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O RETORNO Ontem, cerca de 7,5 mil alunos das escolas 
municipais retornaram às salas de aula em Lençóis Paulista. 
Passadas as festas de final de ano e o carnaval, agora é hora de 
começar a maratona de 2008. Na escola municipal Guiomar 
Fortunato no bairro do Caju, os professores começaram a 
semana com várias atividades para os alunos. O dia também foi 
de surpresa para os alunos que conheceram novos professores 
e colegas de classe.

Aproximadamente 600 fiéis participaram de missa em intenção às crianças no Santuário Nossa Senhora da Piedade em Lençóis Paulista. A 
missa faz parte do calendário do Cerco de Jericó. Depois da missa foi realizada a tradicional procissão aérea com o Santíssimo. Os aviões 
sobrevoaram a cidade por sete vezes com o padre fazendo oração e distribuindo bênçãos. Centenas de pessoas foram em carreata até o 
aeroporto. O Cerco de Jericó termina hoje, com missas às 15h e 19h30.

Ladrões assaltam 
joalheria em Macatuba
Dois homens, um deles armado, invadiram loja no centro de Macatuba, prenderam 
três funcionárias no banheiro e fugiram levando R$ 900 em dinheiro e jóias

No final da tarde de ontem 
foi registrado um assalto con
tra uma joalheria no centro de 
Macatuba. Dois homens, um 
deles armado, chegaram por 
volta das 17h, renderam três 
funcionárias e as trancaram 
no banheiro. A ação foi rápi
da e a dupla fugiu levando R$

900 em dinheiro e algumas 
jóias. Até o final desta edição 
o valor do prejuízo não tinha 
sido contabilizado. O banhei
ro onde as funcionárias foram 
trancadas tinha uma chave 
pelo lado de dentro. Passados 
cinco minutos do roubo, elas 
se libertaram e acionaram a

polícia. Segundo informações 
da Polícia Militar de Maca- 
tuba, os ladrões praticaram 
o assalto sem usar capuz. As 
funcionárias não souberam 
precisar se a dupla chegou de 
carro ou de moto. A PM rea
lizou diligências, mas não en
controu os ladrões. Na tarde

da sexta-feira 8, dois homens 
foram presos em Macatuba 
por porte ilegal de arma. Eles 
vinham de Lençóis Paulista, 
estavam de moto e carregavam 
um revólver calibre 38 muni
ciado. A dupla confessou que 
pretendia realizar um assalto 
contra clientes de banco.

T R A G É D I A

Garoto 
de 7 anos 
morre 
afogado

No final da tarde do sábado 
9, o garoto Wellington Rodri
gues Fonseca, sete anos, mor
reu afogado no Rio Lençóis, 
na altura do Jardim Primavera. 
Ele brincava com um amigo 
por volta das 18h, quando de
sapareceu nas águas. Além da 
Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros de Bauru, os mora
dores do Jardim Primavera se 
mobilizaram para tirar o ga
roto da água, com a esperan
ça de que ainda estivesse com 
vida. O menino foi encontra
do uma hora depois e chegou 
a ser socorrido. A equipe de 
resgate tentou reanimá-lo no 
local, procedimento que foi 
repetido no pronto-socorro. 
Sem sucesso. ►► Página A3
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Católicos festejam Nossa 
Senhora de Lourdes

Nossa Senhora de Lour- 
des foi homenageada pelos 
católicos de Igaraçu do Tietê 
ontem. Os fiéis se reuniram 
em frente à gruta que leva seu 
nome e participaram da missa 
celebrada pelo padre Rogério 
Zenatelli. Em seguida, saíram 
em carreata com a imagem até 
a matriz de São Joaquim on
de foi dada a benção para os 
enfermos. A data celebra o dia 
da primeira aparição da santa. 
Segundo o padre, neste ano, 
devido aos 158 anos da pri
meira aparição de Nossa Se

nhora de Lourdes, o papa Ben
to 16 pediu para que todos os 
católicos rezassem em louvor 
à santa. Zenatelli ministrou a 
celebração pela primeira vez e 
se disse emocionado com a fé 
dos fiéis. "Vi algumas pessoas 
que têm muita fé em Nossa 
Senhora de Lourdes. Mas na 
verdade todos demonstram 
isso porque enfrentar esse sol, 
esse calor, não é para qual
quer um", afirmou. A santa é 
conhecida e reverenciada no 
mundo todo pelos milagres 
que faz. ►► Página A5

Rodada do Amador 
tem  quatro empates

Em jogo equilibrado, 
Primavera/Millenium e 
Atlético de Macatuba empa
taram em 2 a 2, em partida 
válida pela 2® Copa Regio
nal de Futebol Amador de 
Macatuba. O jogo aconte
ceu na manhã de domingo 
10, no estádio Amadeu Ar- 
tioli. A rodada teve outros 
três empates, todos por 1 a 
1. Monte Mor e Dinamite, 
ambas de Botucatu, CSK 
de Macatuba e Borebi e 
Expressinho e Areiópolis.

No domingo 17, no cam
po do Centro de Lazer do 
Trabalhador, às 9h, a Rola- 
mar encara o Liverpool. À 
tarde, às 16h, o Vanglória 
pega o Expressinho. Já no 
estádio municipal Ama
deu Artioli, União Cajuen- 
se e Palestra se enfrentam 
às 9h. À tarde, a partir das 
14h, o Monte Mor encara 
Areiópolis e, na seqüência, 
o MAC (Macatuba Atlé
tico Clube) joga contra 
a Duratex. ►► Página A7

T E L E F O N I A

Celular 
tem  novas 
regras 
amanhã

Entra em vigor amanhã 
o novo pacote de regras para 
a telefonia celular brasileira, 
propostas pela Anatel (Agên
cia Nacional de Telecomuni
cações), com o objetivo de 
adequar o sistema ao Código 
de Defesa do Consumidor e 
melhorar a relação entre clien
tes e operadoras, campeãs de 
reclamações no Procon. As 
mudanças mais significativas 
estão nos planos pré-pagos, 
que correspondem a 81% dos 
contratos em vigor no país. 
Duas delas são o aumento da 
validade dos créditos e a obri
gação que as operadoras pas
sam a ter de validar os créditos 
antigos não utilizados na hora 
em que o cliente fizer a recar
ga. Usuário há quase 10 anos, 
o músico Evandro Cantizani 
gostou da novidade. "Pelo que 
eu vi vai ser uma boa para o 
usuário, principalmente pela 
maior validade dos créditos e 
pela possibilidade de utilizar
mos o que sobrou da recarga 
antiga", completa. Às vésperas 
das mudanças entrarem em 
vigor, todos os representantes 
de operadoras desconheciam 
as novidades. ►► Página A2



VEJA O QUE m u d a  
NA TELEFONIA CELULAR
POS-PACO

»  Inadimplentes
Os prazos da inadimplência mudaram: 15 dias após o 
vencimento o usuário fica impedido de realizar chamadas, 
exceto para serviços de emergências; após 45 dias, o 
usuário também não recebe mais chamadas; após 90 dias o 
plano de assinatura é cancelado

»  Crédito
A empresa só deve encaminhar o nome do assinante para 
os serviços de proteção ao crédito 15 dias após a notificação

»  Cancelamento
As empresas terão 24 horas para cancelar a linha quando o 
cliente solicitar. A solicitação pode ser feita pessoalmente, 
por telefone ou e-mail

»  Emergência
Ligações para Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e outros 
serviços de emergência passam a ser gratuitas e disponíveis 
mesmo quando o usuário estiver sem créditos

»  Indevidos
Valores cobrados indevidamente serão devolvidos em 
dobro com juros e correção monetária

»  Carência
Não existe mais prazo de carência para a troca de planos 
da mesma operadora

»  Suspenso
O cliente pode pedir gratuitamente uma suspensão 
temporária de até 120 dias uma vez a cada 12 meses

»  Antigas
As operadoras só poderão cobrar chamadas anteriores a 60 
dias se negociar com o usuário

»  Comparação
A cada seis meses os usuários podem solicitar uma 
simulação de valores gastos nos últimos seis meses caso 
utilizasse outro plano de serviço

PRÉ-PAGOS

»  Sobrevida
As operadoras serão obrigadas a aumentar de 90 para até 
180 dias a validade dos créditos

»  Economia
As operadoras também terão que revalidar os créditos 
antigos não utilizados na hora do usuário fazer a recarga

»  Prazos
O cliente sem créditos pode continuar recebendo 
chamadas até 30 dias após o vencimento e só pode perder 
a linha depois de outros 30 dias

»  Ligações
Os clientes podem fazer ligações a cobrar por até 30 dias 
após o vencimento dos créditos; ligações emergenciais 
podem ser feitas até o cancelamento do contrato

t E B e f O n IA
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O músico Evandro Cantizani gostou das mudanças anunciadas na telefonia celular

Novas ondas
Nem usuários nem representantes de operadoras de celular 
estão por dentro das alterações que entram em vigência amanhã; 
entre os usuários mais informados, mudanças foram aprovadas

Cristiano Guirado

Entra em vigor amanhã as 
novas regras para a telefonia 
celular brasileira. As alterações 
afetam mais de 120 milhões 
de usuários e foram propostas 
pela Anatel (Agência Nacional 
de Telecomunicações) com 
objetivo de adequar o sistema 
ao Código de Defesa do Con
sumidor. Consequentemente, 
a agência sonha melhorar a 
qualidade dos serviços pres
tados e, principalmente, a 
relação entre operadoras e 
clientes. As operadoras de te
lefonia celular são as grandes 
campeãs de reclamações junto 
ao Procon. As empresas terão 
seis meses para se adaptar às 
novas exigências e podem ser 
multadas se deixarem de cum
prir alguma obrigação.

