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Sabesp vai reajustar 
tarifas de água e esgoto
Aumento autorizado pela Arsesp pode chegar a 5,1% o que elevará a tarifa mínima 
de R$ 22,38 para R$ 23,50; consumidor paga a diferença já na conta de setembro

A partir de setembro as con
tas de água ficam mais caras 
para moradores de Macatuba, 
Agudos, Piratininga e Areiópo- 
lis. A Sabesp (Companhia de 
Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo) anuncia hoje 
o reajuste que pode chegar a 
5,1%. Na última sexta-feira, a 
Arsesp (Agência Reguladora de

Saneamento e Energia do Esta
do de São Paulo) autorizou o 
reajuste. Caso seja aplicado o 
aumento total autorizado, isto 
é 5,1%, a tarifa mínima que 
prevê o consumo de 10 mil 
litros, na categoria residencial 
normal, passa de R$ 22,38 pa
ra R$ 23,50. O consumo aci
ma de 10 mil litros e de outras

categorias, como a comercial 
ou a residencial social, são en
quadrados em outras tabelas. 
A tarifa mínima do SAAE em 
Lençóis para o consumo dos 
mesmos 10 mil litros de água é 
de R$ 9,60, 42% menos que a 
cobrada pela Sabesp. Em Agu
dos, a tarifa da Sabesp é menor 
porque o prefeito José Carlos

Octaviani (PMDB) derrubou, 
por meio de liminar, a cobran
ça da taxa de esgoto, já que a 
Sabesp chegou ao município 
há quase 10 anos e os agu- 
denses ainda não têm esgoto 
tratado. Segundo a assessoria 
da Sabesp, o valor do repasse 
pode ser inferior ao que a Ar- 
sesp autorizou. ►► Página A5

E X P O  B A U R U

André & 
Matheus são 
atração de 
amanhã

A dupla lençoense André 
& Matheus (foto) entra agosto 
cheia de motivos para come
morar. Amanhã, os músicos 
são a atração na 35® edição 
da Grand Expo Bauru. O show 
que será realizado no Recinto 
Mello Moraes, está previsto pa
ra começar às 22h e os ingres
sos a preços populares custam 
R$ 2,00. No dia 28, André & 
Matheus vai estar em Barre- 
tos. Os lençoenses apresentam 
seu sertanejo com pegada pop 
na arena, no primeiro dia do 
rodeio internacional. A apre
sentação ocorre no segundo 
palco, montado pela rádio 
Nativa FM, especializada em 
música sertaneja. ►► Página A2

Vacinação infantil 
fica abaixo da meta

Lençóis Paulista va
cinou apenas 75,9% das 
crianças entre zero e cinco 
anos na segunda etapa de 
vacinação contra a parali
sia infantil, realizada no 
sábado 9. Os índices fica
ram longe do esperado em 
toda região, com exceção

de Agudos, que imunizou 
96% das crianças nesta 
faixa etária. Para Márcio 
Caneppele Santarém, que 
assumiu interinamente a 
Diretoria de Saúde, um dos 
fatores para o baixo índice 
da imunização foi o mau 
tempo. ►► Página A3

o l i m p í a d a s

Lençoenses participam 
de disputa estadual

Alunos das escolas Lina 
Bosi Canova e Vera Braga, em 
Lençóis Paulista, participam do 
Campeonato Escolar de Espor
tes e da Olimpíada Colegial Es
tadual. A etapa atual acontece 
no município de Sertãozinho.

P O L Í C I A

Ladrões roubam 
caminhonete e motel

Os alunos da Vera Braga com
petem com as equipes de tênis 
de mesa feminino e basquete 
masculino. A escola Lina Bosi 
será representada no atletismo. 
As provas acontecem amanhã e 
na quinta-feira. ►► Página A6

Uma dupla de ladrões as
saltou uma farmácia no centro 
de Macatuba e fugiu levando 
uma caminhonete Hilux. É a 
terceira caminhonete do mes
mo modelo roubada nos últi
mos três meses no município.

A Polícia Civil não tem dúvida 
que os mesmos ladrões foram 
responsáveis por todos os rou
bos. Em Agudos, dois homens 
se hospedaram num motel da 
rodovia Marechal Rondon pa
ra assaltá-lo. ►► Página A3

I N T E R N E T

Começa a 
funcionar 
Acessa SP

Entrou em operação on
tem o posto do Acessa São 
Paulo em Lençóis Paulista. 
O serviço garante acesso gra
tuito à internet. Em Lençóis 
Paulista, o posto foi monta
do no prédio da incubadora 
de empresas e conta com oito 
computadores. ►► Página A6
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F U T S A L

Rodadas 
agitam fim 
de semana

Na tarde do sábado 9 
teve a abertura 2® Copa 
Lençóis de Futsal - Troféu 
Norberto Pompermayer, 
para os homens, e da 1® 
Copa Regional Cidade do 
Livro de Futsal Feminino. 
No masculino, a Associa
ção Atlética Rolamar go
leou o Supermercado Santa 
Catarina por 6 a 1. A ALF, 
atual campeã da copa, ba
teu o Big Mela pelo placar 
de 10 a 5. Entre as meninas, 
Agudos bateu a representa
ção de Pratânia pelo placar 
de 5 a 2. Na seqüência, Jaú 
goleou Macatuba por 10 a 
1. Hoje tem mais jogos no 
ginásio de esportes Anto- 
nio Lorenzetti Filho, o To- 
nicão, válidos pelos dois 
campeonatos. ►► Página A7



M U S I C A

É show!
Dupla lençoense mostra seu som 
sertanejo na Grand Expo Bauru 
amanhã; show da turnê 'Falando 
de Amor' será aquecimento para 
apresentação em Barretos, no dia 28

Paulo Eduardo T onon

Repleta de emoção e alegria, 
assim deve ser a apresentação 
da dupla André & Matheus na 
noite de amanhã, na 35® edição 
da Grand Expo Bauru. O show 
que será realizado no Recinto 
Mello Moraes, está previsto pa
ra começar às 22h e os ingres
sos a preços populares custam 
R$ 2,00. Depois deste show, 
André & Matheus tem agenda 
cheia até o final do mês, com 
apresentações em cidades im
portantes para a consolidação 
da dupla no cenário da música 
nacional. Dia 14 eles tocam em 
Avaré, no dia 15 em Lins e no 
domingo 17 é a vez do público 
de Artur Nogueira, localizada 
na região de Campinas, curtir 
o som dos lençoenses. Em se
guida, a dupla se apresenta no 
dia 21 em Toledo, no oeste do 
Paraná e por fim em Barretos, 
a Meca da música sertaneja, no 
dia 28 de agosto.

Para André, o grande pú
blico de Bauru é fundamental 
para que a dupla conquiste de 
vez a região. "Nossa expectati
va, até em função do trabalho 
que a gente vem realizando, 
é sempre a melhor possível. 
Queremos fazer uma festa 
bonita para tentar superar o 
público da apresentação que 
fizemos em 2006 na Expo". 
Na ocasião, André & Matheus 
se apresentaram para mais de 
12 mil pessoas em Bauru.

O show que contém faixas 
inéditas do CD 'Falando de 
Amor' lançado em abril deste 
ano será o mesmo que os len- 
çoenses apresentaram na Fa- 
cilpa (Feira Agropecuária, Co
mercial e Industrial de Lençóis 
Paulista) deste ano. O repertó
rio contempla desde clássicos 
do sertanejo até músicas ao 
estilo mais pop, arranjadas 
no gênero da dupla. "Nossa 
proposta é colocar o povo pra 
cantar e dançar" diz o empre
sário da dupla, Moisés Rocha.

Arquivo: Fernanda Benedetti/O ECO
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b a r r e t a o
A 53® Festa do Peão de Boia- 

deiro de Barretos acontece este 
ano do dia 21 a 31 de agosto. 
Conhecida internacionalmen-

André & Matheus cantam 
amanhã em Bauru

te, além das tradicionais provas 
de rodeio, esta edição traz sho- 
ws de grupos como Exaltasam- 
ba e Revelação, além de nomes 
de peso da música nacional 
como Claudia Leite, Bruno & 
Marrone e Zezé di Camargo & 
Luciano, entre outros.

