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PT quer ser vice de Tipó
Partido dos Trabalhadores define apoio ao candidato do PV; negociação envolve cargos, cadeira de vice e programa de governo

Fernanda Benedetti

B A R R A

Cavinato é
candidato
petista

Em Barra Bonita, o 
PT também já se articula 
para as eleições muni
cipais deste ano. O pré- 
candidato pelo partido 
é Marcelo César Duarte 
Cavinato (foto). Ele foi 
escolhido no domingo 
18, em prévia disputada 
com o vereador Matheus 
Stangherlin. Marcopolo 
Falkemback Vieira, que 
também era um preten
so candidato, desistiu 
da disputa na sexta-feira. 
Dos 153 filiados aptos a 
votar, 81 compareceram. 
Foram 48 votos para 
Cavinato contra 32 de 
Stangherlin. Numa con
versa entre os três que 
concorreriam à prévia, 
na semana passada, ficou 
acordado que os dois que 
perdessem a disputa con- 
correriam a uma cadeira 
na Câmara. ►► Página A2

A G U D O S

Católicos
festejam
padroeiro

Começa na quinta-feira 
22, em Agudos, a 86® Festa 
de Santo Antonio. Dentro da 
programação religiosa tem a 
trezena e missas especiais. Já 
a programação festiva inclui 
quermesse, shows, mutirão de 
cidadania e até um leilão de 
gado. A trezena começa no dia 
1° de junho. As celebrações fi
cam por conta do frei Vitalino 
Torquato. ►► Página A5

C U L T U R A

Domingo 
tem música 
na Facilpa

► ►  Página A2
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ARTE 
NA RAMPA
A rampa da pista de atletismo 
'Juracy Cassita', ao lado do 
ginásio do Tonicão, sempre 
foi tela para os artistas de 
rua de Lençóis Paulista.
Dessa vez quem expressa 
sua arte é o grafiteiro 
Cristiano Paccola, que 
também é chargista de 
O ECO. Na foto, uma 
leitura diferente do rei Pelé, 
considerado um dos maiores 
atletas do século 20.

O PT de Lençóis Paulista 
decidiu seu apoio e vai com 
o verde Ailton Tipó Laurindo 
nas eleições municipais. Em 
troca do apoio, os petistas fa
zem algumas exigências como 
indicar o nome do candida
to a vice-prefeito -  o partido 
apresentou dois nomes: o ad
vogado Ronaldo Macedo e o 
jornalista Alcimir do Carmo 
-, participar do programa de 
governo e ter cargos na ad
ministração, caso Tipó seja 
eleito. A definição saiu no 
último domingo. Tipó disse 
que estava contente com o 
apoio do PT, mas que não po- 
deria falar sobre o assunto. A 
decisão ainda não havia sido 
comunicada oficialmente ao 
vereador. "O PT traz força pa
ra nossa campanha, inclusive 
com tempo de rádio. Hoje o 
bloco de oposição conta com 
sete partidos e eu ainda es
pero que o PMDB decida vir 
com a gente", comentou Tipó. 
Além de PV e PT, o bloco de 
oposição ao prefeito tucano 
José Antonio Marise contaria 
com PSL, PSDC, PRP, PC do B 
e PSB. Na avaliação dos petis
tas, a coligação possibilita am
pliar o número de vereadores 
e construir, segundo o partido, 
um governo de coalizão com 
forças populares. "Os petistas 
entendem que a aliança com 
o PV tem de ser sobre um pla
no de governo que atenda ao 
interesse popular, que preveja 
a participação através de audi
ências públicas e construção 
de orçamento participativo, 
mas não apenas. É preciso que 
haja manifestação pública do 
compromisso com esse plano 
e que o PT faça parte, efeti
vamente, desse governo", diz 
Macedo. ►► Página A2

Jornal O ECO

D R O G A S

Polícia prende traficantes na região
Uma operação para cum

prir mandados de busca e apre
ensão, realizada pela Polícia 
Civil e Militar e canil de Jaú, 
resultou na prisão de quatro 
pessoas e na apreensão de 90

pedras de crack. A ação aconte
ceu na noite de sexta-feira, na 
Vila Nossa Senhora Aparecida, 
em Igaraçu do Tietê. Em Agu
dos. A Polícia Civil de Agudos 
prendeu ontem mais cinco

pessoas acusadas de partici
pação em uma quadrilha que 
vendia drogas na cidade. Em 
Lençóis Paulista e Barra Bonita 
também houve apreensões de 
drogas e prisões. ►► Página A3

A M A D O R

Monte Azul/Porto fica com a vaga
Fernanda Benedetti

A equipe Calhas do Vale (em vermelho) foi derrotada no tempo normal de jogo e nos pênaltis

CA RG A  PESAD A Um pé de mamão-papaia surpreende pela 
quantidade de frutos que deu: mais de 70. A planta nasceu bem 
no centro de Agudos, na propriedade do professor Carlos Renato 
Napoleone. No quintal, existem outros pés da mesma espécie, mas 
segundo o professor, nenhum tem uma produção tão grande.

A equipe Monte Azul/ 
Porto de Areiópolis venceu a 
Calhas do Vale no tempo nor
mal e nos pênaltis e se garan
tiu na próxima fase da Copa

Lençóis de Futebol Amador. 
O jogo decisivo aconteceu na 
manhã de domingo 18, no 
Bregão. Na primeira partida, 
a Calhas do Valle venceu o

Monte Azul/Porto pelo pla
car de 2 a 1. No outro jogo 
da rodada, o Expressinho/ 
Pittoli bateu a Rolamar pelo 
placar de 3 a 0. ►► Página A7



Conceição G iglioli Carpanezi

O PT de Lençóis Paulista 
decidiu. Vai de Ailton Tipó 
Laurindo (PV) nas eleições 
municipais. A decisão foi to
mada no domingo 18 duran
te encontro na sede local do 
partido. Em troca do apoio, 
os petistas fazem algumas 
exigências. Querem indicar 
o nome do candidato a vice, 
participar do programa de 
governo e ter cargos na admi
nistração. O PT indicou dois 
nomes para vice: o advogado 
Ronaldo Macedo e o jornalis
ta Alcimir do Carmo.

Ao O ECO, Tipó disse 
que estava contente com o 
apoio do PT, mas que não 
poderia falar sobre o assun
to. A decisão ainda não ha
via sido comunicada oficial
mente ao vereador.

"O PT traz força para nos
sa campanha, inclusive com

E L E I Ç Õ E S  2 0 0 8

Troca de apoio
Petistas decidem que vão se coligar com o PV de Tipó se puderem indicar o candidato 

a vice-prefeito, elaborar programa de governo e fazer parte de futura administração

tempo de rádio. Hoje, o bloco 
de oposição conta com sete 
partidos e eu ainda espero que 
o PMDB decida vir com a gen
te", comentou Tipó. Além de 
PV e PT, o bloco de oposição 
ao prefeito José Antonio Ma- 
rise (PSDB) contaria com PSL, 
PSDC, PRP, PCdoB e PSB.

Com a decisão do PT, o 
também vereador e prefeitá- 
vel Palamede Consalter Júnior

(PMDB) deve sair em busca de 
novos apoios. No encontro, 
os petistas escolheram entre 
o apoio ao peemedebista ou 
a Tipó. "Eu respeito a decisão 
do PT e estou negociando no
vos apoios", comentou Pala- 
mede, que se recusou a reve
lar os partidos com os quais 
está negociando.

Três questões foram vota
das durante o encontro dos

petistas: candidatura própria, 
forma de coligação e escolha 
dos filiados que podem ser 
candidatos a vice-prefeito. A 
candidatura própria foi defen
dida por alguns membros, en
tre eles o vereador Edson Fer
nandes, mas não foi aprovada. 
Os petistas também definiram 
que a coligação com o PT va
le para os cargos majoritário 
(prefeito) e proporcionais (ve

readores). A terceira votação 
do dia foi para a escolha do 
nome do provável candidato a 
vice de Tipó.

Oito militantes colocaram 
os nomes à disposição para a 
disputa na Câmara de Verea
dores, entre eles o atual vere
ador Edson Fernandes, o ge
rente da Caixa Federal, Pedro 
Sérgio Barboza, o Pepô, e o 
professor Wilton Moretto.

Na avaliação dos petistas, 
a coligação vai possibilitar a 
ampliação do número de ve
readores e a construção de, 
segundo o partido, um go
verno de coalizão com for
ças populares.

"Os petistas entendem que 
a aliança com o PV tem que 
ser sobre um plano de governo 
que atenda ao interesse popu
lar, que preveja a participação 
através de audiências públicas 
e construção de orçamento 
participativo, mas não apenas. 
É preciso que haja manifesta
ção pública do compromisso 
com esse plano e que o PT 
faça parte, efetivamente, desse 
governo", diz Macedo.

Segundo Macedo, o PT 
deve realizar sua convenção 
municipal até o dia 10 de 
junho. Na convenção, o par
tido deve referendar as deci
sões tomadas pela maioria 
dos seus membros.

