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Luiz Carlos é o vice de Bel
O empresário Luiz Carlos Trecenti aceita convite de Bel e anuncia determinação de "trabalhar para gerar mais empregos"

Fotos: Fernanda Benedetti

Norberto aplaude Bel e Luiz Carlos, pré-candidatos à sucessão do prefeito Marise; convenção do PSDB e DEM no fim de semaa

Acabou o suspense. O em
presário Luiz Carlos Trecenti 
(DEM) anunciou no final da 
tarde de ontem que aceita o 
convite para ser o candidato a 
vice-prefeito na chapa de Iza- 
bel Cristina Campanari Loren- 
zetti (PSDB). A confirmação 
veio em entrevista coletiva na 
casa da pré-candidata, na pre
sença do prefeito José Anto- 
nio Marise (PSDB) e do vice 
Norberto Pompermayer (PR). 
Luiz Carlos disse que entra na 
vida pública com a determina
ção de "gerar mais empregos". 
Sócio-diretor das empresas do 
Grupo Lwart, diretor do De
partamento Regional da Fiesp 
e presidente do DEM em Len
çóis Paulista, Luiz Carlos está 
na vida pública desde a década 
de 80. Foi diretor de Esportes 
no primeiro mandato de Mari- 
se e sempre atuou nas grandes 
discussões sobre o município. 
Para Bel, a resposta afirmativa 
de Luiz Carlos completa um

ciclo importante no processo 
de sucessão municipal. Segun
do ela, o convite foi feito há 30 
dias. "Fiquei emocionada ao 
receber a resposta positiva hoje 
(ontem). E anuncio isso, com 
alegria, entusiasmada e fortale
cida, porque estamos indo pa
ra uma caminhada importan
te", disse a pré-candidata. Ma
rise e Norberto referendaram 
a chapa, afirmando que agora 
têm a oportunidade de "deixar 
a prefeitura em boas mãos" 
quando encerrarem o manda
to. Luiz Carlos disse que sem
pre foi convidado a participar 
da vida pública, mas o convite 
feito por Bel o encorajaram. 
"Senti que este era o momento 
vendo a vontade da Bel, vendo 
o que Marise e Norberto fize
ram", disse o empresário, que 
completou: "Senti que é hora 
oportuna para devolver para 
minha cidade, como homem 
público, um pouco daquilo 
que Lençóis me deu".

P O L I C I A

Quadrilha rouba caminhonetes em Lençóis e Macatuba
Página A3

A G U D O S

Cesta dos 
servidores 
está atrasada

Os servidores pú
blicos municipais de 
Agudos ainda não re
ceberam a cesta básica 
do mês de junho. Elas 
deveriam ter sido entre
gues em 30 de maio. No 
final do ano passado o 
prefeito José Carlos Oc- 
taviani (PMDB) também 
atrasou a entrega de ces
tas básicas e salários. O 
valor da cesta entregue 
aos funcionários é de 
aproximadamente R$ 
55. Dez por cento des
se total é descontado 
na folha de pagamento 
do servidor. No caso, os 
10% já foram cobrados, 
mas a comida ainda não 
chegou. O presidente do 
Sindicato dos Servido
res Públicos de Agudos, 
Luiz Henrique Danelon, 
diz que o prefeito Octa- 
viani atribuiu o atraso 
ao processo de licitação 
para o fornecimento dos 
alimentos. ►► Página A5

Paróquia de 
São Paulo 
faz 110 anos

►► Página A5
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M A C A T U B A

André & Matheus canta 
para quatro mil pessoas

Dupla lençoense empolgou o público que foi até o Terminal Rodoviário Fernando Valezi Filho

O show de André & Ma
theus, no sábado 21, marcou 
o dia de ação de cidadania 
promovido pela Prefeitura 
de Macatuba. A apresentação

foi no Terminal Rodoviário 
Fernando Valezi Filho e reu
niu público de pelo menos 
quatro mil pessoas, segundo 
balanço da Polícia Militar.

L A G O  DA P R A T A

Com eça limpeza 
para área de lazer

Durante todo o dia, profissio
nais das secretarias de Saúde, 
Educação, Cultura e Assistên
cia Social prestaram serviços 
gratuitamente. ►► Página A7

PERTO DA FINAL
Expressinho/Pitoli e Monte 
Azul/Porto de Areiópolis 
saíram na frente no 
primeiro jogo da semifinal, 
na Copa Lençóis de Futebol 
Amador. O Expressinho 
bateu o Palestra por 2 a 0.
O Monte Azul/Porto venceu 
o Trivial/Hábil por 1 a 0. No 
domingo 29, acontecem 
os jogos de volta. Às 8h15, 
o Trivial/Hábil encara 
o Monte Azul/Porto. O 
empate dá a classificação 
para a equipe areiopolense. 
O Palestra joga contra o 
Expressinho/Pitoli, que 
pode perder até por um 
gol de diferença e ainda 
garante a classificação para 
a final. ►► Página A6

Àrea do Lago da Prata terá ciclovia e pista de caminhada

A Prefeitura de Lençóis 
iniciou na semana passada as 
obras para construção de uma 
área de lazer nas imediações do 
Lago da Prata. O local vai ter a 
implantação de um calçadão, 
uma pista com ciclovia e trilha 
ecológica. A construção será fi-

nanciada com recursos federais 
e municipais. Além da área de 
lazer, o projeto tem como obje
tivo a revitalização do leito do 
córrego da Prata que será arbo
rizado com 17 mil mudas de 
árvores nativas para recompor 
a mata ciliar. ►► Página A2

JOIS

Zabet vence Lwarcel e fica com 
o título de campeã no futebol

A Zabet é a campeã do fu
tebol masculino dos Jois (Jo
gos Industriários do Sesi). A 
decisão aconteceu na tarde de 
sábado 21, contra a Lwarcel.

No tempo normal a partida 
ficou empatada em 0 a 0. Nos 
pênaltis, a Zabet garantiu a vi
tória por 6 a 5. O jogo aconte
ceu no Bregão. ►► Página A6
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B A I R R O S

As obras para a construção de uma área de lazer às margens do córrego da Prata já começaram; local terá calçadão e ciclovia

Lazer e verde
Começou na semana passada limpeza do recinto José Oliveira Prado para a 
construção de uma área de lazer com calçadão, ciclovia e trilha ecológica

Da  Redação

A Prefeitura de Lençóis 
Paulista iniciou na semana 
passada as obras para constru
ção de uma área de lazer no re
cinto José Oliveira Prado -  on
de é realizada a Facilpa (Feira 
Agropecuária, Comercial e In
dustrial de Lençóis Paulista). 
O local vai ter a implantação 
de um calçadão, uma pista 
com ciclovia e trilha ecológi
ca. A construção será finan
ciada com recursos federais e 
municipais. O Ministério do 
Turismo entra com R$ 68 mil. 
A Prefeitura vai investir mais 
R$ 150 mil de recursos pró
prios. Esta é a primeira parte 
da obra.

Além da área de lazer, o

projeto tem como objetivo a 
revitalização do leito do cór
rego da Prata, que será arbo
rizado com 17 mil mudas de 
árvores nativas para recompor 
a mata ciliar. Para esta etapa 
do projeto, o município conta 
com um recurso de R$ 170 mil 
do Fehidro (Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos). A contra
partida da prefeitura é de R$ 45 
mil. Esta fase da obra só deve 
ser concluída no final do ano.

A licitação para a constru
ção da área de lazer foi feita 
no ano passado, mas por ser 
um espaço de preservação am
biental, a prefeitura precisou 
adequar o projeto às normas 
do Ibama (Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Re
cursos Naturais Renováveis)

e do Daee (Departamento de 
Águas e Energia Elétrica). "An
tes de iniciarmos a construção, 
precisamos nos regularizar 
com os órgãos responsáveis 
pela preservação da área. Além 
disso, também tivemos que fa
zer alguns ajustes financeiros 
por causa do financiamento", 
explica o prefeito José Antonio 
Marise (PSDB).

Segundo o prefeito, o pri
meiro passo da obra é a limpe
za do recinto com a remoção 
de alambrados que existem 
no local. Após esta etapa, se
rá iniciada a marcação para 
o início da construção de um 
calçadão. Serão 278 metros 
quadrados de ciclovia e 672 
metros quadrados de área para 
passeio, que serão construídos

Arnaldo Jardim 
participa de 
inauguração de praça

Jornal O ECO

Arnaldo Jardim discursa durante inauguração da praça

O prefeito de Lençóis 
Paulista, José Antonio Ma- 
rise (PSDB), reinaugurou 
na manhã do sábado 21, 
a praça de esportes e la
zer José Luiz Rodrigues de 
Lima, no Núcleo Habita
cional Luiz Zillo. A obra é 
uma antiga reivindicação 
dos moradores, que recla
mavam constantemente 
do mato e do lixo jogado 
no local. Para a cerimônia, 
Marise recebeu a visita do 
deputado federal Arnaldo 
Jardim (PPS).

