de padaria, ambos construídos de tijolos e cobertos com telhas e uma gara
gem também construída de tijolos e coberta com telhas, com frente para a Rua João Batista 
Cavalari, n° 97, em frente à P raça Santo Antonio, na cidade e município de Macatuba, desta 
Com arca de Pederneiras, Estado de São  Paulo, e o respectivo terreno que mede 25,10 metros 
de frente para a Rua João Batista Cavalari, do lado direito de quem de mencionada via pública 
olha o imóvel, mede 33,00 metros, confrontando com Joaquim Vicente; do lado esquerdo mede
24.00 metros da frente aos fundos, em linha reta, estreitando depois 10,10 metros e continuando 
em direção aos fundos mais 9,00 metros, confrontando com Rodolfo Mazanatti; e finalmente
15.00 metros nos fundos, confrontando com Matheus Lista, encerrando a área de 737,40 metros 
quadrados.”. O referido bem encontra-se depositado em poder de Jo sé  Augusto Cheretti, poden
do ser localizado na propriedade dos mesm os, local em que poderá ser exam inado pelos inte
ressados, não constando dos autos qualquer ônus que pese sobre os mesm os. Efetuados os 
devidos pregões e não havendo licitantes, seguir-se-á a segunda (2^) praça pública, para o qual 
fica designado o próximo dia 30 de outubro de 2006, à s  13:30 horas, no mesmo local supra 
referido, quando então mencionado bem será vendido a quem mais der e maior lanço oferecer, 
desprezada a referida avaliação. E , pelo presente edital ficam os executados Abílio Cheretti, Ady 
Maria Riorato Cheretti e Jo sé  Augusto Cheretti, devidamente Intimados da designação supra, 
caso não sejam  encontrados para intimação pessoal, para os fins de direito. E , para que chegue 
ao conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente, que 
será afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Macatuba, 
Com arca de Pederneiras/SP, aos 20 de julho de 2006.

IPREMAC -  INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 

DE MACATUBA

Art, 61, parágrafo único, da 

Lei Federal n° 8,666/93, 

TERMO DE PRORROGA

ÇÃO: Tomada de Preços n° 

01/2004, CONTRATANTE:

IPREMAC -  Instituto de Previ

dência Municipal de Macatu

ba, CONTRATADA: CONAM 

-  Consultoria em Administra

ção Municipal Ltda, OBJETO: 

Prestação de serviços especia

lizados de consultoria e asses- 

soria, e licenciamento de uso 

de programas, AMPARO LE

GAL: Art, 57 da Lei Federal n° 

8,666/93, FINALIDADE: Pror

rogação do contrato n° 06/04 

firmado em 20/09/2004, por 

mais 12 (doze) meses, a partir 

de 01/10/06,

Macatuba, 26 de setembro de 

2,006,

Edmilson Martins -  Diretor 

Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA

SETOR DE LICITAÇÕES 
- EXTRATO ALTERAÇÃO 01 
CONTRATO 80-2006 (Originá
rio T.P. 17-2006) FINALIDADE: 
prorrogar até 31 de dezembro de 
2.006 a vigência do contrato em 
referencia. CONTRATANTE: 
Município Macatuba CONTRA
TADA: FIBRASIL INDUSTRIA 
E COMÉRCIO LTDA; OBJETO 
(contrato): fornecimento de unifor
me escolar FUND. LEGAL: art. 
57 § 1°, inciso IV da Lei 8.666/93 
ASSINATURA: 16/08/06.

COOLIDGE HERCOS JU
NIOR Prefeito Municipal

SETOR DE LICITAÇÕES 
- EXTRATO ALTERAÇÃO 02 
CONTRATO 80-2006 (Originá
rio TP 17-2006) FINALIDADE: 
acrescer o valor inicial do con
trato para aumentar quantidade 
CONTRATANTE: Município
Macatuba CONTRATADA: 
FIBRASIL INDUSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA; OBJETO 
(contrato): fornecimento de uni
forme escolar FUND. LEGAL: 
§ 1°, do art. 65 da Lei 8.666/93 
ASSINATURA: 29/09/06.

COOLIDGE HERCOS 
JUNIOR Prefeito Municipal

SETOR DE LICITAÇÕES - 
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Pref. M. 
Macatuba PROCESSO: 83-2006 
CONTRATO:98-2006 CONTRA
TADA: RIMA IND. E COM. DE 
EMBALAGENS PLASTICAS 
LTDA-ME VALOR: R$ 6.000,00 
ASSINATURA: 03/10/06 OBJE
TO: fornecimento saco plástico 
para lixo. VIGÊNCIA: 06 meses 
MODALIDADE:Convite (39
2006) PROPONENTES: 04.

Macatuba, 04 de outubro de 
2.006.

Coolidge Hercos Junior 
Prefeito Municipal

EXTRAVIO

MULLER’S PRODUÇÕES ARTISTICAS S/C LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
00.161.632/0001-37, sito à Rua Manoel Caetano de Godoy Lençóis Paulista -  SP, comunica para os devi
do fins, o extravio, dos seguinte(s) documento(s): Talões de Notas Fiscais Série “G”, de n° 0001 a 00050 e 
00051 a 00100 em branco (sem uso), não se responsabilizando pelo uso indevido dos mesmos.

