
L E N Ç Ó I S  P A U L I S T A

UM SENHOR JORNAL ★  LENÇÓIS PAULISTA, TERÇA-FEIRA, 22 DE JULHO DE 2008 ★  ANO 71 ★  EDIÇÃO NO 6.401 ★  R$ 1,00

Fotos: Fernanda Benedetti

Regiao tem 
sete candidatos 
impugnados
Cinco candidatos a vereador em Agudos, um candidato 
a prefeito em Piratininga e outro em Lençóis Paulista 
aparecem na lista de impugnações divulgada pelo TSE

Permanecer na disputa 
eleitoral é uma dúvida mes
mo para quem já lançou a 
candidatura. O TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral) divulgou 
os políticos que estão com as 
candidaturas impugnadas até 
o momento. Nas oito cidades 
em que O ECO circula - Agu
dos, Areiópolis, Barra Boni
ta, Borebi, Igaraçu do Tietê, 
Lençóis Paulista, Macatuba 
e Piratininga - sete políticos 
estão com os registros de su-

as candidaturas impugnados 
temporariamente. Os juízes 
eleitorais têm até o dia 16 
de agosto para a decisão. Em 
todos os casos cabe recurso. 
Novos nomes podem entrar 
para a lista nos próximos 
dias. Em Agudos, cinco candi
datos a vereador aparecem na 
lista do TSE com as candida
turas impugnadas. Dois deles 
foram eleitos para a atual le
gislatura. Como os processos 
ainda estão em fase de julga-

mento, o Cartório Eleitoral 
do município não divulgou 
os motivos das impugna
ções dos candidatos citados. 
Em Piratininga, o ex-prefeito 
Odail Falqueiro (PMDB), 
candidato ao cargo de pre
feito, também aparece com a 
candidatura impugnada no 
site. Mesma situação de Jessé 
Marques Luquetto (PP), can
didato a prefeito em Lençóis. 
Mas Jessé diz que vai se man
ter na disputa. ►► Página A2

No domingo 20, cerca de 250 pessoas participaram do 1° Encontro de Dança de Rua em Lençóis Pau
lista. O evento começou às 8h com workshop de dança nas modalidades de Freestyle, B-Boy e House. 
O curso foi no Csec. No período da tarde, dançarinos de Lençóis Paulista e de várias cidades da região 
requebraram ao som do break, na praça Comendador José Zillo, a Concha Acústica. Sobraram jogo de 
cintura e movimentos bastante ousados por parte dos competidores.

A G U D O S

Quatro são  
feitos reféns 
durante roubo  
de cam inhões

Quatro pessoas foram fei
tas reféns durante um roubo 
de dois caminhões, na ma
drugada de sábado 19. Dois 
motoristas, um soldador e um 
auxiliar de sondagem ficaram 
nas mãos dos bandidos. O ca
so aconteceu nas instalações 
de uma empresa, na avenida 
Richard Freudenberg, em Agu
dos. Para levar os caminhões, 
os ladrões obrigaram os fun
cionários a permanecerem 
num matagal. ►► Página A3

T R A N S I T O

Alça de acesso da 
Jácomo terá mudanças

Nos próximos dias, a Pre
feitura de Lençóis Paulista vai 
fazer um teste com os motoris
tas que circulam pela avenida 
Prefeito Jácomo Nicolau Pac- 
cola. A rotatória na altura da 
alça de acesso à rodovia Osny 
Matheus (SP-261) será fechada 
com cones. Para quem vem da 
rodovia e pretende seguir no 
sentido ao centro da cidade, 
não haverá alteração. Já os mo
toristas que trafegam na ave
nida, nos dois sentidos, terão 
que fazer o contorno, como se 
a rotatória não fosse vazada. 
Segundo o prefeito José Anto-

nio Marise (PSDB), a princípio 
a novidade será um teste. O 
trecho é alvo de reclamações 
de motoristas. Eles afirmam 
que para quem vem da rodovia 
existe uma dificuldade muito 
grande de acessar a avenida, 
principalmente no final da tar
de, quando muita gente está 
saindo do trabalho. Quando 
um motorista não obedece a 
placa de pare, formam-se pe
quenos congestionamentos na 
avenida. Além disso, a rotató
ria não vazada obrigaria a re
dução da velocidade e ajudaria 
a evitar acidentes.

R E L I G I Ã O

Grupo A njos 
de Resgate 
faz show  
em  M acatuba

O grupo Anjos de Resga
te se apresenta em Macatuba 
no dia 3 de agosto. O show 
é parte da programação do 
2° Encontro 'Celebrando a 
Unidade' Também haverá 
apresentação de Netinho e 
Banda Ignis. O evento será 
no ginásio de Esportes Bra- 
sílio Artioli. Os convites pa
ra o encontro custam R$ 5 
mais um quilo de alimento 
não-perecível. ►► Página A5
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E CAMPEÃO!
Com vitória por 1 a 0 sobre o Trivial/Hábil de Botucatu, a equipe do Expressinho/Pitoli garantiu o 
título da 3® Copa Lençóis de Futebol Amador. A decisão foi no domingo 20, no estádio Archangelo 
Brega, o Bregão. O gol do título foi marcado por Jossone, aos 33 do segundo tempo. No primeiro 
jogo da final, no domingo 13, as duas equipes empataram em 1 a 1. O troféu de artilheiro ficou com 
o jogador Felipe Brás, do Palestra, que durante toda competição marcou seis gols. ►► Página A7

UMA EXÓTICA VISITANTE
Uma jibóia com quase 1,80 metro de comprimento foi a atração na 
Vila da Prata no final da tarde de sexta-feira 18. A cobra foi encon
trada por Adriano Júnior Rocha, de 12 anos, enquanto ele brincava 
próximo ao rio da Prata. O garoto resolveu levar a cobra para casa, 
mas a equipe do Resgate percebeu a movimentação em torno do ani
mal e cuidou para que ele fosse solto no Rio Lençóis. ►► Página A2



ELEIÇÕES 2 0 0 8

Temporada de caça
Sete políticos tiveram suas candidaturas impugnadas na região em que O ECO circula; 
juízes eleitorais têm até dia 16 de agosto para definir quem continua na disputa

Pa u lo  Edu ardo  Tonon

A semana começou tensa 
para alguns candidatos da re
gião. É que o site do TSE (Tribu
nal Superior Eleitoral) divulgou 
os políticos que estão com as 
candidaturas impugnadas até o 
momento. Nas oito cidades em 
que O ECO circula - Agudos, 
Areiópolis, Barra Bonita, Borebi, 
Igaraçu do Tietê, Lençóis Paulis
ta, Macatuba e Piratininga - sete 
políticos estão com os registros 
de suas candidaturas impugna
dos temporariamente. Os juízes 
eleitorais têm até o dia 16 de 
agosto para a decisão. Em todos 
os casos cabe recurso.

Em Agudos, cinco candida
tos a vereador aparecem na lis
ta do TSE com as candidaturas 
impugnadas. Auro Aparecido 
Octaviani (PMDB), Aparecido 
Dantas (PPS), Aparecido Socor
ro dos Santos (PSB), João Lopes 
(PMDB) e José Aparecido dos 
Santos (PMDB), o Zé Mensagei-

ro, correm o risco de ficar de fo
ra da luta por uma das vagas na 
Câmara de Vereadores da cidade. 
Como os processos ainda estão 
em fase de julgamento, o Cartó
rio Eleitoral do município não 
divulgou os motivos das impug
nações dos candidatos citados.

Para Auro Octaviani é im
portante salientar o andamento 
atual dos processos de pedido de 
registro das candidaturas. "Em 
Agudos, todos os candidatos 
ainda estão em julgamento pe
la Justiça Eleitoral e pode ser até 
mesmo que o meu pedido seja 
deferido antes de muitos políti
cos que não tiveram suas candi
daturas impugnadas", explica.

Em Piratininga, o ex-prefeito 
Odail Falqueiro (PMDB), candi
dato ao cargo de prefeito, tam
bém aparece com a candidatura 
impugnada no site. Ele teve as 
contas de sua administração 
rejeitadas e também corre o ris
co de ficar de fora das eleições. 
Procurado pela reportagem do

jornal O ECO, Odail afirma 
que já recebeu a notificação de 
sua impugnação. "Essa medida 
já era esperada, uma vez que é 
o dever do promotor impugnar 
quem teve as contas rejeitadas 
como eu, mas nós já entramos 
com um agravo na Justiça de São 
Paulo, que será nossa defesa. En
quanto não sai a decisão final 
do juiz, nossa campanha conti
nua normalmente", esclarece.

