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3 acidentes, 9 feridos e 1 morto
O final de semana foi de tristeza na região; em três acidentes, dois no sábado e um no domingo, um homem morreu

Fotos: Fernanda Benedetti

Em cima do viaduto da Marechal Rondon, um Voyage bateu de frente com um Santana e causou a morte de Aparecido Maurício Rocha; outros três ficaram feridos

A madrugada do último 
sábado registrou dois aciden
tes graves na rodovia Osny 
Matheus (SP-261), pratica
mente no mesmo horário, 
por volta da 1h30. No via
duto que passa sobre a rodo
via Marechal Rondon, perto 
de Lençóis Paulista, houve o 
choque frontal de um Voya- 
ge e um Santana. Aparecido 
Maurício Rocha, condutor do 
Voyage, morreu no local. Jean 
Wagner Torres da Silva, que 
dirigia o Santana, Aparecido 
Rocha e Edenilson Washing
ton Pinto, que viajavam no 
Voyage, ficaram gravemente 
feridos, mas não correm risco 
de morte. O outro acidente foi 
registrado em Macatuba, no 
quilômetro 119, e envolveu 
duas motos e dois carros. Até 
a tarde de ontem os dois mo
tociclistas estavam internados 
no Hospital Nossa Senhora da 
Piedade, em Lençóis Paulista, 
em estado grave. Na tarde de 
domingo, na rodovia João Ba
tista Cabral Rennó, a colisão 
com três veículos -  um Astra, 
um Gol e um Voyage - deixou 
em estado grave o lençoense 
Davi Celestino dos Santos, o 
Davi da Facilpa, e sua esposa, 
Ivone Leite. Eles viajavam no 
Astra. Outras duas pessoas fi
caram feridas. ► ►  Página A3
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N elsinho, Auro e D antas 
podem  ficar fora das eleições

Problemas com o TCE (Tri
bunal de Contas do Estado) 
podem deixar de fora das elei
ções municipais de outubro o 
atual presidente da Câmara de 
Agudos, Nelson Assad Ayub 
(PP), o Nelsinho, e os vere
adores Auro Aparecido Oc-

taviani (PMDB) e Aparecido 
Dantas (PPS). Os três últimos 
presidentes do Legislativo ti
veram suas contas rejeitadas e 
caso não consigam uma limi
nar ficam com as candidaturas 
suspensas. Os três já manifes
taram o desejo de concorrer à

reeleição. Uma súmula do TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral) 
diz que presidentes de Câma
ra e prefeitos que têm contas 
irregulares estão inelegíveis. 
Os parlamentares estão ten
tando uma liminar para rever
ter essa situação. ► ►  Página A5
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R ocha deixa cargo de assessor 
jurídico do Legislativo
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Durante esta semana, o Zé Gotinha e a Maria Gotinha passarão por 
todas as escolas municipais e creches para visitar as crianças de até 5 
anos, alertando sobre a vacinação contra a paralisia infantil, marcada 
para o sábado 14, em todo o Brasil. Em Lençóis Paulista, a previsão é 
vacinar 4.446 crianças nesta faixa etária. Ao todo, 11 postos estarão 
disponibilizando a vacina para a população.

M A C A T U B A

Começa 
inscrição no 
Cemp/Senai

►► Página A6

EMPATE

Pelo jogo de ida das eliminatórias da Copa Lençóis de Futebol Amador, Palestra e MAC/Graf-Set em
pataram em 1 a 1. A partida foi realizada na manhã de domingo 8, no Bregão. As duas equipes voltam 
a se enfrentar no domingo 15, em Alfredo Guedes. Caso a partida termine empatada, a decisão vai 
para os pênaltis. Na semifinal, o vencedor pega a agremiação do Expressinho/Atitude. Também no 
domingo 15, no jogo de volta, a Trivial/Hábil de Botucatu enfrenta Alfredo Guedes^  Página A6

N A M O R A D O S

Comércio espera 
aumento nas 
vendas até quinta

Tons de rosa, vermelho e 
muitos corações fazem dão o 
tom na decoração das vitrines 
no comércio lençoense. A ini
ciativa é para atrair consumi
dores para o dia dos namora
dos, comemorado na quinta- 
feira 12. Para diversos setores, 
a data representa aumento sig
nificativo nas vendas. Apesar 
da proximidade da data, algu
mas pessoas ainda não decidi
ram o que comprar para seus 
pares. As lojas oferecem eletro- 
eletrônicos, roupas, calçados, 
bijuterias e perfumes. O mo
vimento começou a aumen
tar a partir do sábado 7. Os 
homens foram os primeiros a 
irem às compras. ► ►  Página A7

EMPRESAS

Abertura de 
firma deve ficar 
mais rápida

Para contribuir e facilitar 
o acesso à criação de novas 
empresas, a Prefeitura de 
Lençóis Paulista e a Direto
ria de Desenvolvimento, Ge
ração de Emprego e Renda 
apresentam na quinta-feira 
12, em evento marcado para 
as 10h30, o programa 'Negó
cio Rápido', que tem como 
objetivo centralizar e agili
zar o atendimento às pesso
as que querem montar seu 
próprio negócio. O serviço 
vai funcionar numa das salas 
da Incubadora de Empresas, 
no Centro, e deve viabilizar a 
abertura de uma firma em até 
48 horas. Na sala do projeto 
'Negócio Rápido' haverá inte
gração das diretorias de De
senvolvimento, Saúde, Obras 
e Finanças. ► ►  Página A2
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e m p r e e n d e d o r i s m o

Rapidinho
Diretoria de Desenvolvimento lança programa 'Negócio 

Rápido' na quinta-feira 12; projeto tem como objetivo 

garantir qualidade e agilidade para abertura de empresas

Da  r ed aç ão

Para contribuir e facilitar o 
acesso à criação de novas em
presas, a Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista e a Direto
ria de Desenvolvimento, Gera
ção de Emprego e Renda apre
sentam na quinta-feira 12, em 
evento marcado para as 10h30, 
o programa 'Negócio Rápido.

O programa tem como ob
jetivo centralizar e agilizar o 
atendimento às pessoas que 
querem montar seu próprio 
negócio. O 'Negócio Rápido' 
vai centralizar a busca por in
formações e deve facilitar a 
emissão de documentos. O 
serviço vai funcionar numa das 
salas da Incubadora de Empre
sas, na rua 25 de Janeiro. Além 
disso, a sala do projeto terá

um serviço de acesso on-line, 
no qual futuros empreendedo
res poderão, pela internet, ter 
ajuda sobre qualquer dúvida 
que diz respeito à documen
tação para abertura de uma 
empresa.

Na sala do projeto 'Negócio 
Rápido' haverá a integração das 
diretorias de Desenvolvimen
to, Saúde, Obras e Finanças. 
Além disso, segundo o diretor 
de Desenvolvimento, Geração 
de Emprego e Renda, Altair 
Toniolo, o Rocinha, o projeto 
quer desburocratizar o sistema 
para a abertura de uma empre
sa, tornando o prazo menor. O 
espaço garante também todas 
as informações necessárias pa
ra quem não sabe qual é o tipo 
de documentação que se deve 
ter para um negócio. "Todas as

informações sobre documenta
ção, como quais são os órgãos 
de âmbito estadual e federal, 
em que cada empresa deverá 
ser regularizada para atender à 
legislação serão disponibiliza
das no local", explica Rocinha.