O prefeito aproveitou

a oportunidade para cum
primentar todos os funcio
nários que trabalharam na 
obra, principalmente pelo 
projeto de jardinagem.

Arnaldo Jardim elogiou 
a atual administração, dis
se que a cidade está muito 
bem cuidada e que precisa 
continuar assim. O depu
tado afirmou ainda que 
sempre tem buscado recur
sos para cidade, tanto no 
governo estadual como fe
deral. "Eu posso dizer que 
faço parte dessa equipe do 
Marise", ressaltou.

s a u d e

em uma área de aproximada
mente 1,1 mil metros lineares. 
Ele começa na avenida Lázaro 
Brígido Dutra, logo depois da 
ponte sobre o córrego da Pra
ta, contorna o lago pela ave
nida Marino de Santis, até os 
limites do Jardim Itamaraty. 
O calçadão terá quatro metros 
de largura e será feito de con
creto. A ciclovia será dividida 
da área de passeio por uma 
faixa de grama.

Já o projeto de revitaliza
ção contará com a implan
tação de um anfiteatro ao ar 
livre, trilhas ecológicas e mi
rantes. "Com esse local, as 
crianças poderão se divertir 
com brincadeiras educativas 
e trabalhar com o meio am
biente", diz Marise.

Lençóis participa de 
Educaids, em São Paulo

Profissionais do Programa 
Municipal DST/HIV/Aids de 
Lençóis Paulista participaram 
do 12° Educaids, realizado 
entre 11 e 14 de junho, no 
Centro de Convenção Rebou- 
ças, em São Paulo. Este ano, 
o tema em debate foi 'Preser
var o mundo preservando o 
homem' Desde 1997 o con
gresso vem se firmando como 
a principal referência para a 
educação preventiva dentro e 
fora do país.

A programação do 12° 
Educaids foi pensada para 
promover a integração entre

educadores e profissionais da 
saúde, discutindo saúde e edu
cação da criança e do adoles
cente, drogas e violência.

Em Lençóis Paulista, o 
Programa Municipal de DST/ 
HIV/Aids desenvolve diversas 
ações de educação e preven
ção às doenças sexualmente 
transmissíveis como palestras 
preventivas nas escolas, teatros 
para crianças e adolescentes, 
atividades educativas preven
tivas com clubes da terceira 
idade e campanhas no carna
val, dia dos namorados e dia 
mundial de combate à Aids.
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R O U B O

Ladrão de caminhonete
Em ação coordenada, ladrões levam duas caminhonetes Hilux em Lençóis Paulista 
e Macatuba; uma foi recuperada e a polícia investiga paradeiro da outra

Da  Redação
Jornal O ECO

Duas caminhonetes, do 
tipo Toyota Hilux, foram rou
badas no sábado 21. Uma foi 
levada em Lençóis Paulista e 
recuperada depois. O outro 
veículo foi levado na cidade 
de Macatuba. Os roubos ocor
reram praticamente em seqü- 
ência, o que leva a polícia a 
crer que existe uma quadrilha 
especializada no roubo de ca
minhonetes agindo na região. 
Em dois meses, foi o quarto 
roubo registrado contra o mes
mo modelo de caminhonete. 
Apenas uma foi recuperada.

O primeiro roubo do últi
mo final de semana foi regis
trado na avenida Padre Salús- 
tio Rodrigues Machado, em 
Lençóis Paulista. O veículo 
com placas de São Paulo, foi 
levado por volta das 18h30 de 
sábado. Dois homens arma
dos e sem capuz, renderam o 
proprietário e fugiram com o 
veículo em alta velocidade. No 
dia seguinte, a caminhonete 
foi encontrada na zona rural 
de Lençóis. O veículo possuía 
serviço de rastreamento por 
satélite e os ladrões não con
seguiram desativa-lo.

Por volta de 20h30 de sá
bado, uma caminhonete tam
bém foi roubada em Macatu- 
ba. O proprietário do veículo 
estava na avenida Coronel Vir
gílio Rocha, quando foi sur
preendido por dois homens 
armados, que anunciaram o 
assalto e levaram o veículo. 
Até ontem, não se sabia o pa-

radeiro da caminhonete.
Para o delegado de Polícia 

Civil de Lençóis Paulista, Luiz 
Cláudio Massa, os indícios são 
fortes de que os quatro roubos 
tenham sido praticados pela 
mesma quadrilha. "Eu não 
tenho dúvida que os roubos 
estão relacionados. Principal
mente pelas descrições físicas 
que as vítimas passaram para 
a polícia e pelo modo de ação 
dos criminosos", avalia. Em 
todas as situações, os assaltan
tes estavam armados, anuncia
ram o roubo e saíram em alta 
velocidade com os veículos.

Ainda de acordo com Mas
sa, tudo indica que se trata de 
uma quadrilha especializada 
nesse tipo de roubo. "Nós te
mos a convicção que se trata 
de uma quadrilha especializa
da em roubar caminhonetes. 
Nós temos informações que 
eles possuem equipamentos 
para desativar o rastreamento 
e até um local na zona rural 
para esconder os veículos até 
a poeira baixar", indicou o de
legado.

O delegado acredita que as 
caminhonetes são levadas pa
ra o estado do Paraná e de lá 
seguem para o Paraguai, onde 
estão os receptadores.

Para o delegado Luiz 
Cláudio Massa quadrilha 
especializada em roubo de 
caminhonetes de luxo está 
agindo na região

T R A N S I T O

Acidente na Rondon deixa dois feridos
Fernanda Benedetti

Duas mulheres ficaram fe
ridas após se envolver em um 
acidente na rodovia Marechal 
Rondon (SP-300). A ocorrên
cia foi no domingo 22, por 
volta das 20h. O acidente 
ocorreu no quilômetro 309, 
mais 200 metros, em Lençóis 
Paulista.

Um Astra, placas ECR 
4848, de Araçatuba, seguia 
no sentido capital-interior, 
quando a condutora perdeu o 
controle e chocou-se contra o 
canteiro central da rodovia. A 
polícia ainda investiga as cau
sas do acidente. Vânia Regina 
Gonçalves, 39 anos, que diri
gia o veículo e sua mãe, Geni 
Tuma Chagas, de 31 anos, fo
ram levadas ao pronto-socorro 
de Lençóis Paulista. Na tarde 
de ontem, Vânia permanecia 
fora de perigo. Geni estava in
ternada na UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) do Hospital 
Nossa Senhora da Piedade.

NOTAS PO LIC IA IS

FURTO
Um furto foi registrado 

em Lençóis Paulista na sexta- 
feira 20, às 17h, na rua Ernes
to Cordeiro, Vila São João. 
A vítima afirma que saiu de 
casa e quando retornou, en
controu a porta da cozinha 
arrombada. Foi furtado um 
vídeo game, um aparelho de 
DVD e peças de roupa. A po
lícia investiga o caso.

FLAGRANTE
Dois homens foram pre

sos em flagrante por furto 
em Macatuba, no domin
go 22, por volta das 22h.

Ambos já tinham passagem 
pela polícia por furto. Eles 
foram descobertos devido a 
denúncia de uma vizinha, 
que viu um dos ladrões ten
tando arrombar o portão de 
uma residência no Jardim 
Veneza. A polícia foi até a 
casa de um dos indiciados e 
encontrou o objeto que ha
via sido furtado: um botijão 
de gás. Eles confessaram o 
crime e foram conduzidos 
para a cadeia de Duartina. 
A polícia investiga possíveis 
ligações dos suspeitos com 
outros furtos ocorridos no 
centro de Macatuba.

T O L E R A N C I A

Quem beber e dirigir 
perde a carteira

Na quinta-feira 19, o 
presidente Luiz Inácio Lu
la da Silva (PT) aprovou o 
decreto para o Código de 
Trânsito Brasileiro, que pre
vê cassação da CNH (Cartei
ra Nacional de Habilitação) 
e multa para motoristas que 
consumirem qualquer tipo 
de bebida alcoólica. A re
solução entrou em vigor na 
sexta-feira 20.