De acordo com Matheus, 
poder tocar na festa mais im
portante do cenário sertanejo 
tem um sabor especial. "Se 
apresentar em Barretos é um 
sonho para toda dupla. Lem
bro que em fevereiro deste 
ano, estivemos gravando um 
programa na cidade e até co
mentei com o André, quando 
será a gente vai tocar aqui? E 
graças a Deus, nós vamos po
der realizar esse sonho antes 
do que a gente esperava", diz.

Os músicos apresentam 
seu sertanejo com pegada pop 
no primeiro dia do rodeio in
ternacional. A apresentação 
ocorre no palco montado pela 
rádio Nativa FM, especializada 
em música sertaneja, enquanto 
a dupla João Bosco & Vinicius 
se prepara para tocar no palco 
Esplanada. Os dois palcos esta
rão localizados um ao lado do 
outro. Ou seja: os dois lenço- 
enses tocam na arena da festa.

Em seguida, no domingo 
31, a dupla abre o show de 
Edson & Hudson em Botucatu 
e no dia 1° de setembro viaja 
para o Triângulo Mineiro para 
divulgar seu trabalho. Em Mi
nas Gerais eles visitam diversas 
rádios, casas de shows e pro
dutores, já começando a pen
sar no repertório do disco a ser 
lançado no ano que vem.
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c u l t u r a

Dia da Doação arrecada 2,5 mil livros

Grupo de dança da Casa da Cultura foi uma das atrações do sábado, data em que a BMOL arrecadou 2,5 mil livros

O 'Dia da Doação', reali
zado no sábado 9, na Biblio
teca Municipal Orígenes Les- 
sa, arrecadou 2,5 mil livros. 
Segundo o diretor de Cultura 
de Lençóis Paulista, Nilceu 
Bernardo, o número superou 
bastante as expectativas. A 
estimativa era arrecadar mil

títulos. "Estava um dia frio, 
mesmo assim as pessoas fo
ram até a praça, doaram e 
participaram das atividades", 
destacou. O 'Dia da Doa
ção' foi animado com apre
sentações artísticas na praça 
Comendador José Zillo, a 
Concha Acústica. Segundo

Nilceu, empresas também se 
comprometeram a fazer do
ações e novos títulos devem 
chegar ainda esta semana.

Na sexta-feira 15, a Dire
toria de Cultura dá início ao 
projeto 'Viagem Literária', 
que consiste em promover 
atividades culturais na bi-

blioteca. O projeto começa 
com o espetáculo 'Contos 
de todos os cantos', que 
será encenado a partir das 
15h. A peça é um apanhado 
de cantigas e trava-línguas e 
tem como objetivo aproxi
mar os espectadores da lei
tura e dos livros.

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


s a u d e

Abaixo da meta
Campanha contra a paralisia infantil fica abaixo da meta em 
quase toda a região; Agudos conseguiu vacinar 96% das crianças

Fernanda Benedetti

Em Lençóis, 75,9% das crianças foram vacinadas contra a paralisia infantil; campanha é prorrogada

Gabriela Donatto

A segunda etapa da vaci
nação contra a poliomielite, 
realizada no sábado 9, não 
atingiu a meta na maioria das 
cidades onde o jornal O ECO 
circula. Pais de crianças com 
até cinco anos devem procu
rar os postos de saúde ainda 
esta semana para imunizar os 
filhos. Apenas Agudos conse
guiu cumprir a meta de 95% 
da população infantil. De 
2.580 crianças de zero a cinco 
anos, a cidade vacinou 2.482, 
totalizando 96,2%. Resultado 
superior ao esperado.

Lençóis Paulista ficou bem 
abaixo do esperado. Apenas 
75,9% da população infan
til tomou a segunda dose da 
gotinha. Para Márcio Cane- 
ppele Santarém, que assumiu 
interinamente a Diretoria de 
Saúde, um dos fatores para o 
baixo índice da imunização 
foi o mau tempo. "Nós espe- 
rávamos um número maior de

crianças imunizadas, acredito 
que isso não ocorreu por cau
sa da chuva". Santarém afirma 
que a vacinação na cidade 
vai até o dia 30 de agosto em 
todas as unidades de saúde. 
"Apesar da poliomielite estar 
erradicada no Brasil, ela ainda 
existe em outros países. Por 
isso. para mantê-la fora daqui 
é importante tomar a dose da 
vacina", explica.

Igaraçu do Tietê imunizou 
92,3% da população infantil. 
Para cumprir a meta, os pos
tos de saúde da cidade seguem 
com a campanha até o final 
de semana. Em Macatuba, no 
sábado foram vacinadas 1.045 
crianças entre zero e cinco 
anos, que corresponde 80,5% 
do total. Quem perdeu a vaci
na deve procurar um posto de 
saúde ou PSF (Programa Saúde 
da Família) ainda esta semana 
para ficar imune ao vírus.

Piratininga também não 
conseguiu chegar à meta, com 
77,41% das crianças vacinadas

contra a paralisia. A cidade es
pera alcançar o resultado ain
da esta semana. As diretorias 
de Borebi, Areiópolis e Barra 
Bonita não informaram os nú
meros da vacinação infantil.

RUBÉOLA
No sábado também teve o 

início oficial da vacina contra 
rubéola para adultos. Em Len
çóis, apenas 22% da popula
ção entre 20 e 39 anos toma
ram a dose. A meta da cidade 
é vacinar 21 mil pessoas. Em 
Agudos, 38,5% da população 
nesta faixa etária foi tomar a 
vacina. As mulheres se preo
cuparam mais que os homens 
da cidade, totalizando 2.536. 
O número de homens vaci
nados foi 2.128. Piratininga 
42,4% da população entre 20 
e 39 anos se vacinou. Em Iga
raçu do Tietê 1.836 mulheres 
tomaram a dose. Em Macatu- 
ba, 1.990 adultos haviam pro
curado os postos de saúde até 
o sábado 9.

P O L I C I A

Ladrões roubam 
mais uma Hilux 
em Macatuba

Uma dupla de ladrões 
assaltou uma farmácia 
no centro de Macatu- 
ba e fugiu levando uma 
caminhonete Hilux. É a 
terceira caminhonete do 
mesmo modelo roubada 
nos últimos três meses 
no município. Outras 
três Hilux foram rouba
das em Lençóis Paulista 
no mesmo período.

O assalto foi na tar
de do sábado 9. A dupla 
agiu sem capuz. Ambos 
estavam armados com 
pistolas. Eles entraram 
na farmácia, anunciaram 
o assalto e conseguiram 
R$ 200. Depois rende
ram o proprietário do ve
ículo que estava em fren
te ao estabelecimento e 
levaram a caminhonete. 
Segundo o dono do ve
ículo, debaixo do banco 
havia R$ 2,8 mil.

A Polícia Civil não tem 
dúvida que os mesmos 
ladrões foram responsá
veis por todos os roubos 
registrados em Macatuba, 
porque todas as ações fo
ram semelhantes. Um dos 
ladrões é moreno e alto. 
O outro é de estatura bai
xa e tem a pele clara. Eles 
andam bem vestidos pa
ra não levantar suspeitas, 
estão sempre armados e 
nunca usam capuz.

a g u d o s
Dois homens arma

dos de revólver assalta
ram um motel localiza
do no quilômetro 329 
da rodovia Marechal 
Rondon (SP-300), em 
Agudos. O caso acon
teceu na madrugada de 
domingo. A dupla pediu 
um quarto no motel e 
algum tempo depois fez 
um pedido para uma ca
mareira. Quando o fun
cionário chegou ao quar
to, foi rendido e levado 
até o caixa. Eles fugiram 
levando R$ 360 mais um 
aparelho celular.

E S T E L I O N A T O

Mulher cai no 'golpe do pacote'
Uma mulherde 29 anos 

foi vítima de estelionato. O 
caso aconteceu na rua Nove 
de Julho, cruzamento com a 
rua Geraldo Pereira de Bar- 
ros, na tarde da sexta-feira 8, 
em Lençóis Paulista.

