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Zezo desiste de candidatura a 
prefeito e quer vaga na Câmara
Ex-prefeito chegou na convenção como principal opositor de Coolidge e saiu como candidato a vereador

José Gino Pereira Neto 
(PSC), o Zezo, desistiu de dis
putar a cadeira de prefeito de 
Macatuba nas eleições de ou
tubro. A definição saiu no do
mingo 29, durante a convenção 
de seu partido. Justificando a 
desistência por falta de recursos

para fazer uma campanha ade
quada, Zezo preferiu disputar 
uma vaga na Câmara de Vere
adores. O PSC saiu da conven
ção coligado com o PTB e pro
metendo dar apoio a um outro 
candidato: o Professor Júlio Cé
sar de Assis Duarte (PSB), que

já oficializou sua candidatura 
em chapa única com Edmilson 
Alves Ferraz, o Molequinho. 
Zezo, que governou Macatuba 
entre 2001 e 2004, era o princi
pal opositor de Coolidge Her- 
cos Júnior (PMDB), que tenta a 
reeleição. Segundo o presidente

do PSC em Macatuba, Everaldo 
Andrade, o objetivo do partido 
para as eleições municipais é 
renovar e fortalecer a oposi
ção na Câmara de Vereadores. 
Procurado pelo jornal O ECO, 
Professor Júlio se disse surpreso 
com a decisão do PSC em de-

sistir da candidatura de Zezo, 
mas informou que o apoio será 
bem vindo. O PP também rea
lizou convenção no domingo 
29, optou por coligação com 
o PHS mas, por enquanto, 
não apóia nenhum dos candi
datos a prefeito. ►► Página A5
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Candidatos oficializam chapas e Jessé Luqueto entra na disputa
Divulgação Fernanda Benedetti

Bel, Luiz Carlos e Marise se abraçam durante a convenção

Candidatos a prefeito em 
Lençóis Paulista oficializaram 
suas chapas em convenções re
alizadas no último final de se
mana. O registro das candida
turas de prefeito deve ser feito 
até o dia 5 de julho. Lençóis te
rá quatro candidatos a prefeito: 
Izabel Cristina Campanari Lo- 
renzetti (PSDB), a Bel, Ailton 
Tipó Laurindo (PV), Luís Car
los Maciel (PHS), o Coquinha, 
e Jessé Marques Luquetto (PP), 
que resolveu entrar no pleito 
na última hora. Na campanha 
majoritária que irá definir o no-

vo prefeito da cidade, duas co
ligações se destacam. Na chapa 
de apoio à continuidade da po
lítica do atual prefeito José An- 
tonio Marise (PSDB), Bel/Luiz 
Carlos Trecenti (DEM) estão 
juntos com oito partidos: PS
DB, DEM, PTB, PPS, PR, PRB, 
PMN e PSC. Já a coligação que 
defende uma oposição a Ma- 
rise, liderada por Tipó e Pala- 
made de Jesus Consalter Júnior 
(PMDB) conta com a partici
pação de outros oito partidos: 
PV, PMDB, PT, PSDC, PTN, PC
do B, PSB e PSL. ►► Página A2 Tipó e Palamede agradecem apoio dos partidos coligados
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B A R R A  B O N I T A

Convenções 
definem 
candidatos a 
prefeito

Barra Bonita já conta com 
cinco candidatos a prefeito: o ge
rente de marketing, Silvio Carlos 
Finato (PP), o petista Marcelo 
César Duarte Cavinato, o ex-pre
feito José Carlos de Melo Teixeira 
(PPS), o Nenê, e o atual prefeito 
padre Mário Teixeira (PC do B). 
Convenções marcadas para a 
noite de ontem poderiam definir 
mais uma chapa para as eleições 
de outubro. ►► Página A5

I G A R A Ç U

Guilherme 
Fernandes 
vai enfrentar 
Wamberto Picoli

►► Página A5

A R E I Ó P O L I S

Peixeiro faz 
votação e 
escolhe Antonio 
Franco para vice

►► Página A3

B O R E B I

PT rompe com  
PMDB e lança 
Mauro Pereira 
à prefeitura

►► Página A4

VIAGEM MAIS CARA A partir 
de hoje trafegar pelas rodovias 
paulistas está mais caro. O DER 
(Departamento de Estradas e 
Rodagens) autorizou reajuste 
dos pedágios em 5,57% - 
aumento calculado com base 
no IPCA (Índice de Preços ao 
Consumidor). Na praça de 
pedágio de Areiópolis, na rodovia 
Marechal Rondon (SP-300), a 
tarifa passa de R$ 7 para R$ 7,40. 
Já na praça localizada na rodovia 
Comandante João Ribeiro de 
Barros (SP-255), o pedágio passa 
de R$ 6,30 para R$ 7,10.

Fernanda Benedetti

PULA A FOGUEIRA! Reunir 
para dançar a quadrilha, comer 

pipoca e pular fogueira é 
tradição mantida pela escola 

municipal Eliza Pereira de 
Barros, que no sábado 28 

realizou sua tradicional festa 
junina. Nem o casamento 

caipira ficou de fora das 
festividades. A organização ficou 
por conta dos alunos da terceira 

e quarta série. Em toda região, 
o mês de junho foi marcado por 
festas em homenagens a Santo 
Antonio, São João e São Pedro, 

comemorado no dia 29.

Jornal O ECO

NO MELHOR DA IDADE No
sábado 28, a Secretaria de 
Assistência Social de Macatuba 
promoveu a 6® edição dos Jogos 
da Melhor Idade. Cerca de 300 
atletas das cidades de Barra 
Bonita, Macatuba, Igaraçu do 
Tietê, Jaú, representada pelo 
Caiçara Clube, São Manuel, 
Santa Maria da Serra, Botucatu, 
Campos Novos Paulista, 
Piratininga e Pederneiras fizeram 
parte das competições. Os 
macatubenses foram campeões 
no truco, vôlei masculino e 
atletismo. ►► Página A6

A G U D O S

Quadrilha 
invade casa 
e prende 
família

Em Agudos, três ho
mens armados e encapu- 
zados surpreenderam o 
morador de uma residên
cia no Jardim Márcia. O 
assalto aconteceu na ma
drugada do domingo 29. 
Os proprietários estavam 
se preparando para sair 
quando foram rendidos 
pelos ladrões. Eles foram 
trancados num quar
to nos fundos da casa e 
mantidos como reféns 
por algumas horas. Os 
ladrões reviraram toda 
a casa, levaram relógios, 
dinheiro e fugiram no 
veículo da família, um 
Astra. Segundo depoi
mento do proprietário, 
eles resolveram sair do 
quarto e pedir ajuda à 
polícia depois que a casa 
voltou a ficar em silêncio. 
O  veículo foi encontrado 
em um canavial na vici- 
nal Agudos-Bauru. A po
lícia ainda não tem pista 
dos ladrões. Na manhã 
de ontem, um homem 
foi preso em flagrante 
tentando levar uma peça 
de picanha de um super
mercado na avenida Rui 
Barbosa, em Agudos. ►► 
Página A3
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Agora é oficial
As convenções partidárias realizadas no final de semana foram marcadas por 

diversas alianças e muita emoção; Lençóis Paulista terá quatro candidatos a prefeito

Arquivo Fernanda Benedetti/O ECO

Paulo Eduardo Tonon

Neste final de semana, a 
maioria dos partidos de Len
çóis Paulista realizou suas 
convenções para oficializar os 
candidatos que irão concorrer 
nas eleições do próximo dia
5 de outubro. O registro das 
candidaturas de prefeito deve 
ser feito até o dia 5 de julho. 
Segundo a chefe do Cartório 
Eleitoral de Lençóis Paulista, 
Maria Carolina Alonso, os 
diretórios municipais pode 
indicar candidatos até o dia
6 de agosto para vagas rema
nescentes. Lençóis terá quatro 
candidatos a prefeito: Izabel 
Cristina Campanari Lorenzet- 
ti (PSDB), a Bel, Ailton Tipó 
Laurindo (PV), Luís Carlos 
Maciel (PHS), o Coquinha, e 
Jessé Marques Luquetto (PP).

Na campanha majoritária 
que irá definir o novo prefeito 
da cidade, duas coligações se 
destacam. Na chapa de apoio 
à continuidade da política 
do atual prefeito José Anto- 
nio Marise (PSDB), Bel/Luiz 
Carlos Trecenti (DEM) estão 
juntos com oito partidos: PS
DB, DEM, PTB, PPS, PR, PRB, 
PMN e PSC.

