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Lençóis Paulista está na 
elite do desenvolvimento
Pesquisa da Firjan avalia Saúde, Educação, Emprego/Renda e coloca Lençóis Paulista entre as 11 melhores cidades do Brasil

Fotos: Fernanda Benedetti

Na tarde do 
dom ingo 3 teve 

encerramento de 
mais uma semana de 
tradições nordestinas 

em Lençóis Paulista.
Para fechar com 

chave de ouro, teve 
apresentação do 

musical 'Mais um 
conto de Maria', 

com o grupo Texc, 
de Araraquara, e que 

trouxe elementos 
tipicamente 

regionalistas. O 
espetáculo foi 

apresentado de 
manhã no Núcleo 
Luiz Zillo  e à noite 

na Cecap.

O desempenho de Lençóis 
Paulista nas áreas de Emprego, 
Educação e Saúde foram reco
nhecidos em esfera nacional. 
A cidade é a 11® colocada no 
ranking elaborado pela Firjan 
(Federação das Indústrias do 
Estado do Rio de Janeiro), ela
borado com base em dados de 
2005, fornecidos pelos minis
térios do Trabalho, Educação e 
Saúde. Segundo o IFDM (Índi
ce Firjan de Desenvolvimento 
Municipal), o município tam
bém ocupa a mesma coloca
ção no ranking estadual, uma 
vez que as 20 primeiras coloca
ções do ranking pertencem ao 
Estado de São Paulo. Segundo 
o prefeito José Antonio Marise 
(PSDB), a cidade está bem co
locada porque consegue ofere
cer acesso à educação e saúde 
com qualidade. A melhor no
ta de Lençóis Paulista foi na 
área de saúde. Para o diretor 
de Saúde Norberto Pomper- 
mayer (PR), o planejamento 
e o trabalho em equipe foram 
responsáveis. ►► Página A3

E S P O R T E S

Basquete 
m asculino  
vence fora 
d e casa

A equipe de basque
te infantil masculina da 
UME/Dadu/Lutepel con
seguiu uma importante 
vitória fora de casa. No 
sábado 2, venceu a repre
sentação do Virando o 
Jogo de Pederneiras pelo 
placar de 91 a 61. O jogo é 
válido pelo returno. Com 
a vitória, a equipe passa 
a liderar o grupo A com 
11 pontos. ►► Página A7

Caçula é 
cam peão  
do Am ador 
em  A gudos

A equipe do Caçula/ 
Borebi é a campeã do 
Campeonato Amador de 
Agudos. A final aconte
ceu no domingo 3, con
tra o Boca Júnior. O time 
precisava apenas do em
pate para levar o título, 
mas acabou vencendo a 
partida por 2 a 1. O jogo 
foi no estádio Achilles 
Sormani, vila Professor 
Simões. ►► Página A7
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Fim de semana tem 
quatro assaltos

A polícia de Lençóis Pau
lista registrou quatro assaltos 
em menos de 48 horas. Dois 
roubos ocorreram na noite de 
sexta-feira, um na madrugada 
de sábado e outro na tarde do 
domingo. As ocorrências ele
vam as estatísticas policiais. O 
número de roubos registrado 
em pouco mais de dois dias 
representa 40% dos roubos 
cometidos durante todo o mês

de julho na cidade. O primeiro 
roubo foi contra uma farmácia 
na avenida Padre Salústio Rodri
gues Machado. Cerca de 30 mi
nutos depois, um homem com 
as mesmas características físicas 
passadas pela funcionária da far
mácia entrou em um posto de 
gasolina no Jardim das Nações. 
A proprietária de um carro foi 
rendida e feita refém na madru
gada do sábado 2. ►► Página A2

E L E I Ç Õ E S  2 0 0 8

Mulheres representam 
metade do eleitorado

As mulheres já respondem 
por 50% do eleitorado. Do to
tal de eleitores da região que 
vão às urnas em 5 de outubro, 
72.992 são homens e 72.953 
mulheres. Os números são re
lativos as cidades onde O ECO 
circula - Agudos, Areiópolis, 
Barra Bonita, Borebi, Igara- 
çu do Tietê, Lençóis Paulista,

Macatuba e Piratininga. Em 
relação às eleições de 2006, 
quando foram eleitos o presi
dente do Brasil, governadores 
de estado, senadores e depu
tados estaduais e federais, o 
número de eleitores cresceu 
em média 2%. Em algumas 
cidades, o número de eleito
res diminuiu. ►► Página A5

M A C A T U B A

Coolidge e Lucilla
lançam campanha

Conservar o patrimônio histórico e religioso é uma obrigação, mas dá trabalho. Basta ver o aparato que 
foi montado para a pintura do Santuário Nossa Senhora da Piedade, em Lençóis Paulista. Desde a semana 
passada os pintores realizam uma escalada diária para deixar o templo bonito. O trabalho deve ser con
cluído até setembro, para a festa da Padroeira.

No sábado 2, teve o lan
çamento oficial da campanha 
de reeleição de Coolidge Her- 
cos Júnior (PMDB) e sua vice, 
Maria Lucilla Nunes Gouveia 
(PSDB), em Macatuba. O 
evento foi no Lions Clube e 
reuniu mais de 300 pessoas. 
O deputado estadual Pedro 
Tobias (PSDB) fez questão

de marcar presença e fazer 
discurso apoiando Coolidge. 
O deputado federal Arnaldo 
Jardim (PPS) mandou repre
sentante. Coolidge aproveitou 
para apresentar o projeto pa
ra um novo governo. Desde o 
domingo, o comitê intensifi
cou a distribuição de material 
de campanha. ►► Página A6



A S S A L T O

Mãos ao alto
Polícia registra quatro assaltos no final de semana em Lençóis Paulista; crimes 

podem ter sido com etidos pela mesma pessoa, uma mulher foi feita refém
Fernanda Benedetti

A Polícia Civil de Lençóis investiga os assaltos do final de semana; frentista de posto disse que ladrão portava uma pistola 765

Da  R e d a ç ã o

Quatro assaltos foram re
gistrados no último final de 
semana em Lençóis Paulista. 
Dois na noite de sexta-feira, 
um na madrugada de sábado 
e outro na tarde do domingo. 
As ocorrências elevam as esta
tísticas policiais. O número de 
roubos registrado em pouco 
mais de dois dias representa 
40% dos roubos cometidos 
durante todo o mês de julho 
na cidade.

O primeiro roubo foi con
tra uma farmácia na avenida 
Padre Salústio Rodrigues Ma
chado, por volta das 21h30

de sexta-feira. A funcionária 
contou aos policiais que um 
homem entrou armado com 
revólver e pediu que ela pas
sasse o dinheiro que estava na 
gaveta do caixa. Ele pegou cer
ca de R$ 40 reais e fugiu.

Cerca de 30 minutos de
pois, um homem com as 
mesmas características físicas 
passadas pela funcionária da 
farmácia, entrou em um pos
to de gasolina que fica no Jar
dim das Nações e efetuou o 
assalto. O frentista do posto 
informou que homem porta
va uma pistola 765. Depois 
que pegou o dinheiro, o as
saltante fugiu pulando o mu

ro dos fundos do posto. O la
drão levou aproximadamente 
R$ 800 em dinheiro e um ma
lote com documentos.

Por volta da 1h de sábado, 
a Polícia Militar foi informada 
de que um carro havia sido 
levado. A proprietária foi ren
dida em frente ao Santuário 
Nossa Senhora da Piedade. O 
ladrão usou uma faca para inti
midá-la e levá-la refém. Depois 
ela foi abandonada na vicinal 
Juliano Lorenzetti, próximo ao 
trevo da Lwart. Na fuga, o la
drão capotou o carro. O veícu
lo foi localizado horas depois 
em um canavial em Macatuba.