Com a documentação em 
mãos, o novo empresário en
trará na última etapa que é o 
da entrada ao processo de ob
tenção do alvará de funciona
mento. O diretor explica que, 
dependendo do tipo de ativi
dade que a empresa irá exer
cer, também será necessária a 
expedição de documentos da 
Diretoria de Obras e da Vigi
lância Sanitária. "As pessoas 
que vierem aqui conseguirão 
o alvará de funcionamento de 
sua empresa em apenas 48 ho
ras", afirma Rocinha. 'Negócio Rápido' vai funcionar no prédio da Incubadora de Empresas, na avenida 25 de Janeiro

I N C L U S Ã O  d i g i t a l C U L T U R A

A c e s s a  S ã o  P a u lo  c h e g a  n a  r e g i ã o  'Cantos de trabalho' é
Na manhã de ontem, foi 

assinado convênio para insta
lação do Programa Acessa São 
Paulo. O prefeito de Lençóis 
Paulista, José Antonio Marise 
(PSDB) e o de Macatuba, Co- 
olidge Hercos Júnior (PMDB), 
participaram pessoalmente da 
cerimônia de assinatura. O 
município de Agudos também 
será contemplado com o pro
grama. O projeto é uma ini
ciativa do governo do Estado, 
com coordenação da Secreta
ria de Gestão Pública e gestão 
da Prodesp (Companhia de 
Processamento de Dados do 
Estado de São Paulo). O obje
tivo é democratizar o acesso à 
internet. Para começar a fun
cionar, só falta o governo libe
rar o equipamento.

Os municípios contempla
dos com o Acessa São Paulo 
ganham equipamentos que 
vão ficar à disposição da popu
lação para acesso gratuito aos 
serviços oferecidos na página 
eletrônica do governo, além 
de poderem mandar e receber

Divulgação

Lençóis Paulista, Macatuba e Agudos vão receber computadores

e-mails, acompanhar notícias 
em tempo real e fazer traba
lhos escolares, por exemplo. A 
contrapartida dos municípios 
é oferecer um local e disponi
bilizar um funcionário para

coordenar os atendimentos.
Lençóis Paulista vai receber 

10 computadores para acesso 
à internet com banda larga. O 
equipamento vai ser instalado 
no prédio da Incubadora de

Empresas, na avenida 25 de 
Janeiro. A sala já está pronta 
só aguardando a chegada do 
material.

Macatuba deve receber 
seis computadores. Segundo 
o prefeito Coolidge, o equi
pamento será instalado na 
recém-inagurada biblioteca 
'Carlos Drummond de An
drade'. Agudos receberá oito 
máquinas. O atendimento ao 
público também será feito na 
biblioteca municipal.

O Acessa São Paulo foi cria
do em julho de 2000 e atual
mente dispõe de 402 postos de 
atendimento em 352 cidades 
do estado. Desde sua implan
tação 1,36 milhão de usuários 
já foram cadastrados e foram 
realizados mais de 30 milhões 
de atendimentos. O programa 
também oferece fomento a 
projetos comunitários com uso 
de tecnologia da informação. 
A meta do programa é atingir 
todas as cidades do estado de 
São Paulo até o final de 2010. 
(Paulo Eduardo Tonon)

atração na sexta-feira
O espetáculo 'Cantos de 

trabalho' é atração na pra
ça Paulo Freire, em frente 
à Casa da Cultura Maria 
Bove Coneglian, na sexta- 
feira 13. A apresentação 
está marcada para as 20h. 
Em caso de chuva, a apre
sentação será no auditório 
da Casa da Cultura.

'Cantos de trabalho' é 
um espetáculo da Cia. de 
Maria. A direção fica por

conta de Renata Mattar.
Renata Mattar trabalha 

há mais de dez anos com 
a pesquisa de cantos regio
nais e já viajou por diversos 
estados do país em busca 
de referências para com
por o espetáculo. Além de
la, Lucilene Silva (cantora 
e pesquisadora), Gustavo 
Finkler (arranjador e violo
nista) e Felipe Dias (violo
nista) completam o grupo.

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

mm

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

’' ' Po n tos d e Ve n d a:
Jornal O  Eco | Lençóis Revistas | Psiu! | Banca do Correia 

Didática I Banca do Posto Tigrão | 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.



T R A N S I T O

Choque fatal
Uma pessoa morreu e cinco ficaram gravemente feridas em dois acidentes na 

rodovia Osny Matheus; ocorrências foram registradas na madrugada do sábado 7

Da  Red aç ão

Um homem morreu e ou
tras cinco pessoas ficaram gra
vemente feridas em dois aciden
tes que aconteceram na rodovia 
Osny Matheus (SP-261) na ma
drugada do sábado 7, pratica
mente ao mesmo tempo.

Aparecido Maurício Ro
cha morreu em colisão regis
trada em cima do viaduto da 
Marechal Rondon (SP-300), 
em Lençóis Paulista. Segundo 
informações da Polícia Rodo-

viária, ele dirigia um Voyage, 
placas CEN 5323, de Lençóis 
Paulista, que vinha no sentido 
Macatuba-Lençóis. O carro in
vadiu a pista contrária e bateu 
de frente com um Santana, 
placas BJF 9220, de Bauru. Je- 
an Wagner Torres da Silva, que 
dirigia o Santana, Aparecido 
Rocha e Edenilson Washing
ton Pinto, que viajavam no 
Voyage ficaram gravemente 
feridos. Eles foram socorridos 
ao pronto-socorro municipal 
e até a tarde de ontem perma-

neciam internados no Hospi
tal Nossa Senhora da Piedade, 
mas não corriam risco de mor
te. Aparecido Maurício Rocha 
chegou a ser socorrido, mas 
não resistiu aos ferimentos.

Outro acidente ocorreu na 
cidade de Macatuba, no qui
lômetro 119, e envolveu duas 
motos e dois carros. A Polícia 
Civil de Macatuba informou 
que dois motociclistas, Jeseir 
Resende Junior e Marcos Apa
recido Freitas, seguiam pela 
rodovia no sentido Macatuba-

Lençóis quando um Gol con
duzido por Rafael Armando 
Rompinelli bateu na traseira 
das duas motos. Um dos mo
tociclistas foi cair sobre o capô 
de um Corsa que vinha atrás 
do Gol. O outro caiu na pista. 
Os motoristas dos carros nada 
sofreram. Todos os envolvidos 
são moradores em Lençóis 
Paulista. Até a tarde de ontem 
os dois motociclistas estavam 
internados no Hospital Nossa 
Senhora da Piedade, em Len
çóis Paulista, em estado grave.

Fernanda Benedetti

Choque de frente entre um Voyage e um Santana, na rodovia Osny Matheus, em cima do viaduto, causou a morte de um homem

D a v i d a  F a c ilp a  é  v ít im a  d e  a c id e n te
Acidente de trânsito re

gistrado no final da tarde do 
domingo 8, na rodovia João 
Batista Cabral Rennó, envol
veu um carro de Lençóis Pau
lista e deixou quatro pessoas, 
moradoras no município, fe
ridas. Davi Celestino dos San
tos, o Davi da Facilpa, estava 
em um Astra, acompanhado 
da mulher Ivone Leite, do fi-

lho João Vitor e de Bruna Ca- 
rolina, quando se envolveu 
numa batida com mais dois 
carros: um de Igaraçu do Tie
tê e outro de Bauru.

O acidente foi registrado 
no quilômetro 278, próximo 
ao trevo de acesso a Paulistâ- 
nia. Segundo o policiamento 
Rodoviário, o Gol com placas 
de Igaraçu vinha no sentido

Bauru-Santa Cruz do Rio Par
do e bateu de frente com o 
Astra dirigido por Davi, que 
vinha no sentido contrário. 
Um Voyage, com placas de 
Bauru vinha no mesmo sen
tido que Davi, não conseguiu 
desviar e atingiu a lateral do 
Astra. Até o início da tarde de 
ontem não estava esclarecido 
o que provocou o acidente. A

suspeita era de ultrapassa- 
gem em local proibido.