Já a coligação que defen
de uma oposição a Marise, 
liderada por Tipó e Palama- 
de de Jesus Consalter Júnior 
(PMDB) conta com a parti
cipação de outros oito par
tidos: PV, PMDB, PT, PSDC, 
PTN, PC do B, PSB e PSL.

Coquinha segue sozinho 
com o seu partido nesta dis
puta polarizada. Ele tem co
mo vice Osvaldo Cardoso, 
também do PHS.

Na tarde de ontem, Jes- 
sé Marques Luquetto (PP) 
anunciou que será candida
to a prefeito. A decisão saiu 
depois da convenção, que 
aconteceu no último sábado. 
"Nosso partido decidiu não 
apoiar ninguém, então nós 
vamos para a luta sozinho 
para ver que gosto tem", disse 
o candidato. Jessé tem como 
vice Alexandre da Silva e disse 
que a saúde municipal e o de
semprego foram os principais 
motivadores do lançamento 
de sua candidatura. "A cidade 
está bonita, mas está faltando 
emprego", completa.

Divulgação

CHAPA

BEL E LUIZ CARLOS
Conta com o apoio de
PSDB, DEM, PTB, PPS, PR, PRB, PMN
e PSC.

Coligação para vereador
PSDB/ DEM
PMN/PSC
PTB/PRB
PR/PPS.

TIPÓ E PALAMADE
Conta com o apoio de

PV, PMDB, PT, PSDC, PTN, PC do B, 
PSB e PSL

Coligação para vereador
PV/PT
PMDB/PTN
PSDC/PC do B/PSB/PSL

COQUINHA E CARDOSO
Base formada só pelo PHS

JESSÉ E ALEXANDRE
Base formada só pelo PP

EU QUERO MAIS
p a r a  len ç ó is
Tipó e Palamede anun
ciaram o slogan da cam
panha no domingo, du
rante as convenções. "Eu 
quero mais para Lençóis" 
se propõe a oferecer aos 
lençoenses outras alterna
tivas. A dupla disse que a 
campanha ganha as ruas 
na semana que vem e que 
vão trabalhar 21 horas por 
dia a base de saúde, sola de 
sapato e saliva.

COQUINHA Já o PHS, que oficializou a candidatura de Coquinha/ 
Cardoso na noite de sexta-feira 27, apostou em um clima mais inti- 
mista para sua convenção. Os correligionários do partido eram rece
bidos pelo próprio candidato e apenas assinavam a lista de presença 
para registrar sua indicação. Pelo partido também devem concorrer 
dois candidatos a vereador, que até o fechamento desta edição ainda 
não haviam sido definidos.

Fernanda Benedetti

LENÇÓIS É t u d o  d e  BOM Com este nome da coligação e slogan da campanha, Bel e Luiz Carlos 
receberam os correligionários nas convenções realizadas no domingo 29. Com discurso de que vão 
continuar com o conceito de administração implantado por Marise, os prefeitáveis disseram que vão 
colocar nas ruas uma campanha limpa.

Fernanda Benedetti

NOVIDADE Na manhã de sábado 28, o PP fez convenção, mas a 
decisão de Jessé Marques Luquetto (PP) oficializar sua candidatura a 
prefeito de Lençóis Paulista saiu ontem. O nome da coligação ainda 
não foi definido e apenas um candidato a vereador deve ser lançado. 
O nome mais cotado é o do ex-prefeito José Prado de Lima, o Pradi- 
nho. Jessé tem como candidato a vice Alexandre da Silva.

Especial para FUVEST.VUNESP, TURMAS:
NOITE SEMI

'̂ a ç ã o

início 6/Ago^ 3264-7726

Campeão de Aprovação nas Públicas
Nós protegemos o seu patrimônio e a saúde de sua família 
das intempéries do meio ambiente com soluções para construção 
civil, pavimentação de ruas e estradas, e fins industriais.

A Lwart Química
faz parte do seu dia-a-dia.

Valorizando o homem, 
construindo o futuro.
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Bloco de oposição
Zezo desiste de candidatura a prefeito e decide disputar vaga na Câmara de Vereadores; 

oposição se une em favor de Professor Júlio e contra a reeleição de Coolidge

Kátia Sartori
Jornal O ECO

O prefeito de Macatu- 
ba, Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB), que tenta a reeleição 
em outubro, terá apenas um  
adversário nas urnas, o Profes
sor Júlio César de Assis Duarte 
(PSB). O ex-prefeito José Gi- 
no Pereira Neto (PSC), o Ze- 
zo, desistiu da candidatura de 
prefeito e vai tentar uma vaga 
na Câmara de Vereadores. O 
partido de Zezo vai dar apoio 
à candidatura do Professor Jú
lio. Coolidge vai tentar a ree
leição repetindo a chapa na 
qual foi eleito em 2004, com 
a tucana Maria Lucilla Nunes 
Gouveia. A base de apoio de 
Coolidge conta ainda com o 
PT, DEM, PPS, PV e PR.

"Na ata da convenção não 
foi declarado o apoio, mas 
acho até natural que os nos
sos candidatos peçam voto 
para o Professor Júlio. O que 
nós queremos para o próximo 
mandato é uma Câmara mais 
independente, uma Câmara 
com capacidade de legislar", 
declarou o presidente do par
tido em Macatuba, Everaldo 
Andrade. O PSC saiu da con
venção de domingo coligado

Zezo saiu da convenção do PSC como candidato a vereador

com o PTB e vai lançar 18 
candidatos à Câmara de Vere
adores.

"Achei melhor não sair", ex
plicou Zezo. Antes da conven
ção, entretanto, Zezo mantinha 
o discurso de pré-candidato.

A informação de que Zezo 
poderia abrir mão da candida
tura a prefeito já circulava nos 
bastidores, mas a definição só 
saiu mesmo na convenção. O 
principal argumento é que o 
partido não teria recursos sufi
cientes para fazer a campanha. 
"Sabemos que o atual prefeito

está bem nas pesquisas, mas 
nós temos argumentos para 
contestar as melhoras na ci
dade que ele (Coolidge) tanto 
fala. Além disso, acredito que 
consigo transferir boa par
te dos votos que seriam para 
mim para o Professor Júlio", 
comentou Zezo. O ex-prefei
to governou Macatuba entre 
2001 e 2004 e aposta que ain
da mantém um bom eleito
rado. Novas reuniões devem 
definir a forma de apoio.

Procurado pelo jornal O 
ECO, Professor Júlio se dis-

se surpreso com a decisão do 
PSC em desistir da candida
tura de Zezo, mas informou 
que o apoio será bem vindo. 
"Eu esperava que eles lanças
sem candidato. Para mim é 
uma surpresa. O apoio é bem- 
vindo". Em Macatuba, o PSB 
abriu mão de coligações e vai 
com uma chapa puro sangue. 
O vice do Professor Júlio já 
foi definido há mais de uma 
semana: é Edmilson Alves Fer
raz, o Molequinho.

BLOCO n eu t r o
Quem também realizou a 

convenção municipal no do
mingo 29, em Macatuba, foi 
o PP. O partido chegou a co
gitar a possibilidade de lançar 
o nome do escrivão de Polícia 
Civil, Tarcísio Mateus Abel, 
para prefeito, mas a exemplo 
de Zezo, Tarcísio vai disputar 
apenas uma vaga na Câmara 
de Vereadores. O PP saiu da 
convenção coligado com o 
PHS e adotando uma postura 
de neutralidade. Segundo Tar
císio, novas reuniões devem 
definir se a coligação declara 
apoio a algum dos candidatos 
a prefeito. A coligação vai lan
çar 18 candidatos a vereador.

a r e i o p o l i s

Peixeiro define Antônio Franco como seu vice
Em convenção realizada 

na manhã do último domin
go, Antônio Franco (PT) foi 
escolhido como candidato 
a vice-prefeito para concor
rer na chapa do atual pre
feito José Pio de Oliveira, o 
Peixeiro (PT). Ele disputou 
a vaga com o vereador Luiz 
Antônio Pedroso (PDT) e 
Dinister Bronel (PRB). O 
atual vice-prefeito, Antonio 
Marcos dos Santos (PT), o 
Tony, que era um dos no
mes cotados para encabeçar 
a chapa, desistiu da disputa 
alegando motivos pessoais 
e profissionais. A coligação 
que apóia a reeleição de 
Peixeiro é formada por PT, 
PTB, PDT, PR e PRB.