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


J O G O S

Loucos por games
Maior edição da feira Tokyo Game Show mostra o poderio dos consoles da próxima geração e deixa os jogadores ansiosos

Théo  Azev ed o
Fo l h a p r e s s

Todos os anos a Tokyo 
Game Show (tgs.cesa.or.jp/ 
english) simboliza com per
feição a paixão dos nipônicos 
pelos jogos eletrônicos. Em 
2006, na sua décima e maior 
edição, ocorrida de 22 a 24 de 
setembro, o evento mostrou 
que há espaço de sobra para 
todos os tipos de jogos e de 
jogadores.

A TGS teve o maior público 
de sua história: 192 mil pesso
as, sendo que 40 mil foram 
membros da imprensa e da 
indústria especializada.

Foram exibidos mais de 
500 títulos. Entre eles, lança
mentos para a próxima gera
ção de consoles, para games 
on-line e para celular. A feira 
também foi palco do embate 
entre o PlayStation 3, da Sony, 
e o Xbox 360, da Microsoft.

A Sony, bastante prestigia
da pelos nipônicos, colocou o 
PS3 à disposição do público 
pela primeira vez. Seu lança
mento está previsto para no
vembro.

Já a Microsoft apresentou 
jogos adaptados ao gosto dos 
japoneses para tentar sedu
zi-los e mostrar que o Xbox 
360 não é tão americanizado

assim.
Correndo por fora, o Wii, 

próximo videogame da Nin- 
tendo, empresa que não par
ticipa da TGS, apareceu em 
poucos jogos e ficou distante 
dos visitantes. A Sony ainda 
protagonizou uma outra bata
lha, dessa vez pela supremacia 
dos portáteis. O  Nintendo DS 
domina o mercado, deixando 
para trás o PSP, que, para se 
manter vivo, deverá incorpo
rar até GPS.

Nos dias em que a feira 
foi aberta para visitação, com 
ingresso equivalente a R$ 20, 
foi praticamente impossível 
caminhar pelo pavilhão de ex
posições do Makuhari Messe.

A TGS serviu também co
mo uma espécie de templo 
para celebrar a cultura nipô- 
nica dos jogos eletrônicos: 
nem mesmo o grande calor e 
a necessidade de esperar horas 
em filas para testar os games 
pareceram esfriar o ânimo dos 
japoneses.

Alguns dos visitantes até 
levaram seus portáteis para 
jogar partidas multijogador e 
baixar conteúdo em certos es- 
tandes.

Outros, mais assanhados, 
foram trajados com fantasias 
de seus personagens predile
tos, passatempo conhecido

Na Tokio Game Show, no Japão, novidades não faltaram para os amantes de jogos eletrônicos; mais de 500 títulos foram exibidos

como cosplay, e viveram ins
tantes de estrelato posando 
para fotos e participando de 
concursos específicos.

Experimentar os lança

mentos às vezes era apenas 
um detalhe. O  evento tam
bém ofereceu a oportunidade 
de ver de perto alguns ídolos 
dos nipônicos, como o pro

dutor da aclamada série Me
tal Gear Solid, Hideo Kojima, 
e de gastar um punhado de 
ienes com os artigos de lojas 
de produtoras como Capcom,

Square Enix e SNK. Entre os 
artigos, havia bonecos, bonés, 
armas de brinquedo e camise
tas de personagens - de games, 
é claro.

PS3 e Xbox 360  
mostram as suas garras

Na TGS 2006, o PlaySta- 
tion 3 e o Xbox 360 conse
guiram, cada um à sua ma
neira, contar pontos com o 
público nipônico.

Mas, longe de ser fácil, 
o duelo pelo melhor visual 
entre os videogames de al
ta definição teve entre seus 
principais ingredientes a 
desconfiança de boa parte 
dos visitantes.

Sony e Microsoft utiliza
ram todas as armas possíveis 
para agradar aos japoneses, 
um público castigado pela es
tratégia das empresas. O PS3 
terá apenas 100 mil unidades 
disponíveis para o Japão em 
2006, enquanto o Xbox 360 
não consegue oferecer títulos 
em quantidade e qualida
de adaptadas ao gosto local. 
Talvez por isso, a Sony tenha 
d e -  c i d i d o

baixar em 20%, no Japão, o 
preço do pacote básico do PS3, 
que inclui disco interno de 20 
Gbytes e saída HDMI. A atitude 
caiu bem, mas o aparelho ainda 
é o mais caro da nova geração.

Nos EUA, o console continua 
com preço previsto de US$ 499.

O estande da Sony foi o mais 
movimentado, colocando à dis
posição cerca de 200 unidades 
do PlayStation 3. Nos dois dias 
finais do evento, foi praticamen
te impossível colocar as mãos 
no console.