De acordo com boletim 
de ocorrência, a vítima tinha

acabado de sacar R$ 1.750. 
Na saída do banco ela per
cebeu que a mulher a sua 
frente tinha derrubado um 
malote com várias notas de 
dinheiro. Quando ela devol
veu o pacote para a mulher, 
esta disse que retribuiria com 
uma recompensa. Para rece-

ber a recompensa, a vítima 
teria que ir a sua loja, que se
gundo a mulher, ficava numa 
rua próxima, mas para retirar 
o 'prêmio de gratidão', ela te- 
ria que deixar a bolsa como 
garantia.

A vítima concordou e foi 
em direção à loja, mas quan-

do olhou para trás a golpis
ta já havia sumido com sua 
bolsa. A polícia foi acionada, 
mas a vítima estava muito 
nervosa e não conseguiu des
crever a golpista. A polícia 
alerta que nunca se deve en
tregar bolsa ou documentos 
pessoais para estranhos.

NOTAS P O LIC IA IS

FOGO!
Um caminhão carregado 

com celulares pegou fogo na 
madrugada de domingo, na 
rodovia Marechal Rondon 
(SP-300) próximo ao trevo 
de Agudos. De acordo com 
policiais militares, o fogo co
meçou nos pneus da carreta 
e atingiu a carga. O motorista 
percebeu o incêndio e desen- 
gatou a carreta para evitar um 
prejuízo ainda maior. A carga 
foi totalmente destruída.

TOMBO
Na tarde do domingo 

10, em Lençóis Paulista, foi 
registrada a colisão entre 
um Fusca e uma moto. O 
acidente foi na rodovia Be
nedito José Dalbem, senti
do Rio Claro. Um rapaz de 
19 anos, que dirigia a moto, 
e sua namorada, 18 anos, 
caíram e sofreram ferimen
tos leves. O motorista fugiu 
sem prestar socorro.

s u ic íd io
Um homem de 32 anos, 

morador do jardim Monte 
Azul, cometeu suicídio na 
noite do domingo 10. Ele 
foi encontrado enforcado

na garagem de sua casa.

f u r t o
Em Barra Bonita, uma 

casa foi furtada na madru
gada do domingo 10. O 
proprietário contou que 
saiu por volta das 21 h de 
sábado e quando retornou, 
na madrugada de domingo, 
faltavam dois aparelhos de 
DVD. Ainda segundo o pro
prietário, não havia sinais 
de arrombamento.

CANIVETE
Na noite de sexta-feira 8, 

a Polícia Militar de Barra Bo
nita apreendeu um canivete. 
O homem que portava a ar
ma freqüentava um bar no 
centro da cidade. Ele foi con
duzido à delegacia, prestou 
depoimento e foi liberado.

MOTO
Um motociclista circula

va pela rua Rio Branco, cen
tro de Barra Bonita, quando 
perdeu o controle e bateu 
numa Kombi que estava pa
rada. O acidente aconteceu 
na madrugada de ontem. O 
motociclista foi levado ao 
pronto-socorro e liberado.

Instalação de alarmes, travas, vidros elétricos, Insulfllm, faróis, 
som automotivo, lanternas, spooler, neon em barras e muito mais!

DEU A LOUCA NA MATRIX 
P r o m o ç ã o  M p 3  P i o n n e r  R $  3 2 0  
S u s p e n s ã o  á  p a r t i r  d e  R $  1 .4 0 0  

Kit Buster 
M p 3  +  k it  f a l a n t e s  á  p a r t i r  d e

R $  4 0 0
PunEi 14. 32G3-5S31

R u a  C e I. J o a q u i m  A .  M a r t i n s .  9 5 5  -  C e n t r o  -  L e n g u i s  P a u l i s t a



E D I T O R I A L

Pela torneira
C H A R G E

Uma despesa básica deve 
pesar no orçamento dos mo
radores de Agudos, Areiópo- 
lis, Macatuba e Piratininga no 
próximo mês. É que a Sabesp 
(Companhia de Saneamento 
Básico de São Paulo), que é 
responsável pelo abastecimen
to nos quatro municípios, de
ve reajustar suas tarifas em até 
5%. O reajuste já foi autoriza
do pela Arsesp (Agência Regu
ladora de Saneamento e Ener
gia do Estado de São Paulo). 
Na próxima conta, que vence 
no mês de setembro, o consu
midor já vai pagar mais pelo 
serviço de água e esgoto.

A Sabesp é a companhia res
ponsável pelo abastecimento 
de mais da metade dos municí
pios paulistas. São 366 no total. 
E a empresa, que já foi exclusi
vamente estatal e que está sen
do aberta ao capital privado, 
têm estado bastante na mídia 
ultimamente. Isso porque os 
primeiros contratos firmados 
entre a companhia e municí
pios começam a vencer e as ne
gociações para uma renovação 
não devem ser tão simples.

Contratos firmados entre 
os municípios de Areiópolis 
e Macatuba, por exemplo, já 
venceram, mas ainda não fo
ram renovados. Piratininga já 
acertou a renovação.

E um dos principais mo
tivos alegados pelos prefeitos 
para não renovarem com a

Sabesp sem negociar é justa
mente o valor das tarifas. Vale 
lembrar que a companhia co
bra quase o mesmo valor pelo 
serviço de água e esgoto, o que 
não é considerado justo. E as 
tarifas dos serviços oferecidos 
por autarquias municipais, 
como o SAAE (Sistema Autô
nomo de Água e Esgoto), por 
exemplo, são bem menores.

A Sabesp ainda vai ser as
sunto para os prefeitos de Arei- 
ópolis, Macatuba e Agudos, 
em situações distintas. O pre
feito de Areiópolis, José Pio de 
Oliveira (PT), o Peixeiro, quer 
negociar desde que a compa
nhia assuma um compromisso 
social com sua cidade. Em Ma- 
catuba, Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB), diz que não renova de 
jeito nenhum. E, em Agudos, 
José Carlos Octaviani (PMDB) 
já comprou briga na Justiça 
com a Sabesp e conseguiu a 
suspensão da taxa de esgoto. A 
companhia está há menos de 
10 anos no município, então 
ainda deve sobrar muita discus
são para o próximo prefeito.

Independente do futuro 
da Sabesp nas cidades onde é 
a responsável pelo serviço de 
água e esgoto, os reajustes na 
conta de água costumam ser 
anuais. Para o consumidor, 
a postura deve ser sempre de 
economia, tanto para preser
var o bolso, quanto para pre
servar o planeta.

A R T I G O

As gangues atuais nos 
bastidores políticos

PAULO Eduardo Tonon

O próximo dia 20 de agos
to poderia ser simplesmente 
mais uma quarta-feira co
mum. Entretanto, nesta data 
será realizado um ato nacional 
contra o gangsterismo sindical 
e a criminalização das lutas.

O motivo desta convocação 
é que no último dia primeiro de 
agosto um trabalhador da cons
trução civil que participava de 
uma assembléia em São José dos 
Campos, no Vale do Paraíba, foi 
baleado na cabeça. Na ocasião, 
a sede do Sindicato dos Metalúr
gicos de São José dos Campos e 
região foi invadida por cerca de 
30 homens armados e encapu- 
zados, que não roubaram nada 
a não ser os documentos e atas 
da criação da Associação de Aju
da Mútua e Solidariedade dos 
Trabalhadores. Prova de que se 
tratava, antes de tudo, de uma 
ação política.

Apesar do exemplo atual, 
as organizações brasileiras são 
contaminadas por este tipo de 
atitude fascista há muito tempo. 
Fui fundador de um Centro Aca
dêmico na era pós-cara pintada, 
onde o movimento estudantil 
era dominado pela UJS (União 
da Juventude Socialista), orga
nização financiada pelo PC do 
B e que ajudou a transformar a 
vontade de lutar dos estudantes 
em ganância pelo poder. Já na
quele momento tive certeza de 
que seria praticamente impos
sível encontrar pessoas que esti
vessem dispostas a abrir mão de 
seus afazeres normais só para

defender o direito da maioria. E 
sofríamos diversas ameaças ao 
tentar evitar que a entidade que 
tínhamos construído se tornas
se simplesmente fonte de arre
cadação de lucros para poucos.

Também trabalhei na últi
ma eleição do Sindicato dos 
Bancários de Bauru e região, 
onde enviados da CUT (Cen
tral Única dos Trabalhadores) 
certos da derrota nas urnas, 
tentavam a todo custo intimi
dar os bancários e sindicalis
tas ou arrumar briga com os 
membros da comissão eleito
ral. Uma violência compará
vel a ditadura militar.