Por enquanto, o Con- 
tran (Conselho Nacional de 
Trânsito) não declarou uma 
quantidade aceitável para 
ingestão do álcool, então

prevalecerá a condição do 
artigo 2° da lei, que esti
pula que os motoristas não 
deverão ter mais de duas 
decigramas de álcool por li
tro de sangue -  medida que 
varia de acordo com o tipo 
de bebida ingerida e com a 
característica física do mo
torista. Segundo o coman
dante da Polícia Militar, ca
pitão Alan Terra, a medida 
ainda não chegou a Lençóis 
Paulista. Por isso as fiscali
zações continuaram seguin
do normalmente até que o 
Estado comunique a PM.

2006 - PRETO - FLEX - COMPLETO 
Rí SOB CONSULTA

ANO COR COMB. OPCIONAIS
CORSA HATCH 4P 1.6 1999 VERMELHO G AR COND / LIMP / DES / TRAVA / ALARME

CORSA SEDAN 1.0 1999 PRATA G TRAVA / ALARME

CORSA WAGON 1.0 16V 2000 CINZA G TRAVA / ALARME /LIMP/DESEMB.

ASTRA SEDAN 1.8 2002 BRANCO ALC COMPLETO / RODAS

CELTA 1.0 2006 PRETO FLEX AR CONDICIONADO

CORSA SED CLASSIC LIFE 2005 PRATA ALC TE / ALARME

MONZA SLE 2.0 4P 1991 CINZA ALC DH / VE/ TE/ ALARME

VECTRA GLS 2.0 1998 PRATA GAS COMPLETO / RODAS

VECTRA GLS 2.0 1996 AZUL ALC COMPLETO / RODAS

GOL POWER 1.6 2004 PRATA FLEX AR / DH / TRAVA / ALARME

GOL 1.0 G4 2P 2006 CINZA FLEX LIMP / DESEMB

SAVEIRO 1.6 G4 2006 PRETO FLEX COMPLETO/TRAVA/ALARME

GOL CLI 1.6 1992 BRANCO ALC

ESCORT GL 1.8 1994 CINZA ALC DH / VE

PALIO ELX 1.3 2004 AZUL FLEX COMPLETO (-AR)
XSARA PICASSO EX AUT 2005 PRETO GAS COMPLETO / RODAS / SOM

FUSCA 1968 BRANCO GAS RARIDADE
BUGGY 2008 AMARELA ALC CHASSIS 1979

COURIER 1.6 L 2004 PRATA G
GOL CITY 1.0 4P 2005 PRATA G TRAVA / ALARME / RODAS LIGA .

Mulheres que se envolveram em acidente na Marechal Rondon viajavam num Astra, de Araçatuba



E D I T O R I A L

As áreas de lazer e o verde
Recentemente o prefeito 

de Lençóis Paulista, José An- 
tonio Marise (PSDB), foi cri
ticado na Câmara de Vereado
res pela quantidade de praças 
que está reformando ou cons
truindo. Fora as áreas que já 
receberam melhorias.

No sábado 21, o prefeito 
reinaugurou praça no Núcleo 
Luiz Zillo. Grande parte dos 
esforços da Diretoria de Obras 
atualmente é para liquidar a 
reforma da praça Comendador 
José Zillo, a Concha Acústica. 
Sucessivos atrasos na obra -  
ocasionados principalmente 
pelas mudanças climáticas -  re
presentam um desafio. Primei
ro porque a obra é complexa. 
Segundo porque fica no centro 
da cidade, acaba mexendo com 
o trânsito e com os nervos de 
muita gente. E o prefeito come
ça a semana lembrando que a 
construção de mais uma área 
de lazer, nas imediações do cór
rego da Prata, está começando.

As praças não significam 
muita coisa para a população 
se constituírem apenas grandes 
obras ornamentais. Praças com 
grandes monumentos, que ser
vem apenas para serem observa
dos, não representam muita coi
sa mesmo. Nos bairros mais pe
riféricos, o que se vê, entretanto, 
é um anseio da população para 
revitalização de suas áreas. Terre
nos ou praças abandonadas aca
bam servindo para o acúmulo 
de lixo e procriação de animais.

Áreas com quadras, playground, 
campo de futebol ou pista de 
skate acabam sendo um reduto 
saudável para as crianças. Outra 
coisa é quanto à iluminação. 
Áreas desertas e escuras, ofere
cem perigo à noite.

A área de lazer do Lago da 
Prata tem uma proposta diferen
te. Primeiro porque o projeto é 
novo, inclui ciclovia e representa 
um avanço para quem enxerga 
nas bicicletas o transporte do fu
turo. Segundo, porque tem um 
enfoque ambiental. Uma das 
etapas é o plantio de 17 mil ár
vores -  uma forma de recompor 
a mata ciliar do córrego. E 17 mil 
árvores numa cidade como Len
çóis Paulista fazem a diferença 
para um clima mais agradável.

Felizmente, cidades do inte
rior como Lençóis Paulista ain
da têm condições de oferecer es
tes espaços, já que foi chamada 
a atenção das autoridades para 
que o crescimento seja orde
nado. Nas grandes cidades, os 
empreendimentos imobiliários 
tomaram conta de tudo, e as 
áreas livres foram transforma
das em grandes condomínios 
residenciais e comerciais, ou 
em estacionamentos para abri
gar os milhares de novos carros 
que passam a circular diaria
mente. Encarar as áreas verdes 
e praças de lazer como condi
ção para o desenvolvimento 
saudável de crianças, adultos e 
idosos é compromisso para os 
próximos administradores.

A R T I G O

Reflexão
Gabriela  Donatto

Ultimamente está difícil en
tender o ser humano, às vezes 
fico com a ligeira impressão 
de que estamos regredindo. 
Fatos cotidianos nos mostram 
na mais pura forma irracional, 
como animais, talvez pior. En
tretanto, outras vezes, alguns de 
nós se transformam em heróis 
inimagináveis, que parecem só 
existir em histórias em quadri
nhos. Surreal.

É triste perceber que a famí
lia não tem mais tanta impor
tância na vida de um indivíduo. 
A constatação incrédula dos no
ticiários atormenta meu sono 
ao dizer que pais matam filhos, 
filhos espancam pais e avôs mo
lestam netas. Aonde foi parar a 
visão romântica da palavra e da 
ação família?

O que me parece é que ela 
se transformou em sinônimo 
de monstruosidade, desafeto, 
ódio, rancor, maldade, vingan
ça e outros tipos de adjetivos 
cruéis que o dicionário pode 
trazer. Esta semana nos con
frontamos com outra morte, 
dessa vez a de um garoto de 
oito anos. Que malcriação esse 
menino pode ter feito para me
recer a morte como castigo?

A história se repete, pais cul
pados e filhos enterrados. Como 
uma pessoa que deu o dom da 
vida, ficou nove meses aguar
dando a vinda de um fruto de 
amor, pode exterminar sua pró
pria geração? Difícil aceitar, im
possível compreender.

Nessa segunda-feira, um ato 
de amor me fez acreditar nova
mente nos princípios familiares, 
nos quais a família é a sustenta
ção do homem, o laço mais pro
fundo do ser. Fiquei esperanço
sa ao poder sentir que a família

ainda pode ser lembrada como 
amor e carinho, que apesar das 
brigas e discussões, é no seio da 
família que todos procuram um 
alento para os males.

Hoje pudemos observar um 
exemplo de amor, paixão e da 
verdadeira expressão: "Viro um 
leão para defender minha cria, 
não para matá-la". Um aposenta
do salvou sua filha das mãos de 
seqüestradores, não teve medo e 
não pensou no risco que pode- 
ria correr ao persegui-los. Agiu 
com paixão. Mas sabem, o tris
te disso tudo é que esse mesmo 
sentimento pode provocar a ira 
e embasar o ato irracional ou ra
cional, ainda prefiro acreditar na 
primeira hipótese, de acabar com 
a vida de um consangüíneo.

As pessoas deveriam buscar 
novamente o sentido dessa pala
vra, aonde foram parar as reuni
ões em família? A macarronada 
em família de domingo? Parece 
que a correria do dia-a-dia está 
deixando as pessoas frias e im
pessoais. Me lembro de ficar 
sentada na calçada da rua de 
minha casa, conversando com 
os visinhos, dos churrascos que 
fazíamos para unir toda a fa
mília e todos os amigos que se 
perderam com o passar os anos. 
Hoje o lema é cada um por si? 
Será que é isso mesmo? O co
tidiano está transformando as 
pessoas em máquinas de traba
lho, removendo os sentimen
tos mais puros, e os únicos que 
demonstram a distinção entre o 
animal e o homem. Quero que 
fiquem dúvidas, não constata
ções. Espero que essas verdades 
não machuquem e destruam as 
raízes da humanidade, para que 
eu possa dormir em paz e ter so
nhos coloridos.