Fernanda Benedetti

O vereador Ailton Tipó Laurindo, pré-candidato a prefeito pelo PT, conversa com o colega Edson Fernandes, do PT, durante sessão da Câmara Municipal de Lençóis Paulista

B A R R A  B O N I T A c u l t u r a

Cavinato é o candidato do PT
O primeiro pré-candidato 

a prefeito declarado em Barra 
Bonita é Marcelo César Duar
te Cavinato, do PT. Em prévia 
do partido realizada na noite 
do domingo 18, no prédio da 
Câmara Municipal, Cavinato 
teve seu nome aprovado pela 
maioria dos filiados do mu
nicípio, em prévia que dispu
tou com o vereador Matheus 
Stangherlin.

Dos 153 filiados aptos a 
votar, 81 compareceram. Fo
ram 48 votos para Cavinato 
contra 32 de Stangherlin. Um 
militante votou nulo. Mar- 
copolo Falkemback Vieira, 
que também era um pretenso 
candidato, desistiu da dispu
ta na sexta-feira. "Não tenho 
controle partidário e por isso 
retirei meu nome para apoiar 
o Marcelo", justificou. "Agora 
vou cuidar da minha candida
tura para vereador".

Stangherlin também vai 
ser candidato a vereador. 
Numa conversa entre os três 
que disputariam a prévia, na 
semana passada, ficou acor
dado que os dois que perdes
sem a disputa concorreriam a 
uma cadeira na Câmara dos 
Vereadores. Stangherlin não 
quis falar sobre o resultado 
da votação.

De acordo com o presi
dente do PT em Barra Bonita, 
Jair José dos Santos, a eleição 
ocorreu dentro da normalida

Cavinato e Stangherlin acompanham a apuração na prévia que definiu o nome do partido

de. "Posso dizer que houve até 
um clima de festa porque esse 
processo fortaleceu o partido e 
mostrou que temos uma mili
tância forte", comentou. "Ago
ra vamos trabalhar para or
ganizar o PT e elaborar junto 
com a sociedade nosso plano 
de governo".

O outro passo do PT é 
definir coligações, principal
mente com partidos que fa
zem parte da base aliada do 
governo Lula, ou seja, PC do 
B, PSB, PDT e outros. Porém, 
em Barra Bonita essa situação 
é mais delicada. O prefeito pa
dre Mário Teixeira, ex-PT, ago

ra está no PC do B. "Tivemos 
problemas políticos, adminis
trativos e ideológicos com o 
prefeito e por isso acho difícil 
essa aliança", analisa Jair José. 
"Mas não posso afirmar nada 
porque o partido não é meu. 
Pessoalmente, rechaço esse ti
po de acordo".

Música será atração 
de dom ingo no 
recinto da Facilpa

A Diretoria de Cultura 
de Lençóis Paulista promo
ve no domingo 25, a par
tir das 15h, um encontro 
de bandas no recinto da 
Facilpa (Feira Agropecuá
ria Comercial e Industrial 
de Lençóis Paulista). Doze 
bandas de gêneros variados 
já confirmaram presença 
no evento.

Segundo informações 
da diretoria, a iniciativa tem 
como objetivos abrir espaço 
para que as diversas bandas 
da região possam mostrar 
seu trabalho, incentivando 
a produção artístico-musi- 
cal entre os jovens. A entra
da é de graça.

A apresentação é um pi
loto do projeto 'Música aos 
Domingos', que pretende 
levar atrações musicais a di
versos bairros da cidade pa
ra servir de opção de lazer 
para a população aos finais 
de semana.

Segundo Odair Plac- 
ca Junior, coordenador de 
eventos da Diretoria de Cul
tura, a programação vai ser 
definida de acordo com um 
cadastro de bandas, iniciado 
no mês de abril pela direto
ria de Cultura, com o objeti

vo de estabelecer um conta
to com conjuntos, duplas e 
demais artistas de todos os 
gêneros da cidade e região.

"Nosso objetivo, além 
de proporcionar o entre
tenimento à população, é 
despertar o espírito de co
operação entre as bandas 
e os artistas, para que eles 
possam se conhecer e tro
car experiências para cres
cer cada vez mais", explica 
o coordenador.

Placca afirmou também 
que toda infra-estrutura 
está sendo organizada pe
la Diretoria de Cultura. O 
evento vai contar com uma 
praça de alimentação e esta
cionamento. Segundo o co
ordenador, os valores arre
cadados nesses locais serão 
usados para subvencionar 
outros eventos.

SERVIÇO
As bandas que ainda 

não fizeram seu cadastro e 
querem participar do pro
jeto devem ir até a Casa de 
Cultura, que fica na rua Se
te de Setembro, ao lado da 
agência dos Correios, e levar 
um CD com uma demons
tração de seu trabalho.

BacaUjoacTa I ®
beneficente em prol à Rede de Combate ao Câncer ' lençóispauustasp

Data: 07/06/2008 

Local: Lions Club de Lençóis Pta. 

Convite: R$ 40,00

* Adesões na Rede de Combate ao Câncer ou 
Ç '  pelos telefones: 14.3263-3653 / 3263-2399



D R O G A S

Na rota do tráfico
Polícia faz apreensão de drogas em Lençóis Paulista, Barra Bonita e Igaraçu do 

Tietê; em Agudos, cinco acusados de pertence a uma quadrilha são presos

Sandro A lponte

Uma operação para cum
prir mandados de busca e 
apreensão, realizada pela Po
lícia Civil e Militar de Igaraçu 
do Tietê e canil de Jaú, resul
tou na prisão de quatro pesso
as e na apreensão de 90 pedras 
de crack. A ação aconteceu na 
noite de sexta-feira, na Vi
la Nossa Senhora Aparecida, 
em Igaraçu. A Polícia Civil de 
Agudos prendeu ontem mais 
cinco pessoas acusadas de par
ticipação em uma quadrilha 
que vendia drogas na cidade. 
Em Lençóis Paulista e Barra 
Bonita também houve apreen
sões de drogas.

Em Agudos, cinco inte
grantes acusados de pertencer 
à mesma quadrilha no dia 18 
de abril. A operação foi de
nominada 'Santa Angelina' 
Entre os presos, estava um 
homem que vendia entorpe
centes dentro de um posto de 
saúde de Agudos.

Ontem foram presas três 
mulheres e dois homens: 
D.C.S de 24 anos, D.A B de 
27 anos e N.T.D.B, de 56, E.A 
R de 27 anos e F.C., de 20 
anos. Todos eram morado
res no bairro Santa Angelina. 
Eles já vinham sendo investi
gados há algum tempo e vão 
responder a acusações de trá
fico e associação para o trá
fico. As três mulheres foram 
encaminhadas para a cadeia 
de Avaí e os homens para o 
CDP (Centro de Detenção 
Provisória) de Bauru.

Segundo o delegado de Po
lícia Civil de Agudos, Jader Bia- 
zon, ainda faltam pelo menos 
três pessoas da quadrilha para 
serem capturados. Eles já estão 
com prisão decretada. "Vamos 
intensificar buscas e muito 
breve estaremos com essas pes
soas presas" comunicou.

IG ARAÇU  DO TIETE
Em Igaraçu do Tietê, pri

meiro os policiais foram até 
uma residência da rua Anto- 
nio Ruiz Filho. Lá encontra
ram 60 pedras de crack, que 
pesavam 25 gramas, com a 
moradora da casa. Segundo 
consta no boletim de ocor
rência, ela assumiu a pro
priedade do entorpecente e 
informou que vendia cada 
pedra por R$ 10.

Com a informação para 
quem a acusada vendia, os 
policiais foram para outra 
casa, na rua Antonio Ruiz Fi
lho, onde foram localizadas 
mais 30 pedras de crack, que 
pesavam 12 gramas, escondi
das dentro de um colchão. No 
local foi dada voz de prisão a 
três pessoas. Elas foram apre
sentadas ao delegado de Polí
cia Civil, Antonio Ângelo Me- 
neghel, que ratificou a prisão.

Ainda em Igaraçu do Tie
tê, na manhã da última sexta-

feira, a Polícia Militar flagrou 
um adolescente em atitude 
suspeita. Ao avistar a viatu
ra da PM, o jovem jogou um 
papelote de plástico no chão 
contendo uma porção de ma
conha. O Conselho Tutelar 
foi chamado para acompa
nhar a ocorrência.

LENÇÓIS p a u l i s t a
Em Lençóis Paulista, um 

jovem de 18 anos foi preso em 
flagrante na madrugada do sá
bado 17, na Vila Baccili, com 
16 pedras de crack. Segundo 
consta em boletim de ocor
rência, a Polícia Militar estava 
realizando um patrulhamento 
pela vila quando viu dois ra
pazes em atitude suspeita. Um 
deles carregava cinco gramas 
de crack dividido em pedras e 
R$ 34. Com o outro rapaz não 
foi encontrado nada. U.A.B. 
afirmou ter comprado a droga 
em São Manuel e disse que era 
para consumo próprio. Ele foi

G R E M I O

Alunos do Rubens Pietraróia 
arrecadam alimentos para festa

Solidariedade é a pala
vra da vez para os alunos da 
escola estadual Rubens Pie- 
traróia, em Lençóis Paulista. 
Eles estão organizando uma 
festa, que terá muita músi
ca, marcada para o dia 8 de 
junho, às 14h. O objetivo é 
arrecadar alimentos para a 
festa junina da escola, que 
acontece no dia 14 de junho.