São 13 alterações básicas 
(ver quadro nessa página). 
Nove delas referentes aos pla
nos pós-pagos. No entanto, é 
nos planos pré-pagos -  que 
representam 81% dos contra
tos em vigor -  que surgem as 
mudanças mais significativas 
como o aumento da validade 
dos créditos e a obrigação que 
as operadoras passam a ter de 
validar os créditos antigos não 
utilizados na hora em que o

cliente fizer a recarga.
Mesmo as vésperas das 

mudanças, nenhum dos re
presentantes de operadoras de 
telefonia celular em Lençóis 
Paulista estavam por dentro 
das novas regras. Segundo O 
ECO pôde apurar, após a pu
blicação das determinações 
da Anatel cada operadora vai 
publicar sua normativa par
ticular, o que aconteceria na 
manhã de hoje. Mas nossa 
equipe de reportagem voltou 
com uma boa notícia: o sis
tema de portabilidade -  que 
permite ao usuário mudar de 
operadora sem precisar trocar 
de número -  deve começar a 
ser testado a partir de setem
bro deste ano nas regiões com 
prefixo 14 (região de Bauru) e 
17 (para as cidades da região 
de São José do Rio Preto).

A reportagem do jornal O 
ECO abordou pelos menos 
10 pessoas nas ruas do centro 
de Lençóis Paulista. Todas sa
biam que a telefonia celular 
passaria por mudanças, mas 
a grande maioria diz não es
tar por dentro de quais alte
rações seriam feitas. Entre os 
que acompanham o processo, 
o músico Evandro Cantizani 
afirma que gostou da novida
de. Utilitário do serviço desde

que os celulares se populari
zaram, ele realça a vantagem 
na hora de recarregar os crédi
tos. "É um investimento que 
você acabava perdendo. Nem 
sempre a gente usa o que re
carregou", afirmou. "Pelo que 
eu vi vai ser uma boa para o 
usuário, principalmente pela 
maior validade dos créditos e 
pela possibilidade de utilizar
mos o que sobrou da recarga 
antiga", completa.

O motorista Jonadabe José 
de Souza, usuário há quatro 
anos, tem oito linhas habili
tadas em diversas operadoras 
diferentes para poder usu
fruir dos benefícios ofereci
dos. Ele conta que nessa luta 
para falar mais barato nos 
telefones celulares, já perdeu 
a conta de quantas vezes mu
dou de operadora por causa 
de problemas no contrato. 
"Estava precisando muito de 
uma mudança como essa. Os 
usuários vinham sendo mui
to prejudicados", avalia. "A 
gente não tinha controle das 
contas no pós-pago e não ti
nha controle dos gastos no 
pré-pago. E muitas vezes nos 
oferecem planos com uma sé
rie de vantagens e na hora de 
usar a gente acaba pagando o 
dobro", protestou.

Mudança 
de operadora 
garante mesmo 
número

Para o usuário do celu
lar, o principal problema 
é a necessidade de mudar 
o número de celular cada 
vez que troca de opera
dora. Não tem choro: ao 
decidir por um plano de 
uma operadora que possa 
ser mais atrativo daquele 
que já comprou, o cliente 
vai ter que pesar o transtor
no de ter que mudar seu 
número. Segundo a repor
tagem do jornal O ECO 
pôde apurar, na onda de 
mudanças na telefonia ce
lular propostas pela Anatel 
(Agência Nacional de Tele
comunicações) os usuários 
de Lençóis Paulista e região 
devem ser os primeiros a 
testar a portabilidade nu
mérica, que nada mais é 
do que manter o mesmo 
número de telefone celular 
independente da operado
ra que contratou o serviço. 
Isso porque, no estado de 
São Paulo, os primeiros có
digos de área que vão com
portar o novo sistema são 
as regiões que trabalham 
sob os prefixos 14 (região 
de Bauru) e 17 (região de 
São José do Rio Preto).

A portabilidade numé
rica é umas das principais 
reivindicações dos usuá
rios desde que existe a con
corrência entre diferentes 
operadoras de telefonia 
celular. Ao contrário das 
demais mudanças, a por
tabilidade não está no pri
meiro pacote anunciado 
pela agência, que entra em 
vigor amanhã e ao qual as 
operadoras têm um prazo 
de seis meses para se ade
quar. Os primeiros testes 
começam em setembro 
deste ano e a portabilida
de plena só deve ser atingi
da no dia 1° de março do 
ano que vem.

A portabilidade numé
rica é a possibilidade do 
cliente trocar sua operado
ra sem abrir mão do nú
mero do seu celular. Des
de que ele continue com 
o mesmo prefixo, ou seja, 
não mude para cidades 
com um prefixo telefôni
co diferente. Por exemplo, 
um cliente de Lençóis Pau
lista poderá trocar de ope
radora e manter o número 
desde que ele ainda esteja 
em um dos municípios de 
prefixo 14.
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A F O G A D O

Tristeza
Menino de sete anos morre afogado no Rio Lençóis, na altura do Jardim Primavera; 
Wellington Rodrigues Fonseca brincava com um amigo quando desapareceu nas águas

Da Redação

A semana começou de 
forma triste para os morado
res do Jardim Primavera, em 
Lençóis Paulista. No final da 
tarde do sábado 9, o garoto 
Wellington Rodrigues Fonse
ca, sete anos, morreu afogado 
no Rio Lençóis. Ele brincava 
com um amiguinho quando 
desapareceu nas águas, que es
tavam um pouco turbulentas 
naquela tarde. Eram por volta 
de 18h. O menino foi enterra
do no domingo, no cemitério 
Paraíso da Colina.

Segundo informações da 
Polícia Militar, Wellington es
tava na água com outro ami- 
guinho, que não teve a idade 
revelada, e trocou o rio por 
uma brincadeira num ba
lanço improvisado em uma 
árvore. Quando voltou para 
a água, não encontrou mais 
Wellington. Nesse momento, 
começou uma verdadeira mo
bilização para tentar salvar o 
garoto.

Além da Polícia Militar e 
do Corpo de Bombeiros de 
Bauru, os moradores do Jar
dim Primavera formaram um 
verdadeiro mutirão. Welling- 
ton foi encontrado pouco 
mais de uma hora depois, há 
dezenas de metros de distân
cia, por um dos moradores 
do bairro. A equipe do resgate 
fez todo procedimento para 
tentar reanima-lo, o que se re
petiu no pronto-socorro, mas 
sem sucesso. O garoto havia 
ficado submerso por bastante 
tempo. A mãe de Wellington, 
Ana Cláudia Rodrigues dos

rgem do rio Lençóis por onde as crianças entram para brincar, no Jardim Primavera

Santos, está grávida e teve de 
ser medicada.

Além de tristeza, o senti
mento da comunidade do Jar
dim Primavera também era de 
revolta. "Não existe uma cerca, 
uma placa", comentou um 
morador. Apesar de água do 
rio ser bastante suja naquele 
trecho, já que vem diretamen
te do distrito industrial, muitas 
crianças fazem dali uma área 
de lazer. O acesso à água é di
ficultado pelo mato, mas uma 
plataforma de barro foi impro
visada às margens do rio. On
tem, entretanto, o local estava

completamente deserto.
O vereador lençoense Is

mael Assis Carlos (PSDB), o 
Formigão, é vizinho da famí
lia de Wellington, acompa
nhou todo o drama da famí
lia e ajudou a retirar o corpo 
do menino da água. "Nessa 
época, por causa da chuva, o 
rio Lençóis está mais cheio e 
a correnteza mais forte. Nós 
fomos encontrá-lo enroscado 
numa profundidade superior 
a dois metros", contou Formi
gão. "Como o rio Lençóis está 
ficando mais limpo e as crian
ças mais pobres não tem on

de nadar é comum encontrar 
crianças na altura do Paradão, 
do Jardim Primavera e da Vila 
Repke. Eu recomendo aos pais 
que fiquem de olho porque 
uma nova tragédia pode acon
tecer", completou.