A criminalização das lutas 
também é outro ponto de des
taque desta chamativa, uma vez 
que todo cidadão que pretende 
se organizar para buscar seus 
direitos também é obrigado a 
suportar o preconceito da classe 
patronal e ainda corre o risco de 
ser ludibriado dentro do próprio 
sindicato de sua categoria. A atu
ação destas gangues ocorre em 
todas as esferas da política brasi
leira, inclusive entre os próprios 
partidos, e quem se mostrar con
tra as atitudes desses novos se
nhores feudais até corre risco de 
morte atualmente. De qualquer 
forma, o imposto sindical conti
nua sendo descontado mensal
mente do seu pagamento, mas 
somente através da mobilização 
e da ampliação do debate sobre 
essas entidades poderemos re
verter esse triste quadro.

Paulo Eduardo Tonon é
jornalista

P O V O

SOLA DE SAPATO
A comitiva da coligação 

"Lençóis é tudo de bom" es
teve nas ruas e foi muito bem 
recebida pelo povo lençoen- 
se neste final de semana. No 
sábado de manhã, Izabel 
Cristina Lorenzetti (PSDB), a 
Bel, acompanhada de seu vi
ce, o empresário Luiz Carlos 
Trecenti (DEM), percorre
ram os bairros Cachoeirinha 
e Jardim Monte Azul.

REUNIÕES
Já no período da tarde, 

o plano de governo da can
didata foi debatido com as 
associações de moradores 
de outros dois bairros: Par
que Rondon e Vila Cruzei
ro. No encontro, Bel e Luiz 
Carlos puderam explicar 
aos eleitores as diretrizes da 
campanha que, entre outros 
projetos, prioriza a saúde da 
mulher, a geração de empre
go, a formação profissional 
e a educação de qualidade.

BAILE
A candidata tucana tam

bém marcou presença no 
baile da Terceira Idade, reali
zado na noite de sábado no 
UTC (Ubirama Tênis Clube). 
Além de fazer campanha, Bel 
aproveitou a ocasião para se 
divertir e mostrar que tam
bém sabe dançar conforme 
a música.

FESTA
Durante todo o domingo, 

Bel esteve ao lado do prefeito 
José Antonio Marise (PSDB), 
seu principal cabo eleitoral, 
na tradicional festa do Senhor 
Bom Jesus e São Benedito, no 
bairro rural de Alfredo Gue
des. Durante o evento, vários 
vereadores da coligação fize
ram questão de demonstrar 
apoio e que estão confiantes 
no projeto da candidata.

ENTUSIASMO
Com a campanha a todo 

vapor, Bel demonstra que es
tá gostando do contato com 
os eleitores lençoenses. "A 
cada dia fico mais entusias
mada com o apoio e carinho 
que recebemos das pessoas 
em cada encontro. Isso nos 
anima e nos encoraja a con
tinuar fazendo de Lençóis 
um lugar melhor para se vi
ver", declarou.

EMOÇÃO
Luiz Carlos, que a exemplo 

de Bel disputa um cargo eleti
vo pela primeira vez, também 
demonstra emoção e muita 
força na campanha. "Du
rante a campanha, ficamos 
emocionados com o apoio 
caloroso das pessoas, elas de
positam em nós a confiança 
de que Lençóis continuará no 
caminho certo. E nós, reafir
mamos o nosso compromis
so, a nossa responsabilidade 
de trabalharmos para que 
Lençóis continue cada vez 
melhor", disse o vice de Bel.

APOIO
Ontem, Bel recebeu a no

tícia de um apoio de funda
mental importância nestas 
eleições. O deputado esta
dual Pedro Tobias (PSDB) 
ligou para o vereador Mano
el dos Santos (PSDB), o Ma- 
nezinho, para dizer que vai 
subir no palanque para fazer 
campanha para Bel. Pedro 
Tobias é presença constante 
em Lençóis e um deputado 
atuante na região.

NÃO FOI
Já o oposicionista Ailton 

Tipó Laurindo (PV) esteve 
no Jardim Primavera neste 
final de semana. No local, 
um grupo de moradores fez 
questão de declarar que ja
mais votaria em alguém que 
tem como vice o vereador 
Palamede Consalter de Jesus 
Júnior (PMDB). Em pesqui
sa publicada pelo jornal O 
ECO, em maio, Palamede 
foi o candidato com o maior 
índice de rejeição apontado 
pelos lençoenses.

NA COLA
Tipó também foi presen

ça constante nos eventos do 
final de semana. Passou pe
lo baile da Terceira Idade e 
prestigiou a festa católica em 
Alfredo Guedes.

ORDINÁRIA
A sessão legislativa da noi

te de ontem teria seis novos 
projetos no Expediente. Cinco 
de autoria do prefeito Marise 
e um do vereador Gumercin- 
do Ticianelli Júnior (DEM). 
O parlamentar pede autori
zação para que a Diretoria de 
Saúde possa entregar medica
mentos em domicílio.

SEM PRESSA
Nenhum dos projetos 

veio acompanhado de regi
me de urgência. Na ordem 
do dia, apenas um projeto 
para ser apreciado em se
gunda votação.

RUAS
Em Agudos, os vereado

res tiveram pouco trabalho 
na sessão de ontem. Em reu
nião rápida, os parlamenta
res aprovaram a mudança de 
nome de três ruas. Os proje
tos vieram assinados pelos 
vereadores José Otaviano 
Delazari (PP) e Auro Octa- 
viani (PMDB).

DISCURSO
O presidente da Câmara, 

Nelson Assad Ayub (PP), o 
Nelsinho, pediu que o Legis
lativo encaminhe um ofício 
ao prefeito José Carlos Octa
viani (PMDB) para que ele 
disponibilize uma área para 
ser usada como estaciona
mento de veículos pesados. 
Nelsinho também falou do 
monitoramento que está 
sendo feito na cidade por câ
meras de vídeo.

LAMENTO
Já o vereador José Carlos 

Donegá Morandini (PDT) 
lamentou o fechamento da 
unidade de dor torácica do 
Hospital Estadual de Bauru. 
Morandini, que é médico, 
vai enviar um ofício à dire
ção do hospital e também à 
Diretoria Regional de Saúde 
falando de seu descontenta
mento. "Eu espero que eles 
reconsiderem esta decisão. A 
unidade é muito importante 
para os moradores de toda 
região", disse o vereador.

PICUINHA
Auro Octaviani falou de 

sua indignação com relação 
à forma como a oposição 
vem fazendo campanha em 
Agudos. Sem citar nomes, 
o vereador, que é irmão do 
prefeito e tio de Everton Oc- 
taviani, candidato da família 
à sucessão municipal, disse 
que estão tentando barrar 
obras. "Não é possível que 
eles venham fazendo campa
nha com picuinhas de baixo 
nível e levando ações até a 
promotoria que não tem 
fundamentos" lamentou.
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"Eu ainda não fu i tomar 
a vacina da rubéola, 
mas vou tomar para me 
prevenir da doença. Eu 
acho importante cuidar 
da saúde".

Lucimara da Silva, dona- 
de-casa

"Ainda não fu i tomar a 
vacina contra a rubéola. 
Essa semana vou procu
rar um posto de saúde 
para tomar a vacina. É 
importante prevenir a 
doença"

Sandra Aparecida de 
Oliveira, dona-de-casa

Não se sabe se foi a força vento ou alguém medindo forças, mas na esquina das ruas Pedro Natálio Lorenzetti e Ge
raldo Pereira de Barros, uma placa de sinalização não suportou a pressão e tombou. O cimento na calçada também 
não é mais suficiente para mantê-la em pé. A placa em questão servir para indicar que a rua é de mão única.