No domingo 3, foi regis

trado um assalto no bairro ru
ral do Faxinal. Eram por volta 
de 17h quando o proprietário 
ouviu um barulho e saiu para 
verificar. Ele foi surpreendido 
por quatro homens desarma
dos. Como estavam em maior 
número, renderam o dono da 
casa e levaram uma espingar
da antiga.

Para o sargento da Polícia 
Militar de Lençóis, João Luiz 
Buzolin, os três primeiros as
saltos podem ter sido cometi
dos pela mesma pessoa. "Pe
las descrições que as vítimas 
passaram tudo leva a crer que 
é mesma pessoa que cometeu 
os três roubos", afirma.

SA N TA  c l a r a  Come
çaram no domingo 3 as 
comemorações por Santa 
Clara de Assis, padroeira 
do bairro Santa Cândida, 
em Agudos. A programa
ção vai até a sexta-feira 8. 
No domingo teve a tradi
cional caminhada e missa 
no salão comunitário do 
bairro. O dia de festa ter
minou com churrascada e 
moda de viola.

PROCURO
CASA
PARA
ALUGAR
> Particular
> Em Lençóis Paulista
> Com 2 quartos ou mais
> Com garagem

PAGO 3 MESESADIANTADO
Ligar para:

8153-9367 ou 3263-7124

NOTAS POLICIAIS

s a n d a l i a s
Um homem foi preso 

pela Polícia Militar de Bar
ra Bonita por causa de um 
par de sandálias. Em pa- 
trulhamento pela avenida 
Rosa Zanela Petri, no sába
do 2, os policiais suspeita
ram do homem. Ao fazer 
a revista, foi encontrado o 
par de sandálias. Na dele
gacia, o suspeito acabou 
confessando outros cri
mes, inclusive um furto 
contra uma farmácia.

A LÔ ?
Um casal entrou numa 

loja no centro de Barra Bo
nita, pediu para ver celula-

res e quando a vendedora 
se descuidou, a dupla fugiu 
levando um aparelho. O ca
so foi registrado na tarde do 
sábado 2. Com a descrição 
dos suspeitos, a Polícia Mi
litar realizou patrulhamen- 
to pela área, mas ninguém 
foi encontrado.

t r á f i c o
Também em Barra Boni

ta, dois homens foram pre
sos em flagrante na noite 
do sábado 2 por tráfico de 
drogas. A dupla carregava 
34 pedras de crack prontas 
para a comercialização. Eles 
foram conduzidos à delega
cia e depois foram presos.

a g u d o s

M otociclista morre em  
acidente na Rondon

Jair Pereira, de 46 anos, 
morreu no sábado 2, em 
acidente registrado na ro
dovia Marechal Rondon 
(SP-300), em Agudos. A 
motocicleta que ele diri
gia, uma Honda Twister, 
placa de Bauru, bateu na 
traseira de uma Scania com 
placas de Tupã. Depois da 
colisão, Pereira ainda foi 
atropelado por um Gol, 
com placas de Bauru, que

não conseguiu desviar. Ele 
morreu na hora. O aciden
te foi registrado por volta 
das 20h30.

Pereira era morador em 
Bauru e trabalhava como 
motorista do circular gra
tuito em Agudos há aproxi
madamente três anos, e por 
isso bastante conhecido na 
cidade. Ele foi sepultado 
em Bauru, na manhã do 
domingo 3.

C H O Q U E

H om em  morre eletrocutado 
no Jardim Caju, em Lençóis

Cícero José da Silva, de 34 
anos, morreu na madrugada 
do domingo 3, vítima de 
uma descarga elétrica. Não 
houve tempo para o socorro.

Por enquanto, o local e 
as circunstâncias em que a 
vítima tomou o choque são 
um mistério até mesmo pa
ra a Polícia Civil. Tudo que 
os investigadores sabem até 
o momento é que ele foi

socorrido por um cunhado, 
mas deu entrada no pronto- 
socorro do Hospital Nossa 
Senhora da Piedade já sem 
vida. A polícia vai ouvir os 
parentes da vítima.

Silva era morador do 
bairro Caju. Ele foi velado 
durante a manhã de do
mingo e enterrado no ce
mitério municipal de Len
çóis Paulista.

"Um breve adeus a um irmão"...
Luís Gustavo dos Santos Carreira para as demais pessoas, mas para seus parceiros de 
serviço é e sempre será "Menino Carreira". Hoje o menino Carreira resoiveu fazer suas 
estripuiias em outro iugar, deixando para nós a iembrança de um exceiente Poiiciai 
Miiitar que sempre executou suas funções com extremo profissionaiismo e dedicação. 
Poderiamos reiatar inúmeras ocorrências em que eie atuou, mas uma em especiai, 
marcou a vida de um garotinho o quai eie saivou a vida carregando-o todo 
ensangiientado depois de tirá-io com suas próprias mãos das ferragens de um carro 
acidentado, socorrendo-o em tempo hábii para que o mesmo sobrevivesse. Hoje para 
esse garotinho e sua mãe você é e sempre será um "herói".E como diz um veiho ditado 
que "os heróis nunca morrem, eies viram anjos que sempre continuarão a nos proteger", 
irmão, a respeito do anjinho que você deixou, não se preocupe, pois agora eie terá 
vários "tios" que estarão sempre do seu lado.
"Menino Carreira", que ao lado de Deus você continue aí de cima a nos proteger... 
Até mais irmão. De seus amigos Tíu, Vai, Boh, Luigi, Vila, Cruz, Loho, Marquinhos e 
demais policiais militares de Lençóis Paulista, os quais tiveram a honra de trabalhar 
com um excelente profissional como você.

MARQUINHOS E DEMAIS

Nós cuidamos da sua saúde e de sua família,
fornecendo celulose flu ff para a fabricação de produtos higiênicos
descartáveis, como absorventes íntimos e fraldas.

A Lwarcel Fibras Especiais 
faz parte do seu dia-a-dia.

Valorizando o homem, 
construindo o futuro.

www.grupolwart.com.br

http://www.grupolwart.com.br
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Entre as
melhores
Lençóis Paulista é a 11  ̂ cidade no país 

em desenvolvimento, segundo índice da 

Firjan que avalia condições de emprego, 

educação e saúde dos municípios Saúde é a área mais bem avaliada em Lençóis Paulista pelo IFDM; Eduação e Geração de Emprego também puxaram índice para cima

Pa u l o  Ed u a r d o  T o n o n

No último final de sema
na, o município de Lençóis 
Paulista recebeu mais uma 
notícia positiva. Todos os es
forços nas áreas de emprego, 
educação e saúde foram reco
nhecidos e a cidade está muito 
próxima das 10 melhores do 
país para se viver. No ranking 
elaborado pela Firjan (Federa
ção das Indústrias do Estado 
do Rio de Janeiro), com base 
em dados de 2005 fornecidos

pelos ministérios do Traba
lho, Educação e Saúde, Len
çóis aparece como a 11® ci
dade em desenvolvimento no 
Brasil. A boa notícia foi des
taque no noticiário nacional 
como os jornais Folha de São 
Paulo e Estadão e também na 
revista Época.

Segundo o IFDM (Índice 
Firjan de Desenvolvimento 
Municipal), o município tam
bém ocupa a mesma coloca
ção no ranking estadual, uma 
vez que as 20 primeiras colo

cações do ranking pertencem 
ao Estado de São Paulo.

O objetivo da avaliação é 
monitorar constantemente o 
potencial de desenvolvimento 
socioeconômico de cada re
gião brasileira. O índice avalia 
de forma igual três itens fun
damentais para o crescimento 
qualitativo dos municípios: 
Emprego/Renda, Educação e 
Saúde. Lençóis leva vantagem 
em outras cidades da região, 
algumas de mesmo porte, 
principalmente no quesito

Emprego/Renda.
Segundo o prefeito José 

Antonio Marise (PSDB), a ci
dade está bem colocada no 
ranking porque consegue ofe
recer acesso à educação e saú
de com qualidade para toda 
a população. "Essas áreas de
pendem diretamente do po
der público e se hoje Lençóis é 
uma das melhores cidades do 
país, isso se deve ao trabalho 
conjunto da administração 
com o povo. Essa avaliação 
também enterra de uma vez

por todas os argumentos men
tirosos da oposição ao meu 
governo", dispara Marise.