Em novembro do ano pas
sado, um menino de cinco 
anos morreu afogado num 
açude que fica na zona rural 
do município. Luiz Otávio 
Bosco Silva estava nadando 
acompanhado de outras duas 
crianças, um menino de nove 
anos e uma menina de sete 
quando se afogou.

b a r r a  b o n i t a

Homem morre em acidente de moto
O saqueiro José Onencio 

Irmão, 35 anos, do Jardim 
Nova Barra, em Barra Bonita, 
morreu na noite do sábado 9, 
após sofrer acidente de mo-

to. Ele transitava no sentido 
bairro-centro pela avenida 
Arthur Balsi, na Cohab, e na 
altura da rua Geraldo Fazzio 
perdeu o controle da moto,

bateu no canteiro central e 
caiu ao solo. A ambulância 
chegou a socorrer Irmão. Ele 
foi levado para o hospital em 
estado grave, mas não resistiu

aos ferimentos e morreu. O 
rapaz não era habilitado e se
gundo informações de teste
munhas e da Polícia Militar, 
não usava capacete.

c u l t u r a

Lençóis Paulista sedia batalha de hip-hop
No último domingo, o 

Centro Comunitário da Ce- 
cap, em Lençóis Paulista, se- 
diou o Mov on B-Boy, social
mente unidos. A tradicional 
batalha de hip-hop reuniu 
participantes de 15 cidades 
de todo o estado de São Pau
lo, incluindo Campinas, São 
Paulo, Franca, Araraquara, Bi- 
rigui e Ribeirão Preto.

O nome da competição, 
Socialmente Unidos, foi dado 
pelo fato das equipes forma
rem conexões entre partici
pantes de locais variados, não 
restringindo a competição a 
uma disputa entre cidades. A 
finalidade do torneio foi inte- Apresentação dos b-boys prendeu a atenção do público

grar os b-boys do estado.
A batalha de hip-hop con

tou com a participação de ho
mens e mulheres e premiou 
com troféus, medalhas e R$ 
400 para o grupo campeão. As 
equipes eram divididas em gru
pos com quatro integrantes e a 
equipe que ficou com o título 
foi a "Família Carniça" forma
da por uma conexão entre par
ticipantes de Ribeirão Preto, 
Bauru, Sertãozinho e Diade
ma. Em segundo lugar ficou a 
equipe "Astro Noe", composta 
de dois homens e duas mulhe
res e em terceiro lugar ficou a 
equipe "ENL", composta por 
b-boys de Botucatu.

NOTAS POLICIAIS

r e c o l h id o s
Um rapaz de 18 anos, 

que não tem carteira de ha
bilitação, resolveu passear 
com a moto do irmão no 
sábado 9, mas acabou pego 
numa blitz da Polícia Mili
tar, na rua Piedade, centro 
de Lençóis Paulista. A moto 
foi apreendida. No mesmo 
dia, a Polícia Militar apre
endeu outra motocicleta 
sem documento, na aveni
da 25 de Janeiro. Desta vez, 
o motociclista alegou que 
o veículo era da empresa e 
que não tinha responsabi
lidade.

c r a c k
A Polícia Militar apreen

deu 38 papelotes de crack 
na madrugada do sábado 9, 
na Vila Cruzeiro, em Len
çóis Paulista. A droga estava 
em posse de um adolescen
te de 15 anos. Quando viu 
a polícia, tentou se livrar do 
entorpecente, descartando- 
o na rua. Os papelotes es
tavam embalados em um 
invólucro branco. No bol
so do garoto havia R$ 20. 
O adolescente alegou que 
a droga era para consumo 
próprio. Depois de aciona
do o Conselho Tutelar, o 
jovem acabou liberado.

DESACATO
Um motorista perdeu o 

controle e xingou policiais 
militares na manhã do do
mingo 10. O caminhão que 
ele dirigia arrastou uma 
motocicleta na avenida Já- 
como Nicolau Paccola e a 
confusão entre os proprie
tários dos dois veículos só 
foi se resolver na delegacia. 
Segundo boletim de ocor
rência da PM, o motorista 
do caminhão apresentava 
sinais de embriaguez.

CAÇA-NÍQUEIS
A Polícia Militar apre

endeu mais três máquinas 
caça-níqueis num bar da 
avenida Brasil, em Lençóis 
Paulista. A apreensão acon

teceu na manhã do do
mingo 10. O proprietário 
disse que as maquininhas 
ajudavam a complementar 
a renda do bar e disse não 
saber quem era o dono do 
equipamento. Com essas 
três, já são dez apreensões 
em menos de uma semana 
em Lençóis Paulista.

r o u b o
Um bar foi roubado na 

noite do sábado 9, no Cen
tro de Igaraçu do Tietê. Por 
volta das 23h30, segundo 
relata o dono do estabele
cimento, dois indivíduos 
de capuz entraram no bar e 
um deles, armado de revól
ver, desferiu um golpe em 
um cliente e, em seguida, 
mandou o dono deitar no 
chão. Foram até o caixa e 
pegaram R$ 50. Depois fu
giram. A Polícia Militar fez 
patrulhamento, mas nada 
encontrou.

b r ig a
Na madrugada da se

gunda-feira 11, em Igara- 
çu do Tietê, Centro, uma 
mulher acionou a Polícia 
Militar depois que seu amá- 
sio passou a agredi-la com 
socos e chutes e quebrar 
objetos de sua residência. 
Ela saiu de casa e foi dormir 
na sua irmã, mas mesmo 
assim o homem foi até lá e 
começou a xingá-la do lado 
de fora. Mesmo os policiais 
tiveram dificuldades em 
detê-lo. Ele foi levado para 
a delegacia e em seguida 
liberado. No dia anterior a 
mulher já havia sido agre
dida, mas não havia feito 
boletim de ocorrência.

LESÃO
Uma moça que partici

pava de uma festa em Iga- 
raçu do Tietê, casa próxima 
a Ponte Campos Salles, por 
volta das 7h30 da manhã 
do domingo 10, disse que 
foi agredida sem motivos. 
Ela se recusou a passar pelo 
pronto-socorro.

s o l i d a r i e d a d e

Asilo realiza show de 
prêm ios na sexta-feira

O Lar Nossa Senhora dos 
Desamparados, em Lençóis 
Paulista, realiza show de 
prêmios na sexta-feira 15. 
O evento acontece no Lions 
Clube, a partir das 20h. Tam
bém haverá venda de pastéis 
e bebidas. O Lar Nossa Se
nhora dos Desamparados 
serve de abrigo para aproxi-

madamente 100 idosos.
As adesões podem ser 

adquiridas antecipadamen
te no asilo, com as irmãzi- 
nhas, voluntários, por R$ 10 
e dá direito a cinco sorteios. 
Na hora do evento a ade
são é um pouco mais cara. 
A premiação foi doada por 
empresas lençoenses.



E D I T O R I A L

Telefone sem fio
C H A R G E

A partir de amanhã a te
lefonia celular terá novas re
gras. De acordo com a Anatel 
(Agência Nacional de Teleco
municações), são para resol
ver problemas na conta, no 
atendimento, nas promoções 
e até na hora de cancelar a li
nha. No Brasil, a telefonia é lí
der de reclamações. A maioria 
é levada primeiro às centrais 
de atendimento e quando não 
são resolvidas o assunto vai 
parar no Procon (Fundação de 
Proteção e Defesa do Consu
midor) ou na Anatel. Mas tan
ta mudança está confundindo 
a cabeça dos consumidores.

Em tese, as novas regras 
ampliam os direitos dos con
sumidores. Segundo dados da 
Anatel, no Brasil são aproxi
madamente 120 milhões de 
linhas habilitadas. A grande 
maioria, 81%, corresponde a 
linhas pré-pagas. Apesar disso, 
a maioria das regras se refere 
às linhas dos pós-pagos.

Talvez a mudança mais sig
nificativa no que diz respeito 
aos pré-pagos é a extensão no 
prazo de validade dos crédi
tos. Além disso, os créditos 
que não foram gastos vão ser 
revalidados em uma nova re
carga. Antes, o consumidor se 
via refém. Se não usasse o cré
dito dentro do prazo, perdia o

dinheiro investido. Por outro 
lado, o usuário também pode 
perder a linha, caso fique mui
to tempo sem recarregar. No 
caso dos pós-pagos, só para ci
tar um exemplo, os prazos pa
ra o tempo de inadimplência 
foram estendidos. Um alívio 
para quem já sentiu o quanto 
as operadoras podem ser im
placáveis na hora de cobrar.

A lista de mudanças é rela
tivamente extensa. Interessan
te é que a grande maioria dos 
usuários ainda não está por 
dentro das novas regras. Além 
do que passa a vigorar, será 
possível, a longo prazo, mudar 
de operadora ou de plano sem 
precisar trocar de número. A 
promessa é que o serviço já co
mece a ser testado este ano.