"Ainda não fu i tomar a 
vacina, eu achei que eu 
não precisava. Mas agora 
eu vou me prevenir da 
doença"

Sheila Ribeiro da Costa,
garçonete

F R A S E

"Nós
esperavamos 
um número 
maior de 
crianças 
imunizadas, 
acredito 
que isso não 
ocorreu por 
causa da 
chuva"

Márcio Caneppele Santarém,
diretor interino de Saúde de 

Lençóis Paulista, comentando 
à baixa adesão da população 

à segunda etapa de vacinação 
contra paralisia infantil, realizada 

no sábado 9

P A R A  P E N S A R

"É, realmente, 
um grande 
aborrecimento o 
fato de a sabedoria 
só poder ser 
adquirida através 
de trabalho árduo"

William Somerset Maugham

mailto:oeco@jornaloeco.com.br
http://www.jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br


S A N E A M E N T O

Água mais cara
Sabesp anuncia hoje reajuste nas contas de água; aumento pode chegar a 5,1% o 
que elevará a tarifa mínima a R$ 23,50 e foi autorizado pela agência reguladora

Paulo Eduardo T onon

A Sabesp (Companhia de 
Saneamento Básico do Es
tado de São Paulo) anuncia 
hoje o reajuste nas contas 
de água e esgoto. Na região, 
os moradores de Macatuba, 
Agudos, Piratininga e Areió- 
polis vão sentir o novo preço 
a partir do mês de setembro. 
Isso porque na última sexta- 
feira, a Arsesp (Agência Re
guladora de Saneamento e 
Energia do Estado de São 
Paulo) autorizou o reajuste 
das tarifas de água e esgoto 
pela Sabesp em até 5,1%.

A Arsesp foi criada em de
zembro do ano passado e este 
é o primeiro reajuste de tarifas 
que ela concede. O índice con
siderou as variações de custos 
no período de julho de 2007 
a julho de 2008. O reajuste 
definido ficou aproximada
mente 1% abaixo da inflação 
acumulada no período medi
do pelo IPCA (Índice Nacio
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo), que foi de 6,37%.

De acordo com a assesso- 
ria de imprensa da Sabesp, 
o valor do repasse pode ser 
inferior ao que a Arsesp au
torizou. Apesar de o novo 
índice precisar ser publicado 
com 30 dias de antecedência, 
conforme determina a Lei Fe
deral 11.445/07, o anúncio 
do valor do aumento deverá 
ser feito hoje. Mesmo assim, 
o valor reajustado já estará 
valendo para as contas que 
vencem em setembro.

Caso seja aplicado o re
ajuste total autorizado, isto 
é 5,1%, a tarifa mínima que 
prevê o consumo de 10 mil 
litros, na categoria residencial 
normal, passa de R$ 22,38 pa-

ra R$ 23,50. O consumo aci
ma de 10 mil litros e de outras 
categorias, como a comercial 
ou a residencial social, são en
quadrados em outras tabelas.

Em Agudos, a tarifa da Sa- 
besp é menor porque o pre
feito José Carlos Octaviani 
(PMDB) derrubou, por meio 
de liminar, a cobrança da ta
xa de esgoto, já que a Sabesp 
chegou ao município há qua
se 10 anos e os agudenses ain
da não têm esgoto tratado.

Segundo a assessoria, os 
valores cobrados pela Sabesp 
são relativos aos serviços de 
tratamento e distribuição da 
água e pela coleta e trata
mento dos esgotos. A tarifa 
de esgoto corresponde a 80% 
do valor total do consumo 
de água.

No município de Lençóis 
Paulista, onde a distribuição 
da água e a coleta de esgoto são 
fornecidas pelo SAAE (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto), 
os valores cobrados são mais 
em conta. A tarifa mínima do 
SAAE para o consumo dos 
mesmos 10 mil litros de água 
é de R$ 9,60, 42% menos que 
a cobrada pela Sabesp.

CONFIRA COMO PODE FICAR 
SUA PRÓXIMA CONTA DE ÁGUA

Água da Sabesp fica 
mais cara a partir de 
setembro; índice de 
reajuste sai hoje

CIDADE t a r if a
BÁSICA HOJE

t a r if a  b á s i c a  
r e a j u s t a d a

EM 5,1 0%

Agudos* R$ 12,49 R$ 13,10

Areiópolis R$ 22,38 R$ 23,50

Macatuba R$ 22,38 R$ 23,50

Piratininga R$ 22,38 R$ 23,50
*Valores referentes ao consumo de até 10 mil litros de água na categoria residencial 

normal, incluindo valor do esgoto; em Agudos, nâo existe taxa de esgoto

PROCURO
CASA
PARA
ALUGAR
> Particular
> Em Lençóis Paulista
> Com 2 quartos ou mais
> Com garagem
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Candidatos 
na rua 15 
cumprimentaram 
até manequins

Nego nem tudo que 
reluz é ouro! A galera 
medonha tá botando pra 
quebrar na campanha elei
toral. Ainda tem aquele 
candidato que a troco de 
voto dá um par de botinas 
ao eleitor, um pé antes da 
eleição e outro depois, is
so se for eleito!

Agora as promessas 
são para dar tudo de gra
ça: ônibus, jornal e bolsa 
família! Tem um candi
dato aqui em Agunistão 
que já chegou a prometer 
bolsa zona! O sujeito vai 
ao inferninho apresenta o 
tíquete vale sexo e pimba- 
aa! Mais a Prefeitura vai 
ter que assinar um con
vênio com as meretrizes! 
Ai que saudades da Lála, 
do Botinudo e da Casa da 
Eny! Vivíamos tomando 
penicilina e benzetacil!

Olha a Beldukção e o 
Tipóia fazendo um corpo 
a corpo na rua 15! Dizem 
que eles estavam cum
primentando até os ma
nequins das vitrines das 
lojas! Dizem que o em- 
Palamede apertou a mão 
de um e reclamou: "Nossa 
que frieza!" O Varise não 
foi! Falaram que era para 
não estragar a festa nas 
Pernasbacana! E o Luiz 
Carlos Tresentiu o calor 
da população! Um elei
tor ao ver uns candidatos 
a vereador saiu correndo 
dizendo que não adian
tava pedir seu voto, pois 
está com o Cagaretti! Ah, 
o Tiaceli do Júnior vai 
tentar descolar uns votos 
em Alfredo Guedes, mas 
tá difícil, os votos lá es
tão grudados com Rezino! 
Ahurararara!

Em Borebi irão trocar 
os redutores de velocida
de. Tirarão os quebra-mu- 
las e colocarão os quebra- 
vacas! Dizem que estão 
chamando o candidato de 
Vaca Frinston, vive gritan
do liiaaaabadaBaduuuuu! 
Espero que essa eleição 
não seja o tempo das Va
cas magras! E que o Vaca 
não enfrente uma frente 
Frias, senão vai pro brejo!

Em Agudos os candida
tos estão muito obesos. O 
Jaime tá parecendo uma 
bola de Caputão! O Car- 
lão com aquele queixão 
parece o Roger Ranger, do

comercial da Cepacol, o 
bom de boca! O Marcão 
tem que tomar cuidado 
para não quebrar o Pesco
ço com aquela cabeçona! 
Hi rapaiz o Carlão Ozéda- 
muladen quer trazer para 
Agunistão aquele show 
de fogos de artifício igual 
da China na abertura das 
olimpíadas! Só que ele 
quer trazer do Afeganis
tão uma bateria antiaé
rea! Os carlibãs irão fazer 
a festa na inauguração do 
acesso!

E por falar em Olim
píadas, o S.O.S cerveja vai 
mudar ao lado do Saul, 
vai ser uma briga de peso! 
O Robão pesa 200 quilos 
e o Saul 220! Quem será 
que vai levar a medalha 
de ouro na luta de sumô! 
Aaaaacha. Vai saber hein? 
Lá no Comtur colocaram 
correntes para evitar o 
vandalismo. É a corrente 
da libertação para acabar 
com a perturbação e libe
ração do fumo, maconha 
e crack!

E os candidatos a ve
reador, três borracheiros, 
Tiquinho Borracheiro, 
Salvador Borracheiro e 
Misael Borracheiro, pro
meteram, caso eleitos, 
consertar a Câmara de ar! 
E outro falou que se for 
eleito as coisas não mais 
acabarão em pizzas e sim 
em pastéis, ele tem uma 
pastelaria!

Piratininga, o Sandro 
Bola não quer se transfor
mar em uma bola de neve! 
E o Odail Salseiros prome
te: se não puder ser can
didato, vai fazer o maior 
Salseiro! E o Zé Gordinho 
caiu nas graças do povão, 
é o Zé das Graças!