Gabriela Donatto é jornalista
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P O V O

ACELERADO
O prazo para que as 

campanhas políticas ga
nhem as ruas ainda não está 
liberado. Segundo a Justiça 
Eleitoral, os candidatos só 
podem pedir voto a partir 
do dia 7 de julho. Ou se
ja, daqui a 15 dias. Mas os 
pré-candidatos já estão em 
ritmo acelerado. Discretos, 
mas no meio do povo.

QUADRILHA
A festa junina da Asso

ciação dos Servidores Pú
blicos de Lençóis Paulista, 
realizada no último sábado, 
na barraca do bairro Virgi- 
lio Rocha, reuniu três dos 
quatro pré-candidatos à su
cessão do prefeito José An- 
tonio Marise (PSDB). Izabel 
Cristina Campanari Loren- 
zetti (PSDB), Ailton Tipó 
Laurindo (PV) e Palamede 
de Jesus Consalter Júnior 
(PMDB) fizeram questão de 
participar da festança. Aliás, 
quem foi disse que a festa 
estava muito boa.

BALÃO
Além dos prefeitáveis, a 

festa junina ainda contou 
com a presença de três ve
readores. O presidente da 
Câmara, Nardeli da Silva 
(PV), Manoel dos Santos 
Silva (PSDB), o Manezi- 
nho do ECO, e Gumercin- 
do Ticianelli Júnior (DEM). 
Todos pré-candidatos, ou a 
vice ou a vereador. Isso tu
do porque a associação re
presenta uma categoria que 
tem quase 1,5 mil funcio
nários. Só na festança tinha 
para lá de mil pessoas.

PRAÇA
A inauguração da Pra

ça de Esportes e Lazer José 
Carlos Rodrigues de Lima, 
na manhã de sábado 21, no 
Núcleo Luiz Zillo, também 
reuniu políticos e prefeitá- 
veis. Por conta da Lei Eleito
ral, Bel e Tipó marcaram pre
sença, mas guardaram uma 
certa distância do palanque 
improvisado para os discur
sos. Marise entregou a praça 
e falou sobre a importância 
de lazer e esportes para os 
moradores do bairro. Isso 
tudo com o aval e o olhar 
atento do deputado federal 
Arnaldo Jardim (PPS).

APOIO
Como tinha adiantado 

no final da tarde de sexta- 
feira para o Jornal O ECO, 
Jardim fez questão de com
parecer à cerimônia e não 
poupou elogios à adminis
tração de Marise. Para ele, 
Lençóis Paulista está nos 
trilhos do desenvolvimento 
e não pode perder o rumo. 
Isso tudo, porque o deputa
do acredita que o nome de 
Bel é melhor para manter a 
continuidade desta adminis
tração. Já com os microfones 
desligados, reiterou que sua 
visita foi mais para referen
dar o apoio a Bel para a su
cessão de Marise.

BASTIDORES
Tipó, feliz com o resul

tado de uma pesquisa de 
intenção de voto enco
mendada por ele, já come
ça a articular para se eleito 
montar sua equipe de go
verno. Para a diretoria de 
Educação, o pré-candidato 
Verde convidou Cristina 
Jacomini Flosi, professo
ra e diretora da Cooperelp 
(Cooperativa de Ensino de 
Lençóis Paulista). Cristina é 
mãe do médico Fábio Flosi, 
presidente local do PSDC, 
um dos partidos da base de 
apoio de Tipó que tem ain
da o PT, PRP, PC do B, PSB, 
PSL, além do PV, é claro.

ENSAIO
Apoios para a candidata 

indicada pelo prefeito Mari- 
se não param de chegar. On
tem, quem visitou a redação 
do Jornal O ECO para de
clarar apoio a Bel foi o pre
sidente do PRB de Lençóis, 
Benedito Edélcio da Silva, o 
Tinho. O representante do 
partido do vice-presidente 
da República, José de Alen
car, no município, contou 
que o PRB vai se coligar com 
o PTB de Cleuza Spirandelli 
e lançar 14 candidatos a ve
reador. O PRB sai com dois: 
o próprio Tinho e a profes
sora Sonia Machado.

LAÇOS DE FAMÍLIA
Tinho é irmão de Nardeli 

da Silva, presidente da Câ
mara, vereador mais votado 
nas últimas eleições e um 
dos principais articuladores 
da campanha de Tipó.

ROMPIDO
Nardeli, inclusive, pode 

ser o vice do principal can
didato da oposição em Len
çóis Paulista. Questionado 
sobre o parentesco, Tinho 
foi direto: "ele (Nardeli) 
nunca me ajudou, por que 
eu tenho que ajudar ele?". 
Pois é, em questões políti
cas, até os laços familiares 
ficam de escanteio.

UNIÃO
Sete partidos se uniram 

em prol do nome de Amaril- 
do. Além de PSDB e PMDB 
que se coligaram para formar 
a chapa majoritária, Amaril- 
do e Rubinho contam com o 
apoio do PV, PSB, PSC, DEM 
e PPS. A definição de quem 
se coliga com quem para 
lançar os candidatos a verea
dores sai ainda esta semana.

MACATUBA
A convenção do PSB em 

Macatuba referendou os no
mes do professor Júlio César 
de Assis Duarte e Edmilson 
Alves Ferraz, o Molequinho, 
como candidatos do partido 
aos cargos de prefeito e vice, 
respectivamente. A dupla 
enfrenta nas urnas o prefei
to Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB) e a vice Maria Lu- 
cilla Nunes Gouveia (PSDB) 
que repetem a dobradinha. 
O nome do ex-prefeito José 
Gino Pereira Neto (PSC), o 
Zezo, como prefeitável deve 
sair na convenção marcada o 
dia 29 de junho.

MAIS VERBA
E o campeão de verbas 

da Câmara lençoense, Ma
noel dos Santos Silva (PS
DB), o Manezinho do ECO, 
esteve em Brasília entre 
os dias 17 e 19 de junho e 
conseguiu a liberação de R$ 
100 mil pelo governo fede
ral. O dinheiro será aplica
do em projetos de esporte e 
atividades culturais.

FRESQUINHAS
Quem liberou o dinheiro 

para Manezinho foi o depu
tado federal Aldo Rabelo (PC 
do B) -  o vereador é tucano 
que cisca em todos os ninhos. 
O deputado ainda se com
prometeu com Manezinho a 
liberação de mais R$ 130 mil 
para Lençóis Paulista.

"Estou treinando bastan
te para dar o melhor de 
mim nos Jogos Regionais. 
Este é o meu primeiro 
ano e vou competir na 
modalidade basquete. 
Espero trazer um bom 
resultado para Lençóis 
Paulista".

Neizedan Antonio de 
Freita, estudante

"Este é o segundo ano 
que vou para os Jogos 
Regionais, e disputar no 
basquete. Quero trazer 
uma classificação boa 
para Lençóis Paulista. 
Espero jogar e dar fazer o 
melhor nos jogos".

Veridiana de Lurdes 
Maximiano, estudante

"Vou para Jogos Regio
nais jogar basquete.
Este é meu primeiro ano. 
Quero dar o melhor de 
mim nas disputas e ter 
um bom relacionamento 
com a turma".
Miriam Karen Gonçalves, 

estudante

SüsPâ:'.
Valeu de tudo para assistir o jogo solidário entre a equipe master do Corinthians contra a equipe de Ma- 
catuba, no domingo 22 , no estádio municipal Amadeu Artioli, em Macatuba. A criançada da vizinhança, 
ao invés de entrar no estádio como os demais espectadores, encontrou um lugar privilegiado em cima do 
muro e assistiu à partida de camarote. Com direito a bandeira e tudo.

F R A S E

"A gente já  ganha 
pouco e gasta 
o salário com 
pagamento de 
contas. A cesta, 
que é descontada 
em nosso 
pagamento, é 
um complemento 
do salário e só 
não deveria ser 
entregue em 
dia, como ser 
antecipada a 
entrega",

Alexandro Freitas, servidor 
público municipal em Agudos, 
reclamando porque ainda não 
recebeu a cesta básica do mês

P A R A  P E N S A R

"A excessiva 
grandeza deve 
sempre infundir-te 
temor"

Ovídio

mailto:oeco@jornaloeco.com.br
http://www.jornaloeco.com.br
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A G U D O S

Atrasado de novo
Servidores públicos de Agudos ainda não receberam cesta básica referente ao mês 
de junho; prefeito Octaviani promete entrega ainda para esta semana

Da  Redação
Jornal O ECO

Os servidores públicos 
municipais de Agudos ainda 
não receberam a cesta básica 
do mês de junho. Elas deve- 
riam ter sido entregues em 30 
de maio. O atraso na entrega 
do benefício já completou 20 
dias e está irritando alguns 
funcionários. Ao todo, cerca 
de 1,3 mil servidores têm di
reito à cesta básica. Deste to
tal, 250 são inativos.