Davi e sua esposa Ivone 
tiveram ferimentos graves. 
Até ontem ele permanecia 
internado no Hospital de 
Base de Bauru. Ivone foi le
vada para o hospital de Es
pírito Santo do Turvo. Bruna 
e João Vitor sofreram apenas 
lesões leves.

NOTAS POLICIAIS

CRACK
Uma operação conjunta 

das polícias Civil e Militar 
de Piratininga deteve duas 
pessoas, uma delas adoles
cente, com 11 invólucros de 
crack (8,6 gramas) e quatro 
de maconha (5,3 gramas). 
A ação aconteceu na sexta- 
feira 6, no bairro CDHU, 
após denúncia anônima.

FURTOS
Dois furtos foram regis

trados em Lençóis Paulista 
no último final de semana. 
Na sexta-feira 6, na avenida 
Padre Salústio Rodrigues Ma
chado, no Jardim Ubirama, 
uma loja foi furtada. A em
presa que mantém o alarme 
no local avisou a Polícia Mi
litar que foi até a avenida e 
notou que a porta de vidro 
havia sido arrombada e peças 
de roupa levadas. O segundo 
furto foi registrado no do
mingo 8, em uma casa que 
fica na rua Antônio Foganho- 
li Paccola, no Jardim Maria 
Luiza. Foram levados uma te
levisão e um DVD. A polícia 
fez patrulha pelo local, mas

não encontrou ninguém.

d r o g a s
Duas gramas de crack, 

7,7 gramas de maconha e 
R$ 43 em dinheiro foram 
apreendidos com dois ado
lescentes, no cruzamento 
da avenida Nações Unidas 
com a rua Professor Antô
nio Sobrinho, em Lençóis 
Paulista. A Polícia Militar 
fazia o patrulhamento pelo 
local na noite do sábado 7, 
quando encontrou os dois 
em atitude suspeita.

JÚRI p o p u l a r
Será julgado na quinta- 

feira 12, no fórum de Len
çóis Paulista, José Apareci
do de Queiroz, de 22 anos. 
Ele confessou a participa
ção na morte de Alexandre 
dos Santos, em fevereiro de 
2006. Em Macatuba, hoje, 
a partir das 9h, tem o jul
gamento de Isabel Barbosa 
Boscolo, acusada de matar 
o próprio marido, Ademir 
Boscolo, em dezembro de 
2006. O julgamento será na 
Câmara de Vereadores.

B A R R A  B O N I T A

P o líc ia  a p re e n d e  
n o ta  d e  1 0 0  fa lsa

A Polícia Civil de Bar
ra Bonita apreendeu uma 
nota de R$ 100 falsa, em 
uma lanchonete da cidade, 
na noite de sexta-feira 6. 
Segundo o presidente do 
Condecon (Conselho de 
Defesa do Consumidor), 
João Batista Missão, cerca 
de 20 proprietários de lan
chonetes e bares reclama
ram de dinheiro falso.De 
acordo com Missão, a inci
dência maior aconteceu na 
noite do sábado. "Como se 
tratou de um fim de sema
na de bastante movimento, 
por causa do pagamento, 
muita gente estava se diver
tindo em Barra Bonita. E a 
falsificação era quase per
feita. Na luz não dava pa
ra perceber. Num ambien
te com pouca luz a marca 
d'água ficava mais escura.

E a textura também era um 
pouco diferente", explica.

Segundo relato dos co
merciantes, três mulheres, 
com idade entre 20 e 25 
anos, estariam passando 
as notas. "Tentamos aler
tar a maioria dos comer
ciantes ontem (domin
go), mas não foi possível 
porque também temos 
relatos de que elas tam
bém agiram. Em uma lan
chonete compraram três 
cervejas com a nota de R$ 
100 e levaram mais de R$ 
90 de troco", relata. "Nem 
a caneta de identificação 
de nota falsa conseguiu 
alertar do golpe".

O delegado de Polícia 
do município, José Carlos 
Nunes, acredita que as mu
lheres apontadas como sus
peitas são de outra cidade.
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E D I T O R I A L

Inclusão digital na  
lista de prioridades

C H AR GE

Na Câmara de Lençóis, o amor está no ar

A inclusão digital entrou 
mesmo na lista das políticas 
públicas de primeira neces
sidade. Será mesmo? Pelo 
menos na teoria, parece que 
entrou. Prova são os progra
mas governamentais, como o 
Acessa São Paulo (estadual) 
ou o Telecentro Comunitário 
(federal) que promete acesso a 
computadores e internet ban
da larga para toda a popula
ção. Programas propostos por 
esferas diferentes, mas com a 
mesma finalidade.

No caso do Acessa São 
Paulo, prefeitos da região que 
foram contemplados com o 
programa estiveram na capital 
ontem para assinatura do con
vênio. O prefeito de Lençóis 
Paulista, José Antonio Marise 
(PSDB), e o prefeito de Maca- 
tuba, Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB), marcaram presença.

Em tese, o Acessa São Pau
lo é o primeiro programa a 
garantir acesso a 100% da po
pulação de Lençóis Paulista e 
Macatuba, por exemplo. Para a 
comunidade carente, que não 
pode ter computador e muito 
menos internet em casa, o que 
existiam eram iniciativas isola
das de escolas ou associações 
de bairro, que, via de regra, não 
chegavam a todo mundo. Esse 
deve ser o principal diferen
cial. A inclusão digital é uma 
ferramenta do movimento por 
maior inclusão social, um dos 
grandes objetivos comparti
lhados por diversos governos 
ao redor do mundo nas úl
timas décadas. O discurso já 
evolui tanto que já se estuda a 
possibilidade de levar o sinal

de internet banda larga para as 
residências, de forma gratuita. 
Propostas que já foram apre
sentadas pelos municípios de 
Macatuba e Barra Bonita.

Mas demorou até o debate 
da inclusão digital evoluir a 
ponto de a criação de espaços 
com computador e internet se
rem tema de políticas governa
mentais. As primeiras iniciati
vas de apresentar à população 
carente ao mundo digital e 
globalizado começou nas es
colas, de forma modesta. Com 
o passar do tempo, algumas 
conseguiram se organizar e 
transformar um pouco a reali
dade das crianças, jovens e até 
da comunidade onde atuam.

Inclusão digital é a demo
cratização do acesso às tecno
logias da informação, de forma 
a permitir a inserção de todos 
na sociedade da informação. 
Inclusão digital é também sim
plificar a rotina diária, maximi
zar o tempo e as suas potencia
lidades. E o domínio do tempo 
e da tecnologia são a base do 
desenvolvimento de um país.

Mas não basta garantir o 
acesso. É preciso oferecer um 
serviço de qualidade. Dessa for
ma, toda a sociedade pode ter 
acesso a informações disponí
veis na internet e assim produ
zir e disseminar conhecimen
to. Um incluído digitalmente 
não é aquele que tem acesso a 
computadores e à internet pa
ra trocar e-mail ou para fazer 
amigos em salas de bate-papo, 
mas que sabe usar dessa tecno
logia para crescer, aprender a 
exercer a cidadania e, porque 
não, mudar o mundo.

C A R T A

Agradecimento
Dona Benedita, nossa mãe, 

nossa avó, nossa irmã, nossa 
tia, nossa amiga, etc. Todos 
esses papéis que foram pro
porcionados para a senhora na 
Terra, a senhora cumpriu com 
toda coragem, honestidade e 
com muita humildade.