A melhor nota de Lençóis 
Paulista foi na área de saúde, 
superior a 0,94. Para o diretor 
de Saúde e vice-prefeito Nor- 
berto Pompermayer (PR), o 
planejamento da Prefeitura e 
o trabalho em equipe foram 
responsáveis por esta ava
liação positiva. "A saúde se 
constrói com infra-estrutura, 
com saneamento básico, com 
educação e prevenção", expli

ca. Ele também destaca a de
terminação dos funcionários 
em atender bem a população. 
"Nosso trabalho sempre foi 
voltado para a saúde pública, 
mas sem demagogia. A gente 
não promete luxo e sim efici
ência", completa.

Em escala de 0 a 1, Lençóis 
alcançou no total 0,8952 pon
tos no IFDM. Número apenas 
4,45% abaixo do primeiro co
locado no ranking nacional, o 
município de Indaiatuba, na 
região de Campinas.

CONFIRA O RANKING

NACIONAL e s t a d u a l c id a d e if d m
EMPREGO/

r e n d a
e d u c a ç ã o s a ú d e

11° 11° Lençóis Paulista 0,8952 0,8152 0,9286 0,9418
368° 233° Agudos 0,7723 0,5213 0,8662 0,9293
377° 236° Borebi 0,7699 0,4766 0,8924 0,9406
473° 279° Barra Bonita 0,7565 0,4465 0,9205 0,9024
540° 310° Macatuba 0,7468 0,4509 0,9386 0,8509
730° 384° Areiópolis 0,7276 0,4796 0,7931 0,9100
734° 385° Igaraçu do Tietê 0,7271 0,4167 0,9128 0,8517

1097° 504° Piratininga 0,7007 0,2661 0,9218 0,9143

Na região, saúde aparece em destaque
Além de Lençóis Paulista, 

outro município de destaque 
no interior paulista foi Bau
ru, que ocupa a sexta posição 
e está melhor que Lençóis no 
ranking. Nos outros municí
pios em que O ECO circula 
-  Areiópolis, Agudos, Barra 
Bonita, Borebi, Igaraçu do 
Tietê, Macatuba e Piratinin- 
ga -  a melhor colocação é a 
de Agudos, que conquistou

a 233® posição. Assim como 
acontece com Lençóis Paulis
ta, a área que mais se destaca 
é a de Saúde, com nota supe
rior a 0,92.

Barra Bonita aparece na 
279® colocação e contra
riando o perfil das demais 
cidades, a área que recebe a 
maior nota é a de educação. 
Nos outros municípios da re
gião a área melhor avaliada

foi de saúde.
O pior desempenho apre

sentado na microrregião 
onde O ECO circula foi o 
de Piratininga, que ocupa a 
504® posição entre os 635 
municípios do Estado de São 
Paulo. O bom índice de ava
liação nas áreas de educação 
e saúde contrasta com a falta 
de emprego, que puxa para 
baixo o IDFM.

d o c u m e n t a ç ã o

Poupatempo móvel atende em Lençóis Paulista
A unidade móvel do Pou

patempo está atendendo em 
Lençóis Paulista desde ontem.
O posto, montado na praça 
Comendador José Zillo, a Con
cha Acústica, fica na cidade até 
o dia 23. O horário de atendi
mento é das 9h às 16h30.

O Poupatempo oferece 
serviços como emissão de RG, 
carteira de trabalho, atestado 
de antecedentes criminais, ser
viços públicos via internet, co
mo inscrição para concursos 
públicos, consultas do IPVA 
(Imposto sobre Veículos Au
tomotivos), multas e pontos 
na CNH (Carteira Nacional 
de Habilitação), consulta do 
número do título de eleitor e 
local de votação, consulta de 
extrato de pagamento da Pre
vidência Social, emissão de

Unidade móvel do Poupatempo está na praça da Concha Acústica

boletos,entre outros.
Segundo Fábio Veríssimo 

Anselmo, gestor de qualida
de do serviço, até à tarde de 
ontem mais de 100 pessoas já 
haviam sido atendidas. "Ge
ralmente os serviços mais pro-

curados são para emissão de 
RG. Aqui em Lençóis as pesso
as estão procurando serviços 
pela internet", afirma o gestor. 
Ele afirma que a estrutura tem 
capacidade para atender qua
tro mil pessoas.

f o t o

Doadores de 
leite vão concorrer 
a prêmio

Quem colaborar com a Re
de de Combate ao Câncer de 
Lençóis Paulista vai concorrer 
a uma máquina fotográfica 
digital. A campanha é ideali
zada pela Cíntia Fotografias e 
segue até o final de semana. 
A empresária Cíntia Duar
te lembra que não é preciso 
comprar nenhum produto 
nem contratar serviços do seu 
estúdio para concorrer.

A doação pode ser feita até 
o final de semana. O sorteio se
rá no sábado 8, às 14h. Cada li
tro de leite doado corresponde 
a um cupom para concorrer. A 
Cíntia Fotografias fica no cruza
mento das ruas Anita Garibaldi 
e Nove de Julho.



E D I T O R I A L

O s rum os do  
desenvolvim ento

Quem vive no interior po
de ter a qualidade de vida re
conhecida. Pesquisas e estudos 
comprovam que o IDH (Índice 
de Desenvolvimento Humano) 
é melhor longe das capitais do 
que nos grandes centros.

E mais uma vez os lenço- 
enses têm motivos para come
morar. O município é o 11° no 
país em desenvolvimento, no 
ranking elaborado pela Firjan 
(Federação das Indústrias do 
Estado do Rio de Janeiro), com 
base em dados de 2005 forne
cidos pelos ministérios do Tra
balho, Educação e Saúde. A no
vidade acaba de sair do forno.

As outras cidades da região 
também têm o que comemo
rar. Embora não apareçam tão 
bem classificadas quanto Len
çóis Paulista, receberam notas 
bastante significativas nas áre
as de Saúde e Educação.

Isso prova que, via de regra, 
as administrações estão levando 
a sério a cartilha e empregando 
a maior parte dos recursos em 
Educação e Saúde. Entretanto, 
expõe um desafio das cidades 
pequenas -  a geração de em
pregos. Se para as notas de Edu
cação e Saúde, a diferença de 
Lençóis Paulista para demais ci
dades é pequena, o mesmo não 
acontece quando se compara o

quesito Emprego/Renda.
Atrair indústrias, fortalecer 

o comércio, depende de uma 
série de fatores geográficos e 
também de políticas que se
jam interessantes aos olhos 
dos investidores. Na região, 
a geografia favorece especial
mente Lençóis Paulista e Agu
dos, que são cortados por uma 
importante rodovia, a Mare
chal Rondon (SP-300) e pela 
linha férrea, o que facilita o 
escoamento da produção.

Mas nem só a geografia ga
rante investimentos. A respon
sabilidade também é dos go
vernos. Nenhuma prefeitura é 
responsável direta pela geração 
de empregos, uma vez que não 
pode criar vagas de trabalho, 
mas pode incentivar a vinda 
de novas empresas com incen
tivos fiscais -  desde que estes 
não onerem os cofres públicos 
-, disponibilizando um distrito 
industrial em condições ade
quadas, investindo em educa
ção, para que os investidores 
encontrem mão-de-obra capa
citada e, sobretudo, governan
do com transparência, já que 
algumas empresas também 
levam em consideração a situ
ação política. Se isso continuar 
sendo uma regra, as notas de 
toda a região podem melhorar.