A iniciativa é do grêmio estu
dantil. O ingresso para parti
cipar da festa é um quilo de 
alimento não-perecível.

As arrecadações serão 
utilizadas para produzir o 
cardápio da festa junina da 
escola. Para Thaís da Silva 
Coelho, diretora da escola, é 
muito bom ter alunos dispo
níveis para ajudar. "Os alu-

nos do grêmio têm voz ativa 
aqui. Nós sempre os escuta
mos e procuramos ajudá-los 
nos projetos", diz.

A diretora informa que 
não é a primeira iniciativa do 
grêmio. "Estes alunos incen
tivam seus colegas a não pi
charem as paredes e quando 
podem, promovem mutirões 
de limpeza nas salas de au-

la", destaca.
Michel Henrique Pinto, 

presidente do grêmio, diz que 
o papel do grupo é colaborar 
com os alunos e com a dire
ção. "Nós somos a voz jovem 
da escola. Quando nossos 
colegas querem alguma coi
sa, nós reivindicamos para a 
diretora. Sempre que possível 
ela nos ajuda", finaliza.

NOTAS POLICIAIS

Em Agudos, a Polícia Civil prendeu na tarde de ontem cinco pessoas da família acusadas de tráfico

preso por tráfico e levado para 
a cadeia de Duartina.

BA RRA  BONITA
Em Barra Bonita, por vol

ta das 22h do sábado 17, a 
Polícia Militar flagrou um 
tráfico de entorpecentes na 
Praça Dr. Tatinho, no centro. 
Três adolescentes foram pe
gos com 0,002 kg de cocaína, 
0,001 kg de maconha e R$ 15 
em dinheiro.

Dois policiais notaram 
os adolescentes em atitude 
suspeita, o que despertou a 
atenção para possível venda 
de drogas. Eles ficaram ob
servando a ação dos acusados 
por cerca de dez minutos. Em 
seguida os policiais aborda
ram os menores e localiza
ram a droga. Dois deles dis
seram que trabalham juntos 
na venda dos entorpecentes. 
Um terceiro informou que é 
usuário. Todos foram levados 
para a delegacia.

NO p o s t e
Uma Brasília se chocou contra um poste na madrugada 

do domingo 18. O acidente aconteceu na esquina da ave
nida Fernando Machado com a rua Joaquim Rondina, no 
centro de Agudos. Além do condutor estavam no veículo 
outros quatro passageiros. Um menino de cinco anos teve 
fratura na perna.

CO LISÃ O
Um acidente de trânsito 

foi registrado na alça de aces
so da rodovia Osny Matheus 
(SP -  261) para a avenida 
Prefeito Jácomo Nicolau 
Paccola, em Lençóis Pau
lista, na noite da sexta-feira 
16. Um Monza, placas de 
Lençóis Paulista, entrou no 
acesso para pegar a avenida, 
não percebeu a aproximação 
de uma moto, que vinha no 
sentido bairro-centro, provo
cando uma colisão. O con
dutor da moto caiu, mas teve 
apenas escoriações leves.

AGRESSÃO
Na noite do domingo 

18, uma mulher de 26 anos 
foi agredida pelo marido 
na Cecap, em Lençóis Pau
lista. Ela sofreu cortes no 
supercílio e na orelha. Em 
depoimento, ela disse que 
seu marido estava com ou
tra mulher na casa da irmã 
dele. Por isso teria começa
do uma briga e as agressões. 
Ele teria inclusive jogado 
um copo em sua direção. A 
mulher foi medicada e re
gistrou boletim de ocorrên
cia na Polícia Militar.

V E R B A S

Hospitais e Apaes ganham repasse do Estado
O governador José Serra (PS

DB) autorizou o repasse de ver
bas para Santas Casas, hospitais 
filantrópicos e Apaes (Associa
ções de Pais e Amigos dos Ex- 
pepcionais) para toda a região. 
As Apaes de Agudos, Macatuba 
e Lençóis Paulista receberam R$ 
15 mil em recursos cada uma. 
Para a Associação Hospitalar de 
Agudos foram liberados R$ 22 
mil e R$ 15 mil para as Santas

Casas de Macatuba e Piratinin- 
ga. O dinheiro pode ser usado 
para o pagamento de fornece
dores, aquisição de materiais ou 
pequenas reformas.

O pagamento começa em 
junho, de acordo com o valor e 
foi dividido conforme o volume 
de atendimento das entidades 
pelo SUS. As entidades com até 
R$ 55 mil em repasses recebem 
o dinheiro já no próximo mês.

(DãGl@B@2iQCiiP

PRORROG A D O ^ T É  PRÓ XIMO^DOMINGO !!!]!N g  C O I T i p r S
êm ia^Í72 'mesesJiUSfl^ _ .Sem in ovos

■0'iR7

DIVELPA
'Financramenlo de seminovos com tajtas a partir de 0,99% a.m, com 
60% de entrada, sakio em até 24 vezee.
“ Leaeing Banco GMAC com 20% de entrada para vefculoe Dkm.

CHEVROLET

Av. Adriano Anderson Fuganholi, 580 - Distrito Industrial - Lençóis Pta/SP Fone: (14) 3269-1581



E D I T O R I A L C H A R G E

Está chegando a hora
Os partidos políticos do 

Brasil têm até o dia 30 de ju
nho para realizar as conven
ções e até 5 de julho para re
gistrar as candidaturas para as 
eleições municipais de 2008. 
Na região, os bastidores da 
política estão esquentando 
a cada dia. Ora um acordo é 
selado, ora ele é desfeito. No 
domingo, o PT de Lençóis 
Paulista se reuniu e decidiu 
que vai apoiar o vereador Ail- 
ton Tipó Laurindo (PV) na 
disputa pela vaga de prefei
to. Decidiu o apoio e anexou 
uma lista de exigências.

Candidato a deputado es
tadual em 2006, Tipó fez mais 
de 17 mil votos e se cacifou 
para liderar a oposição ao 
prefeito José Antonio Marise 
(PSDB). O PT, por outro lado, 
é o partido do presidente da 
República mais bem avaliado 
das últimas décadas. Lula já 
deixou claro que vai empres
tar seu carisma e o peso de seu 
apoio nas eleições municipais. 
Com isso, os petistas locais fa- 
zem  ̂exigências que são legais.

É justo que, se vai apoiar 
algum candidato o PT queira 
algo em troca. A política é a ar
te da negociação. A Tipó cabe 
estudar a proposta e discuti-la 
com seu grupo de aliados. Sa
ber se o apoio vem para agre
gar ou desagregar.

Mas o jogo ainda pode 
mudar. Afinal, o prefeito Ma- 
rise não anunciou quem vai 
indicar. A diretora de Educa
ção e Cultura, Izabel Cristina 
Campanari Lorenzetti (PS
DB), precisa ter a candidatura 
oficializada e precisa de um 
vice. Este nome, quando di
vulgado - uma hora ou outra

vai ser - pode mudar o rumo 
das negociações do bloco da 
oposição. Em política, é pre
ciso ter calma, olhar todas as 
possibilidades e analisar com 
a cabeça fria qual a melhor 
solução.

Mas a situação de Lençóis 
Paulista não é única. O mo
mento é de efervescência em 
Agudos onde vários pré-can- 
didatos já se apresentaram. 
Everton Octaviani (PMDB) 
sai com o aval do tio, colega 
de partido e atual prefeito, 
José Carlos Octaviani. Jaime 
Caputti (PR), vice de Octavia- 
ni, deixa a situação e lidera o 
bloco de oposição. Oposição 
que parecia fechada em torno 
de seu nome, mas que agora 
contempla outros.

Em Macatuba, o prefei
to Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB) vai para a reeleição 
com muita força. E deve ter 
como oposição o ex-prefeito 
José Gino Pereira Neto (PSC).

Em Barra Bonita, pouca 
coisa definida. O PT local já 
escolheu Marcelo Cavinato e 
vai para as eleições majoritá
rias com candidatura própria. 
A prefeita de Piratininga, Sil
via Mendes (PV), diz que não 
se candidatará a reeleição, ao 
contrário de José Pio de Oli
veira (PT), o Peixeiro, que 
busca a reeleição contra o ex- 
prefeito Amarildo Fernandes, 
em Areiópolis.

Assim está o xadrez eleito
ral da região. As articulações 
estão por toda parte. Isto tu
do é válido. O que não pode é 
desrespeitar a Justiça Eleitoral 
e comprar voto. O resto pode, 
faz parte do jogo democráti
co.

A R T I G O

Ano bom  é ano eleitoral!
V iTOR Henrique G odinho

As eleições estão chegando 
e o cenário político começa a 
se definir. A luz laranja se acen
deu dentro dos partidos e as 
conversas começam a sair do 
campo das especulações - tão 
freqüentes nos meses iniciais 
dos anos eleitorais - e partir 
para o campo das definições, 
afinal, partido que se organiza 
antes e planeja adequadamente 
a estratégia de campanha sai na 
frente, pode afinar o discurso.