A telefonia celular chegou 
para revolucionar. No Brasil, re
almente significou uma grande 
revolução, mas veio acompa
nhada de uma série de proble
mas. Mais do que vantagens, 
muitas vezes ter um telefone 
celular também significa dor de 
cabeça para os usuários. Além 
disso, a legislação é precária e até 
hoje não foi adequada ao Códi
go de Defesa do Consumidor. 
Nesse cenário de mudanças, o 
que os usuários podem esperar 
é que as novas regras realmente 
facilitem a comunicação.

A R T I G O

Prometeu, mas não cumpriu
Ká t i a  Sa r t o r i

Jornalista que se preze é 
chegado numa tragédia grega. 
E se preciso for, para defender 
seus argumentos, são capazes 
de interpretar canastronamen- 
te um dramalhão mexicano. 
Agora falando sério, para ser 
jornalista é preciso muito, mas 
muito estômago. E às vezes 
você deseja não ter coração.

Um dos mitos gregos pre
feridos pelos jornalistas é 
Prometeu. Figura trágica e re
belde, símbolo da humanida
de. Reza a mitologia que Pro
meteu pertencia à estirpe dos 
Titãs, descendentes de Urano 
e Gaia e inimigos dos deuses 
olímpicos. Prometeu roubou 
o fogo escondido no Olimpo 
para entregá-lo aos homens. 
"Fez do limo da terra um ho
mem e roubou uma fagulha 
do fogo divino a fim de dar- 
lhe vida" -  palavras de um 
poeta grego. Para castigá-lo, 
Zeus enviou-lhe a bonita Pan- 
dora, portadora de uma caixa 
que, ao ser aberta, espalharia 
todos os males sobre a Terra. 
Como Prometeu resistiu aos 
encantos da mensageira, Zeus 
o acorrentou a um penhas
co, onde uma águia devora
va diariamente seu fígado. O 
órgão se regenerava durante a 
noite, para ser novamente de
vorado, e assim seria por toda 
a eternidade.

Quando a gente entra na 
faculdade, se sente um pouco 
como Prometeu: um rebelde 
contra a injustiça e a onipo
tência, defensor da liberdade 
humana. Enfim, missionários 
dispostos a enfrentar com or
gulho seu destino. E o Olimpo 
existe na Terra, mas abriga fi

guras bem mortais. Para mim, 
o Olimpo brasileiro é Brasília, 
com deuses que tem direito a 
cartão corporativo e a caixa de 
Pandora -  de desigualdade e 
injustiça social - já foi aberta 
há muito tempo.

Ao mito grego, doía-lhe o 
fígado. Os jornalistas sentem 
dor um pouco mais em cima, 
ou mais em baixo, ou do lado 
(não sei nada de anatomia). 
Sentem dor no estômago. É 
o suplício pela grande luta 
das conquistas civilizadoras 
e da propagação de seus be
nefícios à custa de sacrifício 
e sofrimento, mas não numa 
empreitada longa como a de 
Prometeu. Com o tempo, você 
percebe que não dá para mu
dar o sistema, se amolda a ele 
e os sacrifícios vão se tornando 
raridade. Porém, sempre que 
você pensa em como gostaria 
que as coisas fossem e repa
ra como na realidade são, dá 
aquela pontada no estômago.

Na verdade, acho que a 
maior frustração de um jor
nalista é que ele sonha, de 
uma hora para outra, revo
lucionar o mundo. Mas a 
maioria das mudanças só é 
feita à base do trabalho de 
formiguinhas. E, às vezes, 
depois de um passo adiante, 
dá-se dois passos para trás.

Para finalizar, a lição mais 
triste que eu aprendi com o 
jornalismo é que para certas 
situações não há remédio e 
certas coisas, não parecem ser 
justas ou ter explicações, como 
a morte de uma criança. Nes
sas horas é que os jornalistas 
queriam não ter coração, para 
não sentir.

Kátia Sartori é jornalista
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DE VOLTA
A Câmara de Lençóis Pau

lista faria, na noite de ontem, 
a primeira sessão legislativa 
ordinária de 2008. A expecta
tiva era de uma sessão longa 
e repleta de indicações e mo
ções (e consequentemente, 
de discursos), já que os parla
mentares estão sem fazer pro- 
posituras há quase 60 dias e já 
devem estar com saudade da 
tribuna e do microfone.

c a s a  n o v a
E, ao que tudo indica, a 

principal novidade será a es
tréia dos assentos da Casa de 
Leis, trocados durante o reces
so. Em vez do verde, em vigor 
desde que o prédio foi inaugu
rado, na gestão de João Carlos 
Lorenzetti, no início dos anos 
80, o vermelho é a cor predo
minante nas novas poltronas. 
Desde que assumiu a presi
dência da Câmara, Nardeli 
da Silva (PV) vêm investindo 
na estrutura. Em 2007 já im
primiu reformas no prédio do 
administrativo, preparou salas 
e adquiriu equipamentos para 
o uso dos vereadores. A troca 
das cadeiras (junto com ou
tras melhorias, como a insta
lação de ar-condicionado no 
plenário) vem sendo anuncia
da pelo presidente desde que 
as mudanças começaram.

PAUTA VELHA
E as novidades param por 

ai. Boa parte da primeira pau
ta do ano é composta por pro
jetos que já vinham do ano 
passado. Um deles -  que ain
da não passou pela primeira 
votação -  é para alterar o qua
dro administrativo do SAAE 
(Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos), extinguindo dois 
cargos de confiança e criando 
dois cargos comissionados. As 
homenagens -  como denomi
nação de próprios públicos e 
títulos de Cidadão Lençoense 
-  tão comuns em 2007, tam
bém voltam com força: até o 
fechamento desta edição eram 
cinco na pauta.

e s t r a t é g ic o s ?
Dessa pilha de homena

gens, pelo menos duas são 
estratégicas e vêm assinadas 
pelos tucanos Ismael de As
sis Carlos, o Formigão, e 
Manoel dos Santos Silva, o 
Manezinho.

CIDADÃO
Eles propõem títulos de 

Cidadão Lençoense a dois 
diretores do governo José 
Serra (PSDB): o chefe da 
Casa Civil, Rubens Cury, e 
o secretário de Transportes, 
Mauro Arce.

p r e s s ã o
Segundo a dupla, as hon

rarias ajudariam nos traba
lhos de continuar apressan
do a dupla para que o asfal- 
tamento da rodovia Osny 
Matheus (SP-261) seja inclu
ído no primeiro pacote de 
obras do programa que deve 
ser lançado pela Secretaria 
dos Transportes com a fina
lidade de asfaltar todas as 
estradas estaduais que ainda 
não têm asfalto até o final 
da gestão Serra, em 2010. Os 
projetos que concedem títu
los não serão votados hoje. 
Serão apenas lidos e encami
nhados às comissões.

INDICADO
E por falar em Formi- 

gão, deve surgir hoje uma 
indicação de autoria do ve
reador tucano para que seja 
instalada uma piscina pú
blica na cidade para evitar 
tragédias como a do final 
de semana, que matou o 
menino Wellington Rodri
gues Fonseca, de 7 anos. 
"Com esse calor, o que a 
gente pode fazer com essa 
molecada? Se tiver uma pis
cina, com alguém tomando 
conta e salva-vidas contra
tados, podemos tentar evi
tar que eles procurem na
dar no rio", explicou.

t u r is m o
Outro projeto da lista 

dos que estão acumulados 
do ano passado -  e que 
também ainda não foi nem 
para a primeira votação -  é 
referente aos movimentos 
do Coder (Conselho de De
senvolvimento Regional) 
para fomentar o turismo na 
região. Um projeto na Câ
mara vai autorizar a prefei
tura a firmar convênio com 
a Oscip (Organização Civil 
de Interesse Público) Insti
tuto Soma. Se aprovado o 
convênio, o órgão vem para 
Lençóis Paulista levantar as 
potencialidades turísticas 
do município.

r e t r o s p e c t iv a
Outro projeto do ano 

passado é de autoria do vere
ador Edson Fernandes (PT), 
que obriga os parlamenta
res lençoenses a prestarem 
contas públicas das viagens 
feitas utilizando recursos do 
Poder Legislativo. Esse pro
jeto já passou por algum de
bate o ano passado e entra na 
pauta para ser apreciado em 
única discussão e votação. 
Pelo menos se a mesa direto
ra não mudar de idéia, o que 
aconteceu bastante nas últi
mas sessões de 2007.