A R T I G O

Censura na net
PA U L O  Ed u a r d o  T o n o n

Sei que é difícil para aque
les que viveram em épocas de 
ditadura truculenta entender 
a liberdade editorial que ape
nas um veículo de comuni
cação como a internet torna 
possível. Hoje, através da re
de, eu posso protestar contra 
o imperialismo americano ou 
a violência na repressão ao 
MST (Movimento dos Traba
lhadores Sem-Terra) sem nem 
ao menos sair de casa ou ex
por meu rosto. Algo inimagi
nável há menos de 15 anos.

Mesmo assim, ignorantes 
às novas tecnologias, políti
cos com ideologias arcaicas 
tentam a todo custo limitar a 
atuação dos jovens e princi
palmente interferir no modo 
libertário com que a produ
ção de conteúdo se desenvol
ve na internet.

Um exemplo nítido do 
que estou falando é a votação 
no Senado de Projeto de Lei 
Digital de autoria de Eduardo 
Azeredo (PSDB-MG). Entre 
outras coisas, o projeto cria 
13 novos crimes na internet, 
mas restringe a liberdade e a 
privacidade dos usuários.

Em seu início o projeto 
previa até mesmo o creden
ciamento das pessoas que 
acessassem a internet, algo 
que nem o socialismo repres- 
sor chinês foi capaz de colo
car em prática. No país que 
irá sediar as Olimpíadas este 
ano, sites com conteúdo clas
sificado como inadequado 
pelo governo apenas possuem 
acesso limitado.

Agora, depois de várias

alterações, mas de aprovação 
nas comissões, a proposta 
aguarda apenas sua inclusão 
na pauta para ser votada. De 
acordo com o novo texto, 
os servidores e provedores 
de acesso à internet seriam 
obrigados a manter registra
dos em um banco de dados, 
por no mínimo três anos, a 
identidade dos usuários. Tu
do com o intuito de tornar 
a internet mais segura. Uma 
verdadeira balela!

Ao invés de censurar, nos
sos legisladores deveriam 
procurar entender a função 
da internet e as possibilida
des de colaboração que a re
de oferece em termos de edu
cação. Educação que também 
garantiria de forma natural 
que os cidadãos utilizassem 
de forma correta todas as fer
ramentas da rede. Prova de 
que os autores desconhecem 
as funcionalidades do espaço 
que pretendem regulamentar 
é que não foi proposto ne
nhum debate pelos senadores 
na internet. Então pergunto, 
onde foi parar a democracia 
que supostamente eles tanto 
defendem?

Segundo Pierre Lévy, um 
dos primeiros pensadores que 
identificou a potencialidade 
das novas tecnologias, a inter
net vai gerar um grande avan
ço social e econômico que irá 
afetar diretamente nossa qua
lidade de vida e a forma como 
nos relacionamos em socieda
de. Isto é, se nossos represen
tantes políticos deixarem...

Paulo Eduardo Tonon
é jornalista

CO LA D O
Na manhã de sábado 2, 

mesmo sob uma leve garoa, 
o candidato à prefeitura de 
Lençóis Paulista, Ailton Tipó 
Laurindo (PV), fez campa
nha no Júlio Ferrari nova
mente. Ao lado do presiden
te da Câmara, Nardeli da 
Silva (PV), e de cerca de ou
tros 30 cabos eleitorais, Tipó 
pedia voto e lembrava suas 
propostas. Nardeli continua 
sendo o maior cabo eleitoral 
do candidato Verde.

CO N FIAN ÇA
Tipó abraçava a todos e 

pedia a confiança dos elei
tores para colocar em prá
tica suas idéias sobre gera
ção de emprego e renda. 
Sempre que conseguia criar 
oportunidade, o candidato 
da oposição questionava a 
eficiência da administração 
atual e tentava minimizar 
os números divulgados pela 
equipe do prefeito José An- 
tonio Marise (PSDB).

D ELICA D O
O discurso de Tipó pa

ra bater na administração 
Marise no quesito Emprego 
está cada dia mais vazio. 
Depois de Lençóis aparecer 
no ranking dos 100 municí
pios que mais geraram em
prego nos últimos meses, 
uma nova pesquisa eleva 
o município à elite do de
senvolvimento. Estudo da 
Firjan (Federação das In
dústrias do Rio de Janeiro), 
publicado em toda a gran
de imprensa nacional no fi
nal de semana, mostra que 
Lençóis é um dos melhores 
municípios para se viver.

BEM AVA LIA D O
Na pesquisa, Lençóis 

Paulista ocupa a 11 ° posi
ção no ranking das cidades 
melhor desenvolvidas, lu
gar que milhares de muni
cípios brasileiros gostariam 
de aparecer. O levantamen
to da Firjan cruza dados de 
emprego e renda, educação 
e saúde para apontar os me
lhores do Brasil. É bom lem
brar que o Brasil tem mais 
de cinco mil municípios. 
Para estar entre os 11 mais 
do país é preciso bater can
didatos muito fortes, inclu
sive importantes capitais.

APO IO
Os candidatos a verea

dor Serginho (PSL), do Júlio 
Ferrari, e Luisinho (PT), do 
Núcleo, que fazem parte da 
coligação "Eu quero mais 
para Lençóis", aproveitaram 
para fazer corpo-a-corpo 
com seus eleitores junto do 
candidato a prefeito. Tipó 
também caminhou pelas ru
as do Jardim Caju na tarde 
de domingo 3.

A R TICU LA ÇÃ O
Já a candidata Izabel 

Cristina Campanari Loren- 
zetti (PSDB), a Bel, partici
pou de reunião com os can
didatos a vereador da co
ligação "Lençóis é tudo de 
bom" na tarde de domingo 
3. Após o encontro, os par
ticipantes se dirigiram ao 
Jardim Primavera para con
versar com o povo e expor 
suas propostas.

RECEPÇÃO
Os moradores recebe

ram bem a candidata, que 
é apoiada e foi acompa
nhada pelo prefeito Marise 
na peregrinação pelo voto. 
Ontem, Bel apresentou seu 
plano de governo para em
presários na parte da ma
nhã e visitou o Núcleo e o 
Jardim das Nações. Hoje, a 
candidata deve fazer cam
panha pelo Jardim Ubira- 
ma e Caju.

CONTAS
Novidade destas eleições 

são as prestações virtuais de 
contas. Todo candidato deve 
fornecer - até o dia 6 de cada 
mês - ao Cartório Eleitoral 
de sua cidade um balanço de 
sua movimentação de verbas 
de campanha. Portanto, pa
ra acompanhar os gastos de 
seu candidato, a partir de 
amanhã, basta acessar o site 
do Tribunal Regional Elei- 
toral/SP, no endereço www. 
tre-sp.jus.br.

RETORNO
Ontem, as câmaras de 

vereadores da região volta
ram do recesso parlamentar 
de julho. Em Lençóis Pau
lista, oito novos projetos 
em discussão. Sete de auto
ria do prefeito Marise e to
dos com pedido de regime 
de urgência.

URGÊNCIA
Cinco projetos são de 

doação de área para a ins
talação de novas empresas 
no Distrito Empresarial. Um 
doa a rede elétrica do Dis
trito para a CPFL. A lista é 
completada com a denomi
nação do novo Centro de 
Convivência da Melhor Ida
de. Marise quer que o clube 
leve o nome do ex-deputado 
federal Ricardo Izar, morto 
recentemente e um grande 
parceiro do município.

VO TA
O vereador Ismael de As

sis Carlos (PSDB), o Formi- 
gão, assina o oitavo projeto 
que dá nome a um prédio 
da cidade. Na Ordem do 
Dia, outros três projetos vão 
à votação: o recebimento de 
doação de uma área, nome 
de prédio e alteração na re
gulamentação do Conselho 
Tutelar.

PALANQUE
Apesar de tantos projetos 

em discussão, a expectativa é 
de que os microfones sejam 
usados para discursos políti
cos. Afinal, as campanhas já 
estão nas ruas e os ânimos 
estão acirrados. E a Câma
ra tem em seu quadro nada 
menos que um candidato a 
prefeito, outro a vice e oito 
buscando a reeleição para o 
Legislativo.