O candidato a prefeito de 
Lençóis Paulista, Jessé Marques 
Luquetto (PP), teve sua candi
datura impugnada. Jessé, que 
era o presidente da comissão 
provisória do PP na cidade, 
não estava filiado ao partido. O 
coordenador da campanha de 
Jessé, André Luiz, entrou com 
um recurso na tarde de ontem 
para que o candidato continue 
na briga pela prefeitura. Segun
do ele, o candidato deve fazer 
a campanha normalmente até 
que todos os recursos sejam 
julgados. "O máximo que pode

acontecer é ele ganhar, mas não 
levar", completa.

COMO FUNCIONA
O pedido de impugnação 

pode ser feito por qualquer par
tido político a partir da data da 
publicação do edital de divulga
ção das solicitações de registros 
de candidaturas. Este pedido é 
arquivado junto aos processos 
para posterior análise por parte 
dos juízes eleitorais. O prazo fi
nal para a definição dos nomes 
que oficialmente vão disputar as 
cadeiras de prefeito e vereador 
deve sair até o dia 16 de agosto.

Os políticos que tiverem 
suas candidaturas indeferidas 
ainda podem apresentar recur
so dentro de um período de 72 
horas após o veredicto. Caso o 
recurso seja aceito pela Justiça 
Eleitoral, o candidato fica apto 
para concorrer nas eleições de 
outubro. Até o final da semana, 
outros nomes podem engrossar 
a lista dos impugnados. Odail é um dos políticos que está com a candidatura impugnada

M E I O  a m b i e n t e

Garoto de 12 anos encontra jibóia
O garoto Adriano Júnior 

Rocha, 12 anos, encontrou uma 
jibóia de 1,75 metro de compri
mento próximo ao rio da Prata, 
no final da tarde de sexta-feira
18. O menino saiu com colegas 
para pegar uma pipa que caiu 
próximo ao rio, quando achou 
a cobra. O grupo resolveu enro
lar o animal em uma camiseta e 
levá-lo para casa, o que atraiu a 
atenção dos moradores na Vila 
da Prata. Em poucos minutos, 
uma multidão se formou em 
torno do animal.

Uma equipe de Resgate que 
passava pelo local recolheu o 
animal. A cobra passou a noite 
na casa de Willian Cerulo, da 
equipe de Resgate, e foi solta no 
Rio Lençóis na tarde do sábado
19, com auxílio de técnicos da 
Ong Nossa Terra. Segundo os 
técnicos, esta espécie de cobra é 
comum no ecossistema do Rio 
da Prata e do Rio Lençóis. André Fernando Leite, o garoto Adriano Junior Rocha e Willian Cerulo seguram a jibóia

E D U C A Ç Ã O

Lula estipula piso de R$ 950 para 
professores do fundamental

O presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) sancionou 
na última quarta-feira 16, lei 
federal que fixa em R$ 950 o 
piso salarial dos professores 
do ensino básico. Os estados e 
municípios têm até janeiro de 
2010 para adequar os valores 
pagos para a categoria com o 
mínimo estipulado pela lei. A 
medida também será aplicada 
para os profissionais aposen
tados do magistério público, 
sendo que o reajuste anual do 
piso da categoria passa a ser 
janeiro, a contar de 2009.

O piso pago pelo governo 
do Estado de São Paulo é 37% 
maior do que o novo salário 
proposto por Lula.

Das cidades em que O 
ECO circula, Areiópolis, Bar
ra Bonita, Macatuba e Lençóis 
Paulista já remuneram seus 
profissionais da educação com 
valores acima do estipulado

pelo presidente. O sistema de 
pagamento varia de cidade pa
ra cidade na rede municipal.

Em Agudos, mesmo com 
a bonificação da prefeitura de 
R$ 100 para todos os servido
res municipais, o salário dos 
professores não atinge o piso 
proposto pelo presidente.

Já em Igaraçu do Tietê, os 
educadores do ensino básico 
que trabalham 24 horas por 
semana, recebem R$ 524,77 e 
mesmo somando a bonifica
ção de 15% para quem possui 
curso superior, ainda não che
gam no mínimo nacional.

Piratininga também remu
nera os professores da rede 
municipal com valores abaixo 
do fixado pelo governo. Por 20 
horas semanais, a categoria re
cebe R$ 584, com acréscimo de 
aproximadamente R$ 292, caso 
participe de todas as HTPs (Ho
ras de Trabalho Pedagógico).

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

Tenha em casa o livro 'Lençóis Paulista 
conta sua história - 1 5 0  anos'
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 ̂ Pontos de Venda:
Jornal O Eco | Lençóis Revistas | Psiu! | Banca do Correia 

Didática I Banca do Posto Tigrão | PlanetSound | Ramblas
Vista
cheq u e

DESCONTOS CONCEDIDOS SOB O 
PREÇO DE ETIQUETAA PRAZO. GONDIÇOES ESPECIAIS 

PARA PAGAMENTO 
PARCEIADO

VISA MODAS
Em Lençóis Paulista: 

Rua Ignácio Anselmo, 812 - F.: 3263-0960 
Rua Geraldo Pereira de Barros, 636 - F.: 3264-1920



A G U D O S

Assalto com reféns
Ladrões roubam caminhões e fazem quatro pessoas reféns; grupo passou uma 
noite em matagal até conseguir procurar ajuda com policial militar de Borebi

Jornal O ECO

Vista geral da área em que os quatro reféns foram rendidos pelos bandidos; dois caminhões Mercedes Benz foram roubados

Da  Red açã o

Quatro pessoas foram feitas 
reféns durante um roubo de 
dois caminhões, na madrugada 
de sábado 19. Dois motoristas, 
um soldador e um auxiliar de 
sondagem ficaram nas mãos 
dos bandidos. O caso acon
teceu nas instalações de uma 
empresa, na avenida Richard 
Freudenberg, em Agudos, para 
o qual o grupo trabalhava. Para 
levar os caminhões, os ladrões 
obrigaram os funcionários a 
permanecerem num matagal

por algumas horas.
Os quatro reféns eram fun

cionários de uma empresa de 
perfuração de poços artesia
nos e estavam realizando o 
serviço na cidade. Eles foram 
surpreendidos pelos ladrões 
por volta da meia-noite. Três 
homens chegaram armados e 
encapuzados e anunciaram o 
assalto. Os funcionários foram 
obrigados a entrar em dois 
caminhões que estavam esta
cionados perto do canteiro de 
obras da empresa. Eram dois 
veículos Mercedes Benz. Um

azul, placas KGV 3253 e outro 
branco, placas BKJ 0206, am
bos de Boituva.

O grupo foi levado para 
um matagal, próximo à ro
dovia da Amizade, que liga 
Agudos a Borebi. Segundo as 
vítimas, todo o tempo que 
ficaram no mato foram vigia
dos por um dos assaltantes. 
O tempo de espera foi longo 
e os reféns acabaram adorme
cendo. Quando acordaram, o 
dia já estava amanhecendo e 
os ladrões já havia partido. O 
grupo caminhou até a estrada

e então pediu ajuda.
Os reféns foram socorridos 

por um soldado da Polícia Mili
tar de Borebi, que bem no mo
mento passava pela rodovia. Por 
isso, primeiro foram levadas até 
Borebi e só então conduzidas 
até a delegacia de Agudos, onde 
foi registrada a ocorrência.

O delegado de Polícia Civil 
de Agudos, Eduardo Herrera 
dos Santos, abriu inquérito 
para apurar o caso. Até o final 
da tarde de ontem, não havia 
pistas sobre os caminhões ou 
os ladrões.

NOTAS POLICIAIS

prisão
Dois homens foram 

presos na madrugada de sá
bado 19, após tentar furtar 
uma televisão e dinheiro de 
um bar na avenida 25 de 
Janeiro. Uma pessoa que 
passava pelo local percebeu 
a movimentação e chamou 
a Polícia Militar. Eles tenta
ram fugir, mas foram presos 
em flagrante e encaminha
dos para a cadeia de Duar- 
tina. Um deles já era procu
rado pela justiça.