Franco tem 50 anos e é 
conhecido na cidade por 
ser proprietário de uma pa-

Jornal O ECO

Antônio Franco e Peixeiro; vice foi escolhido em votação informal

daria. Seu histórico político 
incluiu dois mandatos como 
vereador. "Eu fiquei muito fe
liz por ter sido escolhido em

um processo democrático pa
ra ser o candidato a vice-pre- 
feito na chapa do Peixeiro", 
comentou.

Peixeiro terá pelo me
nos mais um adversário 
nas urnas em outubro. O 
ex-prefeito Amarildo Garcia 
Fernandes (PSDB) que tem 
Rubens Antonio da Silva 
(PMDB) como vice. A coli
gação 'Unidos por Areiópo- 
lis' ainda tem DEM, PV, PSB, 
PSC e PPS. O PP de Areiópo- 
lis ainda não definiu apoio.

Na convenção de do
mingo, como não havia 
acerto prévio entre os par
tidos, Franco foi escolhido 
a partir de uma eleição in
formal. Todos os presentes 
puderam votar. Cerca de 
90 pessoas ocuparam as ca
deiras do Legislativo para 
acompanhar a convenção. 
A idéia de organizar a vota
ção foi de Peixeiro e acabou 
aceita pelos candidatos.

NOTAS POLICIAIS

p r a z o  d e  v a l id a d e
Em operação de trânsito, 

no domingo 29, a Polícia 
Militar de Lençóis Paulista 
recolheu três motos e apre
endeu três CNHs (Carteira 
Nacional de Habilitação) na 
rua Nove de Julho. As três 
CNHs estavam vencidas. 
Já as motocicletas estavam 
com a documentação irre
gular e foram encaminha
das ao pátio da Ciretran.

t r o m b a d a
No sábado 28 uma m o

to trombou com um cami
nhão no Jardim Príncipe 
em Lençóis Paulista. Segun
do a Polícia Militar, o m o
tociclista, de 19 anos, per
deu o controle da moto e 
se chocou com o caminhão 
estacionado na rua. Ele foi 
encaminhado ao pronto- 
socorro. Já sua moto foi

apreendida por estar com o 
licenciamento vencido.

c o n t r a b a n d o
A Polícia Militar de Bar

ra Bonita, apreendeu 3.850 
pacotes de cigarros de di
versas marcas no Jardim 
dos Ipês na sexta-feira 27. A 
polícia recebeu uma denún
cia anônima e prendeu seis 
pessoas acusadas de contra
bando e descaminho. Na 
ação a polícia abordou dois 
veículos e ao fazer a revista 
encontrou 800 pacotes em 
um carro e mais 50 no ou
tro. A polícia se dirigiu a ca
sa de um dos envolvidos e 
encontrou um terceiro car
ro, com mais três mil paco
tes. As mercadorias foram 
encaminhadas à Polícia Fe
deral de Bauru. Os acusados 
foram levados para a cadeia 
de Duartina.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Leandro Orsi Brandi, Diretor Administrativo da Prefeitura Municipal de Len
çóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são confe
ridas 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 157 de 30.06.2008.................Exonera Miguel Afonso Pelegrin do
cargo de Diretor de Agricultura e Meio Ambiente.
Decreto 158 de 30.06.2008.................Nomeia Benedito Luiz Martins para o
cargo de Diretor de Agricultura e Meio Ambiente, CC-070.
Decreto 159 de 30.06.2008.................Nomeia João Carlos de Oliveira para a
função gratificada de Encarregado de Equipe, FG-015.
Portaria 437 de 30.06.2008........................Designa Cézar Aparecido Sampaio
para exercer o cargo de Diretor de Obras e Urbanismo no período de 2 a 11 de 
julho de 2008.
Portaria 438 de 30.06.2008.......................Designa Roberval Vera Dias para
exercer a função de Coordenador de Trânsito e Sistema Viário no período de 7 
de julho a 5 de agosto de 2008.
Portaria 439 de 30.06.2008.......................Nomeia Wagner Coelho Pinto para
o cargo de Agente de Serviços Urbanos.
Portaria 440 de 30.06.2008.......................Nomeia Eliani Pedroso Medola para
o cargo de Agente da Conservação e Limpeza.
Portaria 441 de 30.06.2008.......................Nomeia Teresa Leite de Lima para o
cargo de Agente da Conservação e Limpeza.
Portaria 442 de 30.06.2008...................... Nomeia Luciana da Silva para o car
go de Agente da Conservação e Limpeza.
Portaria 443 de 30.06.2008.......................Nomeia Emerson Ricardo Rodri
gues Prado para o cargo de Motorista.
Portaria 444 de 30.06.2008.......................Nomeia Simone Aparecida Cordeiro
para o cargo de Agente da Conservação e Limpeza.
Portaria 445 de 30.06.2008.......................Nomeia Cecília dos Santos Gonçal
ves para o cargo de Agente da Conservação e Limpeza.
Portaria 446 de 30.06.2008.......................Nomeia Ivone Rodrigues Elias de
Freitas para o cargo de Agente da Conservação e Limpeza.
Portaria 447 de 30.06.2008.......................Nomeia Cristiane Aparecida de Mo
raes para o cargo de Agente da Conservação e Limpeza.
Portaria 448 de 30.06.2008.......................Nomeia Cássia Cândido para o car
go de Monitor de Creche.
Portaria 449 de 30.06.2008.......................Nomeia Paulo José Dalaqua para o
cargo de Agente Administrativo.
Portaria 450 de 30.06.2008.......................Nomeia Bruna Santos de Barros
para o cargo de Monitor de Creche.

Lençóis Paulista, 30 de junho de 2008.

Leandro Orsi Brandi 
Diretor Administrativo

Publicado no jornal O Eco, no dia 1° de Julho de 2008. Na página A3. 
Valor da publicação R$ 191,00.
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E D I T O R I A L

Tudo pronto para a disputa
As cartas estão na mesa e os 

candidatos de olho nos eleito
res. Na região, salvo raras ex
ceções como em Barra Bonita, 
todos os candidatos a prefeitos 
já estão definidos. Já os verea
dores ainda ganham um fôlego 
extra nesta semana. Uma olhada 
geral mostra como andam os 
políticos. Em algumas cidades, 
a campanha será polarizada em 
dois candidatos. Já em outras, 
tem candidato demais.

Em Lençóis Paulista, os elei
tores vão poder escolher entre 
quatro candidatos. Apesar do 
número, a eleição deve ficar po
larizada entre Bel e Tipó. Já em 
Macatuba, há uma economia no 
número de candidatos. O prefeito 
Coolidge Hercos Júnior (PMDB) 
vai às urnas com tranqüilidade. 
Seu principal adversário político, 
o ex-prefeito José Gino Pereira 
Neto (PSC), o Zezo, decidiu que 
concorre a uma vaga no Legisla
tivo, com grandes chances de se 
eleger vereador. O Professor Júlio 
César Assis Duarte (PSB), que se 
lançou na política como uma 
nova opção, terminou a semana 
sendo o centro das atenções, ao 
receber o apoio de Zezo.

O mesmo aconteceu em 
Areiópolis que vai ter apenas 
dois candidatos. Em Barra Bo
nita, o número de candidatos 
pode chegar a seis. Em Agudos, 
outros quatro buscam a vaga de 
prefeito. A equação se repete em 
outros municípios.

Mas, pelo que se pode obser
var, as prefeituras vão ficar nas 
mãos de situação ou oposição. 
A terceira via tem muita dificul
dade em conseguir apresentar 
suas propostas. Sem estrutura 
financeira, muitos candidatos

acabam ficando pelo caminho.
Se por um lado ter candidato 

demais é bom, por outro não. O 
eleitor ter opções para escolher é 
a parte boa e referenda o processo 
democrático. Já quando o núme
ro de candidatos é alto, podem 
ocorrer algumas situações singu
lares, onde nem sempre o eleito 
está preparado para o cargo.

Divagações a parte, o impor
tante é o eleitor se conscientizar 
que o voto não tem preço. Não 
se pode trocar voto por cesta bá
sica, material de construção e o 
pagamento de contas. Nem sem
pre o candidato que se apresenta 
mais 'bonzinho' é o melhor pa
ra governar a cidade. O prefeito 
precisa ter em mente que tem 
que governar para melhorar as 
condições de vida do seu povo. 
Os vereadores, que não possuem 
o poder da caneta, devem estar 
atentos e sempre buscar alterna
tivas para melhorar o que se tem 
e sugerir melhorias.