Como sempre, o que se po
de esperar e se deve cobrar por 
parte dos partidos e dos postu
lantes ao Palácio das Palmei
ras (sede do poder em Lençóis 
Paulista) é uma campanha que 
priorize o conteúdo, ao invés 
de agressões pessoais; discus
são de programa de governo ao 
invés do costumeiro blábláblá 
eleitoreiro, que trata as ques
tões públicas com receitas que, 
no limite, podem virar um belo 
e delicioso bolo de chocolate. 
Respeito, porque não é preciso 
lembrar que, no universo polí
tico, o adversário de hoje sem
pre pode ser -  infelizmente, ou 
felizmente, vai saber! -o  aliado 
de amanhã, para que as contra
dições da política não fiquem 
tão expostas assim.

No entanto, mesmo que a 
democracia ainda apresente 
fissuras e problemas estruturais 
-  que não são exclusividade 
brasileira e que, aos olhos dos 
pensadores políticos, podem 
ser minimizados com uma re
forma política competente -  ela 
ainda é única maneira imedia
ta conhecida de participação e

envolvimento do cidadão.
É preciso lembrar também 

que ela não deve ser a única. 
Hoje, com o avanço dos meios 
eletrônicos de comunicação, 
como a internet, a participa
ção do eleitor-cidadão pode se 
tornar mais efetiva. Hoje é pos
sível enviar um e-mail, recla
mando de um posicionamento 
a favor ou contra dos deputa
dos e dar sugestões a projetos 
importantes que são colocados 
em consulta pública.

Mas é evidente que o meio 
mais eficiente ainda é a parti
cipação local do cidadão. Não 
só nos partidos, mas em asso
ciações de bairro e conselhos 
consultivos existentes hoje em 
quase todas as prefeituras. Pa
rece sempre a mesma ladainha. 
Mas enquanto as pessoas não 
se tornarem conscientes de que 
sua participação é importante e 
que a política deve fazer parte 
de seu leque de assuntos coti
dianos, discutidos com os ami
gos e a família.

Para isso, é preciso estar in
formado. A imprensa merece 
inúmeras críticas quando a as
sunto é cobertura política, mas 
mesmo o mais ferrenho algoz 
desse gênero deve admitir que 
não há ainda outro meio me
lhor de se informar a curto pra
zo. Pode-se dizer inclusive que 
a crítica do leitor por meio de 
carta ou e-mail, ao jornal, re
vista, rádio ou tv é uma legíti
ma manifestação de participa
ção da democracia.

Vitor Henrique Godinho é
estudante de jornalismo 
vitor@jomaloeco.com.br

E R R A T A
Na edição do dia 17 de maio de 2008, página A8, a publicida

de de 1/4 de página colorida da Prefeitura de Barra Bonita, cons
ta o valor de R$ 520,00. Informamos que o correto é R$ 663,00.

P O V O

CENÁRIO
Depois de muito discu

tir, como de praxe, o PT de 
Lençóis Paulista decidiu por 
integrar o bloco de oposição 
liderado pelo vereador Ail- 
ton Tipó Laurindo (PV), can
didato a candidato a prefeito 
do Município, nas eleições 
de 5 de outubro. Segundo 
os próprios petistas, venceu 
o pragmatismo já que Tipó, 
no cenário atual, tem mais 
chances de se eleger do que 
o também prefeitável Pala- 
mede de Jesus Consalter Jú
nior (PMDB).

CO NDIÇÕ ES
Em nota divulgada pe

lo partido de Lula, o apoio 
a Tipó não é irrestrito. Os 
petistas querem indicar o 
candidato a vice-prefeito, 
ajudar a elaborar o plano 
de governo e assumir algu
mas secretarias. Pelo menos, 
tem gente que jura que isso 
estava combinado com Ti- 
pó e faz parte do pacote. O 
candidato verde se disse feliz 
com o apoio, mas não quis 
comentar as exigências do 
PT. "Eu ainda vou me reunir 
com eles. Não tenho a posi
ção oficial do partido. Mas 
acredito que dependendo de 
como as coisas caminharem 
isto tudo pode ser ajustado", 
explicou Tipó.

APO IO
O bloco de oposição ao 

grupo do prefeito José An- 
tonio Marise (PSDB) e li
derado por Tipó ainda tem 
esperança de negociar com 
o PMDB do vereador e pré- 
candidato à sucessão do Pa
lácio das Palmeiras, Palame- 
de de Jesus Consalter Júnior, 
que jura que não se abalou 
com a perda de apoio do PT. 
"A gente já esperava por isso. 
Estou costurando apoios im
portantes, mas não vou reve
lar agora de jeito nenhum", 
falou à Terceira Coluna.

SETE
Enquanto isto, Tipó vê 

seu bloco encorpar e faz 
questão de anunciar os refor
ços. "Hoje tenho o apoio de 
cinco partidos já definidos 
-PV, PT, PSDC, PSL, PRP- e 
outros dois que estão com 
90% já acertados, o PC do B 
e o PSB", conta.

SITU A ÇÃ O
Enquanto a oposição vai 

anunciando seus pares, o 
grupo liderado por Marise 
ainda não assumiu publi
camente a candidatura de 
Izabel Cristina Campanari 
Lorenzetti (PSDB) para o 
cargo de prefeita. O vice en
tão é outra incógnita. Nos 
bastidores do poder, circu
la a informação de que só 
quando o nome do vice sair 
do forno é que a candidatu
ra da situação será oficiali
zada. E tudo indica que o 
companheiro de chapa de 
Bel venha do DEM.

DEZ
Na sessão legislativa de 

ontem à noite, os vereado
res lençoenses tinham 10 
projetos para analisar. Seis 
do Executivo, dois da Mesa 
Diretora, um do vereador 
Manoel dos Santos Silva 
(PSDB), o Manezinho, que 
dá nome a uma estrada vi- 
cinal e as emendas ao pro
jeto de nepotismo assina
do por Edson Fernandes e 
Palamede.

LICEN ÇA
Entre os 10 projetos, um 

chama mais atenção. Vem 
assinado pela Mesa Diretora 
e concede três meses de li- 
cença-saúde para o vereador 
João Miguel Diegoli (DEM), 
a contar de amanhã, 21 de 
maio. Na edição de sábado, 
O ECO divulgou incorre
tamente que seriam quatro 
meses de licença a contar de 
23 de maio.

RENÚNCIA
Na noite de ontem, 

João Miguel também pe- 
diria a renúncia do cargo 
de primeiro-secretário da 
Mesa. A nova eleição será 
na próxima segunda-feira, 
bem como a posse do su
plente de João Miguel. A 
base de apoio ao prefeito 
Marise trabalha nos bas
tidores para eleger o vere
ador Gumercindo Ticia- 
nelli Júnior (DEM) à vaga 
na Mesa. Os votos estão 
praticamente contados: o 
próprio Júnior Ticianelli, 
Manezinho, Ismael de As
sis Carlos (PSDB), o For- 
migão, e Claudemir Rocha 
Mio (PR), o Tupã.

RESTA UM
A situação conta quatro 

votos, mas falta um. Este 
voto tem que ser garimpado 
entre Palamede, Edson Fer
nandes, Tipó, Carlos Alberto 
Cian (PPS) e o suplente de 
João Miguel.

RESTAM DOIS
Segundo a juíza eleito

ral, Ana Lúcia Aiello Gar
cia, o nome do suplente de 
João Miguel deve sair só na 
próxima segunda-feira. Ela 
disse que precisa analisar 
o processo com atenção 
para dar o veredicto. Uma 
coisa é certa. Ou é Cleuza 
Spirandelli (PTB) ou Car
los Alberto Martins (PSB), 
o Carlão. Se a decisão for 
por Cleuza, Júnior Ticia- 
nelli já pode se considerar 
o primeiro-secretário. Ca
so contrário, se a vaga ficar 
com Carlão Martins, a bus
ca pelo voto de minerva se
rá intensificada.

ESTRELA
O PT de Barra Bonita de

finiu o nome de seu candi
dato a prefeito para o pleito 
municipal em 2008. Trata-se 
de Marcelo Cavinato, que 
derrotou o vereador Matheus 
Stangherlin, nas prévias rea
lizadas no domingo 18. "É o 
PT do presidente Lula, for
te e que veio para fazer um 
país diferente e decente. É 
um partido que está dando 
a volta por cima e ainda o 
mais querido dos brasilei
ros", comemora Cavinato.

FICHA
Cavinato é um dos fun

dadores do PT em Barra 
Bonita, foi candidato a de
putado estadual, vereador 
de 2001 a 2004, e ex-diretor 
de Planejamento Urbano 
e Gestão Ambiental do go
verno padre Mário Teixei
ra (PC do B). "Tenho uma 
ampla ficha de serviços 
prestados para a cidade e 
em condições de enfren
tar os adversários e levar o 
partido a vitória", garante. 
"Vamos montar nossa equi
pe eleitoral, nossa chapa de 
vereadores, conversar com 
os partidos irmãos PC do B, 
PSB e PDT e mostrar para a 
população que defendemos 
bandeiras e idéias".
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"Nesta quinta-feira 22 
comemoramos o Corpo de 
Cristo. Jesus escondido 
na espécie do pão passeia 
pelas ruas abençoando 
o povo. No dia, várias 
pessoas ajudam na prepa
ração dos tapetes".

