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Sai programação da 16  ̂
Festa do Peão de Macatuba
Tempo Livre abre e banda Mídia fecha a festa em Macatuba; com portões abertos, edição terá exposições e rodeio em touros

Acaba de ser definida a 
programação da 16® Festa 
do Peão de Macatuba. Serão 
cinco dias com portões aber
tos. A festa acontecerá entre 
os dias 3 e 7 de setembro, no

Centro de Lazer do Trabalha
dor. As atrações são o rodeio 
em touros, parque de diver
sões para a criançada, praça 
de alimentação, exposições e 
shows. "A festa do peão com

portões abertos é um com
promisso meu enquanto eu 
for prefeito. Estamos organi
zando um evento do mesmo 
nível do ano passado. Quem 
passar pelo recinto vai poder

ver exposições e se divertir 
com segurança", comentou o 
prefeito Coolidge Hercos Jú
nior (PMDB). Este ano o ro
deio vai distribuir mais de R$ 
10 mil prêmios para os peões

melhores colocados. O pri
meiro colocado leva para casa 
uma moto zero quilômetro. 
Dentro da programação musi
cal, quem abre a festa são os 
macatubenses da banda Tem

po Livre. Também haverá sho
ws com Manos Country, Jair 
Super Cap e Kid Bocadura. 
No encerramento tem banda 
Mídia, final do rodeio e quei
ma de fogos. ►► Página A5

Fotos: Fernanda Benedetti
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Bel recebe apoio 
de Arnaldo Jardim

O deputado federal Arnaldo 
Jardim (PPS) esteve em Lençóis 
Paulista, no domingo 17, para 
declarar seu apoio a candida
tura de Izabel Cristina Campa- 
nari Lorenzetti (PSDB), a Bel, 
e seu vice, Luiz Carlos Trecenti 
(DEM). O deputado, acompa
nhado do prefeito José Antonio 
Marise (PSDB), cumprimentou 
eleitores no Varejão Municipal e 
pediu votos para Bel e Luiz Car
los. "Apóio a Bel porque a co
nheço e testemunho a sua capa-

cidade. Eu que tenho consegui
do coisas para Lençóis Paulista, 
recursos na área de educação, 
saúde, pavimentação, alternati
vas de trabalho, emprego e cres
cimento, quero continuar aqui 
em Lençóis Paulista", falou o de
putado. "Quando estendemos 
uma mão, temos que encontrar 
uma mão que seja limpa, fir
me, competente. Nós queremos 
encontrar a mão amiga da Bel 
na Prefeitura de Lençóis Paulis
ta", declarou Arnaldo Jardim.

Propaganda eleitoral no 
rádio e TV começa hoje

No domingo, candidata Bel e seu vice Luiz Carlos pediram votos no Varejão acompanhados do deputado federal Arnaldo Jardim Página A2

No sábado 16, na praça 
Comendador José Zillo, a 

Concha Acústica, teve a Festa 
do Folclore, realização da 

Diretoria de Cultura que está 
na segunda edição. O evento 

transcorreu durante todo 
o dia com apresentações 
de dança, como o frevo, 

oficinas e muito teatro. No 
encerramento, teve a peça 
'Pelega e porca-prenha na 

mata do Pequi', com a Cia.
Teatral Atos & Cenas.
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B A S Q U E T E

Vera Braga é 
tricampeã em  
Sertãozinho

►► Página A7

P I R A T I N I N G A

Falqueiro e 
Sandro Bola 
debatem na TV

Na noite de sábado 16, a 
TV Preve, de Bauru, realizou 
debate entre os candidatos 
a prefeito de Piratininga. Os 
candidatos Carlos Alessan- 
dro de Matos (PSDB), o San- 
dro Bola, e Odail Falqueiro 
(PTB) discutiram temas refe
rentes ao município e alguns 
de seus principais pontos 
de governo. Jair do Santos 
(PPS) não compareceu ao 
debate. Em meio a propos
tas, muita discussão. Sábado 
que vem é a vez dos candida
tos de Agudos. ►► Página A6 Sandro Bola e Odail Falqueiro participaram do debate promovido pela TV Preve no sábado a noite