Macatube! Terra em 
que todos querem Coli
dir! O Colidge monta in- 
tubadora de empresas em 
parceria com o Qebrae! 
Qebrae vos uns aos outros 
como eu vos Qbrei!"Que 
intubada!"

Vou embora! E viva a 
Paulistinha que me veste! 
Durva dê um jeito nego, 
estou ismilinguido! Que- 
riduuuu é 11000 vats de 
potência, um choque que 
vai levantar Agudos! Vai 
Sandrão que a Barra tá 
Biita e o ManEcozinho é 
campeão de verba!
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Esporte mirim
Alunos das escolas Lina Bosi Canova e Vera Braga participam de 
competição estadual e tentam garantir medalha em Sertãozinho

Gabriela Donatto

Alunos da escola muni
cipal Lina Bosi Canova, Jar
dim Ubirama, estão de malas 
prontas para encarar uma ma
ratona esportiva na cidade de 
Sertãozinho. A competição faz 
parte do Campeonato Escolar 
de Esportes e da Olimpíada 
Colegial Estadual, que envolve 
escolas municipais e estaduais 
de São Paulo, disputando mo
dalidades como vôlei, futebol, 
futsal, basquete, tênis de me
sa, xadrez e atletismo.

Os alunos da escola estadu
al Vera Braga Franco Giacomi- 
ni, Cecap, também participam 
da disputa. Os estudantes estão 
desde sábado 9 em Sertãozinho, 
com as equipes de tênis de mesa 
feminino e basquete masculino. 
A faixa etária dos alunos que 
concorrem é de 13 e 14 anos

Pela Lina Bosi, os atletas 
Lucas Borin Zanganeli, Felipe 
Morelli Silvério, Lucas Ludo- 
vico Capoani, Alexandre Pe
reira de Souza e João Victor 
Oliveira Bertolo vão represen
tar a escola no atletismo. As 
provas acontecem amanhã e 
na quinta-feira 14. Segundo a 
professora de educação física 
Márcia Regina Chirichela de 
Síbia, os alunos são estreantes 
na etapa, por isso qualquer re
sultado será lucro. "Eles estão 
treinando há pouco tempo 
e essa fase do campeonato é 
muito forte. Estarão presentes

Lutepel Ind. e Comércio de Papel 
Ltda, torna público que recebeu da 
cetesb a licença de operação/reno- 
vação n° 07002709, sito à rua ana 
nery, 368 - Lençóis Paulista, SP.

I l
Alunos da escola Lina Bosi Canova embarca hoje para Sertãozinho

mais de mil atletas de todo o 
Estado", conta.

VERA b r a g a
As equipes de tênis de mesa 

e basquete da escola Vera Bra
ga Franco Giacomini também 
vão participar da fase final do 
campeonato com duas mo
dalidades e permanecem em 
Sertãozinho até o sábado 16. 
O time de basquete masculino 
conta com Jean Carlos Pereira, 
Lucas Henrique, Darlei Lima, 
Leonardo Henrique da Silva, 
Lucas Gabriel Santos, Gabriel 
dos Santos Rodrigues, Ma- 
theus Moreno, José Guilherme 
Ferrate, Marcelo Cardoso, lago 
Oliveira Rosa, Audrey Martu-

reli, Vinicius da Cruz Xavier.
A equipe de basquete já é 

experiente na competição e 
colecionou vitórias em 2006 e 
2007. Agora eles buscam o tri- 
campeonato com a professora 
Antonia Sebrian Valvassori, 
treinadora do time.

Já a equipe do tênis de mesa 
participa pela primeira vez da 
competição. Isabela Cristina, 
Jéssica Carolina Leite, Bruna 
de Oliveira Moraes e Amanda 
Caroline Bernardes passaram 
por Bauru, Botucatu e Arara- 
quara na fase regional. Agora a 
equipe, com a coordenação da 
professora Silvia Cristina Con- 
ti, luta para chegar às finais da 
competição.

O ECO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO DO CONTRATO 87-2008
PROC: 93-2008 - CONTRATANTE: Pref. M. Macatuba - CONTRATADA: CAMPOS OLIVEIRA &
GHIRALDI LTDA ME - VALOR: R$ 118.858,00 - ASSINATURA: 11.08.08 - OBJETO: aquisição
de carne para a merenda escolar, entrega parcelada diária em 11 unidades escolares até 31.12.2008, e
pagamento até o 20° dia após a entrega. VIGÊNCIA: 31/12/2008. MODALIDADE: Pregão 46-2008.
PROPONENTES: 05
Macatuba, 11 de agosto de 2.008
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO DO CONTRATO 88-2008
PROC: 93-2008 - CONTRATANTE: Pref. M. Macatuba - CONTRATADA: WM. MACATUBA CO
MERCIAL LTDA - VALOR: R$ 3.058,00 - ASSINATURA: 11.08.08 - OBJETO: aquisição de carne 
para a merenda escolar, entrega parcelada diária em 11 unidades escolares até 31.12.2008, e pagamento 
até o 20° dia após a entrega. VIGÊNCIA: 31/12/2008. MODALIDADE: Pregão 46-2008. PROPO
NENTES: 05
Macatuba, 11 de agosto de 2.008
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO DO CONTRATO 89-2008
PROC: 93-2008 - CONTRATANTE: Pref. M. Macatuba - CONTRATADA: SAGGIN & CIA LTDA 
EPP - VALOR: R$ 7.860,00 - ASSINATURA: 11.08.08 - OBJETO: aquisição de carne para a merenda 
escolar, entrega parcelada diária em 11 unidades escolares até 31.12.2008, e pagamento até o 20° dia 
após a entrega. VIGÊNCIA: 31/12/2008. MODALIDADE: Pregão 46-2008. PROPONENTES: 05 
Macatuba, 11 de agosto de 2.008 
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal

I N C L U S Ã O

Acessa São 
Paulo entra 
em operação

Entrou em operação 
ontem o posto do Aces
sa São Paulo em Lençóis 
Paulista. O serviço garante 
acesso gratuito da popu
lação à rede mundial de 
computadores. Em Len
çóis Paulista, o posto foi 
montado no prédio da 
incubadora de empresas 
e conta com oito compu
tadores. O horário de fun
cionamento é das 8h às 
17h, de segunda à sexta- 
feira. Segundo o diretor de 
Desenvolvimento, Gera
ção de Emprego e Renda, 
Altair Toniolo, o Rocinha, 
vai ser marcada uma data 
para fazer a inauguração 
oficial do posto.