MOTO
Um jovem que parou 

sua moto Honda em frente 
à casa da namorada foi sur
preendido por um assaltan
te armado. O roubo aconte
ceu na rua Silvio Capelari, 
Jardim Príncipe, na noite 
do domingo 20. O rapaz 
entregou a moto e o ladrão 
fugiu em alta velocidade. 
O veículo, uma Honda CG 
150, placa DYR 8378, de 
Lençóis Paulista, continua 
desaparecida.

flagrante
A Polícia Militar de Len

çóis Paulista deteve duas 
pessoas no início da noite 
de sábado 19, por tentati
va de furto a uma indústria 
no bairro Corvo Branco. O 
vigia avisou o proprietário 
que quatro homens esta
vam no local furtando fios 
e peças de inox. Um dos 
presos foi enviado para o 
CDP (Centro de Detenção 
Provisória) de Bauru. O 
outro era menor de idade 
e foi liberado. Outros dois 
ladrões que participaram 
da ação continuam sendo

procurados pela polícia.

tac ó g ra fo
Ladrões furtaram o ta- 

cógrafo de um ônibus na 
tarde do domingo 20. O 
caso aconteceu na Cohab, 
em Igaraçu do Tietê. O pro
prietário do ônibus contou 
que estacionou o veículo na 
frente de sua casa e quando 
voltou o tacógrafo havia si
do levado. A Polícia Militar 
fez o patrulhamento pelas 
imediações, mas não en
controu nada.

MAQUININHAS
A Polícia Militar de Agu

dos apreendeu duas máqui
nas caça-níqueis na noite da 
sexta-feira 18. As máquinas 
estavam no fundo de um 
bar na rua Otacílio Lodeiro, 
Jardim Europa. Outras duas 
máquinas foram apreendi
das na rua Manoel Lopes, 
no mesmo bairro. Os do
nos dos estabelecimentos 
negaram a propriedade dos 
caça-níqueis e alegaram que 
o equipamento estava fora 
de operação.

furto
No domingo 20, a Po

lícia Militar de Agudos 
surpreendeu um rapaz de 
20 anos tentando furtar 
uma loja na avenida Odon 
Pessoa de Albuquerque, 
próximo à delegacia. O 
alarme da loja disparou e 
vizinhos acionaram a po
lícia. Na delegacia, ficou 
constatado que o rapaz 
tinha passagem por furto 
e porte ilegal de arma. Ele 
foi levado para a cadeia de 
Duartina.

A C I D E N T E

Mio D oce continua internado, 
mas estado de saúde é estável

O empresário Ademir José 
Rorato, o Mio Doce, 58 anos, 
que sofreu um grave acidente 
na última noite da quinta-fei
ra 17, continua internado no 
Hospital Oswaldo Cruz, em 
São Paulo. No domingo 21, 
Mio Doce passou por uma 
cirurgia ortopédica e seu qua
dro geral ainda requer cuida
dos intensivos. No entanto, a 
equipe médica que cuida do 
empresário afirmou que seu 
estado geral é estável.

O acidente que feriu Mio 
Doce aconteceu na noite de 
quinta-feira 17.

Ele seguia em um Omega, 
placas de Lençóis Paulista, 
no sentido interior-capital 
na rodovia Marechal Rondon

(SP-300), perdeu o controle 
do carro, capotou várias ve
zes e só foi parar na avenida 
Adriano Foganholi. O em
presário foi arremessado a 
uma distância de 30 metros 
do veículo.

Ademir Rorato, que é só
cio e diretor do Grupo Lwart, 
foi socorrido pelo Resgate 
e encaminhado ao pronto- 
socorro do Hospital Nossa 
Senhora da Piedade com fra
tura na perna e ferimentos 
pelo corpo. O empresário 
recebeu o atendimento de 
emergência em Lençóis e foi 
transferido para o Hospital 
Beneficência Portuguesa, em 
Bauru. Depois foi levado pa
ra São Paulo de avião.

R O G E T E
ESCRITÓRIO CONTÁBIL

í D  ( 1 4 )3264-3479
Rua Cel. Joaquim  

A nse lm o  M artins, 337 
Lençóis Paulista



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

Peneira de 
candidatos

As eleições reservam sur
presas e reviravoltas, antes 
e depois de iniciado o pe
ríodo das campanhas. A 
primeira grande expectativa 
é saber quais serão os can
didatos a entrar na disputa. 
Depois de inscritas as can
didaturas, resta saber quem 
está com as contas, a ficha e 
a filiação em dia e vai mes
mo poder concorrer.

Uma breve consulta ao 
site do TSE (Tribunal Supe
rior Eleitoral) mostra que as 
notícias sobre impugnação 
de candidaturas -  sejam elas 
para os cargos de prefeito, vi
ce ou vereadores -  não param 
de chegar. É época de passar a 
peneira e ver quem pode se
guir na disputa até outubro.

Não é novidade que o TSE 
está ficando mais exigente 
com os candidatos. Para isso, 
vai contar com órgãos como 
o TCU (Tribunal de Contas 
da União), os TCEs (Tribu
nais de Contas do Estado), 
Ongs e principalmente da 
população. Candidatos que 
já exerceram atividade pú
blica e que não cuidaram do 
dinheiro público de forma 
responsável podem perder o 
direito de disputar uma elei
ção. O mesmo acontece com 
quem tem condenações cri

minais -  o TSE aliviou para 
o lado de quem está respon
dendo a processos, mas não 
tem condenações. Sem con
tar nos disques denúncias 
para a população. Se o can
didato bobear, pode acabar 
denunciado e sem direito a 
concorrer.

Só para se ter uma idéia, 
na microrregião onde o jornal 
O ECO circula, sete candida
tos tiveram as candidaturas 
impugnadas e vão ter que se 
explicar: dois para prefeito e 
cinco para vereador. São can
didatos que tentaram registrar 
a candidatura, mas que deixa
ram de cumprir algum requi
sito ou têm contas a acertar.

Vale lembrar também que 
a internet democratizou o 
acesso às informações sobre 
os candidatos. Dados como 
declaração de bens e situa
ção de candidatura podem 
ser consultadas por qual
quer pessoa em qualquer lu
gar do mundo.

Vencidos todos os entra
ves burocráticos, o candida
to que conseguir o direito de 
concorrer e vencer nas urnas 
tem pela frente a tarefa que 
exige mais responsabilida
de. Fazer com que os votos 
nele depositados tenham 
valido a pena.

A R T I G O

Exército de boa fé
Sa u lo  Adriano

Grandeza de espírito não 
é virtude ou competência 
que se adquira no tempo. 
Ou a pessoa nasce dotada 
de um espírito maior que 
ela própria ou vive uma 
existência inteira escrava da 
própria megalomania.

Registro esse pensamento 
com a convicção sintomáti
ca de não deixar passar em 
branco palavras que vagam 
descompromissadas com a 
verdade. Os dias que per- 
corri neste mundo em evo
lução me levaram a crer que 
nenhum projeto, grande ou 
pequeno, sai do papel sem a 
ajuda de uma coletividade. 
Há, no universo, um espírito 
coletivo que partilha forças 
e atua dia e noite para que 
tudo aconteça como as coi
sas acontecem, independen
te de que cada movimento 
do cosmo estar programado 
ou não.

Há anos, aprendi a admi
rar o produto coletivo muito 
mais que as crias particulares. 
No coletivo habita o consen
so do labor bem pensado, o 
resultado do esforço parti
lhado em busca do objetivo 
comum. No particular mora 
o erro, que é atributo próprio 
da falibilidade humana. No 
particular mora a megaloma
nia, sobre a qual me referia 
linhas acima.

Assim, caminho nestas 
letras para reafirmar que ve-

jo em O ECO a realização de 
um grande projeto coletivo, 
longevo há 70 anos. Um pro
jeto iniciado pela determina
ção de Alexandre Chitto e de 
alguns colaboradores seus. 
Uma missão perseguida a ca
da edição por seus sucessores, 
que contribuíram em suas 
páginas ao longo das últimas 
sete décadas.

A história deste jornal e 
de seus subprodutos é escri
ta por muitas mãos, mentes 
e corações. Essa saga coleti
va consagra diversos nomes. 
Alguns ficaram famosos por 
mérito próprio. Outros deita
ram na notoriedade pela afei
ção à vitrina da popularidade. 
Há também os que participa
ram quase anônimos desta 
caminhada. A esses ilustres 
anônimos, reputo a honra 
de devotados colaboradores, 
pois seguiram obstinados a 
grande causa sem buscar es
paço sob os holofotes.