Esta não é a primeira vez 
que o prefeito José Carlos Oc
taviani (PMDB) atrasa cestas 
básicas e salários. A Prefeitu
ra de Agudos também pagou 
com atraso os salários dos 
funcionários públicos refe
rente ao mês de dezembro de 
2007. Os servidores receberam 
somente no dia 17 de janeiro. 
Na época, o prefeito José Car
los Octaviani (PMDB) alegou 
atraso no repasse do ICMS 
(Imposto sobre Circulação de 
Mercadoria e Serviços) e disse 
que havia sido falta de respon
sabilidade dos funcionários 
do governo emendar feriados 
e atrasar repasses.

"A gente já ganha pouco e 
gasta o salário com pagamento 
de contas. A cesta, que é des
contada em nosso pagamento, 
é um complemento do salário 
e só não deveria ser entregue 
em dia, como ser antecipada a 
entrega", argumentou o servi
dor Alexandro Freitas.

Outro funcionário, que 
não quis se identificar por me
do de sofrer retaliação, alega 
que precisa da cesta básica, já 
que teria seis filhos e recebe

Local de entrega e armazenamento das cestas básicas dos servidores de Agudos está vazio

um salário cujo valor bruto é 
de R$ 538. "O atraso na entre
ga prejudica bastante. E não é 
primeira vez que acontece. Já 
ficamos sem receber esta cesta 
quase dois meses", lembrou.

A cesta básica fornecida 
aos servidores de Agudos con
ta com 12 produtos. São 10 
quilos de arroz, dois quilos de 
feijão, duas latas de óleo, dois 
quilos de sal, cinco quilos de 
açúcar, meio quilo de pó de ca-

fé, um quilo de fubá, um quilo 
de farinha de trigo, uma lata 
de extrato de tomate, uma lata 
de ervilha, dois pacotes de ma
carrão e um pacote de bolacha 
de maisena. O valor da cesta é 
de aproximadamente R$ 55. 
Dez por cento desse total é 
descontado na folha de paga
mento do servidor. No caso, os 
10% já foram cobrados, mas a 
comida ainda não chegou.

O presidente do Sindicato

dos Servidores Públicos de Agu
dos, Luiz Henrique Danelon, 
diz que o prefeito Octaviani atri
buiu o atraso ao processo de li
citação para o fornecimento dos 
alimentos. Segundo Danelon, 
uma das empresas que partici
pou da concorrência e perdeu 
o processo, entrou com recurso 
para anular a licitação. Por isso 
a entrega teria sido suspensa. O 
prefeito Octaviani não fala com 
a reportagem do jornal O ECO.

r e l i g i ã o

Paróquia de São Paulo comemora 110 anos
Nos dias 4, 5 e 6 de julho, 

tem festa pelos 110 anos da pa
róquia São Paulo Apóstolo em 
Agudos. Além de muita oração, 
a data será comemorada com 
quermesse. As atrações as bar
racas típicas, parque de diver-

sões e programação artística.
As festividades começam na 

quinta-feira 3, com o Tríduo Re
ligioso. As missas diárias acon
tecem às 19h. Já na sexta-feira 
4 tem DJ Doni e a Banda Ponto 
Com, alegrando o ambiente da

quermesse. A animação come
ça a partir das 20h.

No sábado 5, as comemo
rações continuam a partir das 
20h30 com dança julina e show 
com a banda ABR 3. Na tarde 
do domingo 6, tem gincana e

música para crianças às 14h no 
evento 'Recreando com Cristo'. 
Já às 18h, será celebrada missa e 
procissão pelos 110 anos da pa
róquia. Para encerrar as festivi
dades, o Grupo de Cantores de 
Deus se apresentará às 21h.

L U T O

Lençóis dá adeus ao ex-vereador Oliveira
Dezenas de parentes 

e amigos deram o último 
adeus ao ex-vereador, pro
fessor e advogado Antonio 
Dias de Oliveira no sábado 
21, além de prestar solida
riedade aos familiares. Aco
metido de um câncer, Oli
veira estava em tratamento 
médico havia mais de um 
ano, mas não resistiu ao 
avanço da doença e morreu 
na tarde da sexta-feira.

Vereador por três man
datos, Oliveira foi presiden-

te da Câmara no início dos 
anos 90. Ele também foi 
membro atuante da direto
ria da UVB (União dos Ve
readores do Brasil). Como 
advogado, teve atuação em 
toda a região, fazendo par
te da direção da Ordem dos 
Advogados do Brasil local e 
da implantação da Casa do 
Advogado. Oliveira também 
era professor da rede estadu
al e contador. O ex-vereador 
Antonio Dias de Oliveira 
deixou viúva e três filhos. Oliveira foi enterrado sábado no Cemitério Municipal

"Frentes Frias 
querem congelar 
o Vaca!"

Nego hein? O JC entre
vistou o Carlão e ele dis
se que o prefeito tem que 
ser uma locomotiva! Uma 
máquina! Então aqui em 
Agunistão temos uma Mula 
Mecânica! "Eu vou ao en
contro e crio problemas", 
se auto definiu! Principal
mente para a Justiça!

Falou que brigou com 
a Telefonica e CPFL só pa
ra não pagar as contas! O 
negócio é ficar de mal para 
não pagar a conta! E ainda 
fala em bater! Brigar com 
a Sapest ele não quer, mas 
prometeu em campanha 
mandar ela embora de Agu
dos e até agora nada! Só fal
tam uns 24 anos pra ela ir. 
Ele falou que está cansado 
de mandar a Sapest ir em
bora da cidade, só que ela 
teima em não ir!

Sobre as contratações 
sem concurso ele achou 
normal, o município estava 
precisando. Mas contratar 
oito cargos de cobrador pa
ra o ônibus circular gratui
to não é normal! O Carlão 
disse que tem certeza que 
todos os processos serão 
arquivados! Quem será que 
falou para ele hein? Acho 
que foi o João Bidu!

E por falar em Bauru, 
até o Pedro Valentinho São 
Benedito entrou com uma 
ação contra o prefeito de 
Agudos pelas contratações 
irregulares, olha que esse 
assunto está repercutindo 
em Tóquio!

E quem falou que os 
jovens de Agudos não têm 
mais perspectivas para o 
futuro? É só se formar e ser 
contratado para trabalhar 
na prefeitura e sem con
curso, aqui não tem mais

disso!
Lençóis Paulista! Sabe o 

que o Coquinha falou pra 
Beldukação, para o Tipóia 
e para o emPalamade: "vo
cês vão ter que me engolir!" 
Ou beber! Ahahaaha! Hi, 
caramba, acho que amo
leceu o cabo de fibraótica 
do Noaberto! Nossa, o Luiz 
Carlos Tricenti vem aí, e de 
vice da Bel! Olha disseram 
que o homi é vencedor! O 
Airton Senna da política de 
Lençóis! O Trecenti é de- 
centi!

Agora nesta eleição está 
proibido escrever em mu
ros! Só que uma candida
ta da região foi chamada 
a atenção, pois seu nome 
estava escrito em um muro 
da cidade e com urina! Ela 
negou, mas a caligrafia era 
dela! Rarará!

Atletas de Lençóis irão 
para os Jogos Regionais em 
Lins cantado: "Aaaqueli Zé 
Lencinhooo que você dei- 
xoooou!".

Gostei da foto que saiu 
no ECO mostrando um ve
reador falando na tribuna 
da Câmara de Macatuba! 
Parecia que ele estava den
tro de uma barrica de pin
ga! Já deve ter perdido até 
as calças! Olha o Colidão, 
o sósia da Luiza Erundina, 
o amigo das crianças! Vai 
operar a fimose do Mole- 
quinho!

Em Borebi, o Vaca vai 
enfrentar uma frente 'Frias'! 
E eu vou embora! Furando 
enquanto o chão é mole! 
Viva a Paulistinha, com ela 
não passo frio! E o meu 
médico, o Dr. Durva! Para 
todos vocês um abraço fra
terno! Assim dizem meus 
irmãozinhos!