Luciane Aparecida 
Mendonça Ramos, agente 

administrativo

"O feriado de quinta- 
feira 22 é Corpus Christi. 
É uma celebração de 
Jesus Cristo. Todo ano 
eu participo da missa e 
procissão".

Sandra Aparecida 
Carvalho, agente de 

conservação de limpeza

Como prometido, o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) começou mesmo as melhorias na rodovia 
Osny Matheus (SP-261), no trecho compreendido entre a rodovia Marechal Rondon (SP-300) e o trevo da Fa- 
col (Faculdade Orígenes Lessa). Mas por enquanto, o trabalho se limita a limpeza da rodovia. A diretoria regio
nal se comprometeu a fazer outros serviços no trecho, como construção de acostamento e pintura de faixas.

"Quinta-feira 22 celebra
mos o Corpo de Cristo. 
Seria importante neste 
dia que as pessoas refle
tissem sobre o verdadeiro 
sentido do Cristo vivo, 
pois ele está presente em 
cada irmão".

Vânia Maria Machado,
professora

F R A S E

"Nos dias em 
que acontecerão 
essas celebrações, 
propomos uma 
reflexão sobre a 
importância de 
Santo Antonio na 
vida de Cristo"

Frei Vitalino Torquato, sobre a 
86® Festa de Santo Antonio em 

Agudos

P A R A  P E N S A R

"Onde quer que as 
leis consagrem coi
sas injustas, contrá
rias à humanidade, 
os bons espíritos f i 
cam em minoria e a 
multidão, que aflui, 
dos maus mantém 
a nação aferrada às 
suas idéias e para
lisa as boas influ
ências parciais, que 
ficam perdidas no 
conjunto, como in
suladas espigas en
tre espinheiros"

Alan Kardec

mailto:vitor@jomaloeco.com.br
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Festividades acontecem na praça em frente à Igreja Matriz de Santo Antonio, a partir de quinta-feira, feriado de Corpus Christi

Festa do padroeiro
Começa na quinta-feira 22, a 86^ Festa de Santo Antonio em Agudos; 

programação terá missas, quermesse e shows na praça até o dia 22 de junho

Da Redação

Com programação festiva 
e religiosa, começa na quin
ta-feira 22, feriado de Corpus 
Christi, e vai até 22 de junho, 
em Agudos, a 86® Festa de 
Santo Antonio. Dentro da 
programação religiosa tem a 
tradicional trezena e missas 
especiais. Já a programação 
festiva inclui quermesse, sho- 
ws, mutirão de cidadania e 
até um leilão de gado.

Na quinta-feira 22, começa 
a programação musical com 
shows na praça da igreja, com 
apresentação do coral Nossa 
Senhora Aparecida, às 20h. 
Na sexta-feira 24, no mesmo 
horário, tem show de dança 
com os alunos da Apae (As
sociação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais). No domingo 
25, encerram o primeiro final 
de semana da festa as duplas 
Solano e Solemar e Arlyson

PROGRAMAÇÃO
r e l ig io s a Solemar e Arlyson e Anderson
De 1° a 12 de junho -  missas 31/5 -  Ulisses e Moisés
diárias às 19h30 1/6 -  João Galo e Claudinho
13 de junho -  procissão às 7/6 -  Elcio Emerson e Banda
19h, seguida de missa e 8/6 -  Banda Rarus
bênção dos pãezinhos 14/6 -  Show Regional 

15/6 -  Banda Municipal/
fe st iv a Orquestra do Seminário
Shows na  praça, a partir das 20h: 21/6 -  Los Bamba do Forró 

22/6 -  Craveiro e Cravinho/
QUINTA-FEIRA 22 -  Coral Bueno e José Ponte
Nossa Senhora Aparecida 
SÁBADO 24 -  Apresentação *Quermesse nos dias 22, 24, 25  e
de dança da Apae 31 de m aio e 1°, 7, 8, 14, 15, 20
DOMINGO 25 -  Solano e e 21 de junho, a pa rtir das 20h

e Anderson. Participam da 
quermesse com barracas o 
Abrigo Vicentino, Associa
ção de Amigos dos Pobres de 
Santo Antônio, Associação de 
Amigos e Familiares de Pes
soas Portadoras de Câncer,

Apae, Associação do Hospital 
de Agudos, Associação Habi
tacional e Promoção Social 
João Paulo II, Casa do Menor 
Renascer, Comunidade Paro
quial Santo Antônio, Lar da 
Criança Agudense, Legião Mi

rim e Projeto Transformação.
A tradicional trezena de 

Santo Antonio começa no 
dia 1° de junho. As celebra
ções ficam por conta do frei 
Vitalino Torquato, pároco da 
matriz de Santo Antonio. As 
missas diárias acontecem às 
19h30. No dia 13 de junho, 
dia do padroeiro, a progra
mação começa às 19h, com 
procissão, missa, bênção dos 
lírios e dos pãezinhos de San
to Antonio.

De acordo com o frei Vi- 
talino, este ano a festa terá 
como tema central 'Santo 
Antonio em defesa da vida' e 
o lema 'Nossos caminhos de 
vida', enfocando os aconteci
mentos que marcaram a vida 
do santo. "Nos dias em que 
acontecerão essas celebra
ções, propomos uma reflexão 
sobre a importância de Santo 
Antonio na vida de Cristo", 
explica o frei.

r e l i g i ã o

Corpus Christi 
movimenta 
paróquias da região

PROGRAMAÇÃO DE 
CORPUS CHRISTI NA REGIÃO

Católicos de toda a região 
vão celebrar Corpus Christi, 
feriado que neste ano será 
comemorado na quinta- 
feira 22, com as tradicionais 
procissões. Algumas paró
quias aproveitam para sen
sibilizar os fiéis e promover 
a arrecadação de roupas e 
materiais, como fraldas ge
riátricas, como acontece em 
Lençóis Paulista.

A Missa de Corpus Chris- 
ti é realizada todos os anos, 
sempre na quinta-feira se
guinte ao domingo da Santís
sima Trindade. Segundo a tra
dição católica essa data tem 
a finalidade de testemunhar 
publicamente a veneração do 
povo católico em relação à 
eucaristia. A data foi institu
ída pelo Papa Urbano IV, em 
agosto de 1.264.

a g u d o s
16h -  missa na matriz São 
Paulo, seguida de procissão

a r e ió p o l is
16h -  Procissão com saída da 
igreja Santa Cruz

b a r r a  b o n ita
16h30 -  Procissão com saída 
em frente à matriz de São Jose

IGARAÇU d o  TIETÊ
15h -  Missa na matriz de 
São Joaquim, seguida de 
procissão

le n ç ó is  p a u lis t a
16h -  Missa em todas as 
paróquias, seguida de 
procissão

m a c a t u b a
16h - Procissão com saída da 
matriz de Santo Antônio

p ir a t in in g a
9h -  Missa na matriz de Santa 
Maria

Olha os sósias: 
Tarso Genro 
parece o Noaberto 
e Colidge parece o 
Tasso Jereissati

Ham nego, nem tudo 
que reluz é ouro! Como 
diz meu amigo Benázio 
Bhutto, assessor do Pedro 
Phodias: "Cada uma não 
filhu! Esses moços mentem 
mais que bula de remédio! 
Quem será que eles pen
sam que irão enganar des
ta vez?" ahuhauhauhua! 
A eleição tá chegando e 
vocês, filhus queridus, to
mem cuidado com esses 
moços de fala mansa!

A candidata do Vari- 
se, Abel, terá que tomar 
cuidado com os Cains da 
vida, senão poderá levar 
pauladas na cabeça! Que 
Abrãããão os olhos! É bí
blico! Ahuahuahaua! E 
reparem bem, Colidge de 
Makatube tem a cara do 
Tasso Jereissati e o Noaber
to tem a do Tarso Genro! E 
o Varise continua parecen
do com o Álvaro Uribe! E o 
prefeito de Agudos, o Zé da 
Mula, parece o Hugo Chá- 
vez! Que saga!

Em Lençóis parece que é 
certa a degola do João Mi
guel Diegola, o nosso tio 
Chico da família Adams! 
Expirou o prazo de defesa, 
segundo a Cleuza Expirou- 
delli! Hi, parece que ele ale
gou que levou um cruzado 
de esquerda no joelho! É 
boxe! O Tipóia e o Carlão 
Santa Martins querem apo
sentar o Diegola por invali
dez! Dizem que ele está na 
cadeira de balanço, num 
vai e vem lascado! Tá mais 
parecendo a sanfona do 
Nardelli! Ahahahaha!

Tem um partido que, 
para atrair o Formigão, está 
jogando Mio doce e vai Ra
cha Mio! E se o Tupã juntar 
com o Peixeiro vai dar uma 
dupla sertaneja, Pio e Mio! 
Pio-lho e Mio-lho mole! 
Ahaha!

Nossa! O Varise tá tão 
feliz que dizem que ele es
tá até nas nuvens! Então 
ele vai acabar encontrando

aquele padre que voou nos 
balões! E ao ver as bexigas 
vai cantar parabéns a você! 
Estão reformando o estádio 
Archângelo Brega. Vai ficar 
um estádio Brega e Chic!