Todos que vestiram esta 
camisa deixaram sua marca 
em sete décadas de serviço e 
compromisso. Todos avança
ram um capítulo em uma jor
nada que não é e nem poderia 
ser escrita por um só homem. 
O ECO, creio, é produto de 
um exército de boa fé e não 
cabe na epopéia de um único 
herói. Por maior que ele seja 
ou imagine ser.

Saulo Adriano
é jornalista e pós-graduado em 

comunicação social

z a s -tra s
Quinze minutos. Este 

foi o tempo da sessão ex
traordinária da Câmara 
dos Vereadores de Lençóis 
Paulista na sexta-feira 18. 
Será que o fato das extras 
não serem mais pagas tem 
alguma relação com a velo
cidade em que elas são re
alizadas? Ou talvez apenas 
a agenda de campanha dos 
vereadores que buscam a 
reeleição estava apertada?

projetos
Os dois projetos de lei 

que estavam na pauta da 
sessão, de autoria do pre
feito José Antonio Marise 
(PSDB), foram aprova
dos. O primeiro autorizou 
a concessão de área para 
instalação da empresa LC 
Masiero, no Distrito Indus
trial, votado em regime de 
urgência. O segundo, que 
altera dispositivos sobre a 
composição e o funciona
mento do Conselho Tutelar 
do município, foi aprovado 
em primeira votação.

CAUTELA
O presidente da Câmara 

dos Vereadores de Lençóis 
Paulista, Nardeli da Silva 
(PV), alerta os candidatos 
sobre a rigidez das novas 
regras para a campanha 
eleitoral. De acordo com 
ele, que também busca a re
eleição, é necessário muito 
cuidado para não cometer 
infrações. Nardeli que já 
está com seu material de 
divulgação eleitoral nas ru
as, comentou que seu carro 
de som só vai circular pe
los bairros para não correr 
risco de sofrer as penali
dades previstas para quem 
desrespeitar a legislação. 
O som volante é proibido 
perto de escolas, hospitais 
e outros pontos.

DIRECIONADO
Ailton Tipó Laurindo 

(PV), que concorre ao car
go de prefeito de Lençóis 
Paulista, disse que está dei
xando as atividades em seu 
escritório de advocacia para 
se dedicar exclusivamente à 
campanha. A partir de hoje, 
o candidato verde só vai ao 
escritório às quartas-feiras, 
pela manhã.

a n d a n ç a s
O candidato da oposi

ção aproveitou o final de 
semana para andar pela 
cidade em busca de votos. 
Dentre os locais visitados 
estavam a festa julina do 
Júlio Ferrari e a final do 
campeonato amador, além 
do porco no rolete. Tipó 
circulou pelos bairros a 
bordo de um Corcel, ano 
71, vermelho. A caminho
nete fica na garagem .

COMITÊ
Tipó também anuncia 

que finaliza o material de 
campanha para a inaugu
ração de seu comitê elei
toral esta semana. O local 
fica ao lado do Bar do Bi- 
chano, na Avenida Padre 
Salustio. Uma área bas
tante nobre para quem se 
coloca como o candidato 
do povo. Pois é!

v is it a s
Já a candidata a prefeita, 

Izabel Cristina Campanari 
Lorenzetti (PSDB), a Bel, 
que tem o apoio do pre
feito José Antonio Marise 
(PSDB), também passou o 
fim de semana em contato 
direto com os lençoenses. 
Na sexta-feira esteve no 
show de prêmios realizado 
pelos vicentinos. Já no sá
bado, apresentou seus pro
jetos no Jardim Primavera, 
almoçou no bairro rural do 
Campinho e fez reunião 
com as mães e crianças do 
Parque Elizabeth. Para en
cerrar seu dia, a candidata 
participou da festa julina 
na comunidade do Jardim 
das Nações.

a p o io s
Em suas visitas, Bel tam

bém tem recebido apoios 
importantes para a campa
nha. Diversas comunidades 
e vereadores que fazem par
te da coligação que busca 
sua eleição já demonstram 
que confiam nas propostas 
da candidata. Marise é seu 
principal cabo eleitoral. O 
vereador Manoel dos Santos 
Silva (PSDB), o Manezinho, 
também é apoio garantido e 
companheiro de Bel em su
as andanças. Isso sem falar 
do apoio do vice, Luiz Car
los Trecenti (DEM).

UNÂNIME
O outro candidato na 

disputa pela prefeitura de 
Lençóis Paulista, Luís Carlos 
Maciel (PHS), o Coquinha, 
também visitou várias casas 
da cidade para mostrar seu 
plano de governo. Segundo 
ele, todo mundo que escu
ta suas propostas concorda 
que ele é o único candidato 
que tem condição de colo
car a cidade no caminho do 
desenvolvimento.

DE VOLTA
Por outro lado, Jessé 

Marques Luquetto (PP), 
que teve sua candidatu
ra impugnada pela Justiça 
Eleitoral, entrou com re
curso para continuar na 
disputa. Com isso, Alexan
dre da Silva (PP), o Xande, 
continua como vice na cha
pa. Ou seja, tudo igual na 
chapa do PP.

GUERRA
Durante a guerra de ner

vos instalada entre os gru
pos políticos que disputam 
a prefeitura de Agudos, pa
rece que as acusações vão 
dar o tom da campanha. 
A equipe que apóia Jaime 
Caputti (PR) para prefei
to teria usado uma notícia 
antiga, retirada da internet, 
para dar entrada no pedido 
de impugnação do verea
dor e candidato a reeleição, 
Auro Aparecido Octaviani 
(PMDB). É bom lembrar 
que Auro é irmão do pre
feito José Carlos Octaviani, 
também do PMDB.

sa tisfa ç ã o
Inconformado com o 

barulho que os opositores 
estão fazendo, Auro pro
curou Caputti para tirar sa
tisfação. De acordo com o 
vereador, Caputti teria ne
gado qualquer participação 
no episódio.

FOGO AMIGO
No meio das acusações 

deste início de campanha 
em Agudos, nem o candi
dato a vereador Aparecido 
Dantas (PP), que faz parte 
do grupo de apoio a Ca- 
putti, foi poupado. Dantas 
também teve suas contas 
rejeitadas e sua candidatu
ra impugnada.
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"O nosso time estava 
bastante unido neste 
campeonato. Essa é a pri
meira vez que ganhamos 
a Copa Lençóis e vai ser 
muito especial, porque foi 
no ano em que a cidade 
comemorou seus 150 
anos. Daqui para a fren
te vamos continuar bus
cando mais títulos com a 
mesma garra de sempre".

Jossone Roberto 
Rodrigues, jogador de 

futebol

"O nosso grupo veio mui
to unido nesse campeona
to e viemos para buscar 
esse título. Desde o pri
meiro jogo nós buscamos 
a vitória e esse título da 
Copa Lençóis 2008, já  
que desde 2002 o Expres- 
sinho não ganhava ne
nhum título em Lençóis.
E daqui pra frente vamos 
lutar para conquistar ou
tros títulos".
Edson Carlos de Almeida,

autônomo

Na manhã de ontem a rua XV de Novembro, na altura da ponte do Rio Lençóis foi interditada para a re
alização de uma ligação na rede de esgoto de uma residência. Funcionários do SAAE (Sistema Autônomo 
de Água e Esgoto) trabalharam amanhã inteira no obra e o trânsito teve que ser desviado.

"Com certeza o Expressi- 
nho mereceu essa vitória. 
Montamos uma equipe 
unida e determinada 
para buscar vitórias.
Essa conquista só coroou 
a realização de um tra
balho bem feito e vamos 
manter a mesma base 
para conquistas de outros 
campeonatos".
Roberto Faria, policial mi

litar e jogador.

f r a s e

"Fomos campeões 
invictos. Foi impor
tante o título para 
Lençóis, já  que o 
adversário era de 
Botucatu, coroando 
de êxito a comemo
ração dos 150 anos 
de nossa cidade e a 
nossa torcida que 
em todos os jogos es
teve presente, presti
giando a equipe",

Gumercindo Ticianelli Júnior 
(DEM), vereador e presidente 

do Expressinho, comemorando 
o título da 3® Copa Lençóis

P ARA p e n s a r

"Para quem tem medo, tudo 
são ruídos"

Sófocles

mailto:oeco@jornaloeco.com.br
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Anjos de volta
2° Encontro 'Celebrando a Unidade' levará show do grupo Anjos de Resgate 
para Macatuba; apresentação será no dia 3 de agosto no ginásio de esportes

Arquivo O ECO

Grupo gospel Anjos de Resgate se apresenta em Macatuba no dia 3 de agosto; entrada custa R$ 5 mais um quilo de alimento

Da  Red açã o

Os católicos de Macatuba 
realizam no dia 3 de agosto 
o 2° Encontro 'Celebrando 
a Unidade', evento para ora
ções, reflexões e também de 
muita música. O ponto alto 
do encontro é o show com o 
grupo Anjos de Resgate. Tam
bém haverá apresentação de 
Netinho e Banda Ignis. O 2° 
Encontro 'Celebrando a Uni
dade' acontece das 8h às 17h, 
no ginásio de Esportes Brasí- 
lio Artioli.