CO N VID ADO S
Dois convidados cha

maram a atenção durante o 
lançamento da campanha à 
reeleição do prefeito Coolid- 
ge Hercos Júnior (PMDB), 
em Macatuba, no sábado 2. 
O primeiro foi o advogado 
Frederico de Ávila Miguel, 
assessor do ex-prefeito José 
Gino Pereira Neto (PSC), na 
gestão passada. O segundo 
foi Osni Ribeiro (PTB), can
didato a prefeito nas eleições 
municipais de 2000.

EX-AD VERSÁRIO S
Os dois foram adversá

rios políticos em campa
nhas passadas e chegaram 
a ser cogitados para enfren
tar Coolidge nas urnas este 
ano. Entretanto, no evento 
de sábado, chegaram a colar 
no peito o adesivo com o 
número 15.
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"Eu vim tirar o RG da 
minha filha aqui no Pou- 
patempo porque é mais 
rápido. Tem tudo aqui, 
dá para tirar a foto, que 
fica pronta na hora, e 
depois é só fazer o docu
mento"

Alessandra Nogueira,
manicure

"O Poupatempo é bom 
porque tem mais rapidez 
na emissão de documen
tos. Eu vim tirar os RGs 
dos meus filhos e daqui 
25 dias fica pronto. É 
mais rápido".

Neuza Aparecida 
Fernandes, auxiliar de 

escritório

Na avenida Nove de Julho, no centro de Lençóis Paulista, um poste de iluminação está tombado e dá a 
impressão que a qualquer momento pode cair. A inclinação é bastante visível. A imagem assusta os pe
destres e também quem tem de estacionar por ali.

"Eu vim fazer o meu RG 
para pode tirar todos os 
outros documentos pes
soais. Eu perdi os meus 
documentos e aqui no 
Poupatempo o serviço é 
mais rápido".

Paulo Sérgio Viana da 
Silva, pintor

F R A S E

"Fiquei 
emociona
do. Real
mente o 
número de 
pessoas e 
a organi
zação me 
surpreen
deram"

Coolidge Hercos Júnior,
prefeito de Macatuba, durante 

lançamento de sua campanha à 
reeleição

P A R A  P E N S A R

"Educar mal 
um homem é 
dissipar capi
tais e preparar 
dores e perdas 
à sociedade n

Voltaire

mailto:oeco@jornaloeco.com.br
http://www.jornaloeco.com.br
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Perfil do eleitor
Número de eleitores na região cresceu 2% , recadastramento em Piratininga fez 

diminuir dois mil votantes; diferença entre hom ens e mulheres é pequena

Pa u l o  Ed u a r d o  T o n o n

No próximo dia 5 de ou
tubro, 146.048 cidadãos po
derão fazer valer sua opinião 
para escolher os próximos 
prefeitos, vices e vereadores da 
região, de acordo com os da
dos fornecidos pelos Cartórios 
Eleitorais das cidades em que 
O ECO circula -  Agudos, Arei- 
ópolis, Barra Bonita, Borebi, 
Igaraçu do Tietê, Lençóis Pau
lista, Macatuba e Piratininga. 
Os dados foram atualizados 
no último mês.

Em relação às eleições de 
2006, quando foram eleitos 
o presidente do Brasil, gover
nadores de estado, senadores 
e deputados estaduais e fe
derais, o número de eleitores 
cresceu em média 2%. Há dois 
anos, o número de eleitores 
das oito cidades somados era 
de 143.630.

Em algumas cidades, o nú
mero de eleitores aptos a votar 
em outubro diminuiu. É o ca
so de Borebi e Piratininga, que 
passaram por um novo cadas- 
tramento para evitar fraudes 
nestas eleições. Em Piratininga, 
o número de eleitores baixou 
quase dois mil depois do reca- 
dastramento. Em Borebi, em 
torno de 200 (confira info).

Do total de eleitores da re
gião que vão às urnas em 5 de 
outubro, 72.992 são homens e

Arquivo: Jornal O ECO

Na região, mais de 146 mil eleitores vâo as urnas no dia cinco de outubro

72.953 mulheres. A diferença 
entre os sexos é de aproximada
mente 0,02%. Um percentual 
pequeno demais para fazer par
te das estatísticas. Em Agudos, 
Barra Bonita, Borebi e Pirati- 
ninga as mulheres são maioria. 
Cerca de 0,08% dos eleitores da 
região não informaram o sexo.

O perfil do eleitorado é 
bastante variável de cidade

para cidade. Eleitores que têm 
entre 25 e 34 anos são a mino
ria na região. Em Barra Bonita 
e Piratininga, o maior grupo 
de eleitores possui entre 45 e 
59 anos de idade.

A região também conta 
com 3.159 jovens com idade 
inferior a 18 anos, que opta
ram por votar de acordo com a 
legislação do voto facultativo.

Nesse item, Lençóis Paulista é 
a cidade que mais se destaca, 
com um total de 781 eleitores 
com menos de 18 anos.

As informações sobre o 
eleitorado também estão dis
poníveis na página eletrônica 
do TRE-SP (Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo) que po
de ser acessada através do ende
reço virtual: www.tre-sp.jus.br.

ONDE ESTÃO OS ELEITORES

CIDADE e l e it o r e s  h o je
e l e it o r e s
EM 2006 HOMENS MULHERES NÃO INFORMOU 

SEXO
Agudos 26.668 25.969 13.196 13.462 0
Areiópolis 8.061 7.510 4.227 3.818 16
Barra Bonita 29.600 28.704 14.617 14.954 29
Borebi 1.612 1.877 805 807 0
Igaraçu do Tietê 18.209 17.642 9.173 9.027 9
Lençóis Paulista 41.806 40.442 20.938 20.857 11
Macatuba 12.901 12.449 6.529 6.348 24
Piratininga 7.191 9.037 3.507 3.680 4

A G U D O S

Na primeira sessão do semestre, vereadores aprovam nom e de ruas
Na sessão de ontem da 

Câmara de Vereadores de 
Agudos, primeira após o re
cesso, a pauta foi curta. O 
único projeto aprovado foi 
do vereador Auro Aparecido 
Octaviani (PMDB), que mu
da o nome da rua Varsóvia, 
no Jardim Europa, para 'Os
valdo Pisano'.

Também foi votado veto

do prefeito José Carlos Octa
viani (PMDB) a projeto apre
sentado pelo vereador Apare
cido Dantas (PPS), que auto
rizava o município a doar ve
ículo à Sociedade Agudense 
da Terceira Idade. O prefeito 
justifica que como é período 
eleitoral, não pode fazer do
ações. Dantas votou contra o 
veto e criticou Octaviani.

O presidente da Casa, 
Nelson Assad Ayub (PP), o 
Nelsinho, usou a tribuna pa
ra falar das câmeras de moni
toramento colocadas no pré
dio do Comtur (Conselho 
Municipal de Turismo). A 
indicação foi dele e tinha co
mo objetivo combater a cri
minalidade, mas depois que 
o equipamento foi implanta-

do, o prédio já foi furtado.
O vereador José Carlos 

Donegá Morandini (PDT) 
também discursou e cobrou 
do poder Executivo o selo de 
'município verde' para Agu
dos. Segundo o parlamen
tar, a cidade está inserida no 
circuito turístico do Estado e 
precisa urgente da formação 
de um Conselho Ambiental.

"Ônibus gratuito! O 
fome zero de Agudos 
vai para Lençóis!"

Lençóis poderá ter o 
ônibus circular gratuito, o 
fome zero! Meu Deus! Ago
ra que os ônibus vão demo
rar chegar aos bairros. Acho 
que a empresa vai mudar 
de nome, não vai ser mais 
Mourão e sim Demourão! 
O Tipóia prometeu!