A senhora sempre fez o bem 
para todos e se algum dia ma
goou alguém foi na intenção 
de ajudar. Chego a pensar que 
o seu divertimento na Terra era 
ajudar o próximo. Confesso que 
nestas últimas semanas com a 
senhora doente, fica um nó na 
cabeça da gente, entre a vida e 
a morte, céu e inferno, a gente 
fica muito confuso nesta hora, 
mas também muitas pessoas 
virão nos confortar falando a 
palavra chave, que é Deus. Não 
sei onde a senhora se encontra 
agora, mas tenho certeza que 
Deus está com você. Deus, na 
sua infinita sabedoria, pecou 
só numa coisa: pessoas como 
a senhora deveriam ser eter
nas. Também sabemos que não 
existem pessoas perfeitas neste 
mundo, só que a perfeição pa
ra a senhora chegou bem perto. 
Jamais preencheremos o vazio 
que ficou na nossa família. Nes
tes últimos momentos, Deus 
colocou pessoas muito boas, 
importantes e eficientes ao lado 
da senhora.

Gostaríamos de agradecer 
também ao Hospital Nossa 
Senhora da Piedade, desde a 
funcionária da portaria, até a 
mulher que faz o café, o médi
co, Dr. Pietro, os plantonistas 
e todos os enfermeiros, que 
cuidaram da minha mãe como 
se fosse a sua. Quando um mé
dico ou uma enfermeira erram, 
algumas pessoas só pensam em 
procurar a imprensa e abrir um 
processo, esquecendo que um 
médico é um ser humano, que 
é passível de erros. Mas quando 
ele acerta, ninguém fala nada. 
Então vai o nosso sincero agra
decimento e que Deus ilumine 
a todos vocês, que dê muita for
ça pelos seus trabalhos. Muitas 
outras mães, com certeza, vão 
precisar da sua eficiência.

Para encerrar, agradeço o es
paço cedido pelo jornal e apro
veito para fazer uma pergunta 
ao prefeito Marise. Para onde 
vai o dinheiro que a família 
pagara para a prefeitura no fu
neral. Porque uma administra
ção tão boa que é -  senão não 
estaria oito anos à frente do 
município -  não pode de ma
neira nenhuma permitir que se 
cobre R$ 190 da família para 
abrir e fechar um túmulo.

Geraldo Adriano Monteiro,
soldador

P O V O

BASTA!
Desde ontem, dia 9, o 

diretor jurídico da Câmara 
de Vereadores de Lençóis 
Paulista, Antonio Carlos Ro
cha, deixaria de assessorar o 
Legislativo lençoense. Ad
vogado, ex-promotor e con
sultor jurídico, Rocha disse 
que não há mais clima para 
ficar no cargo. Ele decidiu 
sair de imediato e refutou o 
apelo do presidente Nardeli 
da Silva (PV) para que ficas
se até o fim do ano.

DE CONFIANÇA
Antonio Carlos Rocha 

foi guindado a assessor da 
Câmara em 2001, convida
do pelo então presidente 
Ailton Tipó Laurindo (PV). 
À época, o advogado fora 
anunciado como assessor 
pela sua reputação profis
sional inquestionável. Para 
muitos, é tido até hoje co
mo uma reserva moral da 
Câmara lençoense.

PAUTA
Estava previsto para a 

sessão legislativa de ontem à 
noite o discurso em que Ro
cha se despediria da Câmara 
e dos vereadores. Era espera
do que ele explicasse os mo
tivos do afastamento abrup
to. Para poder discursar, Ro
cha teve o aval de Nardeli da 
Silva. Esta edição de O  E C O  
foi encerrada antes do dis
curso de Rocha começar.

SEM CLIMA
A amigos próximos, Ro

cha havia confidenciado 
que se sentia desgastado no 
cargo de assessor da Câma
ra. O advogado -  que já ha
via ameaçado deixar o car
go em outras ocasiões - re
forçou que não tinha mais 
clima para permanecer na 
Casa.

BASTIDORES
Especula-se nos basti

dores que o advogado saiu 
porque Nardeli não acatou 
o parecer do próprio asses
sor jurídico, quando da di- 
plomação de Carlos Martins 
(PSB) para a cadeira vaga de 
João Miguel Diegoli (DEM). 
Nardeli ignorou parecer de 
Rocha que o orientava cha
mar a ex-vereadora Cleuza 
Spirandelli (PTB).

GOTA
Outra versão que circu

la nos bastidores diz que 
o advogado teria tido um 
embate, a portas fechadas, 
com Nardeli e o primeiro- 
secretário da Câmara, Gu- 
mercindo Ticianelli Júnior 
(DEM). No entanto, nin
guém confirmou que a dis
cussão realmente aconteceu 
ou que tenha motivado seu 
desligamento.

DE VOLTA
A saída de Antonio Car

los Rocha abre a temporada 
de caça para preencher a va
ga. Um nome cotado é o do 
antecessor dele no cargo, o 
advogado são-manuelense 
Wilson Tirapelli. O convite 
teria sido feito em um al
moço, no sábado 7, quando 
Rocha já havia comunicado 
sua decisão.

RECURSOS
O prefeito barra-boniten- 

se padre Mário Teixeira (PC 
do B) esteve em São Paulo 
nesta semana. Lá, assinou 
convênios com o governo 
do Estado. Três deles são do 
Departamento de Apoio e 
Desenvolvimento das Estân
cias. Se somados, os valores 
chegam a R$ 2 milhões. A 
maior parte deverá ser in
vestida no recapeamento de 
ruas do município.

APOIO
O padre-prefeito foi à 

Capital acompanhado do 
vereador Clodoaldo Apare
cido de Almeida (PSDB), o 
Cláudio do Açougue. Eles 
estiveram no gabinete do 
deputado estadual Pedro 
Tobias (PSDB), que inter
mediou a assinatura do 
convênio e a liberação de 
recursos. Mesmo sendo de 
partidos oposicionistas, o 
prefeito disse que sempre 
contou com o apoio do de
putado na liberação de ver
bas para Barra Bonita.

MAIS
Por falar em recursos, nes

ta semana foram liberados 
os R$ 300 mil do governo 
federal, através do deputado 
federal Milton Monti (PR) 
para o município de Barra 
Bonita. Candidato a reelição, 
adre Mário agradece.

RAIO-X
O dinheiro será usado pa

ra comprar um aparelho raio- 
X para o Hospital e Materni
dade São José. Será necessária 
a contrapartida do municí
pio, no valor de R$ 70 mil.

DECEPÇÃO
Frustrado com os rumos 

da política, especialmente 
em Agudos, o vereador e 
médico José Carlos Donegá 
Morandini (PDT) declarou 
que não disputará cargo 
eletivo na próxima eleição. 
A declaração oficial foi dada 
na sessão de Câmara reali
zada na semana passada.

METRALHADORA
Morandini aproveitou o 

momento para desabafar. Des
pediu-se da política criticando 
obras que estão prometidas 
pelo prefeito José Carlos Oc- 
taviani (PMDB) para os bair
ros Santa Cândida e Parque 
Pampulha. Na avaliação dele, 
não há tempo hábil para que 
as obras sejam concluídas.

CAÇA-VOTOS
Na avaliação do médico- 

vereador, os serviços podem 
até ser iniciados, mas exclu
sivamente para fins eleitorei- 
ros. A sina inevitável, diz ele, é 
a população dos dois bairros 
amargar buracos abertos nas 
ruas e obras interminadas, o 
que aumentará o sofrimento 
de quem há anos sofre com a 
falta de infra-estrutura.

DEDO NA FERIDA
Morandini citou a cons

trução do viaduto sobre os 
trilhos da Ferroban, que liga 
o Centro de Agudos ao bair
ro Santa Cândida, na avenida 
Rui Barbosa. Ele diz que o via
duto é subutilizado e que não 
liga nada. O vereador afirma 
que a obra foi bem construí
da, "mas é inútil".