A organização do even
to está a cargo da Pastoral 
da Música da Paróquia de

Santo Antonio. Os convi
tes para o encontro custam 
R$ 5 mais um quilo de ali
mento não-perecível. Os 
alimentos arrecadados se
rão doados para famílias 
carentes e para seminários.

Esta será a segunda apre
sentação do grupo Anjos de 
Resgate -  considerado um 
fenômeno da música gospel 
-  em cidades da região. Em 
novembro do ano passado, a 
banda se apresentou no está
dio Archângelo Brega, o Bre- 
gão, em Lençóis Paulista, em 
evento realizado pelo Jornal 
O ECO e o vereador Manoel 
dos Santos Silva, o Manezi-

nho, cujo objetivo era arreca
dar alimentos para a campa
nha Natal sem Fome.

A trajetória do Anjos de 
Resgate é recente. O grupo é 
formado por Eraldo Mattos, 
Dalvimar Gallo, Marcelo Du
arte e Maikon Maximo. An
jos do Resgate teve início em 
2000, com o CD 'Deus está 
no ar'. Deste trabalho saiu a 
música 'Manda seus anjos', 
que foi gravada pelo padre 
Marcelo Rossi.

Depois do primeiro CD, o 
sucesso não parou mais. Em 
quase oito anos de carreira, fo
ram cinco álbuns. O trabalho 
mais recente, intitulado 'Seja

Luz', foi gravado em 2006 e 
conta com as participações de 
Ziza Fernandes, Ricardo de Sá 
e do padre Roberto Lettieri. O 
grupo já vendeu mais de meio 
milhão de cópias e conquis
tou cinco discos de ouro, um 
disco de platina e o primeiro 
DVD de ouro da história da 
música católica.

serviço
Convites para o 2° Encon

tro 'Celebrando a Unidade' 
podem ser adquiridos na se
cretaria paroquial. Mais in
formações pelo telefone (14) 
3298-2852 ou pelo site www. 
pastoraldamusica.cjb.net.

a g u d o s

Dom ingo tem celebração em 
homenagem a São Cristóvão

Para manter a tradição de 
mais de uma década, a Paró
quia de São Paulo Apóstolo, 
de Agudos, realiza no domin
go 27 a celebração em louvor 
a São Cristóvão. O evento te
rá missa, procissão, carreata 
e cavalgada.

Há uma década a celebra
ção em louvor a São Cristó
vão - padroeiro dos motoris
tas e agricultores - acontece

em Agudos num posto de 
combustível. Todo ano a pa
róquia escolhe um estabele
cimento diferente, para que 
todos tenham oportunida
de de participar. Neste ano 
a missa será no Auto Posto 
Agudos-BR, localizado na 
rua 7 de Setembro.

Segundo os organiza
dores, a missa campal será 
celebrada pelo Frei Ademir

Sanquetti, às 9h. Após a mis
sa, haverá procissão com car- 
reata e cavalgada até a matriz 
de São Paulo Apóstolo, onde 
haverá a benção dos veículos 
e dos implementos agrícolas.

Baseado em anos an
teriores, a expectativa, se
gundo os organizadores, é 
de que aproximadamente 
mil veículos participem do 
evento religioso. Haverá

também apresentação de 
violeiros e sorteio de brin
des aos motoristas profis
sionais e agricultores.

A organização do evento 
está a cargo da Paróquia de 
São Paulo Apóstolo e conta
rá com participações do Sest/ 
Senat de Agudos, Comtur 
(Conselho Municipal de Tu
rismo) e apoio da Prefeitura 
Municipal de Agudos.

O veleiro do 
Jessé afundou!

Negooo heim! Quee- 
eriiduuuuu! Olha essa... 
O Tipóia disse que não é 
o candidato do Lula e sim 
do Polvo! É a coligação 
marisco! Vai ter tentáculo 
por todo canto de Lençóis! 
Olha o Tipo oh! Como diz 
o Inhonho no seriado Cha
ves: Olha ele hein, olha ele 
hein! Depois daquela de
claração será que o Noaber- 
to Pompymayer vai querer 
enfiar o cabo de fibraótica 
no Tipóia? E ele disse que se 
eleito vai a caça às bruxas! 
Onde será que ele pensa en
contrar a Maga Patalógica e 
a Madame Min?

Acabou o sonho de ter 
em Lençóis o Porto Solidão. 
O veleiro do Jessé afundou 
nas águas do rio Lençóis! 
Também queria ser candi
dato sem estar em nenhum 
partido! O Xanão ficou 
sozinho e poderá sair para 
prefeito junto com o Nas- 
sibico! O Nassib agora vai! 
Vai voar de costa que nem 
um corvo branco e vão dar 
picadas como um marim
bondo de fogo! Acho que 
eles vão ser prefeito e vice 
lá em Virgílio Rocha! Cui
dado para não se afogarem 
com o Coquinha!

Créu!Créu! Bel!Bel! Ela 
e o Tresenti prometeram 
gerar mais empregos em 
Lençóis! Disseram que irão 
consultar o presidente da 
Fiesp! Espero que o Paulo 
não Skafeda como o Mu
nhoz que deixou o Casão, 
o Senai agora é um grande 
Casão!

Salve Agunistão, terra 
do Ozédamuladen! São 110 
anos de existência e vamos 
comemorar fazendo tu
rismo no ônibus gratuito! 
Tem um amigo meu que já 
comprou uma máscara de 
gás e tomou injeção con

tra tétano! Aqui o turismo 
rural tá em alta, as vacas e 
cavalos passeiam livremen
te pelas ruas. É o projeto do 
Comtur.bados, o presidente 
tá que nem seu pastor, Ca- 
laaaado! Olha que o Carlão 
bate hein!

E lá futebol dos vetera
nos. Eu pensei que estava 
assistindo ao vivo o filme 
Jeca, o corinthiano, com o 
ator Mazzaropi! O Zenon é 
a cara do Mazzaropi! Olha, 
o Pitico jogando eu o con
fundi com o Samuel Ferro. 
E eles estão com dez... 10 
toneladas! Ahuahuahaha! 
E o Barata disse que a me
ta agora é levar uma equi
pe pra China! Competir na 
modalidade de sumô! Abre 
Parentes!

E os shows na praça 
continuam! Só dá gente 
gritando aleleuiiia e leite 
glóóóóriaaa!

Olha! O Colidão, o 
sósia da Erundina, quer a 
Sapest fora de Macatuba! 
Quer que ela vá por água 
abaixo! A Sapest parece ta
tu, só faz buraco no asfalto 
e não arruma! E o Colid- 
ge tá quem nem o Carlão, 
está cansado de mandar a 
Sapest ir embora, mas ela 
teima em não ir! Aqui em 
Agudos falta pouco para 
encerrar o contrato. Só 22 
anos! Ahuahuahuahua!

Alô Borebi, olha os sem- 
terra aí de novo! Será que 
irão abater o Vaca para o 
casamento da Noiva da Co
lina?

Tô furando em quan
to o chão é mole! E viva 
a Paulistinha! Pessoal da 
prefeitura tá todo perdido, 
porque o Sobral foi embora 
e agora vai sobral pra todo 
mundo! Viva o dr Durva 
que tenta baixar minha taxa 
de glicemia!
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s a u d e

Para todas as idades
Marise retoma projeto de área de lazer e esportes na Rondon; 
expectativa é de que parque seja inaugurado até o final do ano

Fernanda Benedetti

O 'buracão' da Rondon, como área ficou conhecida, vai ganhar campos e quadras esportivas

Da  red ação

A Prefeitura de Lençóis Pau
lista retomou a construção do 
complexo esportivo e da área 
de lazer que fica entre o Jardim 
América e o Parque Residencial 
Rondon. O projeto consiste na 
revitalização de uma área de 
mais de 18 mil metros quadra
dos, localizada entre as ruas 
Paschoal Bernardino, Laffayette 
Muller Leal e Josefatti Cavassut- 
ti. O terreno havia sido tomado 
pelo mato e virou alvo de recla
mações porque juntava lixo e 
servia à proliferação de insetos 
e animais peçonhentos.