Agunistão, terra do Ozé- 
damuladen e da milícia 
Carlibã! Vamos quebrar tu
do e duplicar os acessos de 
raiva e de risos! O parque 
Pampulha tem tanto bura
co que está parecendo um 
queijo suíço! E até parece 
piada pronta, inauguraram 
lá uma loja que vende pro
dutos eróticos, um sex shop. 
E olha o nome da rua: José 
Serafim! Serafim do Pinto?

Olha que linda cavalga
da que terminou com um 
churrasco no sítio do as
sessor parlamentar Picolé. 
Arrumaram um pônei para 
ele montar. Ele é advogado, 
advogado especial de pe
quenas calças! Para festa de 
peão, o Zé da Mula já teria 
contratado a dupla sertane
ja dinossauro, Craveiro e 
Cravinho. Vai dar um coice 
de cravo e outro de ferradu
ra no Cravinho!

Boreba News! Terra on
de parece a Índia, onde o 
Vaca é rei! Vai inaugurar a 
piscina e irão trazer um pei
xe boi para fazer companhia 
ao Peixe Vaca, só não pode
rá entrar na água Traíra! Lá 
na praça estão demorando 
tanto as obras que o Cristo 
cansou, cruzou os braços!

Igaraçujo do Tiête, esgo
to corre a céu aberto perto 
da vicinal Trans tobal, isso 
não é nome, é palavrão!

Em Barra Biiita está ten
do a campanha do exame 
de papanicolau e aqui em 
Lençóis, Jácomo Nicolau!

Vou embora agradecen
do a Paulistinha que veste 
o Língua Preta com muita 
elegância, fico parecendo 
o Zé Bonitinho! Dr Durva 
to empipocado de micui- 
nhim em mim, me receite 
logo creolina!

M O D E L O A N O COR O P C IO N A IS M O D E L O A N O COR O P C IO N A IS
CORSA CLASSIC LIFE 

MONZA SL EFI 
ASTRA SEDAN 

MERIVA JOY 
MERIVA JOY 
OMEGACD 

S-10 2.2 DUPLA 
ASTRA MILENIUM SEDAN 

GOL 1.0
GOL 16V POWER 

GOL HIGHWAY 
FUSCA 
GOL 1.0 
FOX 1.0 
FOX 1.0 

LOGUS CLI 
GOL CL 1.6 MI

FAZEMOS TROCA 
COM TROCO

2005 
1993 
2003 
2007 
2007 
2003 
1997 
2001
2006 
2002 
2002 
1983 
2006 
2005 
2007 
1995 
1999

BRANCA
CINZA
AZUL
PRATA
PRATA
CINZA
PRATA
PRATA
PRETO
PRATA
PRATA
AZUL

BRANCO
CINZA
PRETO

VERMELHO
CINZA

FLEX
FLEX

COMPLETO
DIREÇÃO-AR-TRAVA

TRAVA-ALARME
COMPLETO

CROSSFOX
FIESTA
FIESTA

ESCORT GL 1.6 
ESCORT 1.6 GL 
FIESTA CLX 16V 
UNO MILLE EP 

SIENA FIRE FLEX 
PALIO WEEKEND 

PALIO WEEKEND ELX 
PALIO WEEKEND 6MARC. 

PALIO ELX FLEX 
XSARA PICASSO GX 

CIVIC LX 
CIVIC LX

NXR 150 BROS ES 
C100 BIZ 

M.BENZ 1113

2006
2000
1995
1998
1996 
1996 
1996 
2008 
2000 
2002
1999 
2004 
2001 
1998 
2001 
2008 
2004 
1978

PRATA
BRANCO
VERDE

BRANCO
PRATA
CINZA

VERMELHA
PRATA

BRANCA
CINZA

VERDE
PRATA
PRATA
PRATA
PRATA

AMARELA
AZUL
AZUL

FINANCIAMOS CARROS ATE 
100% E A PRIMEIRA 

PARCELA PARA 60 DIAS

CARROS ACIMA ,DO ANO 1993 
FAZEMOS ATÉ 48 MESES

COMPLETO

COMPLETA-AR

REFINANCIAMOS SEU 
PRÓPRIO VEÍCULO A 

PARTIR DO ANO 1994

FINANCIAMOS „ 
KOMBI-VANS E CAMINHÃO

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



M A C A T U B A

É campeão!
Master Clube XXI de Outubro de Macatuba conquista o 

título de campeão da 3^ Copa Master de Futebol

Da  redação

A equipe Master Clube 
XXI de Outubro de Macatuba 
sagrou-se campeã da 3® Copa 
Máster de Futebol, promovida 
pela Secretaria de Esportes e 
Lazer de Macatuba. Em parti
da realizada na tarde do do
mingo 18, no estádio munici
pal Amadeu Artioli, a equipe 
macatubense bateu a Trigal, 
de Lençóis Paulista, pelo pla
car de 2 a 1. Marcaram para 
o Master Clube os jogadores 
Luiz Antonio e Francisco Van- 
derlei. O único gol da Trigal 
foi assinalado pelo atleta Célio 
Rodrigues. Depois do título,

teve muita festa no estádio.
Na disputa do terceiro lu

gar, o Botafogo de Barra Boni
ta venceu a AABB (Associação 
Atlética Banco do Brasil) de 
Lençóis Paulista por 3 a 0. Os 
gols da equipe barra-bonitense 
foram concluídos pelos joga
dores Ademilson e José Anto- 
nio, que balançou a rede duas 
vezes. No final das partidas 
houve a cerimônia de entrega 
de troféus e medalhas para os 
três primeiros colocados.

A copa teve dois artilhei
ros. O atleta Francisco Vander- 
lei do, Máster Clube de Maca- 
tuba e Mariniveo Caetano, da 
Trigal. Os dois atletas marca-

ram quatro gols e por isso ga
nharam um troféu especial. O 
mesmo aconteceu com os go
leiros, Claudinei do Botafogo 
da Barra Bonita e Willian, do 
Máster Clube. Eles sofreram 
apenas sete gols cada durante 
toda competição e receberam 
o troféu de menos vazados da 
competição.

A 3® Copa Master de Fute
bol de Macatuba teve início no 
dia 15 de março e contou com 
a participação de seis equipes: 
Máster Clube XXI de Outubro 
e Padaria Nova Estância de Ma
catuba, Trigal e AABB de Len
çóis Paulista, e Botafogo e Óti
ca Boa Visão, de Barra Bonita. Depois do título, elenco do Master Clube XXI de Outubro fez festa no estádio Amadeu Artioli

èSfl" é)SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA 
E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PARA AS PROVAS DO CONCURSO 01/2008

O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULIS
TA RETIFICA o item 1 -  LOCAL E HORÁRIO DAS PROVAS OBJETIVAS, 
do edital de convocação para as provas, publicado no Tribuna Lençoense, 
edição de 17 de maio de 2008, na página B3, conforme segue:

Onde se lê: 25/03/2008 
Leia-se: 25/05/2008

Lençóis Paulista, 19 de maio de 2008.

JOSÉ ALEXANDRE MORENO
DIRETOR DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

P R E F E IT U R A  M U N IC IP A L  D E  M A C A T U B A

SETOR DE LICITAÇÕES -  AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 36
2008 - PROCESSO: 73-2008 - OBJETO: Aquisição de Materiais de Construção, entrega 
única em 10 dias. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 04/06/2008 às 15:00 
hs. O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, na Rua 9 de Julho, 
15-20, Centro, Macatuba, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h00min, nos 
dias úteis, pelo site www.macatuba.sp.gov.br/pmm, ou solicitando-o pelo e-mail pregao@ 
macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou 
pelo telefone (14) 3298-9854.
Macatuba, 19 de maio de 2008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR - Prefeito Municipal

PODER JUDICIÁRIO 
SÃO PAULO

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MACATUBA / SP
R. Sergipe, 1 / 36 -  Macatuba -  SP -  Fone: (14) 3268-1750 -  fone/fax: (14) 
3268-1630.

AVISO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL 
JAIR ALBERTO CARMONA, brasileiro, advogado, inscrito originariamente 
na OAB/SP sob o n° 27.414 e, suplementarmente, na OAB/DF sob o n°473/A, 
na OAB/SC sob o n° 3.433/A, na OAB/MS sob o n° 12.181/A e na OAB/PR 
sob o n° 8.813/A, portador do CPF/MF N° 063.250.418/87, com escritórios 
em Araçatuba/SP, à Rua Bernardino de Campos, CEP 16015.500, telefax: (18) 
3625-3901, e, em São Paulo-SP, à Rua Marquês de Itu, 503, 3° andar, conjunto 
31, CEP 01223-001, telefax: (11) 3361-2626, e-mail: carmonafaria@.vahoo. 
com.br, ADMINISTRADOR JUDICIAL da FALÊNCIA da CHERETTI & 
CHERETTI LTDA., em processamento a MM. Vara Cível do Foro da Comar
ca de Macatuba/SP, feito n°73/95, avisa aos credores e demais interessados que 
estará a disposição dos mesmos em seus escritórios, acima noticiado, em horá
rio comercial e dias úteis, para prestar as informações que forem necessárias.