O vereador tem imunidade 
parlamentar para poder cobrar 
dos prefeitos o que é melhor pa
ra a coletividade. Infelizmente, 
não é isso o que temos visto nas 
câmaras da região. Tem vereador 
que se especializou em usar a 
tribuna para falar mal de outras 
pessoas, ofender sem dar a chan
ce de que o outro possa revidar. 
O Jornal O ECO sabe bem disto. 
Conhecemos muitos vereadores 
que ao invés de se preocuparem 
em resolver o problema mos
trado pelo jornal, faz o inverso. 
Critica o veiculo de comunica
ção. Este é um dos conceitos que 
precisam ser melhorado nestas 
eleições. Eleitor, procure votar 
em quem você conhece. A dica 
é antiga, mas funciona.

C A R T A
Quando se fala em melhoria 

na educação, nota-se que elas 
têm acontecido nas partes exter
nas das escolas, no prédio, no 
suprimento de materiais e nada 
se faz em relação ao interno, ao 
que verdadeiramente interessa, 
que é o crescimento do ser hu
mano. Quando a própria Secre
taria da Educação escreve "enci- 
no" alegando erro de digitação, 
podemos perceber que hoje, 
com a linguagem do computa
dor, não tem problema escre
ver errado, o que importa é que 
entendemos o que está escrito. 
Só que a sociedade nos cobra o 
"Correto", nos concursos, nos 
vestibulares. Em toda nossa vida, 
aprendemos que a educação for
mal nos cobra "o correto", isso 
faz parte da cultura de um país. 
E, quando alguma coisa de es
pecial acontece nas escolas, não 
se divulga, passando a idéia, da 
obrigação de fazer corretamente. 
O que falta nas escolas é incen
tivo. Incentivo para o professor 
e para os alunos. Incentivo para 
melhorar a capacidade de cada 
ser humano que passa pela esco
la. Muitos terão apenas na esco
la a oportunidade de crescer co
mo pessoa, com conhecimentos 
adequados para disputar vagas, 
para melhorar de vida. Na últi
ma prova realizada pela Secreta
ria da Educação, uma aluna de 
escola estadual, da 8® série, rece
beu 10 na redação, tendo deixa
do de acentuar apenas algumas 
palavras. E como incentivo para 
que ela continue a escrever bem 
e comece a acentuar as palavras, 
faço questão de reproduzir:

Prova: SÃO PAULO FAZ ES
COLA

Redação: Redija uma carta 
para um amigo ou parente ex
plicando quais são as atrações 
turísticas de sua cidade. Exem
plifique com indicações do pa

trimônio natural e cultural e de 
que forma são conservados e 
visitados.

Título: Um convite para 
Lucca

'Lucca, adorei saber que você 
virá passar uns dias em minha 
casa, confesso que fiquei surpre
sa com seu interesse nos pontos 
turísticos de Lençóis Paulista, e 
faço questão de escrever a todos 
que me lembro.

Aqui em Lençóis temos o 
Museu Alexandre Quito, a Bi
blioteca Municipal Orígenes 
Lessa e a Concha Acústica, esses 
são nossos maiores Patrimônios 
Culturais. Para quem gosta de 
agitação, a Facilpa é uma das 
melhores opções e bate certi- 
nho com os dias que você esta
rá aqui, do dia 24 de abril até o 
dia 4 de maio. Nessa edição, os 
organizadores capricharam na 
escolha dos shows, até mini ro
deio vai ter.

Nossa! Já estava me esque
cendo da Avenida Padre Salústio 
Rodrigues Machado, o ponto da 
galera. Parece meio estranho, 
mas aqui na cidade o Cemitério 
Paraíso da Colina virou ponto 
turístico, não tem como visitar 
Lençóis e não conhecer o cemi
tério, lá tem parquinho, lago, 
viveiro de pássaros, chafariz, e 
muito mais.

O turismo ecológico em Len
çóis Paulista está precário, mas 
pescar no Parque do Paradão até 
que é legal.

Espero que goste da carta e 
seja bem vindo a Cidade do Li
vro!'

De sua prima
Atenciosamente
Mayara Giacometti Gigioli, 

da Escola Estadual Leonina Al
ves Coneglian

Eliza de Fátima Borin Rócia é
Psicopedagoga e psicóloga
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ROJÃO
Começou com mais de 

uma hora de atraso, a con
venção que oficializou a 
candidatura de Ailton Tipó 
Laurindo (PV) e Palamede 
Consalter de Jesus Junior 
(PMDB), candidatos a pre
feito e vice em Lençóis Pau
lista. Diante da Câmara, um 
correligionário mais exalta
do soltava fogos de artifício 
em comemoração à coliga
ção de oposição.

ATAQUE
Tipó, em meio ao seu 

habitual discurso crítico, 
disparou até contra O ECO, 
durante sua convenção, no 
domingo 29. Segundo ele, a 
edição de sábado do jornal 
tentava ligar sua imagem a 
de ex-prefeitos da cidade. 
No momento de sua fala, 
dos nomes citados, apenas 
Dingo (sem partido) estava 
presente e foi chamado pe
lo candidato para receber os 
aplausos dos participantes.

ESPECIALISTAS
O candidato verde tam

bém lembrou que em sua 
equipe de campanha exis
tem 14 advogados que irão 
fiscalizar todas as atividades 
de campanha eleitoral. A vi
gilância, segundo ele, será 
feita 24 horas por dia. Em 
tom de ameaça, deixou claro 
que a vigilância inclui os veí
culos de comunicação. Seria 
um recado?

DERROTA
Tipó disse ainda que 

não irá tolerar a maldade e 
a mentira nesta eleição. Ele 
afirmou que admitiria a der
rota, como já fez outras ve
zes na Câmara quando por 
vezes votou sozinho, se esses 
métodos não forem utiliza
dos na campanha.

EMOÇÃO
Depois da alteração de 

nome do PFL, foi realizada a 
primeira convenção do par
tido com o nome de DEM 
em Lençóis. Na convenção, 
o empresário e presidente 
do partido, Luiz Carlos Tre- 
centi, se emocionou ao ser 
oficializado como o vice da 
candidata a prefeita Izabel 
Cristina Campanari Loren- 
zetti (PSDB), a Bel.

PODEROSAS
Luiz Carlos enalteceu a 

força das mulheres e disse 
que ao ouvir o discurso de 
Bel a platéia iria tremer. Du
rante a convenção, foi aberto 
o microfone para que todas 
as outras mulheres presentes 
também se manifestassem. 
Segundo levantamento do 
partido, aproximadamente 
metade dos eleitores do m u
nicípio são mulheres.

TÍPICO
Na noite de sábado, an

tes da oficialização da can
didatura, o presidente da 
Associação de Moradores da 
Cecap/Fiesp, Luciano Ma
cedo, convidou Bel e Luiz 
Carlos para participarem de 
uma festa de confraterniza
ção na sede da associação. O 
cardápio recheado de pratos 
típicos da culinária nordes
tina tinha até buchada de 
bode. Não se sabe se Bel ex
perimentou a iguaria.

SABIDO
O que é certo é que Bel es

tava acompanhada de seu ma
rido, João Carlos Lorenzetti, e 
dos tucanos, o prefeito José 
Antonio Marise e sua esposa, 
Joana, e do vereador Manoel 
dos Santos Silva, o Manezi- 
nho. Cerca de 300 pessoas 
participaram do evento.

NOVO
Ontem à tarde, Jessé Mar

ques Luquetto visitou o Jor
nal O ECO. O motivo não 
poderia ser outro que não as 
eleições de outubro. Ele veio 
anunciar sua candidatura 
a prefeito. Luquetto, que 
também é presidente do PP, 
estava acompanhado de seu 
vice, Alexandre Silva (PP).

DETALHE
Alexandre é irmão do 

presidente da Câmara, Nar- 
deli da Silva (PV), candi
dato à reeleição e um dos 
principais cabos eleitorais 
de Tipó. Com esta decisão, 
a família de Nardeli marca 
presença em três das quatro 
chapas de candidatos a pre
feito em Lençóis. Seu outro 
irmão, Benedito Edélcio da 
Silva (PRB), o Tinho, apóia 
a candidatura de Bel e tam 
bém quer uma vaga no Le
gislativo.

TRÍADE
Quem pensava que Bore- 

bi só contaria com dois can
didatos a prefeito - Manuel 
Frias Filho (PMDB) e Anto- 
nio Carlos Vaca (PSDB) - no 
pleito de outubro se enganou. 
O PT local que antes estava 
em negociação para integrar 
a chapa oposicionista ao lado 
de PMDB e PR, agora vai so
zinho. Em reunião realizada 
no último domingo o partido 
resolveu lançar Mauro Pereira 
como candidato a prefeito e 
Dorival da Silva Pinto como 
vice, além de quatro postu
lantes a vereador.