DESABAFO
Morandini não poupou 

nem a Câmara. Para ele, 
ali se faz do mandato um 
teatro. No diagnóstico do 
médico frustrado com a po
lítica, os vereadores fazem 
reivindicações que não são 
atendidas. "Setores de obras, 
vias públicas e transportes 
deixam muito a desejar em 
seus serviços", disse.
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"Eu quero que meu na
morado me faça uma 
surpresa romântica para 
comemorar o dia dos na
morados. Eu ainda estou 
pensando no presente que 
vou dar para ele".

Fernanda Moura, 
balconista

"Somos casados, mas 
eternos namorados. Nes
sa data sempre saímos 
para comemorar fazendo 
um programa diferente. 
Ainda estou escolhendo o 
que vou dar de presente 
para meu marido".

Josemara de Oliveira 
Romani, caixa

"Eu vou dar um celular 
de presente, mas meu 
namorado vai escolher 
o modelo. Além do pre
sente, também vou fazer 
uma surpresa para ele" 

Ana Paula Machado, 
vendedora

FRASE

"Ele é uma 
pessoa 
muito 
especial, 
por isso 
quero 
comprar 
algo bem 
bonito para
a

Na tarde de ontem, funcionários da Prefeitura de Lençóis Paulista trabalhavam a todo vapor na obra da Praça 
Comendador José Zillo, a Concha Acústica. Por causa disto, boa parte do dia as ruas Geraldo Pereira de Barros 
e a Doutor Antonio Tedesco ficaram interditadas. A obra está prevista para ser inaugurada no mês que vem.

/ /

ndresa Caon, consumidora 
lençoense, ao falar do presente 

para seu namorado

P ARA PENSAR

A vaidade 
é dos
mesquinhos, 
o orgulho é 
dos grandes",

Byron

mailto:oeco@jornaloeco.com.br
http://www.jomaloeco.com.br
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O presidente da Câmara de Agudos, Nelson Assado Ayub, pode ficar de fora das eleições de outubro por problemas nas contas

Corrida contra o tempo
Nelsinho Ayub, Auro Octaviani e Aparecido Dantas correm contra o tempo para 

viabilizar candidatura; três últimos presidentes da Câmara de Vereadores de 

Agudos tiveram contas rejeitadas pelo Tribunal do Contas e estão inelegíveis

Da  Red aç ão

O atual presidente da Câ
mara de Vereadores de Agu
dos, Nelson Assad Ayub (PP), 
o Nelsinho, e os vereadores 
Auro Aparecido Octaviani 
(PMDB) e Aparecido Dantas 
(PPS) correm o risco de ficar 
de fora das eleições munici
pais de outubro. Os três últi
mos presidentes do Legislativo 
tiveram suas contas rejeitadas 
pelo TCE (Tribunal de Contas 
do Estado) e caso não consi
gam uma liminar ficam com 
as candidaturas suspensas.

Os três já manifestaram 
o desejo de concorrer à ree
leição. Uma súmula do TSE

(Tribunal Superior Eleitoral) 
diz que presidentes de Câma
ra e prefeitos que têm contas 
irregulares estão inelegíveis. 
Os parlamentares estão ten
tando uma liminar para re
verter essa situação.

Nelsinho diz que suas con
tas rejeitadas datam do man
dato anterior, mais especifica
mente relativas ao ano de 2001. 
Auro Octaviani teve as contas 
rejeitadas em dois mandatos: 
2002 e 2005, segundo dados 
do TCE. Os dois alegam que 
houve um erro de contabilida
de. Para que a Câmara não ti
vesse que fazer a devolução de 
dinheiro para a prefeitura, o 
repasse para o Legislativo aca

bou sendo menor em alguns 
anos. "O prefeito (José Carlos 
Octaviani -  PMDB) repassou 
valor a menos que o valor do 
duodécimo e o Tribunal achou 
que nós teríamos que entrar 
na Justiça e pegar o valor por 
inteiro. Como isso não acon
teceu, por sermos parceiros do 
prefeito, e por achar que ele ti
nha outras prioridades do que 
mandar o valor integral para 
a Câmara, que estava com as 
contas todas em dia, tivemos 
as contas reprovadas", explica 
Auro Octaviani, que é irmão 
do prefeito.

Os dois recorrem da deci
são do TSE. "Eu e o doutor Au
ro Octaviani estamos pedindo

um reestudo demonstrando 
que houve realmente um erro 
da contabilidade da Câmara, 
que foi detectado pelo Tribu
nal de Contas", informa Nelsi
nho. O julgamento do recurso 
está agendado para amanhã, 
segundo comunicado do Tri
bunal enviado à Câmara. Os 
dois parlamentares acreditam 
numa vitória junto ao TSE.

Já o vereador Aparecido 
Dantas teve as contas rejeita
das em 2003 e 2004. O verea
dor entrou com recurso. Dan
tas esteve em São Paulo ontem 
com o assessor jurídico da Câ
mara, Márcio Augusto Franco 
Santana, para tratar do caso e 
por isso teria faltado à sessão.

Prefeito também 
teve contas rejeitadas

O prefeito de Agudos, Jo
sé Carlos Octaviani (PMDB), 
também teve contas rejeita
das pelo TCE (Tribunal de 
Contas do Estado), desde 
seu primeiro mandato. Ele 
só não foi afastado do cargo 
para responder a uma co
missão processante porque 
os vereadores agudenses vo
tam contra os pareceres do 
Tribunal e aprovam as con
tas do prefeito.

Por causa de irregulari
dades na contratação de fun
cionários, Octaviani também 
enfrenta dois processos no 
Ministério Público. A irregula
ridade foi apontada pelo TCE.

Octaviani responde a

O prefeito Carlos Octaviani

ação pela contratação sem 
concurso público nos anos 
de 2001 e 2002, na sua pri
meira gestão e também em 
2004, referente ao seu segun
do mandato. Ao todo, seriam 
mais de 400 contratações por 
tempo maior do que o per
mitido sem concurso.

'Lorenzetti 
vai dar um 
banho nos 
adversários'

Ah nego! Nem tudo 
que reluz é ouro! Como 
diz o Benazio, "Cada uma 
não filhu! Cuidado com 
esses moços de falas man
sas!" E o saudoso Vicente 
Matheus "Quero agradecer 
a Brahma pelas Antárticas 
que nos mandaram!" Que 
será que tomei? As garra
fas de cerva estavam com 
rótulos da Antártica e tam- 
pinhas da Brahma! Vai ver 
que o líquido era da Skol! 
É a fusão ou confusão? É a 
cerva mista!

Olha o sobrinho do 
Carlão na TV Al Jazira! Que 
costeleta é aquela do Ever- 
ton? Parece o Dom Diego 
Dela Veia! O Zorro!

Dizem que o Tio Carlão 
tava assistindo a entrevista 
ao vivo e ficava erguendo 
um cartaz com os assuntos! 
Contra regra! Contra as re
gras ele é faz tempo! Ahara- 
rara! O sobrinho falou para

ser prefeito de Agudos e 
ele respondeu que é seu tio 
que quer! Ele vai ser o Rei 
de Agunistão e o Carlão o 
primeiro ministro!

Hi rapaiz, quebraram 
umas fábricas aqui na terra 
do Ozédamuladen! Muita 
gente foi demitida, apa
gou a Chamad e quebrou 
o salto da garota de Salto! 
Entraram numa friaaar! A 
outra empresa que está lá 
no prédio da antiga Asteca 
prometeu 60 empregos de 
cara e até agora nada! É ou
tra friaaa!

Lençóis! A união do 
Tipóia e o PT vão dar PTi- 
póia! E o Nardeli vai ser 
vice! Irão rasgar o fole da 
sanfona! Meu Deus! Quan
ta Abobrinha! E se o Tipóia 
for prefeito, a prefeitura se 
mudará lá para Virgílio Ro
cha! De Praça das Palmei
ras passará a se chamar Pra
ça do Bem te vi! Será que

o Samuel Gordinho meti- 
Ferro "Se você fizer pergun
ta difícil de responder eu 
vou contar pro meu tio que 
está ali". Né tio. Né Tio!