A galera da rodoviária vai 
passear a vontade nos gratui
tos, não vai ter lugar nem pa
ra o motorista! Vai ter gente 
sendo transportada de lugar 
algum para lugar nenhum! 
Agora que a campanha do 
Tipóia vai para o Buraco, 
ops! Burato! O Buraco do 
Tipóia é mais embaixo!

Agora é definitivo. O Jessé 
abandona de vez o barco, ou 
melhor, o veleiro. Ele tem o 
jeito e a cara do Inhonho do 
seriado Chaves, o filho do seo 
Barriga! "Olha ele hein, olha 
ele hein!" Nossa, quanto jor
nal gratuito aqui em Agunis- 
tão! Credo. Depois da eleição 
tudo volta ao normal.

Hí o Pitoli ficou pitolado 
ao tentar dar uma pitoladi- 
nha em um rosto! Só aperto 
de mão e mais nada. Cuidado 
com a impugnação, só ficou 
com o sabor Brasil amargo 
na boca! E o horário gratui
to foi discutido no cartório. 
O Lorenzetti parece o Plínio 
de Arruda Sampaio! Os can
didatos de Borebi não terão 
espaço na rádio, não requi
sitaram! Também eram pou
cos minutos, nem daria para 
o Vaca fazer "Muuuuuuuu"

O Vaca quer ver o Aurino 
preso! O que? Vaca com Auri- 
na presa! "Não troque o certo 
pelo duvidoso!" A oposição 
está completando a frase. Vai 
ser impugnado de novo! Está 
dando Pinotti de raiva. E não 
quer ver o boi pintado, nem 
se for de ouro!

Agunistão, terra da milí
cia Carlibã! Onde tudo está 
sendo duplicado e gratuito, 
até os acessos de raiva e de 
riso! Na eleição o TSE vai ter

que fazer uma urna especial 
para caber a foto do Marcão 
do PT. A cabeça dele é muito 
grande e o Pescoço, seu vice, 
quase não agüenta sustentá- 
la. Mas que Pescoço é esse 
que entra e sai, parece Pes
coço de cágado! Entra e sai 
para dentro do casco! É Pes
coço indo para as cabeças!

Na urna a foto do Nelsi- 
nho com numero 11000 vai 
ter que ser de corpo inteiro, 
devido ao seu tamanho! As 
musiquinhas já estão nas ruas 
com umas caixinhas em cima 
de carros, que mais parecem 
umas caixas de abelha! "É ago
ra de novo... Auru Muloso!"

Lá na Festa de Santa Cla
ra tinha mais candidato que 
gente! Uns chegavam até 
pedir voto para outro! Teve 
um eleitor que estava com 
as mãos cansadas de ser 
apertada, pois um candida
to o apertou ao cumprimen
tá-lo por umas vinte vezes! 
Huahuahuahua!".

Em Macatuba, o Colid- 
ge vai trocar os tíquetes por 
cartão. Funcionário que es
tiver com tíquete nervoso 
vai levar cartão vermelho! 
Inclusive o Molequinho! 
Pensou o Molequinho e o 
Coquinha juntos em Len
çóis! Iria parecer aquele 
comercial de televisão. O 
Colidge é médico pediatra 
e vai dar um jeito nisso!

Bem pessoal. Vamos 
embora, alô Barra Biiita, va
mos fazer um Alponte com 
o Sandrão! Lençóis firmes 
com o campeão de verba, 
o ManEcozinho! E em Agu
dos com o Querido, o Nelsi- 
nho que vai dar um choque 
de 11000 volts de potência e 
vai levantar Agudos!

Viva a Paulistinha do meu 
amigo Bigoto! E o locutor er
rou, ele disse: "No aniversário 
dos 110 anos da Paulistinha 
você predata seu cheque para 
14 dias! Era ao contrário! Vi
va o Dr Saaamiiirr!".

1 05  v e íc u l o s
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M A C A T U B A

Plano de governo
Coolidge e Lucilla reúnem base aliada e apresentam proposta de governo à população; 

evento realizado no sábado 2 contou com a presença do deputado estadual Pedro Tobias

Ká t i a  Sa r t o r i

Fotos: Jornal O ECO

Com o slogan 'Macatuba 
Sempre Melhor', o candidato 
à reeleição em Macatuba, Co
olidge Hercos Júnior (PMDB) 
e sua vice, Maria Lucilla Nunes 
Gouveia (PSDB), colocaram a 
campanha na rua oficialmente 
no sábado 2. O evento de lan
çamento foi no Lions Clube 
e reuniu mais de 300 pesso
as. Entre os convidados mais 
ilustres estava o deputado es
tadual Pedro Tobias (PSDB). 
O deputado federal Arnaldo 
Jardim (PPS) mandou repre
sentante.

Coolidge aproveitou pa
ra apresentar o projeto para 
um novo governo. Entre as 
principais propostas estão a 
ampliação do projeto 'Educar- 
tes' e criação de novos proje
tos sociais, a implantação de 
projeto para reduzir o déficit 
habitacional em Macatuba, a 
construção de mais um PSF 
(Programa Saúde da Família) 
no Jardim Planalto, criação de 
uma nova creche para atender

Coolidge discursa durante o lançamento da campanha à reeleição

à demanda dos altos da cida
de, construção de um recinto 
para a festa do peão, criação 
de um novo distrito indus
trial nos altos da cidade, ur-

banização do trecho da Osny 
Matheus (SP-261) que corta 
os bairros e um novo sistema 
de tratamento de água e esgo
to. Coolidge reforçou que não

E D U C A Ç Ã O

Acessa São Paulo entra em operação
Começou o funcionar 

ontem o posto do Acessa 
São Paulo em Macatuba.
O atendimento será de se
gunda à sexta-feira, das 8h 
às 17h, na Biblioteca Muni
cipal Carlos Drummond de 
Andrade. O posto de Maca- 
tuba conta com seis com
putadores.

O Acessa São Paulo é 
um programa do governo 
do Estado que garante aces
so gratuito à internet. Para 
ser usuário do programa, 
é preciso fazer um cadas
tro, mediante apresentação 
do R.G. Crianças menores 
de 11 anos que precisarem 
utilizar o serviço devem ir 
acompanhadas de um res
ponsável. Cada usuário tem 
direito a meia hora de inter
net por vez. O posto do Acessa São Paulo começou a funcionar ontem

renova contrato com a Sabesp 
(Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Pau
lo). Além disso, o candidato 
prometeu mais incentivos pa
ra a geração de emprego, aos 
pequenos agricultores e me
lhorias na área de Saúde.

"Fiquei emocionado. Re
almente o número de pes
soas e a organização me sur
preenderam. O Pedro Tobias 
veio pessoalmente demons
trar o apoio que ele sempre 
deu à nossa administração", 
comentou Coolidge.

Desde o domingo, o co
mitê intensificou a distribui
ção de material de campanha, 
como santinhos, adesivo e 
jornal, e também colocou o 
jingle de Coolidge para tocar. 
Entretanto, segundo o prefei
to, não haverá tempo hábil pa
ra pedir voto de casa em casa. 
"Eu vou fazer uma campanha 
de rua, mas tenho que admi
nistrar. Vamos estar à disposi
ção, esclarecendo, tirando as 
dúvidas e quem quiser pode 
nos procurar", finalizou.

a g r o n e g o c i o

Agrifam vai 
para Bauru

Este ano a Agrifam (Feira 
da Agricultura Familiar) será 
realizada em Bauru e não mais 
em Agudos, como nas edições 
anteriores. O evento acontece 
entre 7 e 17 de agosto, no re
cinto Melo de Moraes. O pre
sidente da Fetaesp (Federação 
Tecnológica Agrícola do Estado 
de São Paulo), que organiza 
a feira, Brás Albertini, alegou 
falta de patrocínio e de fun
cionários para a não realização 
da feira em Agudos. O prefeito 
José Carlos Octaviani (PMDB) 
move ação na Justiça para reto
mar área da Fetaesp, onde era a 
realizada a feira.