O CAMPEÃO
E, é claro, o campeão de 

trâmite. O "4029" -  como já 
é carinhosamente chamado 
nos corredores do Legislativo 
-, deu entrada na Câmara há 
mais de seis meses e os vere
adores ainda não consegui
ram aprová-lo em segunda 
votação. O projeto altera o 
regime disciplinar dos fun
cionários da prefeitura que 
ainda trabalham sob a CLT 
(Consolidações das Leis Tra
balhistas) ao praticado pelo 
regime estatutário.

n ú m er o s
O projeto 4029 foi siste

maticamente adiado durante 
o segundo semestre sob dis
cursos de que ele ameaça e 
amedronta o funcionalismo 
público municipal. Atual
mente, dos cerca de 1,5 mil 
funcionários da prefeitura, 
70 ainda são regidos pela 
CLT. Esse projeto consta co
mo apto a ser discutido em 
segunda votação e poderia 
desencalhar na noite de on
tem também se a mesa dire
tora não mudasse de idéia.

NOVIDADE
De novidade mesmo, pa

rece que só uma, além das 
poltronas novas. Na tarde de 
ontem alguns vereadores an
daram reclamando de não ter 
acesso aos projetos da pauta 
que seria discutida a noite. 
Os projetos, segundo eles, 
ficaram todos nas mãos do 
presidente Nardeli da Silva. 
Nos últimos meses de 2007 
o presidente vinha sofrendo 
com a falta de controle sobre 
o andamento dos trabalhos 
legislativos. Seria essa a solu
ção encontrada por ele?

R U I M d e m a i s

"Achei muito legal o pri
meiro dia de aula. Hoje 
comecei a ter aula de in
glês e artes, aulas que até 
a 4^ serie eu não tinha. 
Adorei os professores, 
eles explicam muito bem 
a matéria e fica fácil de 
aprender".
Luana de Lima Zagarone,

estudante

"Foi muito bom o pri
meiro dia de aula. Já 
aprendi várias palavras 
em inglês e conheci novos 
professores e colegas".

Otávio Castelo Branco 
Bosi, estudante

"O primeiro dia de aula 
foi muito bom e inova
dor. Fiz novas amizades 
com colegas que vieram 
de outros bairros e esco
las, e também conheci 
novos professores", 
Matheus Joaquim Prado, 

estudante

O trecho sem asfalto da avenida Jácomo Paccola, que liga o Jardim Caju a Cecap, está ruim. Quando 
chove os buracos e poças d'água tomam conta do local. Quando o tempo está seco é a poeira que vira 
alvo de reclamação de quem mora próximo ao local.

f r a s e

"Não adiar 
nada é o 
melhor 
segredo de 
quem conhece 
o valor 
do tempo. 
Quando 
deixamos 
alguma coisa 
para amanhã, 
não pensamos 
que cada dia 
e cada hora 
traz uma nova 
tarefa.",

Edward Laboulaye

P A R A  p e n s a r

"A verdadeira 
riqueza é o afeto; a 
verdadeira pobreza 
é o egoísmo".

Vinet

mailto:oeco@jornaloeco.com.br
http://www.jornaloeco.com.br
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I G A R A Ç U  d o  T I E T Ê

Santa da gruta
Católicos homenageiam Nossa Senhora de Lourdes com missa em frente à gruta; 
padre Rogério Zenatelli diz que participação poderia ser maior

Sandro Alponte
Sandro Alponte

Ontem, Nossa Senhora 
de Lourdes foi homenageada 
pelos católicos de Igaraçu do 
Tietê. Os fiéis se reuniram em 
frente a gruta que leva seu no
me e participaram da missa 
celebrada pelo padre Rogério 
Zenatelli. Em seguida, saíram 
em carreata com a imagem até 
a matriz de São Joaquim onde 
foi dada a benção para os en
fermos. A data celebra o dia da 
primeira aparição da santa.

O padre Rogério Zenatelli 
ministrou a celebração pela 
primeira vez na cidade e ficou 
surpreso com a fé de alguns 
fiéis. "Vi algumas pessoas 
que tem muita fé em Nossa 
Senhora de Lourdes. Mas na 
verdade todos demonstram 
isso porque enfrentar esse sol, 
esse calor, não é para qualquer 
um", comenta. "Porém, é uma 
missa que poderia ser mais 
valorizada devido a esse tem
po todo que é realizada. Acho 
que o povo poderia ter mais 
consciência para rezar e mani
festar toda fé que a gente sabe 
que Igaraçu tem", comenta.

Segundo o padre, neste 
ano, devido aos 158 anos da 
primeira aparição de Nossa 
Senhora de Lourdes, o papa 
Bento 16 pediu para que to
dos os católicos rezassem em 
louvor a santa. "Antes era só 
onde havia santuário, mas 
neste ano ele pediu que todos 
fizessem essa consagração", 
informou.

Fiéis rezam ao pé da santa na gruta Nossa Senhora de Lourdes, em Igaraçu do Tietê

Maria Angelina de Olivei
ra, 58 anos, mais conhecida 
como dona Ângela, é membro 
do Conselho Pastoral, faz parte 
da Legião de Maria há 17 anos 
e participa da homenagem em 
louvor a santa desde 1996, 
quando aconteceu a primeira 
missa. "A cada ano temos uma 
espiritualidade diferente, tira
mos proveito daquilo que os 
padres colocam", compara. "E 
é gostoso ver a devoção do po
vo que mesmo com o sol forte 
está aqui disposto e próximo 
de Nossa Senhora", diz.

A exemplo do padre Ro
gério, dona Ângela também

lamenta o baixo número de fi
éis. "Teve anos em que a missa 
tinha muito mais gente. Acho 
que não estamos valorizando 
aquilo que temos e que Maria 
gostaria que déssemos a ela", 
diz. "Aproveito o jornal para 
convidar os fiéis a virem rezar 
para que nos próximos anos 
possamos ter mais gente", fala.

Devota fervorosa de Lour- 
des, dona Ângela comenta 
que já teve vários pedidos 
atendidos pela santa. "Quan
do a imagem dela foi coloca
da aqui na gruta pedi para que 
me conduzisse naquilo que 
fosse necessário e felizmente

abriu todas as portas. Sempre 
rezo por ela", testemunha.

Quem também se lembra da 
primeira missa é o comerciante 
Luiz Antonio Ábile, o Tuim, 
que na época da primeira missa 
era vice-prefeito do município. 
"Eu e o prefeito Tino (Constan- 
tino Fernandes -  1993/1996) 
fomos buscar essa imagem lá 
em São Paulo. Um senhor de 
lá que nos doou", conta. "Foi 
uma linda festa quando chega
mos aqui. Paramos na igreja, a 
imagem foi abençoada e depois 
descemos para a gruta. Graças a 
Deus até hoje ela é reverencia
da", lembra.

m a c a t u b a

Reforma da Câmara 
vai até o fim do mês

Vai até o final do mês em 
Macatuba a reforma da Câma
ra de Vereadores. O presiden
te da Casa, Moacir Silvestrini 
(PV), iniciou a construção 
de um novo estacionamen
to, com capacidade para 19 
carros, na frente do prédio e 
que será aberto ao público. O 
estacionamento atual fica no 
fundo do prédio e só atende 
aos parlamentares. A obra vai 
custar R$ 50 mil. Na área onde 
atualmente é o estacionamen-

to será construído um memo
rial que vai abrigar o acervo 
histórico do município. Só 
que esse projeto só deve ser 
desenvolvido a partir de 2008.

Apesar de ainda não con
cluída, já dá para notar uma 
mudança no visual do prédio. 
O alambrado já foi substituído 
por grades. A rampa de acesso 
também foi melhorada. A cons
trução ainda inclui um projeto 
de jardinagem e novo local pa
ra colocação das bandeiras. Reforma da Câmara deve ser finalizada no final deste mês

a g u d o s

Município sediará jogos de faculdades de medicina
A Câmara de Vereado

res de Agudos aprovou na 
sessão ordinária de ontem 
a autorização para que o 
município seja sede da 33® 
Pré-Intermed, uma compe
tição esportiva que envolve

alunos de 10 faculdades de 
medicina do Estado de São 
Paulo. As competições estão 
programadas para acontecer 
no período de 15 a 23 de 
março e os jogos ocuparão 
as praças esportivas existen-

tes em Agudos.
Este foi o único projeto 

enviado a Câmara em sua 
segunda sessão ordinária do 
ano de 2008. Fora isso, o ve
reador Samir Salmen (PDT) 
discursou por 10 minutos e

anunciou sua saída da vida 
pública. Diz que cumpre o 
mandato até o final do ano, 
mas não disputa a reelei
ção. Salmen é funcionário 
do INSS e alega não ter mais 
tempo para a política.

"Querem colocar uma 
estátua do Pedro Tobias 
lá no monumento dos 
500 anos"

Nego! Nem tudo que re
luz é ouro! E nem tudo que 
balança cai. Mas a estátua 
de Cabral do c... Largo dos 
500 anos caiu! O monu
mento estava todo enferru
jado e podre! Dizem que a 
primeira coisa que caiu foi 
o pingolin do Cabral! Esta
va esfarelando!