REJEITADO
Na verdade, não foi por fal

ta de vontade da parte do PT 
que ele não fez parte da coli
gação oposicionista. Segundo 
o próprio Mauro, integrantes 
dos dois partidos é que não 
concordaram com a coligação. 
Ele afirmou que o PMDB e o 
PR entenderam que o PT não 
somaria forças nessa junção. 
Ao contrário, ele poderia até 
tirar votos da chapa.

ELE MESMO
O final de semana reser

vou momentos de definição 
para a política de Agudos. O 
PMDB realizou sua conven
ção no sábado 28, na Câmara 
de Vereadores. Como já era 
esperado, o partido confir
mou a candidatura de Ever- 
ton Octaviani para a sucessão 
do prefeito José Carlos Octa- 
viani. Para compor a chapa, o 
nome escolhido como vice é 
do ex-diretor de Saúde, Altair 
Francisco da Silva, do mesmo 
partido. Além do PMDB, a co
ligação tem PP, PTB e PV.

QUATRO NOMES
Ao todo serão quatro 

candidatos na disputa em 
Agudos. O atual vice-prefeito 
Jaime Caputti (PR) sai com 
o ex-vereador Cândido Lau- 
reano Afonso (PR), o Can- 
dinho, como vice-prefeito. 
Candinho foi escolhido na 
convenção que aconteceu 
no domingo 29. O PR rece
be apoio do PPS, PSL, PSB. 
Outra adversária nas urnas 
e a primeira a lançar can
didatura é Odete Luciano 
(PSOL). Ela compõe chapa 
única com Manuel Lemes 
Lima, o Nécão do Saae.

"Eu escolho meu can
didato pelo plano de 
governo que ele oferece 
para a cidade. Também 
acompanho os noticiários 
sobre os candidatos pelos 
jornais".

Luiz Carlos do Santos,
digitador

"Eu escolho meu candi
dato pela personalidade 
dele. Eu procuro saber 
sobre ele, o interesse pela 
cidade, o que ele tem 
para oferecer que vai 
beneficiar o município, 
principalmente na área 
da cultura".

Silvana Purgano, 
digitadora

"Eu acompanho o candi
dato pelo que eles falam 
na mídia. As propostas 
apresentadas para as pes
soas de classe baixa, sobre 
educação e saúde. Porque 
todos falam que vai me
lhorar e nada fazem. E 
principalmente o que ele 
pode oferecer de melhor 
para nossa cidade".

Maria de Lourdes do 
Santos, autônoma

Começou nesta semana o recape da rua 13 de maio, no centro de Lençóis Paulista. A rua estava tomada por 
buracos e era alvo de reclamações dos motoristas. Na tarde de ontem funcionários trabalhavam na obra.

F R A S E

Na ata da 
convenção não 
foi declarado o 
apoio, mas acho 
até natural que os 
nossos candidatos 
peçam voto para o 
Professor Júlio. O 
que nós queremos 
para o próximo 
mandato é uma 
Câmara mais 
independente, 
uma Câmara com 
capacidade de 
legislar"
Everaldo Andrade, presidente 
do PSC de Macatuba, sobre a 
decisão do partido em não lan
çar candidato próprio a prefeito

P A R A  P E N S A R

"A política serve a 
um momento no 
presente, mas uma 
equação é eterna"

Albert Einstein
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b a r r a  b o n i t a

Congestionado
Barra Bonita já definiu cinco candidatos a prefeito; na noite de ontem, 

convenções poderiam indicar mais um

Da Redação
Carla Izeppe/Jornal da Barra & Igaraçu

Em Barra Bonita, o domin
go foi movimentado e tenso 
nos bastidores políticos. Co
mo alguns partidos ainda não 
tinham definido para que lado 
iriam, a corrida por coligações 
foi intensa. Até o fechamento 
desta edição, o PSDB, PSDC, 
PSC, PSB, DEM e PRTB ain
da não haviam definido seus 
apoios. As convenções devem 
oficializar se estes partidos 
lançarão mais um candidato. 
Uma coisa é certa. Barra Boni
ta terá no mínimo cinco can
didatos a prefeito

O gerente de marketing 
do escritório HRP Promoções 
Artísticas (do cantor Daniel), 
Silvio Carlos Finato (PP), será 
candidato a prefeito e terá co
mo vice a médica Isabel Mar- 
cato (PP). "Estamos fortes, 
firmes e colocaremos na rua 
uma campanha para renovar e 
buscar o desenvolvimento de 
Barra Bonita", destacou Fina- 
to. O PP terá o apoio do PR.

Outro que já definiu seu 
futuro nas eleições munici
pais é o petista Marcelo César 
Duarte Cavinato, que vai de 
chapa única e terá como vice 
o pedreiro Luiz Carlos Peia. 
"É um trabalhador, honesto, 
que vive de seu salário e tem 
tudo a ver com o Partido dos 
Trabalhadores", elogiou Cavi- 
nato. "Seremos uma opção de 
mudança para resgatar Barra 
Bonita".

O ex-prefeito José Carlos

Nenê e Zequinha vão reeditar a dobradinha das últimas eleições; Barra poderá ter seis candidatos

de Melo Teixeira (PPS), o Ne
nê, e o engenheiro José Luiz 
Ricci (PMDB), o Zequinha, 
vão reeditar a dobradinha que 
ficou em terceiro lugar na últi
ma eleição municipal e juntos 
terão o apoio de outros seis 
partidos: PTN, PTC, PHC, PV, 
PRB e PMN. Eles não foram 
encontrados para falar sobre 
a convenção realizada na ma
nhã de domingo na casa de 
Zequinha.

O atual prefeito padre Má
rio Teixeira (PC do B), também 
teve seu nome referendado

para tentar a reeleição em con
venção realizada no sábado pe
la manhã na Câmara dos Vere
adores. O prefeito tem o apoio 
do PSL e PDT e até o fechamen
to desta edição ainda não havia 
definido quem seria o seu vice. 
A dúvida está entre o ex-coor
denador do Cicrabb (Centro 
de Integração e Recreação da 
Criança de Barra Bonita), Wal- 
ter Bragion (PSL), e o jornalista 
Sandro Alponte (PDT).

O ex-prefeito Antonio Os
valdo De Luca (PSDC) reali
zou convenção ontem à noite

e provavelmente terá o apoio 
do PSDB e PSB, do vereador 
Antonio Marcos Gava Júnior. 
O médico Dimas de Sales Pai
va (PSDC) deve ser confirma
do como vice. Os dois foram 
eleitos em 2004 e cassados 45 
dias depois de empossados. 
Na época, Dimas era prefeito 
e De Luca vice.

Ainda não definiram o que 
fazer o médico Celso Aranha 
(PSC) e Fátima Ricci Gabril 
(DEM), que também preten
diam lançar candidatura a 
prefeito.

i g a r a ç u  d o  T I E T Ê

Guilherme Fernandes vai enfTentar Wamberto Picoli
O atual prefeito Guilherme 

Fernandes (PSDB) conseguiu 
juntar o maior time de partidos 
em Igaraçu do Tietê em con
venção realizada no domingo, 
na Câmara dos Vereadores. 
Depois de tentar até a última 
hora a aliança com o time de 
Wamberto Picoli (PSB), o pre
feito fechou com Juvenal Fer-

nandes de Melo (DEM). Junto 
com eles estarão PRB, PC do B, 
PRTB, PRB, PSC e PV.

O outro time confirmado 
para as eleições municipais é 
o de Picoli, que em conven
ção realizada na terça-feira 
24, definiu como candidato 
a vice o pastor Chagas Brito e 
referendou o apoio dos par-

tidos PDT, PTN e PT.
O ex-prefeito Carlos Al

berto Varasquim (PR), o Bu
cho, não se definiu por sua 
candidatura, nem mesmo 
após a convenção realizada 
no domingo 29. O vereador 
José Cláudio Bergamasco 
(PR), o Cacum, quer ser o vi
ce na chapa que conta com o

apoio do PP, mas até o fecha
mento desta edição seu nome 
não havia sido confirmado.

Para a noite de ontem es
tava marcada a convenção do 
PMDB, do atual vice-prefeito 
Luiz Antonio dos Santos, e 
PT do B, da ex-diretora da 
Casa da Criança Francisca 
Gamito, a Chica.