M O D E L O A N O C O R O P C IO N A IS
C O R SA  S U P E R 1998 BRANCA
C O R SA  GL 1.6 1997 BRANCA
C O R SA  WIND 2001 PRATA

C O R SA  S U P E R 1999 PRATA VIDRO E  TRAVA
C O R SA  WIND 1996 BRANCA
O M EG A G LS 1996 CINZA
VEC TR A  CD 1998 CINZA

MONZA SL  EFI 1993 CINZA l a
KADETT GL 1995 CINZA
A ST R A  G LS 2000 PRATA COM PLETO  + RODAS

A STRA  SEDAN 2003 AZUL
A STRA  SEDAN  ELEG A N C E 2005 CINZA A R  DIGITAL+AR BAG

M ERIVA JO Y 2007 PRATA FLEX
C H EVETTE SL 1989 VERM ELH O a

SAVEIRO 1988 VERM ELH O D IESEL
GOL CL 1.6 1997 VERM ELH O a

GOL SPEC IA L 1999 AZUL
GOL S E R IE  OURO 2000 B E G E a

GOL CL 1.8 1993 B E G E
GOL CLI 1995 BRANCA a

M O D E L O A N O C O R O P C IO N A IS
GOLF 2001 CINZA

GOL ROLLING STO N ES 1995 BRANCA a
GOL 16V P O W ER 2002 PRATA

GOL 1000 16V PLU S 2001 PRATA COMPLETO-VIDRO
LO G US CLI 1995 VERM ELH O
FIESTA  CLX 1997 BRANCO a

FIESTA 2005 PRATA DIRECAO
KA GL 2000 PRATA a

ESC O R T  GL 1.6 1998 BRANCO COM PLETO
ESC O R T  GL 1.6 1996 PRATA a

RA N G ER 2000 BRANCO
PALIO F IR E 2003 VERM ELH O TRAVA-AL-LIMP-DESEMB

PALIO W EEK EN D 2000 BRANCA
UNO ELETRO N IC 1994 V ER D E a
UNO ELETRO N IC 1994 AZUL

SCEN IC 2003 AZUL COM PLETO+AIRBAG
SCEN IC 1999 CINZA COM PLETA
CIVIC LX 1998 PRATA a
CIVIC LX 2001 PRATA

JE E P 1975 VERM ELH O a
CBR-1100 1999 PRETA

FAZEMOS TROCA COM TROCO 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 A uto Posto Leão) - Lençóis Paulista



A M A D O R

Primeiro passo
Expressinho vence Palestra e está próximo da final da Copa 
Lençóis; no outro jogo, Monte Azul/Porto bateu o Trivial/Hábil

Fernanda Benedetti

Da  r edação

Expressinho/Pitoli e Monte 
Azul/Porto de Areiópolis saí
ram na frente no primeiro jogo 
da semifinal, na Copa Lençóis 
de Futebol Amador -  Troféu 
150 anos de Lençóis, promo
vida pela Liga Lençoense de 
Futebol Amador. Jogando na 
manhã de domingo 22, no 
estádio municipal Archangelo 
Brega, o Bregão, o Expressinho 
bateu o Palestra pelo placar de 
2 a 0. O Monte Azul/Porto de 
Areiópolis venceu o Trivial/ 
Hábil de Botucatu por 1 a 0. O 
gol do Monte Azul foi conclu
ído pelo jogador Alessandro, 
aos 29 minutos do segundo 
tempo. No próximo domin
go 29, acontecem os jogos de 
volta. Às 8h15, o Trivial/Hábil 
encara o Monte Azul/Porto. O 
empate dá a classificação para 
a equipe areiopolense. Na par
tida de fundo, o Palestra joga 
contra o Expressinho/Pitoli. 
A equipe do Expressinho po
de perder até por um gol de 
diferença que ainda garante a 
classificação para a final.

A partida de domingo en
tre Expressinho/Pitoli e Pales
tra teve muita movimentação 
por parte das duas agremia
ções. Logo no início da parti
da, quase o centroavante Ar-

Lance da partida em que o Expressinho venceu o Palestra por 2 a 0

lindo, do Expressinho, abriu 
o placar. Melhor em campo 
e com toque de bola veloz, o 
Expressinho chegou com mais 
perigo ao gol de Maicon, do 
Palestra. O Palestra jogou ape
nas nos contra-ataques e num 
deles o atacante Felipe ficou 
perto de abrir o marcador, mas 
chutou para fora. Aos 32 mi
nutos, Marisia do Expressinho 
partiu com a bola do meio 
campo, avançou e tocou para 
Arlindo, que ficou de frente 
para o goleiro, mas errou o 
chute. De tanto pressionar, o 
Expressinho conseguiu o gol,

aos 46 minutos com Arlindo, 
de cabeça, que aproveitou a 
bola alçada da esquerda pelo 
lateral Fabinho.

O segundo tempo iniciou 
com o Expressinho partin
do para cima do Palestra, em 
busca do segundo gol. Aos 
10 minutos, em cobrança de 
escanteio da direita feito por 
Fabinho, a bola sobrou na 
grande área para Arlindo fuzi
lar novamente a rede do golei
ro Maicon. O Palestra até que 
tentou diminuir o placar, mas 
as jogadas paravam sempre na 
boa defesa do Expressinho.

JOIS

Zabet fica com  o título no futebol
A equipe da Zabet é a cam

peã do futebol masculino dos 
Jois (Jogos Industriários do 
Sesi). A decisão aconteceu na 
tarde de sábado 21, contra a 
Lwarcel. No tempo normal a 
partida ficou empatada em 0 a 
0. Nos pênaltis, a Zabet garan
tiu a vitória por 6 a 5. O jogo 
aconteceu no estádio munici
pal Archangelo Brega, o Bre
gão. Os Jois são promovidos 
pelo Sesi Botucatu em parceria 
com a Diretoria de Esportes e 
Recreação. O elenco da Zabet é 
formado pelos jogadores Cris
tóvão, Rogério, Paulo, Ernan- 
des, Fernando, Robson, Julia-

LOUCOS 
POR FUTEBOL

no, Vanderlei, Fernando Leme, 
Cristiano, Adeildo, Washigton, 
João Paulo e Adenilson. O téc
nico é Cristiano Prado.

Na manhã do domingo 22, 
teve prova de mountain bike. 
A saída aconteceu em frente ao 
Tonicão e a chegada foi no Grê
mio Lwart. A equipe da Zilor

B, formada pelos ciclistas Val- 
nei, André e Paulo, foi a cam
peã da prova. O segundo lugar 
foi conquistado pela equipe 
da Duraflora, composta pelos 
ciclistas Fernando, Fausto e 
Néia. A terceira posição ficou 
com a Zilor A, dos ciclistas Tia
go, Anderson e Everton.

"Sou tricolor paulista 
de coração, espero que a 
equipe melhore durante 
a competição e que possa
mos conquistar o título de 
campeão do Brasileirão", 
HELVIO MAZZINI, pedreiro

FUTEBOL
As equipes de futebol 

da UME, categorias sub 13, 
15 e 17, estrearam no sába
do 21, na Copa Big Boys de 
Futebol com vitórias sobre 
as agremiações da RPRCA 
de Bauru. Na categoria sub 
13, sob o comando do téc
nico Lau, os lençoenses ba
teram os bauruenses pelo 
placar de 2 a 1. Pelo mes
mo placar, a equipe sub 
15 do técnico Mira venceu 
a RPRCA. O time sub 17, 
do técnico Baracate derro
tou a RPRCA por 1 a 0. O 
próximo compromisso do 
time lençoense é no dia 9 
de julho. O adversário não 
foi divulgado pela organi
zação do evento.

MARIMBONDO
No domingo 22, no cam

po de futebol do CEM, pelo 
Campeonato de Futebol Sê
nior B, o Vasco bateu o Cru
zeiro pelo placar de 1 a 0. O 
gol da vitória foi marcado 
por Glauco PM. Na outra 
partida, o Cruzeiro venceu o 
Fluminense por 2 a 1. Fabi- 
nho Lilo e Douglas Zafalon 
concluíram para o Cruzeiro. 
O gol do Fluminense foi as
sinalado por Andrezinho.

MARIMBONDO 2
No domingo 29, a ro

dada marca dois jogos. Às 
8h30, o Flamengo joga con
tra o Vitória e, na partida de 
fundo, o Goiás recebe o In
ternacional.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

Convocação

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Lençóis Paulista, 
Norberto Pompermayer, convoca os conselheiros do município para 
participarem da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde 
de 2008, que será realizada na quinta-feira, dia 26 de junho de 2008, às 
17h30, na Câmara Municipal de Lençóis Paulista.