A expectativa da administra
ção é de que a obra fique pronta 
até o final de ano, já que é uma 
área muito grande e de terreno 
irregular. O prefeito José Anto- 
nio Marise (PSDB) informou 
que o investimento total é de 
R$ 150 mil. Marise diz que a 
obra é importante, pois vai dar 
uma finalidade para uma gran
de área que estava ociosa.

A área chegou a ser apeli
dada de 'buracão', porque o 
terreno era bastante profundo. 
Além disso, segundo queixa 
dos próprios moradores, à noi
te, virava um ponto de consu-

mo e venda de drogas. O terre
no estava abandonado há mais 
de uma década.

Olívia Monzane Valdevisso, 
que mora próximo ao local, 
disse que os filhos estão ansio
sos para ver o parque pronto. 
"Meus filhos gostam de jogar 
bola e vai ficar ótimo", afirmou. 
"Antes o local era horrível, pois 
tinha uma poça enorme e mui
to mato", destaca. Para outros 
moradores, além de urbanizar, 
a Prefeitura tem que garantir a 
segurança. "Se a Prefeitura não 
colocar um guarda no local, 
como ocorre no Paradão, vai 
ser só mais um ponto para que 
as pessoas fiquem à toa", ava
lia Elen Luquesi Cordeiro. Ela 
teve a casa furtada há cerca de 
um mês e conta que o terreno 
baldio favorecia o crime. "Eu 
particularmente acho muito 
bom, vai valorizar muito esta 
área, mas tem que ter seguran
ça", conclui.

Segundo o engenheiro Cé
sar Sampaio, responsável pela 
obra, o projeto foi desenvolvi
do para atender todas as faixas 
etárias. O parque terá campo de 
futebol suíço, de tamanho não 
oficial, quadra poliesportiva, 
quadra de mini-basquete, qua-
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dra de malha e bocha, pista de 
cooper e ciclismo, estaciona
mento, vestiários, playground 
além de pista para caminhada. 
A Prefeitura vai instalar tam
bém um espaço e equipamen
tos para a prática de ginástica. 
O complexo vai receber sanitá
rios, bancos e mesas. O proje
to paisagístico será executado 
pela Diretoria de Agricultura e 
Meio Ambiente.

Sampaio disse que o pro
cesso de preparação do local foi 
complexo e trabalhoso. "Nós 
tivemos que fazer um trabalho 
difícil de terraplanagem, pois o 
terreno é bem irregular. Além 
disso, fizemos inúmeras gale
rias para que a água não inva
da o local na primeira chuva", 
afirmou. Foram construídos 
mais de 400 metros de galerias 
de águas pluviais nas interme
diações do local.

Segundo o diretor de Obras 
da Prefeitura, Antonio da Silvei
ra Corrêa, como o local vai con
tar com um sistema de ilumina
ção completo, um funcionário 
municipal vai tomar conta da 
área para evitar depredação.

de visitas
O Hospital Nossa 

Senhora da Piedade am
pliou os horários de vi
sita em todos os setores, 
principalmente para os 
pacientes do SUS (Sis
tema Único de Saúde). 
Agora as visitas podem 
ser realizadas das 12h às 
20h30 em todos os dias 
da semana. Antes ape
nas uma hora por dia era 
destinada a às visitas.

As visitas têm dura
ção de 20 minutos cada 
e é permitida a entrada 
de duas pessoas por vez. 
A única exceção é para a 
UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva), em que as vi
sitas só podem ser reali
zadas diariamente das 16 
às 16h30.

Segundo Claudia 
Helena Cavalieri Cam- 
panari, assistente social 
do hospital, a mudança 
ocorreu em virtude de 
uma determinação do 
SUS e agora mais pessoas 
podem visitar parentes e 
amigos. "Nós esperamos 
com a medida propor
cionar uma maior huma- 
nização no atendimento 
o que beneficia direta
mente a recuperação dos 
pacientes", ressalta.

Para fazer a visita, 
além de comparecer no 
horário estipulado, é ne
cessário apresentar um 
documento de identifi
cação que pode ser o RG, 
o CPF ou a carteira de 
habilitação. Sem um des
ses documentos a dire
ção do hospital informa 
que não será autorizado 
o acesso às unidades de 
internação. "Nosso ob
jetivo é fazer um acom
panhamento de quem 
entra e sai do hospital", 
explica a assistente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria da Associação dos Funcionários do Banco do Estado de São Paulo -  Agência 
de Lençóis Paulista - AFUBELP, de acordo com o disposto no art.30 do Estatuto, convoca 
todos os seus associados a participarem da Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se 
na Sede Social, no Bairro Marimbondo (Chácaras São Judas Tadeu), dia 04 de agosto 
de 2008, segunda feira, às 19h30min em primeira chamada e às 20h30min em segunda 
chamada com qualquer número de associados presentes, para discutirmos e deliberarmos 
os assuntos em pauta da ORDEM DO DIA, a saber:
1° - Alteração no Estatuto, em cumprimento ao Código Civil de 2002, e Lei Federal n° 
11.127, de 28 de junho de 2005;
2° - Prorrogação automática dos mandatos da atual Diretoria e Conselho Fiscal;
3° - Convalidação dos atos praticados pela atual Diretoria e Conselho Fiscal, durante todo 
o período de prorrogação de seus mandatos.
Lençóis Paulista, 21 de julho de 2008.
Diretoria da AFUBELP

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Aviso de Licitação -  Pregão n° 091/2008 -  Processo n° 177/2008

Objeto: aquisição de frutas para merenda escolar -  Tipo: Menor preço 
-  Recebimento das propostas e sessão de lances: 05 de agosto de 2008 
às 09:00 horas -  O edital completo encontra-se disponível no site www. 
lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, 
Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. 
Lençóis Paulista, 21 de julho de 2008. JÚLIO ANTONIO GONÇAL
VES - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Aviso de Licitação -  Pregão n° 092/2008 -  Processo n° 178/2008

Objeto: aquisição de verduras e legumes para merenda escolar -  Tipo: 
Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 05 de 
agosto de 2008 às 14:00 horas -  O edital completo encontra-se dispo
nível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das 
Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 
14-3263.0040. Lençóis Paulista, 21 de julho de 2008. JÚLIO ANTO- 
NIO GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

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:
Portaria 503 de 15.07.2008........................Altera dispositivo da Porta
ria n° 483, de 7 de julho de 2008.
Portaria 504 de 17.07.2008........................Afasta nos termos da Lei
Municipal 3.660/2006, para tratamento de saúde Denilda Aparecida do 
Prado Silva, Agente da Conservação e Limpeza.
Portaria 505 de 17.07.2008........................Prorroga a licença saúde de
Sônia Maria Maciel Paulo, Agente da Conservação e Limpeza.
Portaria 506 de 21.07.2008........................Autoriza Igreja Presbiteria
na Renovada a utilizar a “Praça Marco Moretto” no dia 21 de julho de 
2008, para realização de um ‘Culto Religioso’.
Portaria 507 de 21.07.2008........................Nomeia Alfredo Augusto
Zanon para exercer o cargo Agente de Saúde Comunitária.
Portaria 508 de 21.07.2008........................Nomeia Luiz Sérgio Rocha
de Souza para exercer o cargo Agente de Saúde Comunitária.
Portaria 509 de 21.07.2008........................Nomeia Alessandra Carina
da Silva para exercer o cargo Agente de Serviços Urbanos.

Lençóis Paulista, 21 de julho de 2008.

Leandro Orsi Brandi 
Diretor Administrativo

Publicado no jornal O Eco, no dia 22 de Julho de 2008. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 199,13.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
L E I N° 2 2 6 3

AUTORIZA O MUNICÍPIO A CELEBRAR CONVÊNIOS COM A ASSOCIAÇÃO BENEFI
CENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE E COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITA
LAR DE BAURU, VISANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A 
EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ- SANTA CASA.