'Começou 
a corrida 
do ouro!'

Ham nego! Nem tudo 
que reluz é ouro! O juiz 
eleitoral autorizou e foi 
dada a largada para mais 
uma corrida do ouro! Ago
ra começa tudo de novo e 
o maior show de mentiras 
em palanque do mundo! 
Teremos candidato pro
metendo construção de 
casas de Cohab até na lua! 
As convulsões de partidos, 
ops! Convenções, termina
ram ontem com um grande 
show de laranjas!

E na convenção dos 
tucanos do PSDB em Agu- 
nistão, estavam todos in
decisos sem saber se apoia
vam algum partido ou se 
lançavam candidato. Foi o 
quando o prefeito Ozéda- 
muladen, o Carlão, invadiu 
o recinto dando coice pra 
todos os lados e resolveu 
a situação! Foi só pena de 
tucano que voou de cima 
dos muros! Um membro 
do partido, o Pingolin, saiu 
do recinto murchinho e de 
cabeça baixa!

Zé da Mula falou que 
não foi lá fazer pressão e 
não colocar a faca no pei
to de ninguém obrigando 
uma decisão! Ele colocou 
é um revólver engatilha- 
do na cabeça de cada um! 
Ahuahuahuahua! E o Be- 
nazio Bhuto só dizia uma 
palavra! "Cada uma não 
Filhu queridu, agora o Ever- 
ton vai à frente e nós vamos 
cutucano atrás!".

Nossa, quanta gente na 
convulsão do PMDB e PP 
lá na Câmara! Foram lan
çados o Everton, o príncipe 
desencantado do rei Carlão, 
e o Altair Bicicleteiro! Tinha 
muitos funcionários públi
cos e cargos de desconfian
ça! Se não fosse a conven
ção poderiam perdem os 
R$ 100! Nem levando uma 
testada do médico!

O Jaime Caputi-no vai

de Candinho! O Candinho 
é o vice! Até o d'Anta teve 
lá nego!

A convenção do PT foi 
lá no museu e até não ti
nham achado um vice para 
o Marcão! Alguém, ao ver 
uma galeria de fotos antigas 
na parede, teria sugerido o 
nome do Faustino Ribeiro, 
do Coronel Delfino e até 
do Padre Aquino! Estão 
tentando voltar ao passado 
com a presença dos dinos
sauros do PT!

Lençóis!! O Tipóia es
tá empalado! Juntou se ao 
emPalamede! O Herman 
do casarão mal assombrado 
e da família Adams. Ele vai 
ser o vice! Obaa!! Vai dar 
lanche! A campanha "Bo- 
bão Mix Feliz", quem sabe 
você leva de brinde até uma 
Coquinha!! Hehehehehe!!

Dizem que eles irão to
mar uma ducha fria! E da 
marca Lorenzetti! Vão Tre- 
sentir calafrios!

Olhem! Cuidado para 
não trocar a consoante e 
a vogal do sobrenome do 
novo diretor do Senai! Não 
troque o A pelo U e nem o 
Z pelo G, senão vai sair um 
palavrão! O sobrenome de
le é Cazão! Entenderam?

Borebi! Cidade que pa
rece a Índia, onde o Vaca é 
rei! O Trairinha parece um 
bagre ensaboado! Queira, 
ou não queira sai o Mané 
Frias e o Elias Siqueira!

Hi rapaz tem umas mães 
bravas com uma professora 
de escola particular aqui 
em Agudos! Estou Preven
do encrencas! Jura que o 
diretor não sabe? E o meu 
cavalo só falava em inglês. 
Dizem que a bronca vai ser 
no ar!

Por hoje chega. Viva a 
Paulistinha e o dr Durva, 
que tenta controlar minha 
diabetes! E a turma que to
ma creolina!

Temos uma

novidade
para você!

A Zilor está lançando seu novo site. 

Faça-nos uma visitai 

www.zilor.com.br
Energia e Alimentos

MODELO ANO COR OPCIONAIS
C O R SASU PER 1998 BRANCA
CO RSA GL 1.6 1997 BRANCA
CO RSA W IND 1996 PRATA
CO RSA W IND 2001 PRATA

CO RSA SEDAN W IND 2001 PRATA TRAVA-ALARM E-RODA
O M EG AG LS 1996 CINZA n

CELTA 1000 VHC 2004 PRATA AR-LIM P-DESM -AL
V EC TR AC D 1998 CINZA n

M O N Z AS L EFI 1993 CINZA
A S T R A G L 2000 CINZA

ASTRA MILLENIUM 2001 PRATA
A STR AG LS 2000 PRATA COM PLETO + RODAS

ASTR A SEDAN 2003 AZUL
ASTR A SEDAN ELEGANCE 2005 CINZA A R  DIGITAL+AR BAG

MERIVA 2003 PRETA
SAVEIRO 1988 VERM ELHO DIESEL

PARATI 16 V 1999 BRANCA
GOL Ml 1998 VERDE
GOL Ml 1997 BRANCA

GOL SPECIAL 1999 AZUL
GOL SERIE OURO 2000 BEGE

GOL CL 1.8 1993 BEGE

MODELO ANO COR OPCIONAIS
GOL CLI 1995 BRANCA

GOLF 2001 CINZA
GOL ROLLING STONES 1995 BRANCA

G OL 1000 16VP LU S 2001 PRATA COM PLETO-VIDRO
FIESTAC LX 1997 BRANCO

BIRUA ESCORT CLX 1998 AZUL COMPLETO
E S C O R T G L1.6 1998 BRANCO COMPLETO
ESCORT GL 1.6 1996 PRATA E3

RANGER 2000 BRANCO
PALIO FIRE 2003 VERM ELHO TRAVA-AL-LIMP-DESEMB

UNO ELETRONIC 1994 VERDE
UNO ELETRONIC 1994 AZUL

SCENIC 2003 AZUL COMPLETO+AIRBAG
SCENIC 1999 CINZA COMPLETA
C M C  LX 1998 PRATA
C M C  LX 2001 PRATA

JEEP 1975 VERM ELHO
CBR-1100 1999 PRETA

CG 150 TITAN 2004 VERDE
C G -K S 150 2005 AZUL

C B X 2 50T W IS T E R 2008 PRETA

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

http://www.zilor.com.br


A M A D O R

Os finalistas
Expressinho/Pitoli e Trivial/Hábil vencem e estão na final da Copa Lençóis; 

partidas acontecem nos dias 13 e 20 de julho, no campo do Bregão
Fernanda Benedetti

Da redação

As equipes do Expressi
nho/Pitoli e Trivial/Hábil de 
Botucatu disputam no do
mingo 13, às 10h, o primeiro 
jogo da final da 3® Copa Len
çóis de Futebol Amador, pro
movida pela Liga Lençoense 
de Futebol Amador. A partida 
será no estádio municipal Ar- 
changelo Brega, o Bregão. A 
segunda partida acontece no 
domingo 20, às 10h, também 
no Bregão.

Para carimbar o passa
porte para a final, o Trivial/ 
Hábil goleou na m anhã de 
domingo 29, no Bregão, a re
presentação do Monte Azul/ 
Porto de Areiópolis pelo 
placar de 4 a 0. Os gols da 
equipe botucatuense foram 
concluídos por Luiz, aos 40, 
e Glauco, aos 46 m inutos do 
primeiro tempo. Na etapa fi
nal, Diego, que marcou aos 
oito minutos, e Renato, aos 
48 minutos, decretaram a 
vitória da Trivial/Hábil. Vale 
lembrar que na primeira par
tida da semifinal o Trivial/ 
Hábil havia perdido para o 
Monte Azul/Porto por 1 a 0.

Trivial/Hábil goleou o Monte Azul/Porto por 4 a 0 e vai decidir o título com o Expressinho

Na outra semifinal, o Ex- 
pressinho/Pitoli bateu o Pa
lestra por 3 a 1. A equipe do 
Expressinho foi superior ao 
Palestra nos dois períodos de 
jogo. Logo aos 20 minutos, 
quase o Expressinho abriu o 
marcador com Arlindo, que 
recebeu lançamento de Mari- 
sia e ficou frente a frente com 
o gol, exigindo grande defesa

do goleiro Maicon, do Pales
tra. Dois minutos depois, o 
Expressinho fez o primeiro 
gol, com Arlindo, que recebeu 
de Marisia, driblou o goleiro e 
estufou a rede. O Expressinho 
terminou em vantagem no 
primeiro tempo.