Conselho Municipal de Saúde de Lençóis Paulista
Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de 2008
Data: 26/06/2008 às 17H30
Local: -  Câmara Municipal de Lençóis Paulista

Presidente do Conselho Municipal de Saúde - Norberto Pomper
mayer
Vice-presidente do Conselho -  Paulo Roberto Giglioli

Representantes do Poder Público - Governo Municipal:
Titular- Paulo Roberto Giglioli -  Diretoria de Saúde
Suplente - Cristina Consolmagno Baptistella -  Diretoria de Saúde

Representantes dos Prestadores de Serviço de Saúde -  entidade 
sem fins lucrativos:
Titular- Ronaldo Luiz Conti -  Associação Beneficente H.N.S.Piedade 
Suplente -  Meliza Cristina da Silva- Associação Beneficente 
H.N.S.Piedade
Titular - Jean Mary Moreto - OCAS 
Suplente- -  Marian Flávia Possar - OCAS

Representantes dos Profissionais da Saúde:
Titular- Márcio Canepelle Santarém -  Diretoria de Saúde 
Suplente- Murilo Santiago de Freitas Picarelli - Diretoria de Saúde 
Titular- Dionísia Natalina B. de Souza -OCAS 
Suplente- Rosely Borcat -OCAS
Tilular- Cleide Aparecida Rafael - Associação Beneficente 
H.N.S.Piedade
Suplente- Solange de Fátima Ferreira - Associação Beneficente 
H.N.S.Piedade

Representantes dos Usuários:
Titular- Aparecido Pereira de Moraes -  Associação de Moradores 
Suplente- Clóvis Zafani - Associação de Moradores 
Titular- Cleide Aparecida Ciccone Lorenzetti -  Comitê da Cidadania 
Contra a Fome a Miséria e Pela Vida
Suplente- Ana Lúcia Parise Lauria Darcie - Comitê da Cidadania Con
tra a Fome a Miséria e Pela Vida
Titular- Angela Fermino Breda - Rede de Combate ao Câncer 
Suplente -  Neide Madeira Dias - Rede de Combate ao Câncer 
Titular-Matilde Casali Baptistella -  Igreja Católica 
Suplente -Ivan Danelon -  Igreja Católica 
Titular- José Batista de Lima- Conselho de Pastores 
Suplente - Antonio Carlos Cabral - Conselho de Pastores 
Titular- José Lenci Neto - ADEFILP 
Suplente -  Elizabeth Ortado Athanásio -  APAE

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LENÇÓIS PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Leandro Orsi Brandi, Diretor Administrativo da Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ 
do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, torna público os seguintes 
atos oficiais:
Decreto 147 de 13.06.2008.................Dispõe sobre suplementação de
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 178.600,00.
Portaria 420 de 20.06.2008........................Designa Leandro Orsi Bran
di para exercer cumulativamente o cargo de Diretor Jurídico no período 
de 24 de junho a 8 de julho de 2008.
Portaria 421 de 20.06.2008.......................Prorroga a licença saúde de
Antonio Turcarelli de Camargo, Agente da Conservação e Limpeza re
adaptado na função de Atendente.
Portaria 422 de 20.06.2008.......................Afasta nos termos da Lei
Municipal 3.660/06, para tratamento de saúde, Antonio Lara de Almei
da Junior, Vigilante.
Portaria 423 de 20.06.2008.......................Revoga a Portaria n° 410 de
13 de junho de 2008.
Portaria 424 de 23.06.2008.......................Designa Tereza de Jesus
Correia dos Santos para prestar serviços junto a Seção de Administra
ção do Fórum desta Comarca.

Lençóis Paulista, 23 de junho de 2008.

Leandro Orsi Brandi 
Diretor Administrativo

Publicado no jornal O Eco, no dia 24 de Junho de 2008. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 353,56.

PARTIDO DOS TRABALHADORES

O Diretório do Partido dos Trabalhadores convoca seus filiados para participar 
da Convenção Municipal a ser realizada no dia 29 de junho de 2008, às 9 horas 
na Avenida Coronel Virgilio Rocha 12-26, Centro, Macatuba SP, Balcão de 
Emprego para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

a) escolha dos candidatos ao pleito de 2008,
b) sorteio dos numeros dos candidatos ao pelito de 2008
c) Outros assuntos do partido ligado ao pelito de 2008.
Atenciosamente

Odair Alvares Funes

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES 

EXTRATO DO CONTRATO 77-2008
PROC: 71-2008 - CONTRATANTE: Pref. 
M. Macatuba - CONTRATADA: A&F RIO 
CLARO INFORMÁTICA LTDA EPP - 
VALOR: R$ 32.994,00 - ASSINATURA: 
23.06.08 - OBJETO: aquisição de equipa
mentos de informática, entrega única no 
prazo de 30 dias a contar da assinatura do 
contato. VIGÊNCIA: 31/12/2008. MODA
LIDADE: Pregão 34-2008. PROPONEN
TES: 07
Macatuba, 23 de junho de 2.008 
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito 
Municipal

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO DO CONTRATO 78-2008
PROC: 71-2008 - CONTRATANTE: Pref. 
M. Macatuba - CONTRATADA: ANTONIO 
CLAUDINEI THEULEN EPP - VALOR: 
R$ 63.398,00 - ASSINATURA: 23.06.08 - 
OBJETO: aquisição de equipamentos de in
formática, entrega única no prazo de 30 dias 
a contar da assinatura do contrato. VIGÊN
CIA: 31/12/2008. MODALIDADE: Pregão 
34-2008. PROPONENTES: 07 
Macatuba, 23 de junho de 2.008 
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito 
Municipal

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO 79-2008
PROC: 71-2008 - CONTRATANTE: Pref. 
M. Macatuba - CONTRATADA: DC ELE
TRÔNICA LTDA - VALOR: R$ 3.668,00
- ASSINATURA: 23.06.08 - OBJETO: 
aquisição de equipamentos de informática, 
entrega única no prazo de 30 dias a contar 
da assinatura do contrato. VIGÊNCIA: 
31/12/2008. MODALIDADE: Pregão 34
2008. PROPONENTES: 07 
Macatuba, 23 de junho de 2.008 
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito 
Municipal

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO DO CONTRATO 80-2008
PROC: 71-2008 - CONTRATANTE: Pref. 
M. Macatuba - CONTRATADA: L. P. ZI- 
GLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
ME - VALOR: R$ 3.708,00 - ASSINATU
RA: 23.06.08 - OBJETO: aquisição de equi
pamentos de informática, entrega única no 
prazo de 30 dias a contar da assinatura do 
contrato. VIGÊNCIA: 31/12/2008. MODA
LIDADE: Pregão 34-2008. PROPONEN
TES: 07
Macatuba, 23 de junho de 2.008 
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito 
Municipal

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO DO CONTRATO 80-2008
PROC: 71-2008 - CONTRATANTE: Pref. 
M. Macatuba - CONTRATADA: MAURÍ
CIO SGAVIOLI ROCCHI ME - VALOR: 
R$ 5.165,00 - ASSINATURA: 23.06.08 - 
OBJETO: aquisição de equipamentos de in
formática, entrega única no prazo de 30 dias 
a contar da assinatura do contrato. VIGÊN
CIA: 31/12/2008. MODALIDADE: Pregão 
34-2008. PROPONENTES: 07 
Macatuba, 23 de junho de 2.008 
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito 
Municipal

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES 

EXTRATO ALTERAÇÃO 1 CONTRA
TO 35-2008 (Originário Pregão 06-2008) 
FINALIDADE: rescisão parcial do contrato 
com as penalidades cabíveis, em decorrên
cia da não entrega de 200.000 comprimidos 
de Enalapril 10mg. VALOR: suprimir no 
contrato R$ 3.600,00. CONTRATANTE: 
Município de Macatuba. CONTRATADO: 
VALE COMERCIAL LTDA. OBJETO 
(do contrato): aquisição de medicamentos. 
FUND. LEGAL: Art. 77, 78 incisos I e II, e 
79 inciso I, da Lei 8666/93. ASSINATURA: 
23.06.2008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito 
Municipal

CORCRIL PINTURAS E CO
MERCIO LTDA, torna publico 
que recebeu da CETESB a Li
cença de Operação N° 7002774, 
valida até 14/06/2011, para TRA
TAMENTO de SUPERFÍCIE 
POR MEIO DE JATEAMENTO 
SERVIÇO DE à RUA JULIO AN- 
DREOLLI, 200, DISTR. INDUS
TRIAL, LENCOIS PAULISTA.