Olha que ele falou 
mais! Acesso de Agudos 
foi Carlão que fez! Praça 
Tiradentes. Foi o Carlão 
que fez! Serra de Agudos! 
Foi Carlão que fez! Bu
racos do Pampulha! Foi 
Carlão que fez! Agudos! 
Foi Carlão que fez! O Car- 
lão O Zé da Mula Den vai 
construir uma grande es
cola no Pampulha! Vários 
cursos estão agendados e 
serão profissionalizantes! 
Curso de como desviar de 
buraco! Como inalar po
eira sem se afogar! E desli
zamento em lama! E já foi 
feito a inlicitação. E quem 
será que vai dar? Haharara- 
ra! Tá obrando pra todo la
do, a Sapest não vai vencer 
colher as obras!

Perguntaram para o 
Everton porque ele quer

ele vai aproveitar a estação 
para instalar em Lençóis o 
Aerotrem! Vem, vem, vem, 
vem que tem! É o Tipó que 
vai trazer o aerotrem!

Dizem que nesta eleição 
a Lorenzetti vai dar o maior 
banho nos concorrentes! 
Que BELeza! Que a ducha 
não seja fria!

Makatuba! Colidge! 
Não deixem que fotogra
fem o Molequinho nu. Se 
não vai ser pedofilia! Nos
sa tem um beneficiadora 
que sobra amendoim! Dá 
pra fazer bastante pé de 
moleque e paçoquinhas! O 
viagra de pobre!

Nego! Vou embora tor
cer pela quermesse de San
to Antonio terminar logo. 
Não agüentamos mais os 
loucutores berrando no al
to falante até de madruga
da! E viva a Paulistinha! E 
a creolina que cura tudo! Já 
estou com os acessos tripli
cados, de raiva e de risos! 
Ahraararaa!

M O D E L O
CORSA SUPER 

CORSA CLASSIC LIFE 
CORSA WIND 

S-10 2.2 DUPLA 
MONZA SL/E 2.0 
MONZA SL EFI 
MONZA SL/E 

ASTRA SEDAN 
MERIVA JOY 
MERIVA JOY 

ASTRA MILLENIUM 
OMEGACD 
SAVEIRO 
FOX 1.0 
FOX 1.0 
GOL 1.0

GOL ROLLING STONES

FAZEMOS TROCA 
COM TROCO

A N O
1998
2005
1998
1997
1991
1993
1987 
2003 
2007 
2007 
2001 
2003
1988
2005 
2007
2006 
1995

COR
BRANCA
BRANCA

VERMELHO
PRATA
AZUL
CINZA

DOURADO
AZUL
PRATA
PRATA
PRATA
CINZA

VERMELHO
CINZA
PRETO
PRETO

BRANCA

O P C IO N A IS

FLEX
FLEX

COMPLETO

DIESEL
TRAVA-AL-LIMP-DESEM
TRAVA-AL-LIMP-DESEM

TRAVA-ALARME

M O D E L O A N O COR O P C IO N A IS
GOL 16V POWER 2002 PRATA

GOLF 2003 PRATA COMPLETO+RODA
LOGUS CLI 1995 VERMELHO

FIESTA 1995 VERDE
FIESTA CLX 1997 BRANCO

ESCORT GL 1.6 1998 BRANCO COMPLETO
PALIO FIRE 2003 VERMELHO TRAVA-AL-LIMP-DESEMB

PALIO WEEKEND 2000 BRANCA
PALIO EDX 1999 CINZA

UNO ELETRONIC 1994 AZUL
PICASSO EX 2001 PRATA

CIVIC LX 1998 PRATA
CIVIC LX 2001 PRATA
BIZ 100 2004 AZUL

BIZ 2003 VERMELHA
BIZ 2002 VERDE

CBX-250 TWISTER 2002 PRETA
JEEP 1975 VERMELHO

FINANCIAMOS CARROS ATE 
100% E A PRIMEIRA 

PARCELA PARA 60 DIAS

CARROS ACIMA ,DO ANO 1993 
FAZEMOS ATÉ 48 MESES

REFINANCIAMOS SEU 
PRÓPRIO VEÍCULO A 

PARTIR DO ANO 1994

FINANCIAMOS „ 
KOMBI-VANS E CAMINHÃO

F o n e s :  3 2 6 4 - 3 9 6 8  e  3 2 6 4 - 3 0 3 3

Av. Papa João Paulo II (ao lado do Auto Posto Leão) - Lençóis Paulista



A M A D O R

Empate momo
Palestra e MAC/Graf-Set empataram em 1 a 1 pela Copa Lençóis de Futebol 

Amador; jogo foi realizado na manhã de domingo 8, no estádio do Bregão
Fernanda Benedetti

Da  r ed aç ão

Pelo jogo de ida das eli
minatórias da Copa Lençóis 
de Futebol Amador, Palestra 
e MAC/Graf-Set de Macatuba 
empataram em 1 a 1. A parti
da foi realizada na manhã de 
domingo 8, no estádio muni
cipal Archangelo Brega, o Bre- 
gão. As duas equipes voltam a 
se enfrentar no domingo 15, 
às 10h, no estádio José Zefe- 
rino Ribeiro, em Alfredo Gue
des. Caso a partida termine 
empatada, a decisão vai para 
os pênaltis. Na semifinal, o 
vencedor pega a agremiação 
do Expressinho/Atitude.

Também no domingo 15, 
no jogo de volta, a Trivial/ 
Hábil de Botucatu enfrenta Al
fredo Guedes, que está sendo 
representada na competição 
pela equipe Areiopolense. No 
primeiro confronto, a Trivial 
levou a melhor e bateu Alfre
do Guedes por 2 a 1. Na par
tida do próximo domingo, o 
empate dá a classificação para 
a equipe de Botucatu.

A partida entre Palestra e 
MAC/Graf-Set foi de um nível 
técnico muito baixo. Tanto Pa
lestra como MAC até que cria
ram oportunidades de gols, mas

Em partida de poucas jogadas técnicas, Palestra e MAC/Graf~Set empataram em 1 a 1

sem levar perigo aos goleiros.
O Palestra abriu o mar

cador aos 20 minutos com 
Emerson, que aproveitou bo
la espalmada dentro da área 
pelo goleiro Irineu do MAC. 
Após sofrer o gol, o MAC foi

todo pressão para cima do 
Palestra e já nos descontos da 
etapa inicial, chegou ao gol de 
empate com Ivan, que acertou 
um belo chute de longa dis
tância. A bola encobriu o go
leiro Maicon, que teve a visão

AREIA
Estão abertas as inscri

ções para a 2® Copa Sport 
Shoes de Futebol de Areia 
-  Troféu Adil José Leite. A 
realização é da Associação 
de Moradores do Conjunto 
Habitacional Lençóis Pau
lista I e II (Cecap/Fiesp) e 
Jardim Itapuã, presidida por 
Luciano Macedo. O evento 
acontece no campo de areia 
da praça de Esporte e Lazer 
Armando Orsi, na Cecap II, 
e tem o apoio da Diretoria 
de Esportes e Recreação. A 
taxa de inscrição é uma cai
xa de leite longa vida, com 
12 unidades. Mais infor
mações pelo telefone (14) 
9133-2980.

MARIMBONDO
Pelo Campeonato de 

Futebol Sênior B do Marim
bondo (atletas entre 29 e 42 
anos), a equipe do Fluminen
se bateu o Goiás pelo placar 
de 2 a 1. Os dois gols do Flu
minense foram concluídos 
pelo jogador Alemão. O úni
co gol do Goiás foi marcado 
por Celsinho Martins. No ou
tro jogo da rodada, Flamengo 
e Vasco ficaram no empate 
em 2 a 2. Jaiminho Borges e 
Francis marcaram para o Fla
mengo. Os gols dois gols do 
Vasco foram assinalados por 
Nazão. Os jogos foram reali
zados na manhã de domingo 
8, no campo do CEM (Clube 
Esportivo Marimbondo).