Albertini diz que pretende 
realizar no próximo ano a Agri- 
fam em Agudos e que a ação na 
justiça impetrada por Octaviani 
não foi o motivo do cancela
mento da feira.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados todos os membros da CRECHE E CENTRO EDUCATI
VO “DONA AUGUSTA PARPINELLI ZILLO”, para uma reunião da Assem
bléia Geral Extraordinária da entidade, que se realizará no próximo dia 08 de 
agosto de 2008, às 20:00 horas, em sua sede na Rua Minas Gerais, n° 285, Vila 
Cruzeiro, nesta cidade de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, em primeira 
convocação com a presença da maioria dos membros e, em segunda convo
cação, com qualquer número, meia hora depois, não exigindo a lei quorum 
especial para tratar do seguinte:

ORDEM DO DIA

Discutir e deliberar sobre a dissolução da sociedade e destinação de seu even
tual patrimônio remanescente, tendo em vista a criação, no mesmo endereço, 
da Creche Municipal Dona Augusta Parpinelli Zillo.

Publicado no jornal O Eco, no dia 5 de Agosto de 2008. 
Na página A6. Valor da publicação R$ 85,34.

J F LIMA PADARIA -  ME, com endereço nesta cidade de Lençois Paulista, 
estado de São Paulo, à Av: Estados Unidos, 289 -  Jd Das Nações, devidamen
te matriculado no CNPJ sob n° 07.720.647/0001-37 e Inscrição Estadual n° 
416.108.166.116, comunica o extravio dos documentos fiscais. Nota Fiscal 
De Venda a Consumidor Serie D-1 do n. 300 não se responsabilizando pelo 
uso indevido

Lençóis Paulista, 30 de julho de 2.008.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS
CONVOCAÇÃO

A Prefeitura do Município de Areiópolis, vem através deste CONVOCAR o Conselho 
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, deste município, criado 
de acordo com o artigo 24 da Lei n° 11.494/07, a fim de apresentar sugestões para ela
boração da proposta orçamentária para o exercício de 2009, com relação a aplicação dos 
recursos do FUNDEB, até o dia 20 de Agosto de 2008, em cumprimento ao parágrafo 9°, 
do artigo 24, da Lei 11.494/07.

Areiópolis, 01 de Agosto de 2008.

JOSÉ PIO DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal

UNIMED DE LENÇÓIS PAULISTA 
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os 55 (Cinquenta e cinco) Médicos Cooperados da Uni- 
med de Lençóis Paulista - Cooperativa de Trabalho Médico, a se reunirem em 
Assembléia Geral Extraordinária, no Auditório da Unimed sito à Rua Pedro 
Natálio Lorenzetti N° 698, em Lençóis Paulista - SP, no dia 20 de Agosto de 
2008, às 18:00hs em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) 
dos cooperados, às 19:00hs em segunda convocação com a presença da me
tade mais 1 (um) dos cooperados e às 20:00hs em terceira convocação com a 
presença mínima de 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA

1- Compra de Imóvel, apresentação, discussão e votação.

2- Reforma no CMU (Centro Médico Unimed), apresentação, discussão e vo
tação.

3- Ampliação no prédio Unimed. Apresentação, discussão e votação.

Lençóis Paulista, 3 de agosto de 2008.

Dr. Carlos Orlando Carraro 
Diretor Presidente

M O D E L O A N O C O R O P C I O N A I S
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 1995 V E R M E L H A x
C O R S A  W IN D 1997 V E R D E x

C O R S A  C LA S S IC 2003 A Z U L
C O R S A  C L A S S IC  L IFE 2005 B R A N C A A L C O O L + A R

V E C T R A  C D 1998 C IN Z A
V E C T R A  G LS 1998 B R A N C A x

A S T R A  GL 2000 C IN Z A
A S T R A  S E D A N 2003 A Z U L

A R  D IG IT A L+ A R  B A GA S T R A  S E D A N  E LE G A N C E 2005 C IN Z A
Z A F IR A  E L ITE 2007 PR ATA x

O M E G A  S U P R E M A  G LS 1996 C IN Z A x
S A V E IR O 1988 V E R M E L H O D IE S E L

S A V E IR O  1.6 2004 B R A N C A x
PARATI 16 V 1999 B R A N C A x

F O X  1.0 2007 P R E TO x

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

G O L 16 V  P O W E R 2002 PR ATA
G O L C L  1.6 MI 1997 B R A N C A x

G O L 1.0 2003 PR ATA
G O L 1.0 2004 C IN Z A x

G O L C L 1.8 1993 B E G E x
G O LF 2001 C IN Z A x

G O L R O LLIN G  S TO N E S 1995 B R A N C A x
C O U R IE R  1.6 L 2004 PR ATA x

R A N G E R 2000 B R A N C O x
F-100 1980 B R A N C O x

E S C O R T  1.6 GL 1996 PR ATA x
U N O  E LE T R O N IC 1994 A Z U L x
U N O  M ILLE  F IR E 2003 B R A N C O

PA LIO  E LX 1999 V E R D E x
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 LE T A
C IV IC  LX 1998 PR ATA

JE E P 1975 V E R M E LH O x
C G -1 50  TITAN 2007 V E R M E LH O

C B X -25 0  T W IS T E R 2005 PR ATA x
C G -1 50  TITAN 2005 A Z U L x

C B X -25 0  T W IS T E R 2008 P R E TA x

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

grátis! CLASSIECO
Nome: RG:
Cidade: Fone:

Ao lado da comunidade

Texto do classificado:

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

Veículos
Imóveis
Novos/Usados

Empregos
Serviços
Diversos

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



b a s q u e t e

Cesta de três
Equipe de basquete infantil masculina da UME/Dadu/Lutepel bate o Virando o 

Jogo de Pederneiras e lidera grupo A da LBC; partida aconteceu no sábado 3

Da  r e d a ç ã o

Pela LBC (Liga de Basquete 
Centro-Oeste Paulista) a equi
pe de basquete infantil mascu
lina (15 anos) da UME/Dadu/ 
Lutepel bateu a representação 
do Virando o Jogo de Peder
neiras pelo placar de 91 a 61. 
A partida, válida pela segunda 
rodada do returno, aconteceu 
no sábado 3, em Pederneiras. 
Vale ressaltar que no primeiro 
turno os lençoenses venceram 
o adversário por 60 a 44. O co
mando da equipe é do técnico 
João Paulo Paschoarelli.

Com a vitória, a UME/Da- 
du/Lutepel lidera o grupo A 
com 11 pontos, seguida da Lu
so Bauru, que tem 10 pontos. 
Na terceira posição aparecem 
o Objetivo de São Carlos e o 
Virando o Jogo de Pedernei
ras, ambos com oito pontos. 
Em quinto lugar vem a UME/ 
Macatuba, com seis pontos. A 
Associação Atlética Botucatu 
tem três pontos ganhos e está 
na última colocação. O próxi
mo compromisso da equipe 
lençoense é no dia 30 de agos
to, às 16h, contra o Objetivo 
de São Carlos.

Na partida de sábado, após 
um longo período sem jogo 
e treinando intensivamente o 
posicionamento defensivo, a 
equipe da UME/Dadu/Lute- 
pel não teve conhecimento do 
adversário e partiu para cima 
do começo ao fim. "Esperáva- 
mos uma dificuldade maior

Equipe infantil de basquete de Lençóis Paulista que lidera o grupo A da Liga Centro-Oeste Paulista

durante o jogo, já que Peder
neiras havia perdido por oito 
pontos para a representação 
de São Carlos, em São Carlos. 
Mas a equipe mostrou muita 
garra e determinação e con
seguimos sair de Pederneiras 
com a vitória e a liderança do 
grupo. Nossa equipe melho
rou muito, treinamos duas 
semanas seguidas. O time está 
disciplinado, acertamos a po
sição, principalmente a defesa 
e aí está o resultado, a vitória", 
comentou Paschoarelli.