Dizem que a prefeitura 
irá fazer uma enquête para 
saber qual o personagem 
que será escolhido para fa
zer uma nova estátua e ser 
colocado na caravela de pe
dra lá perto do Comtur. O 
resultado está meio comtur- 
bado! Tem gente votando 
na colocação da estátua 
da Maria Louca, do Dom 
João!, do Colombo botan
do um ovo em pé!, do Pe
dro Tobiass!!! Até do Osa- 
ma Bin Laden!! Haa!rraa!!

Ali perto do Comtur o 
movimento noturno é gran
de, é um verdadeiro cheiró- 
dromo! Fumódromo! Há 
um fumacê só, até aquele 
enorme papai Noel aban
donado anda meio doidão! 
Ah! ali tem que colocar é 
a estatua da Maria Louca e 
não a de Cabral!!

Agunistão vai sediar 
uma olimpíada esportiva 
de medicina! É a Intermed! 
Vários médicos irão compe
tir e quem será que levará o 
bisturi de ouro? Se os médi
cos de Agudos forem parti
cipar, o doutor Samir vai na 
modalidade Sumô o Otuka 
na prova de 500 metros ra
sos, o japonês corredor! O 
Edson vai na modalidade 
levantamento de peso. Os 
doutores Morandini, Ales- 
sandro, Rodrigo e Schever- 
ria vão no box amador! Já o 
Durval, Jorge e Bernardino 
competirão no salto com 
vara!! Ah é ouro!

E por falar em medici
na, dizem que a NP -  Nerso 
Pascoalouco - vai montar lá 
no seminário Santo Anto- 
nio uma faculdade de me
dicina! Tem que ser veteri
nária para capar as mulas,

os bois e vacas que andam 
soltas pelas ruas da cidade! 
Ahhh raa!!

Lá na praça da matriz, 
aquela que está abandona
da, um casal de mendigos 
estava fazendo sexo em ple
na luz do dia, foi quando a 
polícia chegou e o homem 
perguntou: "Ô seo dotô, se 
o Leonardo da Vince porque 
eu não posso dar uma?".

Mais um ônibus gratui
to, esse não foi o Carlão 
que colocou. Para parar o 
ônibus o prefeito vai colo
car mão única na vicinal 
Agudos/ Domélia, só vai ser 
permitido ir, vai ser contra
mão voltar!

Boréba, o Vaca vai pescar 
no Mato Grosso e vai tomar 
a vacina, tem que avisá-lo 
que é para tomar a contra 
febre amarela e não a af- 
tosa! O Vaca e o Trairinha 
estão calmos e até trocando 
gentilezas. Eu acho que eles 
comeram aquele enorme 
maracujá do Azulão!!

Em Piratininga, o San- 
dro Bola está na marca do 
pênalti e torcendo para não 
levar um bicudo do Babui- 
no e ir parar nos fundos da 
rede! Ele é pré-candidato a 
prefeito!

Óiaa! Como o Colidge 
deixou Makatube bonita! 
Plantaram até remédio no 
lixão só que não nasceu na
da. E aqui em Agudos que 
plantaram bíblias na praça, 
também não brotou nada, 
acho que não colocaram 
maná, aquele que aduban
do dá!!

Lençóis! O Ardeli tem 
um grande orador ou ati
rador, o Cícero de Roma é 
preciso ver se ele é bom ou 
ruim de mira!!

E viva o meu, o seu, o 
nosso jornal o ECO! Seten
ta ânos! Vamos comemorar 
soltando puns, ops! fogos!

Vou furando que o chão 
é mole. E me chamaram de 
engraçado, engraçado é tar
taruga com coceira na barri
ga! AhhhRaaa! Tchau.

1 M O D E L O 1 1 A N O 1 1 C O R  1 O P C IO N A IS  1 M O D E L O 1 1 A N O 1 1 C O R  1 O P C IO N A IS  1
KADETT GL 1996 PRATA GOL 16V PLUS 2001 CINZA COMPLETO

M ONZA SL EFI 1993 CINZA SAVEIRO CL 1.8 1995 BEGE

CORSA SUPER 4P 1997 PRATA VIDRO TRAVAALARME GOL 1.0 COPA 2006 PRATA TRAVAALARME

SILVERADO 4.1 1997 AZUL FORD KA 1.0 1999 PRATA VIDRO TRAVA

GOL CL 1991 BEGE UNO MILLE FIRE 2002 CINZA

GOL GL 1.8 1993 BEGE PALIO WEKEND 2005 PRATA COMPLETA-FLEX

GOL CLI 1996 VERMELHO B IZ C  100 2005 VERMELHA

PARATI 1.6 2006 PRATA COMPLETO + RODA HORNET 2005 PRETA

GOL 1 1996 BRANCO VIDRO TRAVA CG 150TITAN 2005 VERDE

GOL 1.0 4P 2004 BRANCO

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

TEMOS AS MELHORES TAXAS! ANTES DE FECHAR QUALQUER N E60CI0.

Fones: 3264-3968 e 3264-3033
Av. Papa João Paulo II (ao lado do Auto Posto Leão) - Lençóis Paulista



F U T S A L

N oite de líder
USV/Pitoli Lençóis goleia Flamenguinho por 6 a 2 e fica com o primeiro lugar do 
grupo na Copa Lençóis; partida aconteceu na noite de sábado no Tonicão

Da  redação

A equipe da USV/Pitoli 
Lençóis não teve conheci
mento do adversário e apli
cou uma goleada de 6 a 2 so
bre o Flamenguinho de Apa
recida. A partida, válida pela 
8® Copa Regional de Futsal 
Cidade do Livro -  150 Anos, 
aconteceu na noite de sába
do 9, no ginásio de esportes 
Antonio Lorenzetti Filho, o 
Tonicão. A competição é pro
movida pela Diretoria de Es
portes e Recreação.

Os gols da equipe lenço- 
ense foram concluídos por 
André, Murilo, William Cos
ta, Flausley, Danilo e William 
Vicente. Os jogadores Marce
lo e Edmar diminuíram para 
o Flamenguinho. Com o re
sultado favorável, a USV/Pi- 
toli garante o primeiro lugar 
do grupo B, com seis pontos 
ganhos e a classificação para a

A USV/Pitoli Lençóis goleou o Flamenguinho de Aparecida

segunda fase da competição. 
Mesmo com a derrota, o Fla- 
menguinho está na segunda 
fase da copa.

Na partida de fundo, Pra- 
tânia bateu o MAC (Macatu- 
ba Atlético Clube) pelo placar

de 4 a 3. Os gols de Pratânia 
foram assinalados pelos joga
dores Diego, Gilmar, Adriano 
e Leandro. Os atletas Silvio 
Luiz, Diego e Marcelo des
contaram para o MAC.

Na quarta-feira 13, a ro-

dada que define a classifi
cação dos primeiros lugares 
dos respectivos grupos marca 
dois jogos. Na primeira parti
da, marcada para às 20h, pe
lo grupo A, AC Black enfrenta 
Borebi. As duas equipes já 
carimbaram passaporte para 
a próxima fase. No jogo de 
fundo, pelo grupo C, a equi
pe Pitoli Lençóis pega Itapuí. 
As duas agremiações já têm 
vaga garantida na segunda 
fase. Já na quinta-feira 14, às 
20h, a ALF (Associação Len- 
çoense de Futsal) joga contra 
Pratânia, para definição do 
primeiro lugar do grupo D. 
Ambas já estão na segunda 
fase da copa.

Na segunda fase, as equi
pes formarão os grupos E e F 
e jogarão entre si dentro da 
chave, classificando-se as duas 
primeiras de cada grupo para 
as semifinais que acontecem 
no dia 1° de março.

C O P A  R E C O R D

Lençóis enfrenta Macatuba hoje
A equipe feminina de futsal 

de Lençóis Paulista enfrenta as 
meninas de Macatuba. A par
tida está marcada para hoje, 
às 22h, no ginásio de espor
tes Antonio Lorenzetti Filho, 
o Tonicão. Para as lençoenses, 
uma vitória significa a reabi
litação na 2® Copa Record de 
Futsal Feminino. Na estréia, 
que aconteceu no dia 25 de 
janeiro, Lençóis perdeu para 
Pratânia pelo placar de 1 a 0. 
Antes da partida entre Lençóis 
e Macatuba, o Tonicão será 
palco de mais dois jogos. Às 
20h, Rubião Júnior joga contra 
Itatinga e, no jogo de fundo, 
Arandu recebe Paranapanema.