Nome:
Cidade:
Texto do classificado:

grátis!
RG:
Fone:

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

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

Veículos
Imóveis

• Novos/Usados

Empregos
Serviços
Diversos

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



M A C A T U B A

Cidadania e diversão
Ação solidária da prefeitura de Macatuba realizou prestação de serviços no Terminal Rodoviário Fernando Valezi Filho

Fernanda Benedetti Jornal O ECO

Cerca de 4 mil pessoas foram conferir o show de André & Matheus Parceria com a Efac cortou aproximadamente 200 cabelos de graça Para os pequenos, atração foram as atividades do 'Criança Feliz'

Ká tia  Sartori

Um final de semana para 
cuidar da aparência, conferir 
como anda a saúde, botar a do
cumentação em dia e para se 
divertir. A Prefeitura de Macatu- 
ba realizou no sábado 21 mais 
um dia de 'Ação de Cidadania', 
com serviços como corte de ca
belo gratuito, posto para tirar

RG, realização de exames como 
medição de pressão arterial e 
teste de glicemia, exposição de 
artesanato e apresentações de 
dança. Profissionais e alunos 
da Efac (Escola de Formação e 
Aperfeiçoamento de Cabelei
reiros) cortaram cerca de 200 
cabelos gratuitamente.

Para as crianças, ainda teve 
o projeto 'Criança Feliz'. Parti

ciparam profissionais das se
cretarias de Educação, Saúde, 
Cultura e Assistência Social. 
As atividades aconteceram no 
Terminal Rodoviário Fernan
do Valezi Filho. Fechando a 
programação, teve show da 
dupla lençoense André & Ma
theus, com público de quatro 
mil pessoas, segundo informa
ções da Polícia Militar.

As atividades fazem parte 
da programação de aniversá
rio de Macatuba. O município 
completou 108 anos no dia 13 
de junho. As festividades se
guem até o final do mês.

No domingo 22, a progra
mação de aniversário teve dois 
eventos esportivos. O primei
ro foi o passeio ciclístico, que 
envolveu mais de 200 pessoas,

a maioria crianças. Os ciclistas 
pedalaram pela zona rural do 
município até o Rio Lençóis e 
conheceram o processo da usi- 
ninha da CPFL Energia.

Na parte da tarde, o desta
que foi o jogo amistoso entre 
os veteranos do Corinthians 
e a seleção de Macatuba. Os 
visitantes levaram a melhor e 
venceram o confronto por 7 a

2. Como o ingresso para a par
tida era um quilo de alimento 
não perecível, a organização 
estima ter arrecadado cerca 
de três toneladas de comida. 
Fechando a programação da 
semana, ainda teve show com 
a banda Quinta Avenida, tam
bém no Terminal Rodoviário. 
Segundo a PM, três mil pesso
as assistiram à apresentação.

a m i s t o s o

Master do Corinthians goleia 
Veteranos de Macatuba

Fernanda Benedetti

Sete a dois. Este foi pla
car da partida entre máster 
do Corinthians e Veteranos 
de Macatuba. A equipe co- 
rintiana, comandada por 
Vaguininho, saiu vencedo
ra. O jogo em comemora
ção aos 108 anos de Ma
catuba aconteceu na tarde 
de domingo 22, no estádio 
municipal Amadeu Artioli. 
O gol de placa foi dos tor
cedores, que segundo os 
organizadores do evento 
doaram três toneladas de 
alimentos. As doações vão 
para as entidades assisten- 
ciais do município.

Entre os astros alvine- 
gros estavam João Paulo 
(ex-Guarani e Seleção Bra
sileira), Ezequiel, Nilson, 
Juarez e Zenon.

A partida foi movimen
tada e a equipe corintiana 
teve todo o domínio. A 
equipe de Macatuba, co
mandada pelo técnico Tota 
Carpanezi, foi montada a 
20 dias do jogo e realizou 
apenas dois treinos. Já a

Veteranos do Corinthians venceram amistoso contra Macatuba no domingo, pelo placar de 7 a 2

equipe do Corinthians, abriu 
o placar aos cinco minutos da 
primeira etapa com Juarez, de 
cabeça, que aproveitou a bola 
alçada na área pelo jogador 
João Paulo. O segundo foi 
gol contra, marcado pelo za-

gueiro macatubense Passini, 
aos 10 minutos. O primeiro 
tempo terminou em 2 a 0 pa
ra o Corinthians.

Na etapa final a equipe co- 
rintiana deu um passeio em 
campo. Com belas jogadas, o

time corintiano marcou mais 
cinco gols, concluídos por 
Juarez, João Paulo e Nilson, 
que fuzilaram a rede duas 
vezes cada um. Os jogadores 
Amauri e Zeca diminuíram 
para Macatuba.

p i r a t i n i n g a

o p o s iç ã o
No último sábado, os 

partidos que vão apoiar 
a candidatura do ex- 

prefeito Amarildo Garcia 
Fernandes (PSDB) para o 
cargo hoje ocupado pelo 

prefeito José Pio de Oliveira 
(PT), o Peixeiro, fizeram 

convenção. O empresário 
Rubens Antonio da Silva 

(PMDB), o Rubinho, estréia 
na política como vice de 
Amarildo. Isto porque o 

presidente da Câmara, 
Adriano Romualdo de 
Oliveira (PSDB), mais 

cotado para a vaga de 
vice, abriu mão em prol de 

uma coligação mais forte 
do grupo de oposição.

Sandro Bola oficializa 
candidatura a prefeito

Divulgação

No sábado 21, o vereador 
e presidente da Câmara de Pi- 
ratininga, Carlos Alessandro 
Franco Borro de Matos (PS
DB), o Sandro Bola, saiu da 
convenção de seu partido co
mo pré-candidato a prefeitura 
do município. O também ve
reador Jair Gonçalves Guedes 
Júnior (PR), o Jair do Bar, será 
o vice. A decisão da convenção 
confirma notícia veiculada pe
lo O ECO no último sábado.

A chapa denominada 
"União por Piratininga" tam
bém terá apoio do PSB local 
e irá concorrer com 16 candi
datos a vereador. A convenção 
municipal que ratificou a co
ligação dos três partidos -  PS
DB, PR e PSB -  contou com a 
participação do deputado es
tadual Pedro Tobias.

Sandro Bola disse que está 
confiante. "Nossas perspecti
vas são as melhores possíveis. 
Resta agora esperar a definição 
de quem serão nossos adversá
rios para traçarmos uma estra
tégia rumo a vitória", afirma. 
O prefeitável diz que a priori
dade de seu governo, caso seja 
eleito, será a saúde e o estímu
lo a cultura.

O cenário político em Pira- 
tininga está bastante compli
cado. Especula-se a formação

Sandro Bola é pré-candidato 
a prefeito e terá como vice na 
disputa o colega Jair do Bar

de uma chapa branca com o 
apoio da prefeita Silvia Men
des (PV) que só irá lançar can
didatos para a Câmara Munici
pal. Devido à rejeição de suas 
contas de 2003, o ex-prefeito 
Odail Falqueiro (PTB) aguar
da uma decisão da Justiça pa
ra registrar sua candidatura. A 
maioria dos partidos de Pirati- 
ninga realiza suas convenções 
na próxima sexta-feira, dia 27.

b o r e b i

PMDB lança Manoel Frias a prefeito
Os correligionários do 

PMDB de Borebi definiram 
em convenção, no último 
domingo, dia 22, que Ma
noel Frias Filho (PMDB) é 
o candidato que irá dispu
tar o cargo de prefeito con
tra o ex-prefeito Antonio 
Carlos Vaca (PSDB), que já 
oficializou sua candidatu
ra. "Temos boas chances e 
o povo está mais confiante 
este ano", diz Frias.

A convenção do PMDB 
deveria acontecer junta
mente com a do PR para 
oficializar o nome de Elias 
Siqueira (PR) como vice, 
mas atrasos na documenta
ção do partido impediram 
sua realização. A convenção 
foi remarcada para o dia 29. 
O PMDB também oficiali
zou a candidatura de oito 
candidatos à Câmara de Ve
readores de Borebi.



Rua XV de Novembro, 06 
Centro - Lençóis Paulista

COM AS LAMPADAS
FLUORESCENTE
COMPACTA

A MARCA DA QUALIDADE
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^ 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.
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E  PROM OCIONAIS

3264 3088
15 de novembro, 53

Auto Elétrica Rogério
Serviços Elétricos em GeralXÜ dllOS
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