P R E F E IT U R A  M U N IC IP A L  D E  M A C A T U B A

SETOR DE LICITAÇÕES -  EXTRATO DO CONTRATO 63-2008 
CONTRATANTE: Prefeitura de Macatuba PROC: 56-2008 CONTRATADA: Jaupavi 
Terraplenagem e Pavimentação Ltda VALOR: R$ 361.811,20 ASSINATURA: 19/05/08 
OBJETO: execução de 2.500 m2 de recapeamento asfáltico em CBUQ de 1,5 cm na 
R. Prof. Geraldo Pecorari e Av. Brasil e 10.408 de pavimentação em CBUQ 3 cm 
nas Ruas XV de Novembro, Maria Beltramin, Augusto Rorato, Edewaldo Fantini, Jo
sé Canduzin, Luiza M. Xavier, José Lopes da Silva e Teófilo Honório, c/ fornecimento 
mat., mão-de-obra e equipam, de conformidade com projeto básico, para conclusão em 
30 dias da Ordem de Serviço. VIGÊNCIA: até 31/12/08 MODALIDADE: T.P. (06-2008) 
PROPONENTES: 1 
Macatuba, 19 de maio de 2.008 
Coolidge Hercos Junior -  Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

Aviso de Licitação -  Pregão n° 064/2008 -  Processo n° 130/2008
Objeto: aquisição de equipamentos de informática (notebook, projetor e 
tela) -  Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de lan
ces: 03 de junho de 2008 às 14:00 horas -  O edital completo encontra-se 
disponível no site www.lencoisDaulista.sD.gov.br -  Informações: Praça das 
Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 
14-3263.0040. Lençóis Paulista, 19 de maio de 2008. JÚLIO ANTONIO 
GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Aviso de Licitação -  Pregão n° 065/2008 -  Processo n° 131/2008

Objeto: aquisição de material pedagógico (material dourado) -  Tipo: Me
nor preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 03 de junho de 
2008 às 10:00 horas -  O edital completo encontra-se disponível no site 
www.lencoisDaulista.sD.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, 
Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Len
çóis Paulista, 19 de maio de 2008. JÚLIO ANTONIO GONÇALVES - Di
retor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

José António Marise, Prefeito Municipal de Lençóis Paulista, usando das 
atribuições que lhe foram conferidas por lei, ratifica a contratação da loca
ção de um imóvel situado à Rua José do Patrocínio, n° 1040, nesta Cidade 
de Lençóis Paulista, de propriedade de Georgia Bruno, inscrita no CPF/ 
MF sob n° 190.962.208-70, pelo prazo de 12 (doze) meses, cujo custo men
sal será de R$ 1.355,00 (um mil e trezentos e cinquenta e cinco reais), cuja 
despesa correrá através da DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 017/2008, 
Processo n.° 129/2008, com fundamento no disposto no artigo 24, inciso X 
da Lei Federal n.° 8.666/93.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 16 de maio de 2008.

JOSÉ ANTÓNIO MARISE 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

JOSÉ ANTÓNIO MARISE, Prefeito Municipal de Lençóis Paulista, usan
do das atribuições que lhe foram conferidas por lei, ratifica a contratação 
da OCAS -  Organização Cristã de Ação Social, inscrita no CNPJ sob n.° 
50.848.316/0001-06, para gerenciamento da ESTRATÉGIA DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA da Vila de Alfredo Guedes, cujo custo total será de R$ 
189.780,00 (cento e oitenta e nove mil e setecentos e oitenta reais), cuja 
despesa correrá através da DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 016/2008, 
Processo n.° 126/2008, com fundamento no disposto no artigo 24, inciso 
XXIV da Lei Federal n.° 8.666/93.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 12 de maio de 2008.

JOSÉ ANTÓNIO MARISE 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Concurso Público de Provas 

Edital 02/2008
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS 

RETIFICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA faz saber aos 
candidatos inscritos no Concurso Público, as seguintes complementações 
sobre as instruções especiais que o regularão:

1. LOCAL E HORÁRIO DAS PROVAS OBJETIVAS:

DIA 25/05/2008 - PERÍODO DA MANHÃ 
ABERTURA DOS PORTÕES: 8:30 h
FECHAMENTO DOS PORTÕES E INÍCIO DAS PROVAS: 9:00 h

EMEF “ESPERANÇA DE OLIVEIRA”
Rua Anita Garibaldi, 959 - Centro - Lençóis Paulista - SP

CARGOS
AGENTE DA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA (ALFREDO GUEDES) 
OPERADOR DE MÁQUINAS (RETRO-ESCAVADEIRA)
OPERADOR DE MÁQUINAS (MOTO NIVELADORA)
OPERADOR DE MÁQUINAS (TRATOR DE ESTEIRA)
COZINHEIRO
VIGILANTE (ALFREDO GUEDES)
AGENTE DE SAÚDE COMUNITÁRIA

2. DAS INFORMAÇÕES:
2.1. Os candidatos deverão chegar ao local das provas com pelo menos 30 
minutos de antecedência;
2.2. A duração da prova será de 02:30 horas;
2.3. Não será permitida a saída de candidato do local de realização da pro
va, antes de completado quarenta e cinco minutos do início da mesma, por 
motivo de segurança;
2.4. Não haverá aplicação da prova fora do local, data e horário pré-esta- 
belecido;
2.5. Não haverá segunda chamada sob hipótese alguma, seja qual for o 
motivo alegado para justificar a ausência ou o atraso do candidato;
2.6. O não comparecimento à prova, no horário estipulado, implicará na 
eliminação do candidato;
2.7. Somente será admitido à sala da prova, o candidato que apresentar 
documento que bem o identifique como: carteiras e/ou cédulas de identida
de expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela 
Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, Cédulas de Iden
tidade fornecidas por Ordens ou Conselhos de Classe, que por lei federal, 
valem como documento de identidade, como por exemplo, as do CREA, 
OAB, CRM, CRO, a Carteira de Trabalho e a Carteira Nacional de Habi
litação (com fotografia, na forma da Lei n.° 9.503/97), assim como portar 
protocolo de inscrição no concurso;
2.8. O candidato que se apresentar sem a documentação exigida no item 
anterior não realizará a prova;
2.9. O candidato deverá levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, 
lápis preto n.°2 e borracha.
2.10. Durante a realização da prova não será permitida qualquer espécie de 
consulta, uso de qualquer equipamento eletrônico ou utilização de livros, 
notas ou impressos não permitidos.
2.11. É expressamente vedado aos candidatos, após a realização da prova, 
retirar-se da sala sem a devolução integral do material recebido para pres
tação do exame.
2.12. As regras estabelecidas no primeiro edital do Concurso Público per
manecem em vigor;
2.13. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão do Concurso Público.

E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar 
ignorância, faz baixar o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS 
PROVAS em complemento ao Edital do Concurso Público n° 02/2008, que 
será publicado na imprensa local do município de Lençóis Paulista, no site 
www.lencoispaulista.sp.gov.br e afixado na Prefeitura Municipal de Len
çóis Paulista.

Lençóis Paulista, 19 de maio de 2008.

JOSÉ ANTÔNIO MARISE
PREFEITO MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Publicado no jornal O Eco, no dia 20 de Maio de 2008. Na página A6. Valor da publicação R$ 539,32.

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.

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

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

Veículos
Imóveis
Novos/Usados

Empregos
Serviços
Diversos

http://www.macatuba.sp.gov.br/pmm
http://www.lencoisDaulista.sD.gov.br
http://www.lencoisDaulista.sD.gov.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br


A M A D O R

Vaga suada
Monte Azul/Porto vence Calhas do Valle nos pênaltis e avança na Copa Lençóis de 

Futebol Amador; jogo aconteceu na tarde de dom ingo 18, no Bregão
Fernanda Benedetti

Da  r edação

A equipe Monte Azul/Porto 
de Areiópolis fez a lição de ca
sa e venceu no tempo normal 
e nos pênaltis a representação 
da Calhas do Valle. A vitória 
garantiu o time na próxima fa
se da Copa Lençóis de Futebol, 
promovida pela Liga Lençoen- 
se de Futebol Amador. O jogo 
decisivo aconteceu na manhã 
de domingo 18, no estádio 
municipal Archangelo Brega, 
o Bregão. Na primeira partida, 
a Calhas do Valle havia venci
do o Monte Azul/Porto pelo 
placar de 2 a 1.

Na partida de domingo, as 
duas equipes mostraram um 
toque de bola envolvente. A 
Calhas do Valle criou as melho
res chances de abrir o marcador 
no primeiro tempo. A melhor 
chance da partida foi aos 25 mi
nutos com o centroavante Ales- 
sandro, da Calhas do Valle, que 
em chute forte acertou a trave 
do goleiro Evandro. O primeiro 
tempo terminou em 0 a 0.

Na etapa final as duas agre
miações voltaram com o mes
mo ritmo de jogo da primeira 
etapa. Precisando da vitória, o 
Monte Azul/Porto partiu para

Monte Azul/Porto de Areiópolis (de azul) venceu a equipe Calhas do Vale (de vermelho)

cima da Calhas do Valle e, aos 
30 minutos, conseguiu marcar 
o primeiro gol com o jogador 
Marcos. A decisão ficou para a 
cobrança de pênaltis. O Monte 
Azul levou a melhor e bateu a 
Calhas do Valle por 5 a 4, con
quistando assim vaga para a 
fase seguinte da competição.