Na etapa final, logo aos 
três minutos, o meia Nilson 
Sobral, do Expressinho, au

m entou o placar. Aos 14 m i
nutos, em bela jogada, Marisia 
do Expressinho, pedalou duas 
vezes, driblou dois zagueiros 
e na saída do goleiro Maicon 
conferiu o terceiro gol, dando 
assim a vitória e a classificação 
para a final ao Expressinho. O 
gol de honra do Palestra foi 
assinalado pelo jogador Rei- 
naldo, aos 15 minutos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO ALTERAÇÃO 01 CONTRATO 60-2008 (Originário Pregão 21-2008). FINALIDADE: 
acrescer o valor inicial do contrato para incluir um veículo no seguro. CONTRATANTE: Município Ma- 
catuba. CONTRATADA: UNIBANCO AIG SEGUROS S.A. (representada por Darema Corretora
de Seguros Ltda). OBJETO (contrato): seguro dos veículos da frota municipal, por 12 meses. FUND. 
LEGAL: § 1°, do art. 65 da Lei 8.666/93. ASSINATURA: 30.06.2008.
Macatuba, 30 de junho de 2.008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal

COMUNICADO

INDÚSTRIA ELETRÔNICA LENÇOENSE LTDA., torna público que rece
beu da CETESB a Licença n° 07000459, de Instalação e de Operação para a 
Atividade de “Circuitos Eletrônicos para Terceiros, Montagem de”, sito à Rua 
Felipe Camarão, 158 - Jardim Ubirama, CEP. 18683-480 Lençóis Paulista/SP.

MARIMBONDO
Na manhã de domin

go 29, no campo do CEM 
(Clube Esportivo Marim
bondo), a equipe do Fla
mengo foi derrotada pela 
agremiação do Vitória pelo 
placar de 3 a 2. A partida foi 
válida pela oitava rodada 
do Campeonato de Futebol 
Sênior B (atletas entre 29 e 
42 anos). Os gols do Vitória 
foram concluídos por Jaime 
Ferreira, Samuca e Diorge- 
nes. Os jogadores Cambu- 
quira e Duzão diminuíram 
para o Flamengo. No outro 
jogo da rodada, o Goiás ba
teu o Internacional por 4 a 
2. Reginaldo Rosa, Jorge Ba
tista e Celsinho Martins (2 
gols) marcaram para o Goi
ás. Os gols do Internacional 
foram marcados por Nenê e 
Márcio Cannigia.

MARIMBONDO 2
No domingo 6, aconte

ce a nona rodada. Na pri
meira partida, que começa 
às 8h30, o Fluminense joga 
contra o Grêmio. No jogo 
de fundo, o Vasco recebe o 
Cruzeiro.

ATLETISMO
A equipe de atletismo 

de Lençóis esteve em Ma- 
rília no domingo 29, onde 
participou da 2® Corrida 
'Cidade de Marília. O atleta 
Anderson Augusto Angélico 
ficou com a quinta colo
cação na categoria juvenil. 
Benedito Francisco Ribeiro 
conquistou o terceiro lugar 
e Enercino Fernandes dos 
Santos o quarto, na cate
goria pré-veterano. Já na 
categoria veterano, o atleta 
Pedro Ferraz Arruda ficou 
com a sexta colocação. Na 
categoria veteraníssimo, 
Naur Ribeiro da Matta foi o 
segundo colocado.

MALHA
Na m anhã de dom in

go 29, a equipe de m alha 
da UME/São João foi até 
Iacanga para participar 
de um torneio e inaugu
rar uma cancha de m alha 
naquela cidade. A equipe 
lençoense ficou com o vi- 
ce-campeonato. Na final, 
os lençoenses foram der
rotados por Arandu, pelo 
placar de 112 a 106.

LOUCOS 
POR FUTEBOL

"Corinthians não é outra 
divisão e sim outra 'dimen
são'. Sou corintiano fiel". Ju- 
vêncio Francisco de Souza, 
empresário

M A C A T U B A

Melhor Idade se 
destaca no truco, 
vôlei e atletismo

CLASSIFICAÇÃO

Truco
1° lugar - Macatuba

Buraco
1° lugar - Piratininga

Malha
1° lugar - Piratininga

No sábado 28, a Secreta
ria de Assistência Social de 
Macatuba promoveu a 6® 
edição dos Jogos da Melhor 
Idade. Cerca de 300 atletas 
da região competiram nas 
modalidades de truco, bura
co, malha, atletismo (corri
da), bocha, dominó e vôlei 
pelas cidades de Barra Bo
nita, Macatuba, Igaraçu do 
Tietê, Jaú, representada pelo 
Caiçara Clube, São Manuel, 
Santa Maria da Serra, Botuca- 
tu, Campos Novos Paulista, 
Piratininga e Pederneiras. Os 
macatubenses foram campe-

ESCCITORIO CONTÁBIL

© 3264-3479
www.rogete.com.br

Rua Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 337 

Lençóis Paulista

ões no truco, vôlei masculi
no e atletismo.

"Essa competição é um 
incentivo ao idoso, já que é 
uma população crescente. O 
evento quer promover uma 
m elhor qualidade de vida a 
essas pessoas, e o esporte é 
uma dessas vertentes", afir
m a Simone Aparecida Ri
beiro, assistente social. Se
gundo ela, as 10 delegações 
levaram troféu de partici
pação para casa, já os cam
peões de cada modalidade 
receberam medalha. (Veja o 
quadro de resultados).

Dominó
1° lugar - Barra Bonita

Bocha
1° lugar - Pederneiras

Vôlei Masculino 
1° lugar - Macatuba

Vôlei Feminino 
1° lugar - Botucatu

Atletismo Masculino (60 -  65 
anos)
1° lugar - Macatuba

Atletismo Masculino (66 -  70 anos) 
1° lugar - Macatuba

Atletismo Feminino (66 -  70 anos) 
1° lugar - Macatuba

Atletismo Feminino (+71 anos) 
1° lugar - Macatuba

http://www.rogete.com.br
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Mais que medalhas
Além de medalhas, lençoenses buscam ficar na elite; delegação disputará os Regionais 

na primeira divisão com a missão de se manter entre os melhores da competição
Fotos: Aline Furlanetto

Da Redação

Os Jogos Regionais de Lins 
serão muito mais que uma 
oportunidade para os atletas 
lençoenses se consagrarem 
com medalhas e quebra de re
cordes, mas uma prova capaz 
de decidir a permanência da 
delegação entre os 'grandes' 
do esporte regional.

As equipes embarcam ho
je para Lins, cidade que se- 
diará o evento de 2 a 12 de 
julho. A missão lençoense, 
como o próprio diretor de 
Esportes e Recreação, José 
Lenci Neto, já admitiu, não 
será nada fácil. Ele se refere, 
principalmente, à mudança 
no sistema de disputa que o 
evento sofreu este ano.

As 48 delegações inscritas 
na competição foram selecio
nadas em primeira e segunda 
divisão. No grupo de elite, for
mado por sete cidades, mais a 
sede Lins, estão os municípios 
que conseguiram as melhores 
campanhas em 2007, nos Re
gionais de São Manuel. Entre 
eles, figura Lençóis Paulista.

As duas delegações que 
tiverem os piores desempe
nhos neste grupo, cairão pa
ra a segunda divisão. Já os 
dois primeiros colocados na 
segunda divisão, passarão a 
integrar o grupo de elite nos 
Regionais de Pirassununga, 
ano que vem.

Para muitos do meio es
portivo, a primeira divisão 
já é considerada o 'Grupo da 
Morte'. Isso porque ela agrega 
apenas equipes de ponta e, em 
geral, de altíssimo nível técni
co. Portanto, manter-se nesse 
seleto ranking não será fácil 
para ninguém.

"Buscamos aumentar a par
ticipação de atletas no evento, 
visando um maior número 
de medalhas e uma maior 
pontuação. Será uma forma 
de tentarmos nos assegurar 
na primeira divisão. Sabemos 
que a tarefa não será fácil, mas

PRIMEIRA
DIVISÃO
Bauru
Botucatu
Jaú
Lençóis Paulista 
Lins
Piracicaba
Santa Bárbara D'Oeste 
São Carlos 
São Manuel

Estádio Municipal Gilberto Siqueira Lopes, palco do cerimonial de abertura

acreditamos no empenho e na 
garra de nossos atletas", desta
ca Lenci.

Neste ano, a primeira di
visão é formada pela atual 
campeã dos Jogos, Piracicaba, 
pela vice São Carlos, Jaú, Bau
ru, Santa Bárbara D'Oeste, São 
Manuel, Botucatu e a anfitriã 
da festa, Lins.