Diversos jogos aguardados 
para o aparelho debutaram na 
TGS, com especial destaque para 
Devil May Cry 4, Virtua Fighter 
5 e Ridge Racer 7. Além disso, 
títulos que foram bastante cri
ticados na E3, como Warhawk 
e MotorStorm, estavam em es
tágio de desenvolvimento mais 
avançado e, portanto, próximos 
de seu formato final.

Foram revelados alguns dos 
jogos que serão lançados ainda 
neste ano para o console, com 
destaque para o gênero de cor
rida, com representantes para os 
mais variados gostos. Entre eles, 
F1 Championship, Gran Turis
mo HD, MotorStorm e Need for 
Speed Carbon.

a  c a ix a  de b ill
Para os lados do 

Xbox 360, que 
já está dis

ponível no 
mercado há 
quase um

ano, as preocupações giraram 
em torno da consolidação de 
uma identidade para o con
sole no Japão.

Nesse sentido, as duas 
principais apostas da Micro
soft são os RPGs Lost Odys- 
sey e Blue Dragon, represen
tantes de um gênero amado 
pelos orientais.

Ao lado deles, circularam 
também Infinite Undiscovery e 
Trusty Bell, este último um ga
me de interpretação de papéis 
que é inspirado nas últimas 
horas de vida de Chopin - no 
Ocidente, contudo, o jogo se 
chamará Eternal Sonata e, no 
lugar do músico clássico, en
trará um personagem fictício.

No rastro do sucesso da 
Xbox Live Arcade, área da 
rede on-line do Xbox 360 
dedicada a antigos sucessos 
e a jogos mais simples, foram 
anunciados Ms. Pac-Man e 
New Rally X, além de Yie Ar 
Kung Fu, exclusivo para o 
mercado japonês.

A Microsoft também apro
veitou para revelar a data de 
lançamento do seu tocador 
de HD DVD, que chega ao Ja
pão em 22 de novembro pe
lo equivalente a US$ 177. O 
formato é o principal rival do 
Blu-ray, o DVD de alta defini
ção apoiado pela Sony e que 
será a mídia do PlayStation 3.

Até o final deste ano, 110 
games para o Xbox 360 serão 
lançados no Japão, superando 
a meta de 80 títulos anuais.

Simulador 
de futebol 
impressiona

Na terra onde Zico é 
rei, a série de simulação 
de futebol Winning Ele- 
ven fez aparições espa
lhadas por plataformas 
bem distintas e dominou 
os gramados da TGS.

No estande da Kona- 
mi, o jogo foi mostrado 
em consoles da nova ge
ração, em portáteis e até 
em um fliperama.

A estréia da série no 
Xbox 360 aconteceu so
mente por meio de um ví
deo. Isso foi suficiente pa
ra deixar os fãs de futebol 
ouriçados, já que o visual 
do game apresentou ani
mações mais naturais dos 
atletas, aspecto no qual o 
rival Fifa ainda é superior.

Em Winning Eleven 
Arcade Championship 
2006, uma versão adapta
da para fliperama disponí
vel apenas em solo nipô- 
nico, as partidas são mais 
rápidas, e os botões estão 
dispostos de uma maneira 
bastante espalhada.

Os visitantes também 
puderam experimentar 
Winning Eleven 10 para 
o PSP, segunda versão da 
série no portátil da Sony. 
Na tentativa de melhorar 
a receptividade do públi
co, já que o antecessor 
não foi muito bem visto 
entre os boleiros virtuais, 
a Konami melhorou o sis
tema de passes, que agora 
favorece a criação de joga
das em profundidade.

l a n ç a m en t o s

» v iv a  pin a ta
www.vivapinata.com
O original game da Rare para o Xbox 360 traz a missão de 
criar uma espécie de jardim, deixando o ambiente cada vez 
mais agradável e de forma a atrair as criaturas conhecidas 
como pinãtas _cada uma delas gosta de uma determinada 
condição natural. O problema é que certos seres arrumam en
crenca, sendo necessário administrar o ambiente.

» h ea v en ly  s w o r d
www.playstation.com
Nariko é a protagonista de uma trama de vingança no Plays
tation 3, em um típico game de combate com diversos estilos 
de luta. As batalhas acontecem com múltiplos inimigos ao ̂  
mesmo tempo, criando coreografias interessantes na tela. É 
possível usar certos elementos do cenário, como mesas, para 
atingir os inimigos com maior eficácia.

» m a is  r a c h a s
www.ea.com
Need for Speed: Carbon, o novo game de corrida da EA, traz 
perseguições noturnas em pistas e cenários ainda mais perigo
sos _os desfiladeiros norte-americanos. O objetivo do título, 
além de modificar os carros, é montar um grupo de pilotos 
com habilidades distintas atrás do volante.

PPROMOÇÃO
IA DAS CRIANÇAS

A cada R$ 5 0 ,0 0  em 
comprai ganhe um cupom 

poro concorrer □ um 
Uclante Sport Racing Clone.

O torteio lerá realizado 
no dia 11/10/2006 

as IShrs na Delta Informtótica.
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