No outro jogo da rodada, 
o Expressinho/ Pittoli elimi
nou a necessidade do segundo

jogo, ao bater a Rolamar pelo 
placar de 3 a 0. Douglas abriu 
o placar aos 21 minutos e Nil
son ampliou aos 49 do pri
meiro tempo. O jogador Roni 
decretou a vitória e a classifi
cação, aos 40 minutos do se
gundo tempo.

RO DADA
No domingo 25, dois jogos 

marcam mais uma rodada da

competição. Às 9h, no estádio 
José Zeferino Ribeiro, em Al
fredo Guedes, a equipe da casa 
encara a Trivial/Hábil. No está
dio municipal Archangelo Bre- 
ga, o Bregão, às 10h, tem jogo 
de volta entre MAC/Graf-Set e 
Duratex. No primeiro jogo, o 
MAC venceu a Duratex por 3 a 
2. Com o empate na partida de 
domingo, o MAC avança para 
a próxima fase da copa.

J O I S

Lençóis Equipamentos goleia Santa Catarina
A equipe Lençóis Equipa

mentos goleou a agremiação 
do Santa Catarina pelo placar 
de 6 a 1, em partida de futsal 
masculino, válida pelos Jois 
(Jogos Industriários do Se- 
si). Os gols da vitória foram 
marcados por Márcio, Cristia- 
no, Jorge, Paulo e Edson, que 
balançou a rede duas vezes. 
O único gol do Santa Catari
na foi marcado pelo jogador 
William. A partida foi realiza
da na tarde de sábado 17, no 
ginásio de esportes Antonio 
Lorenzetti Filho, o Tonicão.

Nos outros jogos da roda
da, a Zabet bateu a Lwart por

4 a 2. A Angico's de Borebi 
venceu a Lpnet pelo placar de
5 a 4. A Duraflora não teve co
nhecimento do adversário e 
impôs uma goleada de 11 a 2 
sobre o Grupo Terra. A Zilor A 
derrotou a Zilor B por 4 a 2. A 
Unimed bateu a Prefeitura de 
Lençóis por 10 a 4. A Lwarcel 
B venceu o Moretto por 5 a 1. 
No último jogo da rodada, a 
Frigol bateu a Omi do Brasil 
por 6 a 4.

Na manhã de domingo 
18, no Grêmio Lwart , a equi
pe de vôlei de areia feminino 
da Lwarcel venceu a Omi do 
Brasil por 2 a 0. As parciais do

jogo forma 18 a 11 e 18 a 10. 
Também no Grêmio Lwart, te
ve semifinal do vôlei de areia 
masculino. Na primeira parti
da a Lwarcel A venceu a Dura- 
flora por 2 a 0, com parciais 
de 18 a 19 e 18 a 13. Na outra 
semifinal, pelo mesmo placar, 
a Prefeitura de Lençóis venceu 
a Lwarcel B. As parciais do jo
go foram 18 a 19 e 18 a 7. A 
final entre Lwarcel A e Prefei
tura de Lençóis está marcada 
para domingo 25, às 9h, no 
Grêmio Lwart.

Na tarde de domingo, cin
co jogos marcaram a rodada 
do futebol de campo. No es

TRUCO
A dupla Formigão e 

Baianinho conquistou na 
tarde de sábado 17, na se
de da Associação dos Ser
vidores Públicos, o título 
de campeã da 7^ etapa do 
Campeonato Municipal de 
Truco -  Troféu Manoel Car
los Afonso . Na final, Formi- 
gão e Baianinho bateram os 
irmãos Wanderley e Marcos 
Francatti pelo placar de 2 a 
1. Pelo mesmo placar, Mil
ton Alcoforado e Edivaldo 
venceram a dupla Domin
gos e Márcio Diniz. A dupla 
campeã foi premiada com 
troféus, 30 litros de com
bustível e 10 quilos de cos- 
telão. O segundo lugar le
vou para casa, troféus, dois 
kits churrasco e oito quilos 
de costelão. O terceiro lugar 
conquistou troféus e quatro 
frangos. O quarto lugar foi 
premiado com dois fran
gos. O evento é promovido 
pela Diretoria de Esportes e 
Recreação, em parceria com 
a Associação dos Servidores 
Públicos, e contou com a 
participação de 15 duplas. 
A organização ficou por 
conta do coordenador de 
esportes, Jacó Gaúcho e pe
lo presidente da associação, 
Jonadabe José de Sousa. No 
final teve churrasco de con
fraternização.

FUTSAL
Pela 14^ rodada da Co

pa Revelação de Avaré, a 
equipe infantil da UME não 
foi feliz na rodada e perdeu 
para a representação de Itaí, 
pelo placar de 7 a 3. A par
tida aconteceu na manhã 
de domingo 18, no ginásio 
Tico do Manolo, em Ava- 
ré. Mesmo com a derrota,

a equipe lençoense já está 
classificada para a fase se
guinte da competição.

FUTSAL 2
Hoje tem rodada pelo 1° 

Campeonato de Futsal In
fantil da Vila da Prata -  Tro
féu Antonio Carlos Velozo. 
Na primeira partida, marca
da para as 16h, a Associação 
Vila da Prata encara o Vasco 
e, no jogo de fundo, o União 
Primavera enfrenta a Cecap. 
Amanhã, tem mais quatro 
jogos. Às 8h30, o Açaí jo
ga contra o União Cajuen- 
se. Na seqüência, o Monte 
Azul pega a Cachoeirinha. 
Às 16h, a Bela Vista recebe 
a Associação Júlio Ferrari. 
Depois tem confronto entre 
Júlio Ferrari e Cajuzinho. As 
partidas acontecem na qua
dra da praça Marcos Moret- 
to. A promoção é da Asso
ciação Amigos de Bairro da 
Vila da Prata, com apoio da 
Diretoria de Esportes.

M ALHA
No sábado 18, em São 

Manuel, a equipe de malha 
da UME/São João empatou 
em 1 a 1 com os donos da 
casa. A partida é válida pela 
Liga Bauruense de Malha. 
O próximo compromisso 
da equipe lençoense é no 
domingo 25, na cancha de 
malha 'Francisco de Paula 
Camargo', na vila São João. 
O adversário é a agremiação 
de Igaraçu do Tietê. A UME/ 
São João é formada pelos 
jogadores Henrique Tor
res da Silva, Paulo Marçal, 
Aparecido Marçal, Jaime, 
o Mexicano, Sérgio Xavier, 
o Buchecha, Acir Torres da 
Silva, José de Araújo, Felipe 
Batista e Olivar Torres.

tádio municipal Archangelo 
Brega, o Bregão, a Zabet go
leou a Lençóis Equipamentos 
pelo placar de 15 a 2. No Es
paço Lazer Zilor, Zilor A e Du- 
raflora A ficaram no empate 
em 1 a 1. No jogo de fundo, a 
Zilor B bateu a Lwart Química 
por 3 a 0. Já no Grêmio Lwart, 
a Lwarcel B venceu a Lwart por 
2 a 1. Na seqüência, a Prefei
tura de Lençóis perdeu para a 
Lwarcel A por 6 a 2.

Hoje, às 20h, no Tonicão, 
tem final do futsal master. As 
equipes da Lwarcel B e Zilor 
B lutam pelo título da com
petição.

LOUCOS 
POR FUTEBOL

"Apesar de estar na 
Segundona, a paixão 
pelo Corinthians é 
inexplicável".

Evandro Santo Leda, 
mecânico

750 anos, 210 páginas e uma bela História...

Tenha em casa o livro 'Lençóis Paulista 
conta sua história - 150  anos'

Pontos óe Ven(da:
Jornal O Eco | Lençóis Revistas | Psiu! | Banca do Correia 

Didática I Banca do Posto Tigrâo | PlanetSound | Ramblas

A celulose de eucalipto da Lwarcel, produzida de forma 
sustentável, é matéria-prima para diversos tipos de papéis, 
como: papéis de imprimir e escrever, papéis de uso sanitário 
e papel cartão para embalagens.

A Lwarcel Celulose 
faz parte do seu dia-a-dia.

Valorizando o homem, 
construindo o futuro.



Rua XV de Novembro, 06 
Centro Q Lençóis Paulista

COM AS LAMPADAS
FLUORESCENTE
COMPACTA

A AAARCA DA QUALIDADE

SANT^CLARA
^  Materiais Elétricos

BOM ATENDIMENTO - RAPIDEZ NA ENTREGA - EXCELENTES PREÇOS - QUALIDADE - VARIEDADE 
Fones:14. 3263-1057 ou 3269-7777
Loja 1: Avenida Brasil, 583 - Centro - Lençóis Pta.
Loja 2: Rod. Osny Matheus, Km 112 - Lençóis Pta.

Auto Elétrica Rogério
Serviços Elétricos em Geral],0 d flO S

Agora também com caminhão tanque
Lim peza de Fo ssa s \ ~ ^ ^ Ê Ê I Ê Ê Í ^
Caixa de Contenção
Tanques Industriais ..'
Lago as f  ^ ''

Rua Bartolomeu B. da Silva, 325 • Pq. São José • Lençóis Paulista
F. (14) 3263 4987/(14) 81313550