Na avaliação de Lenci, as 
grandes chances de pódio de 
Lençóis - e que podem ser 
decisivas para manter a de
legação na primeira divisão - 
estão no atletismo, inclusive 
na versão PPD (Pessoa Porta
dora de Deficiência), no bas
quete e na capoeira feminino, 
futebol masculino, biribol, 
bocha, xadrez e, principal
mente, no vôlei masculino, 
que busca o heptacampeona- 
to na competição.

Durante os dez dias de Jo
gos, 280 atletas defenderão as 
cores da bandeira lençoense 
em 17 das 22 modalidades 
que estarão em disputa. Até o 
último dia do evento, Lins re
ceberá 8.150 esportistas.

ABERTURA
A cerimônia de abertura 

dos Jogos Regionais de Lins 
acontecerá na sexta-feira 4, no 
Estádio Municipal Gilberto 
Siqueira Lopes, base de trei
no do Clube Atlético Linense 
(CAL). Programada para co

CONFIRA AS DISPUTAS DE AMANHÃ

BASQUETE FEMININO SUB-21 BOCHA
8h: Lençóis x São Carlos 9h: Avaí x Borebi

10h: Porto Ferreira x Igaraçu do
BASQUETE MASCULINO SUB-21 Tietê
8h: Igaraçu do Tietê x Iacanga 
10h30: Lençóis x Bauru 
10h30: Descalvado x Agudos

13h: Lençóis x São Carlos 
13h: Barra Bonita x Macatuba

FUTEBOL FEMININO LIVRE
BASQUETE MASCULINO LIVRE 8h: Agudos x Brotas
19h: Barra Bonita x Lins 15h: Lençóis x Jaú

HANDEBOL MASCULINO SUB-21 VÔLEI DE PRAIA FEMININO
19h: Lençóis x Lins 10h: Igaraçu do Tietê x Brotas 

11h30: Barra Bonita x São Carlos
HANDEBOL MASCULINO LIVRE 12h: Lençóis x Agudos
10h: Macatuba x Promissão
15h: Bauru x Igaraçu do Tietê TÊNIS DE MESA MASC. SUB-21

14h30: Lençóis x Piracicaba
FUTEBOL MASCULINO SUB-21
8h: Barra Bonita x Pederneiras TÊNIS DE MESA MASC. LIVRE
9h: Lençóis x Botucatu
14h: Igaraçu do Tietê x Duartina

14h: Dois Córregos x Igaraçu do 
Tietê

HANDEBOL FEMININO LIVRE VÔLEI DE PRAIA MASCULINO
8h: Cafelândia x Agudos 
14h: Igaraçu do Tietê x Itapuí 
15h: Lençóis x Santa Bárbara 
D'Oeste

10h30: Agudos x Bofete 
12h30: Jaú x Igaraçu do Tietê 
13h30: Lençóis x Santa Rita do 
Passa Quatro

FONTES: Comitês Organizador e Dirigente dos Jogos Regionais de Lins
*www.jogosregionaisdelins.com.br

meçar às 19h, a festa reunirá 
atletas de todas as delegações 
inscritas, além de espectadores 
da cidade e da região.

A intenção dos organiza
dores é lotar os 12 mil espaços 
do estádio. Lins promete um 
cerimonial bonito e interes

sante, focado no Centenário 
da Imigração Japonesa, espe
cialmente porque a cidade é 
um grande reduto de famílias 
japonesas. Um atleta de reno
me nacional, cuja identidade 
ainda não foi revelada, acen
derá a pira olímpica.

Divisão técnica 
agrada região

Negreira, chefe da delegação agudense

A segunda divisão dos 
Jogos Regionais, formada 
pelas outras 40 delega
ções inscritas, representa 
mais chances de medalhas 
para muitas equipes que, 
até o ano passado, nos Jo
gos de São Manuel, pouco 
acreditavam nessa possi
bilidade, em razão de en
contrarem pelo caminho 
os times de maior nível 
técnico, hoje concentra
dos no grupo de elite.

"Estamos mais confian
tes com essa divisão, já 
que, agora, vamos compe
tir apenas com adversários 
de mesmo nível técnico. A 
mudança deixa a competi
ção mais justa. Acredito em 
várias medalhas de primei
ro e segundo lugares", co
menta Luiz Carlos de Paula, 
o Negreira, chefe da dele
gação de Agudos. Com 170 
atletas, o grupo segue hoje 
para Lins, onde vai dispu
tar o basquete masculino 
(categoria sub-21), biribol 
(categoria livre), futebol 
masculino (sub-21) e femi
nino (livre), futsal mascu
lino e feminino (sub-21), 
vôlei de praia masculino e 
feminino (livre), vôlei de 
quadra masculino (livre) 
e feminino (sub-21), capo
eira masculina e feminina 
(livre), judô masculino e 
caratê masculino e femini
no (livre).

Para o diretor de Espor
tes de Borebi, Abraão Ayub, 
as chances de pódio nos 
Regionais deste ano tam 
bém são grandes para sua 
delegação, com destaque 
para suas equipes de vôlei

feminino (livre) e futsal 
masculino (sub-21).

"Com Bauru, Jaú, Pira
cicaba fora do caminho, a 
tendência é brigarmos pelo 
primeiro lugar nessas duas 
modalidades. Acredito que 
essa divisão que houve vai 
favorecer muito as delega
ções menores e que, até o 
ano passado, não tinham 
muitas possibilidades de 
medalha porque, na fase fi
nal, topavam com as equi
pes da primeira divisão".

A m udança no siste
ma de disputa também 
agradou os igaraçuenses, 
que a exemplo de Agu
dos e Borebi, estão mais 
confiantes em pódios. 
O diretor de Esportes do 
município, José Gilberto 
Pereira dos Santos, apon
ta os times de handebol 
masculino e feminino, 
futebol masculino, de 
bocha, as duplas de vôlei 
de praia e os capoeiristas, 
como francos favoritos a 
medalhas pela delegação.

"Não tenho dúvidas 
que poderemos voltar com 
medalhas este ano dos Re
gionais, afinal, não vamos 
enfrentar as grandes potên
cias do esporte regional, 
o que aconteceu até 2007. 
Nesse novo formato, acre
dito que a competição fica 
mais justa e mais incentiva- 
dora aos atletas", destaca.

Parte dos quase 200 in
tegrantes da delegação iga- 
raçuense embarca na tarde 
de hoje para Lins. Amanhã, 
a cidade estréia no vôlei de 
praia, bocha, handebol, tê
nis de mesa e futebol.

COLABORAÇÃO

LENÇÓIS PAULISTA
GOVERNO SOLIDÁRIO

G R U P O
PARDAL I ^ L W A R T

G R U P O SantaAna

DEPUTADO

VÊAÇÃo hhourão ltda. Arnaldo la rd im 'm r à h u ^
ASSESSORIA CONTÁBIL

A
\1í^acatuba forte

http://www.jogosregionaisdelins.com.br


TAMPAO E TOALHA 
DE MESA PARA

l o c a ç Ao
Rua XV de Novembro, 06 
Centro - Lençóis Paulista

Ducha Evolution Turbo
R$ 225_________

Chuveiro Tradição
R$105

Ducha Elétrica 
Advanced
RS 75

SANTÍ^LARA ÍÍSS.VISA
0  Materiais Elétricos

Fones:14. 3263-1057 ou 3269-7777 ^
L o ja  1 :  Avenida Brasil, 583 - Centro - Lençóis Pta.
L o ja  2 :  Rod. Osny Matheus, Km 112 - Lençóis Pta.

BOM ATENDIMENTO - RAPIDEZ NA ENTREGA - EXCELENTES PREÇOS - QUALIDADE - VARIEDADE
PROMOÇÃO VALIDA ATÉ DURAREM OS ESTOQUES

Auto Elétrica Rogério
Serviços Elétricos em Gerall,()

Agora também com caminhão tanque
Limpeza de Fossas
Caixa de Contenção
Tanques Industriais
Lagoas ^  4

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

F. (14) 3263 4987 / (14) 81313550

Bateu ou quebrou sua moto, não esquente! 
Ligue para nós que buscamos para você!

Recuperamos chassi e alinhamos por completo. Garantia de 100%. 
MULTIMARCAS 

k  NACIONAL E
IMPORTADA

PEÇAS E SERVIÇOS 
Rua: Pedro N. Lorenzetti ,193 - Centro 

F.: 3264-1004 | 3263-2607 - Lençóis Paulista