LOUCOS 
POR FUTEBOL

atrapalhada pelo sol.
No segundo tempo, as duas 

equipes não criaram grandes 
chances de gols. As melhores 
jogadas eram sempre em bolas 
paradas, que não chegavam a 
assustar os goleiros.

"Sou descendente de italianos, 
filho de palmeirense e neto de 
palestrino. Além disso, é um 
time campeão por onde passa
ram craques como o 'Divino' 
Ademir da Guia, Zinho, Lei- 
vinha, Edmundo e por aí vai. 
Uma verdadeira academia! É 
por essas e outras que sou pal- 
meirense roxo... Desculpe, roxo 
não, verde!" Fernando Galera- 
ni Buono, agente administrativo

M A C A T U B A

Cemp/Senai abre inscrições para cursos profissionalizantes
Vão até o dia 27 de junho 

as inscrições para o processo 
seletivo para os cursos profis
sionalizantes no Cemp/Senai 
(Centro Municipal Profissio- 
nalizante/ Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial) de 
Macatuba. Ao todo são ofereci
das 90 vagas, divididas em sete 
cursos gratuitos.

São 14 vagas para o curso 
de assistente administrativo, 
20 vagas para informática, 12 
vagas para confecção de linge- 
rie, comandos eletromecânicos 
e eletricidade industrial e oito 
vagas para autocad no período 
noturno. No período da tarde, 
o curso de desenho técnico 
mecânico oferece 12 vagas.

Pode-se candidatar qual
quer pessoa que saiba ler e es-

crever. Os cursos de autocad e 
eletricidade residencial exigem 
pré-requisitos. Adolescentes 
que desejam participar do 
processo seletivo precisam de 
autorização dos pais. A prova 
de conhecimentos básicos em 
português e matemática será 
aplicada aos candidatos no dia 
30 de junho, às 19h, na escola

As inscrições 
dos cursos 
podem ser 
feitas na 
sede do 
Cemp/Senai, 
em Macatuba

municipal Odila Galli Lista. 

SERVIÇO
As inscrições são gratuitas 

e podem ser feitas no próprio 
Cemp/Senai, que fica na rua 
Julio Pintucci, n° 172, das 8h 
às 11h30 e das 13h às 22h30. 
O telefone para outras infor
mações é (14) 3268-1012.

DESTILARIA SANTA MARIA S/A
C.N.PJ. n° 51.423.085/0001-51 / NIRE 35300321316 

Ata da Assembléia Geral Ordinária
Data e hora: 28/04/08, às 15h30m. Local: Sede social, à Fazenda Santa Maria, Lençóis Paulista/SP. Presença e 
Convocação: Estavam presentes sócios detentores de 66%  (sessenta e seis por cento) do capital societário, todas 
ordinárias, nominativas, portanto com direito a votos, conforme atestam as assinaturas no Livro de Presença de 
Acionistas, n°. 01 fls. 03, os quais foram devidamente convocados conforme edital publicado nos termos do artigo 
124 da Lei 6.406^6 no Diário Oficial (Empresarial) do Estado de São Paulo, pág. 31 do dia 12/04/08, pág. 64 do dia 
15/04/08 e pág. 29 do dia 17/04/08 e no Jornal "O  Eco", da cidade de Lençóis Paulista/SP, nos dias 12/04/08, 
15/04/08 e 17/04/08. Mesa diretora: Presidente da Assembléia Geral Ordinária, por procuração Dr̂  Maria José 
Rossi Rays e secretário, Maria Cristina Boso Mourão. Ordem do dia: a) Leitura, discussão e votação do Balanço 
Patrimonial, Demonstração do Resultado e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 
31 de Dezembro de 2007. b) Destinação do Lucro Líquido do Exercício. Deliberações Adotadas: I) Aprovação por 
unanimidade de votos, após leitura e discussão, dos documentos a que se fez referência na letra "a "  da pauta dos 
trabalhos, peças essas publicadas no Diário Oficial (empresarial) edição do dia 20/03/08 e no Jornal O Eco da cidade 
de Lençóis Paulista/SP, edição de 20/03/2008. II) Foi aprovado por unanimidade de votos a destinação do Lucro 
Liquido do Exercício de 2007, no montante de R$ 1.848.052,29 (um milhão, oitocentos e quarenta e oito mil, 
cinqüenta e dois reais e vinte e nove centavos), na forma que se segue: Lucro Liquido do Exercício, R$ 1.386.039,29 
(hum milhão trezentos e oitenta e seis mil, trinta e nove reais e vinte e nove centavos) será incorporado na conta de 
Lucros Acumulados para futuras deliberações. Os dividendos estatutários obrigatórios R$ 462.013,00 (quatrocentos 
e sessenta e dois mil e treze reais) não serão distribuídos, reforçarão o caixa da Empresa devendo retornar ao grupo 
de Lucros Acumulados, para futuras deliberações. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente 
ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestou, declarou encerrada a Assembléia 
Gerais Ordinária. Pediu, no entanto, fosse aguardado o tempo necessário para a lavratura da presente ata, a qual 
lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade de votos e assinada pelos presentes. aa) Mesa: Presidente: 
Dr® Maria José Rossi Rays. Secretário: Maria Cristina Boso Mourão. aa) Acionistas: Antonio Durval Boso; Vicente 
Boso Neto; Sergio Boso; Beatriz Ferreira Boso; Zuamara Ferreira Boso; Ana Maria Boso Escudero; Maria Cristina Boso 
Mourão; Lílian Regina Pasqualini Boso. Declaramos que a presente Ata é cópia fiel daquela lavrada no livro de Atas 
de Assembléias Gerais n° 1 (um), em poder da Sociedade. Lenços Paulista, 28 de Abril de 2008. a) Dr® Maria José 
Rossi Rays - Presidente Assembléia Ordinária. Maria Cristina Boso Mourão - Secretário. JUCESP n° 170.458/08-8 
em 04/06/08. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

MACATUBA
S E T O R  DE L IC IT A Ç Õ E S 

AVISO D E LIC IT A Ç Ã O  -  PR EG Ã O  
P R E SE N C IA L  37-2008
PROCESSO: 76-2008 -  EDITAL: 48-2008 
- O BJETO: aquisição de 02 veículos desti
nados ao uso do transporte escolar, zero km, 
com capacidade para transporte de até 15 
pessoas incluindo o motorista, para entrega 
única no prazo máximo de 90 dias após a as
sinatura do contrato, e pagamento até o 7° dia 
após a entrega. ENTREGA DOS ENVELO
PES E LANCES: 24.06.2008 às 09h00min. 
O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido 
no Setor de Licitações, Rua 9 de Julho, 15
20, Centro, Macatuba, das 08 :00  às 16:30, 
nos dias úteis, pelo site www.macatuba. 
sp.gov.br/pmm, ou solicitando-o pelo e-mail 
pregao@macatuba.sp.gov.br. Quaisquer in
formações poderão ser obtidas no endereço 
acima ou pelo telefone (14) 3298-9856.

Macatuba, 09 de junho de 2.008. 
COOLIDGE HERCOS JUNIOR - Prefeito 

Municipal

grátis!
Nome: RG:
Cidade: Fone:

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

Texto do classificado:

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.