Para a partida desta noite 
o técnico lençoense, Adolfo 
Martini, espera sair de quadra 
com a vitória e os três pontos 
na tabela de classificação. "Du
rante estas duas semanas tra
balhei com as meninas a parte 
psicológica e finalizações. Na 
estréia, a equipe foi bem tec
nicamente, mas a ansiedade e 
o nervosismo foram os fatores 
que nos prejudicaram na der
rota para Pratânia, faltando 
apenas dois minutos para o 
final do jogo. As meninas es
tão concentradas, é só ter um 
pouco de paciência nas finali
zações que o primeiro gol vai 
sair", concluiu Martini.

As meninas de Lençóis pegam a equipe de Macatuba hoje

Ainda pela Copa Record, 
hoje, às 20h30, em Pedernei
ras, a equipe de Agudos en
frenta a agremiação de Bauru. 
Na estréia da copa, Agudos

perdeu pelo placar de 4 a 3 pa
ra Duartina. A equipe de Barra 
Bonita já está classificada para 
a segunda fase da copa, com 
duas vitórias em dois jogos.

Ip!- Prefeitura M unicipal de Lençóis Paulista Ijp!»

PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL Ato Decisório n.° 02/2008 -  Keli Cristina

DE LENÇÓIS PAULISTA DE LENÇÓIS PAULISTA Pires, Professora de Educação Básica I na
“E.M.E.I.F. Guiomar Fortunata Coneglian

Leandro Orsi Brandi, Diretor Administrativo da Prefeitu- Atos Decisórios do Ilmo. Sr. Diretor Jurí- Borcat” e na “E.M.E.F(R) São José do Pas-

ra Municipal de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, dico sinho” junto ao Município de Lençóis Pau-

usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e, lista. Admitida pelo regime estatutário, neste

em cumprimento ao disposto na alínea ‘a ’ do artigo 59 da ACUMULAÇÃO DE CARGOS Município. Acumulação ilegal. Incompati-

Lei Orgânica do Município, torna público os seguintes bilidade de horários.

atos oficiais: O Diretor Jurídico da Prefeitura Municipal
Decreto 36 de 11.02.2008.............Dispõe sobre a ho- de Lençóis Paulista, usando das atribui- Ficam  intim adas as servidoras que tive-
mologação do Concurso Público referente ao Edital n° ções conferidas pelo Decreto Executivo ram  o pedido de acúm ulo considerado
02/2007. N.° 40/2005, com base no artigo 5° do De- ilegal, nos m oldes do artigo 6° do D ecreto
Portaria 78 de 8.02.2008.............Readapta nos termos da creto Executivo n.° 435/2006, expede o(s) Executivo 435/2006, a com parecerem  no
Lei Complementar n° 36/2006, Maria Conceição Apare- seguinte(s) ATO(S) DECISÓRIO(S): Setor Pessoal da P refeitura M unicipal,
cida Langona no cargo de Professor de Educação Infantil sito à Praça das Palm eiras, n.° 55, no pra-
Readaptado. ACUMULAÇÃO INDEFERIDA: zo de 10 (dez) dias. a fim de apresentarem
Portaria 79 de 8.02.2008............ Designa Luis Antonio recurso, regularizarem  a situação ou op-
Paccola Coneglian para exercer cumulativamente os car- Ato Decisório n.° 01/2008 -  Giovana Ga- tarem  por um dos cargos/em pregos públi-
gos de Diretor de Finanças e Diretor de Suprimentos e briela Rossini, Professora de Educação Bá- cos, sob pena de instauração de processo
Informática no período de 15 a 24 de fevereiro de 2008. sica I na “E.M.E.F. P ro f. Idalina Canova adm inistrativo.

de Barros” e na “E.M.E.F(R) São José do
Lençóis Paulista, 11 de fevereiro de 2008. Passinho” junto ao Município de Lençóis Lençóis Paulista, 11 de fevereiro de 2.008.

Paulista. Admitida pelo regime estatutário,
Leandro Orsi Brandi neste Município. Acumulação ilegal. In- WALDIR GOMES

Diretor Administrativo compatibilidade de horários. Diretor Jurídico

Publicado no jornal O Eco, no dia 12 de Fevereiro de 2008. Na página A6. Valor da publicação R$ 241,45.
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CICLISMO
Ainda continuam abertas 

as inscrições para o 8° Desa
fio "Lençóis Paulista/Águas 
de Santa Bárbara", promo
vido pela Equipe Bichos do 
Mato -  Aventuras Ecológicas 
de Lençóis Paulista. O even
to, que acontece no domin
go 17, tem percurso de 60 
quilômetros de areião e bar
ro. A saída está prevista para 
às 6h, em frente ao Tonicão. 
A taxa de inscrição é de R$ 
30 e dá direito a camiseta, 
alimentação, transporte e 
bóia cross no Rio Pardo. As 
inscrições podem ser feitas 
pelo telefone (14) 3264
1444 no ginásio do Tonicão 
ou (14) 3223-5588.

FUTEBOL
No próximo sábado 16, 

a partir das 15h, no estádio 
municipal Archangelo Brega, 
o Bregão, tem semifinal e fi
nal do Festival de Futebol In
fantil, categoria sub 15 (nas
cidos entre 92 e 93), promo
vido pela Liga Lençoense de 
Futebol Amador. No primei
ro jogo, o União Primavera 
encara o Expressinho e, na

seqüência, a equipe Atletas 
do Primavera recebe o Monte 
Azul. As equipes vencedoras 
disputam a final da competi
ção. O evento que reuniu seis 
equipes teve início na manhã 
de domingo 10, no estádio 
distrital Eugênio Paccola, na 
Cecap. Na primeira partida, 
o União Primavera venceu a 
Cecap I por 2 a 0. O Expres- 
sinho bateu o Monte Azul 
pelo placar de 4 a 2. A equipe 
Atletas do Primavera goleou 
a Cecap por 4 a 0. O Mon
te Azul derrotou o Esporte 
Clube Cecap por 3 a 0. O ar
tilheiro da competição até o 
momento é o atleta Lucas, do 
Monte Azul, com três gols, 
seguido dos jogadores Geo- 
vani, do Atletas do Primave
ra, e Marlon, do Expressinho, 
ambos com dois gols.

a m a d o r
A Liga Lençoense de Fute

bol Amador avisa que a partir 
de sexta-feira 15 estarão aber
tas as inscrições para a Copa 
Lençóis. As inscrições podem 
ser feitas até o dia 3 de março, 
na sede da Liga, que fica na 
rua Ignácio Anselmo, 633.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  EXTRATO TERMO HOMOLOGAÇÃO -  PREGÃO 05-2008 -  
PROC: 11-2008 -  OBJETO: aquisição de Carnes, salsicha e lingüiça, com vigencia até 31/07/2008. A 
Prefeitura de Macatuba torna público que o Prefeito Municipal homologou o processo em referência, 
adjudicando os objetos em favor de Saggin & Cia Ltda Me, no valor de R$ 8.220,00; de João Osmar da 
Silva ME, no valor de R$ 42.525,00 e de W.M. Macatuba Comercial Ltda, no valor de R$ 60.595,00, 
ficando o(s) representante(s) legal convocado(s) para a assinatura do contrato no prazo de 03 dias úteis. 
Macatuba, 11 de fevereiro de 2.008.
COOLIDGE HERCOS JÚNIOR -  Prefeito Municipal.

Fábrica de Móveis Boso Ltda-EPP, estabelecida à Rua Europa n° 250, 
Distrito Industrial II em Lençóis Paulista-SP, inscrita no CNPJ sob n° 
00.590.149/0001-78, inscrição estadual n° 416.034.126.116, comunica que fo
ram extraviados os formulários contínuos de notas fiscais do n° 009901 ao n° 
009950, não se responsabilizando pelo seu uso indevido.

Prandinl Industrial Ltda -  EPP, CNPJ sob n° 48.356.885/0001-92 torna 
público que requereu na Cetesb, a Licença Prévia e a de Instalação para a 
Ampliação das Instalações de serviços de usinagem, solda, tratamento e reves
timento de metais a Rua a Rua José Brandi, n° 115 -  Distrito Industrial Luiz 
Trecenti -  em Lençóis Paulista -  SP-

Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 
DE LENÇÓIS PAULISTA

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

Portaria n°. 009/2008 de 08.02.2008.......Concede Aposentadoria Voluntária
por Tempo de Contribuição, com proventos integrais ao funcionário público 
municipal Sr. Milton Francisco de Toledo, ocupante do cargo de Auxiliar da 
Manutenção III.

Lençóis Paulista, 08 de Fevereiro de 2008.

ANTONIO MARCOS MARTINS 
Diretor do Instituto de Previdência Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 12 de Fevereiro de 2008. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 86,72.

Nome:
Cidade:
Texto do classificado:

grátis!
RG:
Fone:

O classificado não deverá ultrapassar o número de linhas deste cupom. Todos os campos são obrigatórios. Será permitido um (1) texto, aos sábados. 
Não serão publicados, a critério do jornal, classificados com dados insuficientes ou de conteúdos duvidosos. A promoção não é válida através de telefone.