A Câmara Municipal de Macatuba aprova, e eu, Prefeito Municipal sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com a Associação Beneficente Hos
pital Nossa Senhora da Piedade, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 51.425.106/0001-78, com sede na rua 
Dr. Geraldo Pereira de Barros, n.° 461, na cidade de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, visando a 
transferência de recursos financeiros no valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) para o período 
de julho de 2008 à junho de 2009, para execução do programa Pró-Santa Casa, do Governo do Estado 
de São Paulo, a serem destinados, no corrente ano, do orçamento vigente através da Lei Municipal n.°
2.237, de 21 de dezembro de 2007, em cumprimento às disposições contidas no art. 26 a Lei Comple
mentar n.° 01, de 04 de maio de 2000 -  Lei de Responsabilidade.

Artigo 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com a Associação Hospitalar de 
Bauru, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 48.374.680/0001-30, com sede na rua Monsenhor Claro, n.° 8-88, 
na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, visando a transferência de recursos financeiros no valor de 
R$15.558,84 (quinze mil, quinhentos e cinqüenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) para o período 
de julho de 2008 à junho de 2009, para execução do programa Pró-Santa Casa, do Governo do Estado 
de São Paulo, a serem destinados, no corrente ano, do orçamento vigente através da Lei Municipal n.°
2.237, de 21 de dezembro de 2007, em cumprimento às disposições contidas no art. 26 a Lei Comple
mentar n.° 01, de 04 de maio de 2000 -  Lei de Responsabilidade.

Artigo 3° - As despesas decorrentes da execução dos convênios a que se refere esta Lei onerará a se
guinte dotação:
Órgão 05.0100 -  Secretaria de Saúde;
Despesa 229 -  103021003-2018 -  Apoio a Entidades Privadas Filantrópicas de Assistência Hospitalar.

Artigo 4° - Os recursos necessários à execução no disposto nos artigos 1° e 2° serão os elencados no 
artigo 43 da Lei n.° 4.320/64.

Artigo 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Macatuba, 21 de julho de 2008.

COOLIDGE HERCOS JUNIOR
Prefeito Municipal

SANCIONADA e PROMULGADA pelo Executivo Municipal em 21 de julho de 2008, registrada na 
Secretaria de Negócios Jurídicos, PUBLICADA na forma da legislação aplicável em vigor.

Rosemeire Vieira Pires da Rosa
Oficial Administrativo

M O D ELO A N O CO R O PC IO N A IS
C O R S A  S U P E R 1998 B R A N C A
C O R S A  G L 1.6 1997 B R A N C A
C O R S A  W IN D 1996 PR ATA
C O R S A  W IN D 1999 A Z U L x  ■
C O R S A  W IN D 1996 C IN Z A x
C O R S A  W IN D 2001 B R A N C A x

C ELTA 1000  V H C 2004 PR ATA A R -L IM P -D E S M -A L
V E C T R A  C D 1998 C IN Z A x

V E C T R A  GLS 1998 B R A N C A
M O N Z A  S L  EFI 1993 C IN Z A x

A S T R A  S E D A N  E LE G A N C E 2007 C IN Z A x
A S T R A  GL 2000 C IN Z A x

A S T R A  M ILLE N IU M 2001 PR ATA x
A S T R A  S E D A N 2003 A Z U L x

A S T R A  S E D A N  E LE G A N C E 2005 C IN Z A A R  D IG IT A L + A R  B A G
M E R IV A 2003 P R E TA x

Z A F IR A  E L ITE 2007 PR ATA
O M E G A  S U P R E M A  G LS 1996 C IN Z A x

C O R S A  C LA S S IC 2003 A Z U L x

M O D ELO A N O CO R O PC IO N A IS
S A V E IR O 1988 V E R M E LH O D IE S E L

PARATI 16 V 1999 B R A N C A
G O L 1000 16 V  4  PO R TA S 2002 B R A N C A L IM P -D E S E M -D IR -A R

G O L 1.0 2004 C IN Z A
G O L I P LU S 1996 PRATA

G O L 1.6 P O W E R 2007 PRATA C O M P L E T O -V ID R O
G O L 16 V 2000 B R A N C A 4  P O R TA S

G O L MI 1999 C IN Z A
G O L C L 1.8 1993 B E G E x

G O LF 2001 C IN Z A
G O L CLI 1995 B R A N C A x

G O L R O LLIN G  S T O N E S 1995 B R A N C A
G O L 1.0 2003 PRATA x

G O L 16V  PLU S 2001 PRATA
C O U R IE R  1.6 L 2004 PRATA x

R A N G E R 2000 B R A N C O
U N O  E LE T R O N IC 1994 V E R D E x
U N O  E LE T R O N IC 1994 A Z U L
U N O  M ILLE  F IR E 2003 B R A N C O x
U N O  M ILLE  F IR E 2002 C IN Z A

S C E N IC 2003 A Z U L C O M P L E T O + A IR B A G
S C E N IC 1999 C IN Z A C O M P L E T A
C IV IC  LX 1998 PRATA x

JE E P 1975 V E R M E LH O

FAZEMOS TROCA COM TROCO - FINANCIAMOS CARROS ATE 100% E A PRIMEIRA PARCELA PARA 60 DIAS - CARROS ACIMA DO ANO 1993 FAZEMOS ATE 48 MESES - REFINANCIAMOS SEU PROPRIO VEICULO A PARTIR DO ANO 1994 - FINANCIAMOS KOMBI-VANS E CAMINHAO

Fones: 3264-3968 e 3264-3033
Av.  Papa Jo ão  P au lo  II (ao  lado  do  A u to  Posto Leão) - Lençóis Paulista 1

http://www.lencoispaulista.sp.gov.br


A M A D O R

E campeão!
Expressinho/Pitoli vence Trivial/Hábil por um a zero e conquista o título da Copa 
Lençóis de Futebol; partida aconteceu na manhã de domingo 20, no Bregão

Da  r e d a ç ã o

O gol marcado por Josso- 
ne, aos 33 minutos do segun
do tempo, deu a vitória e o 
título inédito de campeão da 
3® Copa Lençóis de Futebol 
Amador, promovida pela Liga 
Lençoense de Futebol Ama
dor, ao Expressinho/Pitoli. A 
segunda partida da final con
tra o Trivial/Hábil de Botu- 
catu aconteceu na manhã de 
domingo 20, no estádio mu
nicipal Archangelo Brega, o 
Bregão, com bom público. No 
primeiro jogo, as duas equipes 
empataram em 1 a 1.

No final da partida, houve 
cerimônia de entrega de troféu 
e medalhas aos dois primeiros 
colocados, além do artilheiro 
e melhor goleiro. O troféu de 
artilheiro ficou com o joga
dor Felipe Brás, do Palestra, 
que durante toda competição 
marcou seis gols. Já o melhor 
goleiro foi o atleta Edson, do 
Expressinho/Pitoli. O even
to contou com a participação 
do prefeito José Antonio Ma- 
rise (PSDB) e dos vereadores 
Gumercindo Ticianelli Júnior 
(DEM), Manoel dos Santos 
Silva, o Manezinho, e Ismael 
de Assis Carlos, o Formigão, 
ambos do PSDB.

O jogo de domingo foi 
bastante movimentado e dis
putado pelas duas agremia
ções. Na primeira etapa a 
equipe do Expressinho teve o 
domínio da partida e criou vá
rias oportunidades. Logo aos 
5 minutos, o jogador Tica, do

O Expressinho venceu por 1 a 0 e ficou com o título; no detalhe, equipe da Trivial/Hábil

Expressinho, teve a chance de 
abrir o placar. Em bola alçada 
na área, Arlindo bateu forte, o 
goleiro Ponai espalmou e na 
sobra Tica chutou para fora. O 
Expressinho era todo pressão 
para cima do Trivial e, aos 30 
minutos, Jossone, do Expressi- 
nho, também teve a chance de 
abrir o marcador, mas o golei
ro Ponai defendeu. O primei
ro tempo terminou empatado 
em 0 a 0.

Na etapa final, o Trivial veio 
com mais motivação a campo 
e criou as melhores chances. 
A equipe botucatuense deu 
trabalho com o centroavante 
Buiu. As melhores chances de

gol foram do Trivial, mas o Ex
pressinho que foi quem mar
cou. Em contra-ataque rápido, 
o centroavante Arlindo passou 
por dois adversários e tocou 
para Jossone entrar na grande 
área e fuzilar para o fundo da 
rede do goleiro Ponai.