O Acessa São Paulo 
é um serviço gratuito e 
está disponível para toda 
a população, tanto em 
Lençóis Paulista quan
to em Macatuba, mas 
é obrigatório fazer um 
cadastro. Menores de 16 
anos devem se cadastrar 
na presença de um adul
to responsável. Crianças 
menores de 11 anos só 
podem utilizar o com
putador se forem acom
panhados por um adulto 
responsável.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - JULGAMENTO PROPOSTA TP 12-2008 PROC: 88-2008 EDITAL: 55
2008 ÓRGÃO: Prefeitura M. Macatuba OBJETO: escolha da proposta de menor preço por item, para 
aquisição de material pedagógico (brinquedos, jogos, etc... destinados ao ensino), nas quantidades e 
descrições definidas no edital, para uso das escolas municipais, entrega única em 15 dias da autorização 
e pagamento em 15 dias da entrega. A Prefeitura de Macatuba torna público, para os efeitos do art. 109, 
I, b, da Lei 8666/93, que a Comissão P. de Licitações reuniu-se no dia 6 p.p., para julgar as propostas 
abertas na sessão de encerramento, deliberando e decidindo da seguinte forma: da análise das mesmas a 
vista das exigências do edital, da leitura do laudo sobre as amostras e após verificada a compatibilidade 
dos preços com a pesquisa realizada, a Comissão decidiu: DESCLASSIFICAR, com fund. legal no 
art. 48, I, e § 1° da Lei 8666/93, as propostas de NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA -  ME, com 
referência ao item 82 -  Truck Caçamba, uma vez que apresentou produto diferente do especificado e 
as propostas de PAPER BRINK MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA EPP, com referência aos itens: 
12 -  Bandinha Infantil e 35 - Passa Disco Horizontal, pela não apresentação das amostras; 15 -  Linha 
de Atividades 1, 57 -  Loto leitura, 77 -  Geladeira Rosa e 82 -  Truck Caçamba, pela apresentação de 
produtos com especificações diferentes das exigências e 48 -  Vira-Vira, ofertado no valor de R$ 8,34, 
por estar muito abaixo do preço de mercado e considerar aceitáveis todas as demais, classificando-as, 
conforme segue: Em primeiro lugar as propostas de NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME, nos 
itens: 1 -  3 Miscroscópio (Anatomic) por R$ 336,00 cd; 2 -  3 Esqueleto (Anatomic) por R$ 137,20 cd; 
3 -  3 Torso Bissexual (Anatomic) por R$ 152,60 cd; 4 -  6 Pirógrafo (Palant) por R$ 121,80 cd; 6 -  6 
Globo Político (Libreria) por R$ 51,10 cd; 7 -  3 un Globo Luminoso (Libreria) por R$ 109,20 cd; 10 -  
15 Sacolão Big Tand (N.Brink) por R$ 75,60 cd; 12 -  3 Bandinha Inf. (Quirino) por R$ 460,60 cd; 13 -  6 
Dominó de vinil (Lig Lig) por R$ 115,50 cd; 14 -  4 Fantasia Coelho (Tika) por R$ 168,00 cd; 15 -  3 
Linha de Atividades (Brink Mobil) por R$ 155,82 cd; 16 -  3 Linha de Atividades 2 (Brink Mobil) por 
R$ 114,10 cd; 17 -  6 Palhaço Bocão (N. Brink) por R$ 14,40 cd; 18 -  6 Tabela Basquete (N. Brink) por 
R$ 27,59 cd; 19 -  15 Bola Futsal Inf. (Dalponte) por R$ 27,59 cd; 20 -  10 Bola Voleibol (Dalponte) por 
R$ 26,77 cd; 21 -  6 Bola Futebol e Campo Bronze (Dalponte) por R$ 34,92 cd; 22 -  10 Bola Basquete 
Oficial (Xalingo) por R$ 22,34 cd; 23 -  16 Bola Borracha válv 4 (Silme) por R$ 4,87 cd; 26 -  6 Cento- 
péia Bagum (N.Brink) por R$ 137,20 cd; 30 -  6 Aramado Entrelaçado (B.Mobil) por R$ 21,07 cd; 31 -  6 
Aramado Ondular (B.Mobil) por R$ 27,85 cd; 32 -  6 Aramado Montanha Russa (B.Móbil) por R$ 31,68 
cd; 33 -  6 Conj. Psicomotor (B.Móbil) por R$ 87,74 cd; 35 -  15 Passa Disco Horizontal (N.Brink) por 
R$ 14,70 cd; 39 -  6 Bomba inflar (Zona Livre) por R$ 7,98 cd; 40 -  15 Bico encher bola (Zona Livre) 
por R$ 2,10 cd; 41 -  100 Bambolê Peq (Lig Lig) por R$ 1,25 cd; 42 -  50 Peteca (Petercolor) por R$ 
0,97 cd; 48 -  20 Vira-Vira (Simque) por R$ 27,37 cd; 57 -  20 Loto Leitura (N. Brink) por R$ 21,00 cd; 
65 -  50 Memória Meios Transp. e Comun. (N. Brink) por R$ 5,90 cd; 66 -  50 Memória Inglês (N.Brink) 
por R$ 5,90 cd; 67 -  50 Memória Animais e Seus Filhotes (N.Brink) por R$ 5,90 cd; 68 -  50 Memória 
Frutas, Leg. e Hortal. (N. Brink) por R$ 5,90 cd; 69 -  50 Memória Profissões (N. Brink) por R$ 5,90 
cd; 71 -  30 Pick-up Sport Line (Calesita) por R$ 22,46 cd; 72 -  30 Trator (Calesita) por R$ 18,48 cd; 
73 -  6 Kit Limpeza Simples (M.Líbano) por R$ 9,91 cd; 75 -  5 Mat. Dourado (Playbrinq) por R$ 29,40 
cd; 76 -  3 Cozinha Mágica (Magic Toy’s) por R$ 83,40 cd; 77 -  3 Geladeira Rosa (Magic Toy’s) por 
R$ 80,47 cd; 78 -  20 Kit Cozinha (Calesita) por R$ 7,95 cd; 79 -  45 Mini Cama Elástica Soft (Physicus) 
por R$ 210,00 cd; 80 -  3 Casinha Boneca (N.Brink) por R$ 1.963,00 cd e 81 -  3 Pia Mágica (Magic 
Toy’s) por R$ 52,70 cd; e as propostas de PAPER BRINK MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA EPP. nos 
itens: 5 -  1 Tênis Mesa (Xalingo) por R$ 622,90 cd; 8 -  15 Casa Calendário (MG) por R$ 27,58 cd; 9 -  2 
Teatro Fantoches (MG) por R$ 42,77 cd; 11 -  15 Sacolão Pré-Escolar (Sideral) por R$ 51,12 cd; 24 -  16 
Bola Borracha válv 8 (LCM) por R$ 7,12 cd; 25 -  16 Bola Borracha válv 12 (LCM) por R$ 12,69 cd; 
27 -  15 Numeral e Quantidade (MG) por R$ 15,49 cd; 28 -  15 Quebra Cabeça Geométrico (MG) por R$ 
23,74; 29 -  15 Quebra-Cabeça Liso (MG) por R$ 44,89; 34 -  15 Blocos Encaixe (Carimbras) por R$ 
20,44 cd; 36 -  3 Percepção Visual 20 (Simque) por R$ 77,77 cd; 37 -  3 Discriminação Auditiva 24 jogos 
(Simque) por R$ 152,44 cd; 38 -  3 Discriminação Auditiva 10 jogos (Simque) por R$ 88,97 cd; 43 -  15 
Alfabetário ( MG) por R$ 71,39 cd; 44 -  3 Audição e Linguagem (Simque) por R$ 49,14 cd; 45 -  20 
Dominó Cores (Cia Brink) por R$ 5,64 cd; 46 -  20 Donimó Animais Domésticos (MG) por R$ 5,19 cd; 
47 -  20 Dominó Animais do Zôo (MG) por R$ 5,19 cd; 49 -  15 Saúde e Higiene (Simque) por R$ 37,37 
cd; 50 -  20 Dominó Transito (Cia Brink) por R$ 5,77 cd; 51 -  3 Kit Trânsito (MG) por R$ 72,90 cd; 52 
-  20 Dominó Associação Idéias (MG) por R$ 5,10 cd; 53 -  20 Dominó Alfabetização (Cia Brink) por R$ 
5,55 cd; 54 -  20 Dominó Alfabetização (Cia Brink) por R$ 5,55 cd; 55 -  15 Vocábulos Inglês (Simque) 
por R$ 60,39 cd; 56 -  20 Vocábulos Português (Simque) por R$ 37,69 cd; 58 -  20 Alfabeto Professor 
(MG) por R$ 49,40; 59 -  50 Dominó Multiplicação (Cia Brink) por R$ 5,55 cd; 60 -  50 Dominó Sub
tração (Cia Brink) por R$ 5,55 cd; 61 -  50 Dominó Adição (Cia Brink) por R$ 5,55 cd; 62 -  50 Dominó 
Divisão (Cia Brink) por R$ 5,55 cd; 63 -  50 Dominó de Metades (MG) por R$ 5,10 cd; 64 -  50 Dominó 
Quantidade (Cia Brink) por R$ 5,55 cd; 70 -  60 Corda Pula-Pula (Ferreira) por R$ 1,26 cd e 74 -  100 
Material Dourado Individual (MG) por R$ 6,69 cd. O processo encontra-se com vista franqueada aos 
interessados no Setor de Licitações, Rua 9 de Julho, 15-20, nos horários de expediente.
Macatuba, 6 de agosto de 2.008
COOLIDGE HERCOS JÚNIOR -  Prefeito Municipal.