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

http://www.macatuba
mailto:pregao@macatuba.sp.gov.br


C O M E R C I O

Coração apaixonado
Dia dos namorados movimenta lojas de Lençóis Paulista; comerciantes reproduzem 

clima romântico nas vitrines para atrair casais que buscam o presente ideal
Fotos: Fernanda Benedetti

Da  Red aç ão

Tons de rosa, vermelho e 
muitos corações fazem dão o 
tom na decoração das vitrines 
no comércio lençoense. A ini
ciativa é para atrair consumido
res para o dia dos namorados, 
comemorado na quinta-feira 
12. Algumas lojas apostam em 
aumento de até 80% nas ven
das. Além disso, para garantir 
a satisfação do consumidor, 
o comércio lençoense oferece 
uma variedade de opções, de 
acordo com o gosto de cada 
casal. Segundo José Antônio 
Silva, o Neno, presidente da 
Acilpa (Associação Comercial 
e Industrial de Lençóis Paulis
ta), por causa do investimento 
feito para o dia das mães, não 
há verba específica para o dia 
dos namorados, então as lojas 
terão que fazer suas próprias 
promoções para chamar o pú
blico. "A estimativa da Acilpa 
é que as vendas subam 10% 
em relação ao ano passado", 
diz Neno.

Apesar da proximidade da 
data, algumas pessoas ainda 
não decidiram o que comprar 
para seus pares, Andresa Caon, 
de 31 anos é uma delas. Ela 
namora há oito anos e quer 
comprar algo diferente para 
seu companheiro. "Ele é uma 
pessoa muito especial, por is
so quero comprar algo bem 
bonito para agradar", afirma 
Andresa.

Para ajudar indecisos co
mo Andresa, o jornal O ECO 
foi em busca de opções. A 
variedade é grande. As lojas

Lojas de roupas apostam em crescimento de até 80%  para o dia dos namorados

oferecem eletroeletrônicos, 
roupas, calçados, bijuterias e 
perfumes.

Até a semana passada, os 
comerciantes não registravam 
aumento de consumidores. 
O movimento começou a au
mentar a partir do sábado 7. 
"As pessoas estavam vindo 
mais para olhar. Acho que é 
porque ainda não tinha sa
ído o pagamento", afirma 
Gisa Contente, da L'acqua Di 
Fiori. Gisa acredita que com 
a data, o faturamento de sua

loja aumente cerca de 70% 
em relação a dias normais. A 
loja aposta no visual de sua vi
trine com os kits de corações 
vermelhos. Patrícia Ramalho, 
funcionária das Lojas Silva, 
diz que até o sábado quem es
tava na liderança das compras 
eram os homens. "Muitos já se 
antecederam às compras no fi
nal de semana porque não têm 
tempo por causa do trabalho", 
afirma ela. A expectativa da lo
ja é vender até 80% mais.

O segmento de bijuteria

também espera ter grande im- 
pulsão nas vendas. Segundo 
Elisabete dos Santos, gerente 
da Pink Biju, a loja está com 
50% de desconto em alguns 
produtos. Ela afirma que as 
bijuterias são presentes fáceis 
de agradar e cabem em qual
quer bolso.

Amanda Garcia, da loja 
especializada em moda ínti
ma Sancher, lembra que peças 
íntimas também são ótimos 
presentes, tanto para homens 
quanto para mulheres.

s a ú d e

Diretoria realiza 
campanha contra a Aids

Kit com camisinha, baton e pente faz parte da campanha

Pelo quarto ano conse
cutivo, a Diretoria Muni
cipal de Saúde de Lençóis 
Paulista vai realizar a cam
panha para a prevenção de 
DSTs (Doenças Sexualmen
te Transmissíveis). A data es
colhida é a quinta-feira 12, 
dia dos namorados, e inte
gra o calendário das campa
nhas realizadas pelo Progra
ma Municipal de prevenção 
contra DST/HIV/Aids.

Cerca de 4,5 mil kits 
contendo folhetos educa
tivos com orientações de 
prevenção às DSTs e brindes 
como porta-documentos, 
porta-níqueis, lixas de unha, 
batons e preservativos serão 
entregues em motéis, restau
rantes, salões de beleza da 
cidade, em projetos sociais 
como o 'Virando o Jogo' e 
clubes da Melhor Idade.

A campanha inclui tam
bém a veiculação de spots em 
emissoras de rádio, jornais e 
outdoors chamando a aten
ção para a prevenção das DST/ 
HIV/Aids na comunidade.

Segundo o Diretor de 
Saúde, Norberto Pomper- 
mayer, as ações educativas 
e preventivas no dia dos na
morados têm como objetivo 
prevenir a Aids, sobretudo

entre os jovens, em um perí
odo em que há maior risco 
de contaminação devido à 
iniciação sexual precoce.

"É necessário o uso de 
preservativo em todas as 
relações sexuais e em qual
quer idade, não somente 
no dia dos namorados. Esta 
é apenas uma data para res
saltamos a importância da 
prevenção à saúde", afirma.

Por meio de campanhas 
desenvolvidas em datas espe
cíficas, a Prefeitura reforça os 
trabalhos de orientação e de 
prevenção realizado pelo Pro
grama Municipal nas unida
des de Saúde. O teste gratuito 
de HIV "Fique Sabendo" é rea
lizado pela rede municipal de 
saúde. Os exames podem ser 
feitos em qualquer unidade 
básica de saúde, com sigilo.

Os portadores de doenças 
sexualmente transmissíveis 
e da Aids do município são 
atendidos no Ambulatório de 
Especialidades por uma equi
pe multidisciplinar formada 
por: médico infectologista, 
enfermeira, psicóloga, assis
tente social, farmacêutica, 
visitadora sanitária e técnica 
de enfermagem que oferece 
toda a assistência ao paciente 
e apoio aos familiares.



(gpQ@af)wâ©
BATERIAS, PEÇAS PARA TRATORES E 
ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL

Centro
1it.V32^3}27.42j Lençóis Paulista

e-m ail:dalbentelatin@bol.cOm.br

M L

1 SUPER PROMOÇÃO |

G A S. CO M U M R$ 2 ,4 3 9

Á LC O O L R$ 1 ,1 4 9

D IE S E L R$ 2 ,0 5 9
1 POSTO:1 4 .3 2 6 4 -9 6 6 5  |

O final de semana foi de muito agito. 

Na Four, a micareta deu o tom  animado 

para a galera. Já no Lions Clube, 

a Bacalhoada em prol da Rede de 

Combate ao Câncer reuniu bons pratos 

ao sabor da solidariedade!

Jornal O Eco

f m

' i

^neste dia dos
namOradOs

Jornal O Eco

MODAS
Rua Ignáciu Anselmo, 812 

F.: 32G8-D9GD - Lençóis Pta. 

Rua Geraldo Pereira de Barros, G3G 
F.: 32G4-I92D - Lençóis Pta.

AGORA TAMBÉM COM SALAO 
DE FESTA LUA DE CRISTAL

equipe e s pe cializad a  em d ecorações
artigos para TGstas em gorai, 

locação dG GnfGitGs, cama 
Glastica G piscina dG bolinhas

Av. Pe. Saiústio R. Machado, 1145
_ _ _ _ _ Lençóis Paulista_ _ _ _ _

atendemos toda a região

3264-36Í3 
9741-3712

Rua XV de Novembro, 06  
Centr^^ Lençóis Paulista

033ra®ffiIH3 COM AS lAMPADAS
FLUORESCENTE
COMPACTA

A MARCA DA QUALIDADE

SA N T^ LA R A
^  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 G era ld o  9TlO ^

Agora também com caminhão tanque 
Limpeza de Fossas 
Caixa de Contenção
Tanques Industriais ^
Lagoas f  Á

Rua Bartolom eu B . da Silva, 3 2 5  • P q . S ão  José • Lençóis Paulista 
F. (14) 3263 4987 / ( 1 4 )  81313550

mailto:dalbentelatin@bol.cOm.br