No final do jogo, o presi
dente do Expressinho, Gumer- 
cindo Ticianelli Júnior, disse 
que o título foi merecido, pois 
a equipe toda estava unida e 
com um propósito durante a 
competição: o de ser campeã. 
"Fomos campeões invictos. Foi 
importante o título para Len
çóis, já que o adversário era de 
Botucatu, coroando de êxito a

A M I S T O S O

Masters do Brasil vence seleção de Agudos por 2 a 0
Dentro das comemo

rações do aniversário dos 
110 anos de Agudos, teve 
jogo amistoso na tarde do 
sábado 19, entre o Masters 
do Brasil e um combinado 
de jogadores de Agudos. 
Os visitantes venceram a 
partida por 2 a 0. Cerca 
de duas mil pessoas foram 
conferir o jogo.

A partida aconteceu no 
estádio São José. A grande 
atração foi a presença dos 
ex-jogadores Careca, Zenon, 
Dinei, Rosemiro, Ezequiel, 
Vitor, Nilson, João Paulo, 
Pires, Chicão e Edson Pezi- 
nho -  craques que fizeram 
história em suas passagens 
por grandes clubes e tam
bém na seleção brasileira.

Na equipe de Agudos, 
um dos destaques foi João

Zenon posa para a foto ao lado de fãs em jogo beneficente

Carlos Travain, o João Pindo- 
ba, que foi campeão brasileiro 
pelo Guarani em 1978. O time 
de Agudos ainda contou com 
o comando de Luiz Otaviano

Venturini Tizolski, o Pitico, e 
seu irmão Rubinho Venturini, 
atuou no Fluminense.

A partida teve lances eletri- 
zantes proporcionados pelos

jogadores, Careca, Dinei, 
Zenon, Rosemiro e Pires, 
que mostraram ainda estar 
em boa forma.

O jogador Zenon co
mentou a alegria de estar 
participando de uma par
tida como esta. "É bom 
você ver pessoas gritando 
seu nome e saber que elas 
gostam de você", agrade
ceu. Zenon, no intervalo de 
jogo, homenageou os atle
tas agudenses que partici
param dos Jogos Regionais 
de Lins.

Já Careca, disse estar fe
liz por reencontrar antigos 
companheiros de profissão. 
"É gratificante ver pessoas 
e principalmente crianças 
torcendo por nós, relem
brando um passado não 
muito distante", destacou.

Ducha Evolution Turbo
R$ 225______

Chuveiro Tradição
R$105

Ducha Eiétrica 
Advanced
R$75

SA N T^ LA R A
M ateria ls Elétricos

A vista ou 
com cartão VISA

Fones:14. 3263-1057 ou 3269-7777
L o ja  1 :  Avenida Brasil, 5 8 3  - Centro - Lençóis Pta. 
L o ja  2 :  Rod. Osny Matheus, Km 1 1 2  - Lençóis Pta.

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

Fotos: Fernanda Benedetti

comemoração dos 150 anos de 
nossa cidade e a nossa torcida 
que em todos os jogos esteve 
presente, prestigiando a equi
pe", comemorou Ticianelli.

A equipe do Expressinho é 
formada pelos jogadores Ed
son, Roberto, Roni, Fabinho, 
Barata, Jossone, Nilson So
bral, Douglas, Arlindo, Tica, 
Pedrinho, Robson, Felipe, Lu- 
ciano, Marisia, Marquinhos, 
Beto Galinha, Nikito, Daniel 
e Willian. A comissão técnica 
é composta por Antonio Veras 
(técnico), Adriano Pitoli (au
xiliar técnico), Zezinho( mas
sagista), Túlio(mordomo) e 
Júnior Ticianelli (presidente).

MARIMBONDO
Na manhã de domin

go 20, no campo do CEM 
(Clube Esportivo Marim
bondo), a equipe do Fla
mengo bateu o Cruzeiro 
pelo placar de 3 a 1. Cam- 
buquira e Duzão, que fina
lizou duas vezes, marcaram 
para o mengão. O único gol 
do Cruzeiro foi assinalado 
pelo jogador Douglas Zafa- 
lon. A partida foi válida pe
lo Campeonato de Futebol 
do CEM, categoria Sênior B 
(atletas entre 29 e 42 anos). 
No jogo de fundo, Goiás e 
Grêmio empataram em 2 a 
2. Os gols do Goiás foram 
marcados por Adriano Pito- 
li e Celsinho Martins. Já os 
gols do Grêmio foram con
cluídos por Cassola e Silvi- 
nho Paccola.

MARIMBONDO 2
No domingo 27, aconte

ce a 11® rodada do Campe
onato de Futebol do CEM. 
No primeiro jogo, marcado 
para as 8h30, o Vasco en
frenta o Internacional. Na 
partida de fundo, o Flumi
nense joga contra o Vitória.

FUTSAL
Começaram ontem as 

inscrições para a 2® Copa 
Lençóis de Futsal -  Troféu 
Doutor Norberto Pomper-

mayer. As inscrições vão 
até o dia 31 de junho. Mais 
informações com Adolfo 
Martini ou Leila, na secreta
ria do Tonicão.

MALHA
A equipe de malha da 

UME/São João fez partida 
amistosa na manhã de do
mingo 20, em Bauru, con
tra a agremiação do Clube 
de Malha do Mary Dota. 
O lençoenses conseguiram 
uma vitória por 4 a1 . No 
domingo 27, também em 
partida amistosa, os len- 
çoenses encaram Iacan- 
ga na cancha da Vila São 
João. A equipe de Lençóis 
é formada pelos malheiros 
Henrique Torres da Silva, 
Paulo Marçal, Aparecido 
Marçal, Jaime (Mexicano), 
Sérgio Xavier (Bochecha), 
Acir Torres da Silva, José 
de Araújo, Felipe Batista e 
Olivar Torres.

TRUCO
No sábado 26, a partir 

das 14h, na praça de es
portes Antonio Lorenzetti 
Filho, o Tonicão, acontece 
a 11 ® etapa do Campeo
nato Municipal de Truco. 
O evento é promovido 
pela Diretoria de Esportes 
e Recreação. As inscrições 
são de graça.

LOUCOS 
POR FUTEBOL

A equipe de basquete 
feminina infanto-juvenil 
da Unimed/Lutepel venceu 
a representação de São Ma
nuel pelo placar de 39 a 25. 
A partida foi na tarde do 
sábado 19, no ginásio de 
esportes Hiller João Capoa- 
ni, o Toniquinho, e é válida 
pela Liga Liga Centro Oeste 
Paulista de Basquetebol.

A partida foi relativa
mente fácil, pois a equipe 
visitante veio a Lençóis 
sem suas melhores atletas. 
"Foi uma partida onde pu
demos escalar em quadra 
todas as meninas e fazer 
com que elas realmente 
sentissem o jogo", comen
tou o técnico lençoense 
João Paulo Paschoarelli.

Com a vitória, a equipe 
da Unimed/UME assume 
o terceiro lugar na tabela, 
juntamente com a Seme/

"Eu quero ver o 
Palmeiras campeão 
da Série A. Série 
B é para os outros 
times! a n t o n io  
SEVERO, funcionário 
público

b a s q u e t e

Meninas da Unimed/UM E  
derrotam São Manuel

Unimed de Bauru, ambas 
com oito pontos. A lideran
ça é da equipe da Amea de 
Assis, que tem 10 pontos.

Na partida de sábado, 
jogaram e pontuaram Ve- 
ridiana (11), Nayara (2), 
Gianni (5), Renata (4), Mi- 
rian (15), Isabella (2), Na- 
tália, Ana Lívia, Ana Paula 
e Lorena.

Já na manhã de domin
go, também pela Liga Cen
tro Oeste de Basquetebol, 
as equipes mini e mirim 
da Unimed/UME foram até 
Ourinhos. As lençoenses 
não foram felizes na rodada 
e perderam para as donas 
da casa. Na categoira mini, 
a Unimed/UME foi derro
tada pela representação de 
Ourinhos pelo placar de 96 
a 13. Já a equipe mirim per
deu para as donas da casa 
por 58 a 20.

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

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

Valorizando o homem, 
construindo o futuro.



Bateu ou quebrou, buscamos para você!
^  Oficina especializada em moto trail, cross, jet ski e motor de popa. 
^  Preparação de motores e recuperação de chassi.
^  Equalização de motores de 2 e 4 cilindros.
^  Adjust box e diagnóstico. —
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PEÇAS E SERVIÇOS 
Rua: Pedro N. Lorenzetti ,193 - Centro 

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

Auto Elétrica Rogério
Serviços Elétricos em Gerall,0

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

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

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