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

Veículos
Imóveis
Novos/Usados

Empregos
Serviços
Diversos

Recorte o cupom e entregue na recepção do Jornal O Eco, na rua Geraldo Pereira de Barros, N°. 948, Centro, Lençóis Paulista, CEP 18680-020



M A C A T U B A

Empate sofrido
Primavera/Millenium e Atlético de Macatuba ficaram no 2 a 2 
em partida válida pela 2  ̂ Copa Regional de Futebol Amador; 
jogo aconteceu no domingo, no estádio Amadeu Artioli

Da  redação

Em jogo equilibrado, Pri
mavera/Millenium e Atlético 
de Macatuba empataram em 
2 a 2. A partida aconteceu no 
domingo 10, no estádio Ama
deu Artioli, e foi válida pela 
quarta rodada da 2® Copa 
Regional de Futebol Amador 
de Macatuba, promovida pela 
Secretaria de Esportes e Lazer 
Do Município.

Empurrado por um gran
de número de torcedores que 
compareceu ao Amadeu Ar- 
tioli, a equipe do Primavera/ 
Millenium, que saiu atrás no 
marcador, superou as dificul
dades e conseguiu empatar o 
jogo. A equipe lençoense jo
gou de luto e usou uma tarja 
preta na manga da camisa 
em homenagem ao garoto 
Wellington Rodrigues Fonse
ca, de 7 anos, que faleceu na 
tarde de sábado 9, vítima de 
afogamento no rio Lençóis, 
Jardim Primavera. A comis
são técnica e os jogadores do 
Primavera pareciam bastan
te tranqüilos antes do jogo, 
porém, a partida foi muito 
difícil e o empate foi na base 
da superação.

O Primavera começou a 
etapa inicial atacando o ad
versário. Mas aos 5 minutos, 
em um contra ataque rápido, 
o Atlético abriu o placar com 
Alexandre. Bastante concen
trado na defesa e matando as 
jogadas com falta no meio de 
campo, a equipe do Atlético

foi administrando o jogo, até 
que em uma cobrança de falta, 
o goleiro Rafael deu rebote e 
Mazinho empatou o jogo, aos 
23 minutos, para delírio dos 
fanáticos torcedores do Prima
vera. Faltando dois minutos 
para o término do primeiro 
tempo, o Atlético em contra- 
ataque rápido fez o segundo 
gol -  aliás, gol contra do vo
lante Ge, do Primavera.

Sabendo das dificulda
des, o Primavera voltou para 
o segundo tempo com três 
substituições: Sardinha no 
lugar de Baby, Zóião no lu
gar de Murilo e Lelê no lu
gar de Marlon. Enquanto o 
Primavera tentava articular 
suas jogadas, o Atlético se 
limitava em se defender e 
explorar os contra-ataques. 
Depois de várias oportuni
dades perdidas, aos 30 mi
nutos, em grande jogada 
pela esquerda, o atacante 
Athanásio marcou o gol de 
empate do Primavera. O ti
me de Lençóis ainda teve vá
rias oportunidades de ven
cer a partida, mas pecou nas 
finalizações e o jogo acabou 
empatado em 2 a 2.

Após o jogo, o presidente 
do Primavera, Ismael de Assis 
Carlos, o Formigão, comentou 
que a equipe não jogou bem. 
"Não jogamos bem, mas nos 
superamos e conseguimos o 
empate. Parabéns a comissão 
técnica, aos jogadores e a tor
cida que incentivou o tempo 
todo", agradeceu.

Também no Amadeu Ar- 
tioli, na tarde de domingo, 
Monte Mor e Dinamite, am
bas as equipes de Botucatu, 
empataram em 1 a 1. Ro
berto marcou para o Monte 
Mor e Diego empatou para o 
Dinamite. No outro jogo da 
rodada, CSK de Macatuba e 
Borebi também ficaram no 1 
a 1. Jorge abriu o placar pa
ra Borebi aos 13 e Anderson, 
aos 48 do segundo tempo, 
empatou para o CSK.

Já na manhã de domingo, 
no campo do Centro de Lazer 
do Trabalhador, Expressinho 
e Areiópolis ficaram no em
pate em 1 a 1. Josoni abriu o 
marcador para o Expressinho

Primavera Milenium (de verde) e Atlético ficaram no empate de 2 a 2, no Amadeu Artioli

aos 30 minutos da primeira 
etapa e Elton, aos 25 minu
tos da etapa final, empatou 
para Areiópolis.

PRÓXIMOS JOGOS
Pela penúltima rodada

da fase de classificação, no 
domingo 17, no campo do 
Centro de Lazer do Trabalha
dor, às 9h, a Rolamar encara 
o Liverpool. À tarde, às 16h, a 
Vanglória pega o Expressinho. 
Já no estádio municipal Ama-

deu Artioli, União Cajuense e 
Palestra se enfrentam às 9h. 
À tarde, a partir das 14h, o 
Monte Mor encara Areiópolis 
e, na seqüência, o MAC (Ma
catuba Atlético Clube) joga 
contra a Duratex.

LOUCOS 
POR FUTEBOL

“Ser corintiano é realmente 
torcer por um grande time. 
Após a mudança de alguns 
membros da comissão e de 
novas contratações, a equipe 
vem melhorando a cada 
rodada que passa e já ocupa 
a quinta colocação. Acredito 
que o Corinthians tem time 
o suficiente para se manter 
na zona de classificação e 
ser campeão do Paulista".

Robert Henrique Golfeto, 
estagiário

CSK e Borebi (de vermelho) empataram o jogo em 1 a 1
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Rodízio do P izzas 

todas as Quintas, 
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a Sábados 
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O primeiro final de semana depois do 
carnaval foi de descontração na Pizzaria 
Varanda, Lanchonete Quero Mais e Clube 
dos Amigos, tudo em Lençóis Paulista.

Jornal O ECO

Natália, Marquinhos e Marcos, no Varanda ^

Jornal O ECO Jornal O ECO

I  Luciana e Valdeci

Jornal O ECO
■’íj/ /<’iy

Jornal O ECO
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Fernando e Paulinha
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Jornal O ECO Jornal O ECO

Rodrigo e Glaucia

Jornal O ECO Jornal O ECO

Alício e Lê, no Clube dos Amigos

Artigos para festas em 
geral. Locação de 

enfeites, cama 
elástica e piscina 

de bolinhas.
Equipe especializada 

em decorações!

Jornal O ECO

Av. Pe. Salústlo R. Machado, 1145 
Lençóis Paulista

a te n d e m o s  to d a  a re g iã o

Jornal O ECO

Jornal O ECO

IF IS O N
RESTAURANTE ECHOPERIA

selfiservice
Todos os dias

8 tipos de saladas *4 tipos de carne 
2 tipos de massas

Av. Pe. Saiústio i f  1390 - Centro 
Lençóis Paulista - Tel: 3263-0052

Jornal O ECO ii

acEssü riü s para celulares, 
i; bijuterias, balsas e piercing

I; Ch i ne l os  Várias saras  
B madel as  a

Jornal O ECO

Laja I B  Laja 2: 
^.Bij atar ia,  Bal sas  b aaa s s ár i a s :  

'R.  Dr.  Aat aa ia  Tadasaa ,  IBI 
^ v .  25  da J a a a i r a ,  48B

Laja B:
^  A r m a r i a h a  a paças  

* *  pa r a  man t ag am:  
■‘R * 0 r .  Aat aa ia  Tadasaa,  IB2  

■ Paujísía-

Rodízio todas as quintas

DISK PIZZA
0204
2620

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

AV. BRASIL, 722 - LENÇÓIS PAULISTA

SANT^LARA
^  Materiais 

m angueira lum inosa 
R $ 3,20 (avista) LUMINARIA TUBOUR (COMPLETA)

R$33,0(
A partir do dia 11 /0 8  atenderemos aos Sábado até às 17:30h t

LOJA I:  Av. Brasil, 583 ■ Centro ■ Fone: 3263 1057 
LOJA 2: Red. Osny Matheus, KM 112 * Fone/Fax: 3269 7777 - Lençóis Pta.

Auto Elétrica Rogério
Serviços Elétricos em Gerall,0 3nOS

Agora também com caminhão tanque 

Limpeza de Fossas ã

Caixa de Contenção
Tanques Industriais ~ ■
Lagoas '

Rua Bartolomeu B. da Silva, 325 • Pq. São José • Lençóis Paulista

F. (14 ) 3263  4987 /  (14 ) 8 1 3 1 3 5 5 0

CAB€LO& BELEZA TA NAGRA

A G O R A  C O N V ÊN IO

@ssoclaçâo

Av. Castelo Branco, 707 - Fone: 3264-2621 
Lençóis Paulista