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  W IN D 1996 PRATA
C O R S A  W IN D 1999 A Z U L
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
C O R S A  C LA S S IC 2003 A Z U L x

C O R S A  C LA S S IC  LIFE 2005 B R A N C A A L C O O L + A R
C O R S A  C LA S S IC  LIFE 2006 C IN Z A x

V E C T R A  CD 1998 C IN Z A x
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 x
A S T R A  S E D A N 2003 P R E TO x
A S T R A  S E D A N 2003 A Z U L

A S T R A  S E D A N  E L E G A N C E 2005 C IN Z A A R  D IG IT A L+ A R  B A G
Z A F IR A  CD 2003 P R E TA

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 LH O D IE S E L

PARATI 16 V 1999 B R A N C A x
FO 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  P O 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 PRATA

G O L 1.0 2003 PRATA
G O L C L 1.8 1993 B E G E

G O LF 2001 C IN Z A x
G O L R O LLIN G  S T O N E S 1995 B R A N C A x

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 x

F-100 1980 B R A N C O x
E S C O R T  1.6 GL 1996 PRATA x

U N O  M ILLE  FIRE 2003 B R A N C O x
PALIO  E LX 1999 V E R D E

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 PRATA x

JE E P 1975 V E R M E LH O
C G -1 50  TITAN 2007  B V E R M E LH O x
C G -1 50  TITAN 2005 A Z U L x

C G -150  T ITAN  ES 1 x V E R M E LH O 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 Jo ã o  Paulo  II (ao lado do  A u to  Posto Leão) - Le n çó is  Paulista

grátis!
Nome: RG:
Cidade: Fone:
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.

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

Veículos
Imóveis
Novos/Usados

• Empregos
• Serviços
• Diversos

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



F U T S A L

Bola na rede
Rolamar goleia Santa Catariana na abertura da 2  ̂ Copa Lençóis de Futsal 
Masculino; hoje, no Tonicão, tem dois jogos do masculino e um do feminino

Da r edação

Na tarde de sábado 9, a As
sociação Atlética Rolamar, do 
técnico Tiago Falasca, goleou o 
Supermercado Santa Catarina 
por 6 a 1. A partida aconteceu 
no ginásio de esportes Antonio 
Lorenzetti Filho, o Tonicão, e 
foi válida pela abertura da 2® 
Copa Lençóis de Futsal -  Tro
féu Doutor Norberto Pomper- 
mayer. Os gols da Rolamar fo
ram concluídos por Carlos Au
gusto, João Paulo, que fuzilou 
a rede do goleiro Marlon por 
duas vezes, e pelo jogador Rob- 
son Cardoso, destaque da par
tida com três gols. O único gol 
do Santa Catarina foi marcado 
pelo jogador Willian Messias.

No outro jogo da rodada, a 
ALF (Associação Lençoense de 
Futsal), atual campeã da copa, 
bateu o Big Mela pelo placar 
de 10 a 5. Marcaram para a 
ALF, Fernando, Josimar (2),

As meninas de Agudos (de vermelho) venceram Pratânia por 5 a 2

Nazão (2) e Athanásio (5). Os 
gols do Big Mela foram mar
cados por Eduardo, Douglas,

Luís Guilherme e Rubens, que 
concluiu duas vezes.

Hoje a rodada marca dois

jogos. No primeiro confronto, 
que acontece às 20h30, o Pa
lestra joga contra a Atitude. Na 
partida de fundo, a Stop Car 
encara a Design Móveis.

f e m in in o
Também na tarde de sá

bado, no Tonicão, aconteceu 
a abertura da 1® Copa Regio
nal Cidade do Livro de Futsal 
Feminino. No primeiro jogo, 
com gols de Michelle, Mirel- 
le (2) e Kelly (2), a equipe de 
Agudos bateu a representação 
de Pratânia pelo placar de 5 a 
2. As jogadoras Patrícia e Fer
nanda descontaram para Pra- 
tânia. Na seqüência, Jaú go
leou Macatuba por 10 a 1.

Na noite de hoje, no Toni- 
cão, a rodada marca um jogo. 
Às 19h30 tem confronto entre 
as equipes de Borebi e Pirajuí. 
As competições são promovi
das pela Diretoria de Esportes 
e Recreação.

M A C A T U B A

Torneios agitam mês de setembro
Três torneios organizados 

pela Secretaria de Esportes 
de Macatuba prometem mo
vimentar o mês de setembro. 
As competições são voltadas 
exclusivamente para atletas 
de Macatuba. A programação 
começa no dia 13 de setem-

bro, com a realização de um 
campeonato de basquete no 
ginásio de esportes Brasílio 
Artioli. As partidas começam 
a ser realizadas a partir das 
16h e as inscrições devem ser 
feitas com antecedência, na 
secretaria do ginásio.

No dia 14 de setembro 
tem torneio de truco no Cen
tro de Lazer do Trabalhador. 
As inscrições podem ser feitas 
no local, antes das partidas. 
A disputa começa às 9h30.

Fechando o calendário es
portivo, no dia 21 de setem-

bro tem torneio de malha no 
Centro de Lazer do Trabalha
dor, a partir das 9h. A exemplo 
do torneio de truco, informa
ções devem ser feitas no local. 
Quem quiser saber mais so
bre as competições pode ligar 
para (14) 3268-1578.

m a r im b o n d o
Por causa da chuva, 

a primeira rodada do 
segundo turno do Cam
peonato de Futebol do 
CEM (Clube Esportivo 
M arimbondo), categoria 
Sênior B (atletas entre 29 
e 42 anos) foi adiada. A 
nova data para os jogos 
entre Goiás e Flamengo e 
Fluminense (foto) e Vas
co ainda não foi anuncia
da pela organização do 
campeonato.

in s c r iç õ e s
Terminam na sexta-feira 

15 as inscrições para o 8° Tor
neio de Futsal do Jardim das 
Nações e Nova Lençóis, em 
comemoração aos 150 anos 
de Lençóis Paulista. As vagas 
são limitadas e a taxa de ins
crição é de R$ 30. O evento é 
promovido pela Associação 
de Moradores de Bairro do 
Jardim Nova Lençóis, Nações 
e Chácara Modelo. Mais in
formações pelo telefone (14) 
8152-5909, com Bazuco.

LOUCOS 
POR FUTEBOL

"Como falar da 
grandeza do Pal
meiras com poucas 
palavras? Só dá pa
ra dizer: Verdão é o 
maior".
m a r c o s
n o r a b e l e ,
psicólogo

INTEGRANDO A REGIÃO DO MÉDIO-TIETÊ COM ECONOMIA, SEGURANÇA E QUALIDADE!

VIAÇÂO MOURÃO LTDA.



Confira quem comemorou o dia dos pais 
no Jantar do Marimbondo e quem curtiu 
o final de semana com o namorado, 
amigos ou familiares na Pizzaria Hábil e 
na Lanchonete Salsichão!

1'osfo Cliiirrascnria áWinIcIo

SUPER PROMOÇÃO
GAS. COMUN

ÁLCOOL R$1,15*

R$2,05*
POSTO:

14. 3 2 6 4 -9 6 6 5

fflÍ3263-0M7j

Rua Ignácio Anselmo, 812 - F.: 3263-0960 - Lençóis Pta. 

MODAS Rua Geraldo P. de Barros, 636 - F.: 3264-1920 - Lençóis Pta.

B i g  ' ' G i r ^

w

príncipe
S H O P P I N G

RUA RAUL GONÇALVES DE OLIVEIRA, N° 137 

FONE: 14. 3263-1163 - CENTRO - LENÇÓIS PAULISTA

REDE

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.

motD
NACIONAIS E 
IMPORTADAS

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

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

^  F A R M A
Saúde Para Viver a Vida

N E T
Manipulação e Homeopatia
Farm ácia'
Av. Pde Saiústio R. Machado - Fone: 3263-0631

Farmácia CQliÇÃO DiJM US 
R. XV de Novembro, 675 - Fone: 3263-0006

Auto Elétrica Rogério
Serviços Elétricos em GeralJ.O

A gora tam bém  com  cam inhão tanque

Limpeza de Fossas T
Caixa de Contenção
Tanques Industriais ‘ ^
Lagoas ^  - f  ̂  '

Rua Bartolomeu B. da Silva, 325 • Pq. São José • Lençóis Paulista
F. (1 4 ) 3 2 6 3  4 9 8 7  /  (1 4 ) 8 1 3 1 3 5 5 0