Jogaram e pontuaram para

a UME/Dadu/Lutepel, Júlio 
Virgínia (23), Renan Oliveira 
(15), Luiz Oliveira (15), Jo- 
natan Moreto (11), Neizedan 
Freitas (14), Murielk Valvasso- 
re (13), Saulo Alves, Matheus 
Silva, Guilherme Reis e João 
Oliver Júnior.

e s c o l i n h a s
As escolinhas de basquete 

masculino da UME para nasci
dos em 93/94 oferecem treinos 
às segundas, quartas e sextas- 
feiras, das 14h45 às 16h, no 
ginásio de esportes Antonio

Lorenzetti Filho, o Tonicão. 
Às terças e quintas-feiras, das 
13h30 às 14h30, as aulas são 
ministradas para os nascidos 
em 95 e 96, no ginásio Hiller 
João Capoani, o Toniquinho, 
no Núcleo.

Para as meninas nascidas 
entre 93 e 95, as aulas aconte
cem às segundas, quartas e sex
tas-feiras, das 13h30 às 14h45, 
no Tonicão. Os interessados 
em participar das escolinhas 
da UME, devem procurar o 
professor João Paulo Paschoa- 
relli nos dias de treinos.

a g u d o s

Caçula/Borebi é campeão do Am ador
A equipe do Caçula/ 

Borebi é a grande campeã 
do Campeonato Amador 
de Agudos. A final aconte
ceu no domingo 3, contra 
o Boca Júnior. O time pre
cisava apenas do empate 
para levar o título, mas 
acabou vencendo a partida 
por 2 a 1. O jogo foi no es
tádio Achilles Sormani, vi
la Professor Simões. Cerca 
de mil pessoas foram con
ferir a final.

O campeonato come
çou em 30 de março e teve 
a participação de oito equi
pes: Caçula/Borebi, Boca 
Júnior, Flamengo, Cianorte, 
Palestra, Borebi, Paulista e 
Internacional.

Caçula e Boca Júnior 
entraram em campo no do-

Campeão do Amador de Agudos, atletas do Caçula/Borebi posam para a foto

mingo para um jogo brigado litar, que levou até reforço do partida. O Boca Júnior con
e de muitas faltas. Teve até canil de Bauru. seguiu o empate no segundo
discussão entre os técnicos. E foi o Caçula quem abriu tempo, mas Zeca resolveu mar- 
Só não houve tumulto devi- o placar, com o atacante Zeca, car mais um e garantiu o título 
do à presença da Polícia Mi- ainda no primeiro tempo de com folga para o Caçula.

m a r i m b o n d o
Pela última rodada do 

primeiro turno do Campe
onato de Futebol do CEM 
(Clube Esportivo Marim
bondo), categoria Sênior B 
(atletas entre 29 e 42 anos), 
a equipe do Cruzeiro bateu 
o Goiás pelo placar de 3 a 
1. Os gols do Cruzeiro fo
ram assinalados por Paraná, 
Barroso e Nim. O único gol 
do Goiás foi anotado por 
Emerson Burim. No outro 
jogo da rodada, Flamengo e 
Grêmio empataram em 1 a 
1. Os jogos aconteceram na 
manhã de domingo 3, no 
campo do Marimbondo.

m a r i m b o n d o  2
A equipe do Grêmio foi 

a campeã do primeiro tur
no com 14 pontos, seguida 
do Vasco que também so
mou 14. O Grêmio levou 
vantagem no saldo de gols: 
15 contra quatro do Vasco. 
O terceiro lugar ficou com 
o Vitória, que contabilizou 
12 pontos. No domingo 
10, acontece a primeira ro
dada do segundo turno. Às 
8h30, o Goiás joga contra 
o Flamengo. Na partida de 
fundo o Fluminense rece
be o Vasco.

FUTSAL
Terminam em 15 de 

agosto as inscrições para o 
8° Torneio de Futsal do Jar
dim das Nações e Nova Len
çóis, em comemoração aos 
150 anos de Lençóis Paulis
ta. As vagas são limitadas e a 
taxa de inscrição é de R$ 30. 
A competição é promovida 
pela Associação de Morado
res de Bairro do Jardim Nova 
Lençóis, Nações e Chácara 
Modelo. Mais informações 
pelo telefone (14) 8152
5909, com Bazuco.

M ALHA
A equipe da UME/São 

João conquistou o segundo 
lugar no Campeonato da Li
ga Bauruense de Malha. Os 
lençoenses venceram Bauru 
por 2 a 0 e, pelo mesmo pla
car, bateram São Manuel. As 
partidas foram realizadas no 
domingo 3, em Macatuba.

TRUCO
No sábado 9, a partir das 

14h, no Bar do Mita, no bair
ro Cecap/Mutirão, acontece 
a 12® etapa do Campeonato 
Municipal de Truco. As ins
crições são de graça e podem 
ser feitas momentos antes do 
início da competição.

LOUCOS 
POR FUTEBOL

"Corinthians é gar
ra, determinação.... 
É paixão a cada 
jogo, é inspiração... 
Corinthians minha 
vida, Corinthians 
meu amor!"
a n a  pa u la  
c a r n e ir o ,
estudante

f u t e b o l

Liga divulga primeira rodada 
da Copa 10̂ 10 que será dia 24

A LLFA (Liga Lençoense 
de Futebol Amador) divulgou 
na tarde de ontem a primeira 
rodada do Campeonato Ama- 
dor/Copa 1010, que começa 
em 24 de agosto. Pelo grupo 
A, às 8h, no estádio municipal 
Archangelo Brega, o Bregão, a 
Duratex enfrenta a Santa Lu
zia. No jogo de fundo, o Ex- 
pressinho/Pitoli/Trigal recebe 
o União Primavera. No está
dio José Zeferino Ribeiro, em 
Alfredo Guedes, às 9h, o Grê
mio Borebi joga contra o Por
to de Areiópolis. No mesmo 
horário, no estádio municipal

Amadeu Artioli, em Macatu- 
ba, a equipe da casa enfrenta 
o Cruzeirinho.

As equipes do grupo B es
tréiam na competição no dia 
31 de agosto. No Bregão, às 
8h, o Primavera/Millenium 
encara o Areiopolense e, na 
seqüência, o Palestra pega a 
agremiação de Borebi, atual 
campeã da Copa 1010. Já em 
Alfredo Guedes, às 8h30, a 
Calhas do Valle joga contra a 
Rolamar. Na partida de fundo, 
o Comercial pega o Trivial/Bo- 
tucatu, vice-campeão da Copa 
Lençóis deste ano.
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Rua Ignácio Anselmo, 812 - F.: 3263-0960 - Lençóis Pta. 

M O D A S  Rua Geraldo P. de Barros, 636 - F.: 3264-1920 - Lençóis Pta.

L a n ç a m e n t o  
Big Gi rl

W
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S H O P P I N G

RUA RAUL GONÇALVES DE OLIVEIRA, N° 137 
FONE: 14. 3263-1163 - CENTRO - LENÇÓIS PAULISTA

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.

mot3
S p O ftCO R felD

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

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

A Drogaria Lençóis agora é 
Multidrogas, com grandes 
promoções e preços baixos

A  F a rm á cia  dos recém -nascido s, das criar 
enfim uma Farmácia \

Listerine
teve mais 

um de 250 ml

iças, dos adolescentes, dos aposentados... 
mra toda a População

fItiDrogas
ê, pela nossa gente

Rua XV de Novembro, 485 -  Centro -  F.: 1 4 .3 2 6 3 -1 0 8 3  - Em frente ao Banco Itáu

Auto Elétrica Rogério
Serviços Elétricos om  G e r a ll  U  s n O S

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 4 9 8 7 / (1 4 )  81313550