R O U B O

Fim de sem ana 
tem mais 
dois assaltos

O final de semana em Len
çóis Paulista teve dois assaltos 
e mais uma vez o alvo dos la
drões foram farmácias e postos 
de gasolinas. Estabelecimen
tos deste mesmo segmento 
haviam sido assaltados ante
riormente. O primeiro assalto 
ocorreu na sexta-feira 15, por 
volta das 21h30. Um homem 
entrou encapuzado numa far
mácia no centro de Lençóis, 
pegou R$ 250 em dinheiro e 
fugiu. No sábado, um posto de 
combustível do Jardim Améri
ca também foi assaltado, por 
volta das 21h30. Dois homens 
levaram R$ 2,7 mil. Nin
guém foi preso. ►► Página A3

F U T S A L

Hoje tem  
rodada no  
Tonicão

A equipe feminina de futsal 
de Lençóis estréia hoje na 1® Co
pa Regional Cidade do Livro de 
Futsal contra Itatinga. A partida 
está marcada para as 19h30, no 
Tonicão. Na rodada do sábado 
16, a equipe de Jaú goleou Pra- 
tânia pelo placar de 8 a 1. Agu
dos bateu Macatuba por 8 a 0. 
Pela 2® Copa Lençóis de Futsal 
Masculino, a UME/Elétrica Pi- 
toli joga contra a Associação 
Atlética Rolamar, a partida é de
pois do futsal feminino. Na se- 
qüência, a AC Black enfrenta a 
equipe Panelinha. ►► Página A7
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Política no rádio
Começa hoje a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na 

televisão, programas vão até o dia 2 de outubro; na região, 

Coolidge terá o maior tempo de rádio, Amarildo o segundo

Pa u lo  Edu ardo  T onon

Começa hoje a transmis
são do horário político gra
tuito no rádio e na televisão. 
Nas rádios da região, de hoje 
até o dia 2 de outubro, das 7h 
às 7h30 e das 12h às 12h30, 
a população poderá se inteirar 
das propostas de cada candi
dato. Nas cidades onde o Jor
nal O ECO circula -  Lençóis 
Paulista, Macatuba, Agudos, 
Areiópolis, Borebi, Barra Bo
nita, Igaraçu do Tietê e Pirati- 
ninga -  só Borebi e Piratininga 
não possuem rádio e, portan
to, seus candidatos não terão 
este veículo para divulgar as 
propostas. Por outro lado, ne
nhum dos candidatos dos oito 
municípios terão propaganda 
na televisão.

Os cartórios eleitorais defi
niram que às segundas, quar
tas e sextas serão veiculadas 
as propagandas políticas de 
candidatos a prefeito. Já nas 
terças, quintas e sábados é a 
vez das propostas dos candi
datos a vereador.

O tempo de veiculação de 
cada candidato ou coligação é 
definido de acordo a represen- 
tatividade de cada partido. Já 
a ordem de exibição de cada 
candidatura foi determinada 
através de sorteio. O candida
to que abre a série da progra
mação será o último no dia se
guinte e o último, o primeiro, 
e assim, sucessivamente. Além 
disso, todos os partidos pos
suem direito a algumas inser
ções durante a programação

Arquivo Fernanda Benedetti/O ECO

Em Areiópolis, Amarildo terá tempo de 15 minutos no rádio

normal das emissoras.
Na região, o candidato 

que terá maior tempo pa
ra divulgar suas propostas 
de governo através do rádio 
é Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB), prefeito de Maca- 
tuba e candidato a reeleição, 
com cerca de 23 minutos. Já 
o ex-prefeito de Areiópolis, 
Amarildo Garcia Fernandes 
(PSDB), que também dispu
ta o cargo de prefeito apare
ce em segundo lugar com 15 
minutos de tempo de rádio.

Em Lençóis Paulista, os dois

principais candidatos a suces
são do prefeito José Antonio 
Marise (PSDB) aparecem com 
tempos na casa de 13 minutos. 
O candidato da oposição, Ail- 
ton Tipó Laurindo (PV) leva 
uma pequena vantagem com 
13 minutos e 32 segundos. 
Izabel Cristina Campanari Lo- 
renzetti (PSDB) tem direito a 
13 minutos e dois segundos. 
Sem coligação, o candidato 
do PHS, Luís Carlos Maciel, o 
Coquinha, terá pouco mais de 
três minutos para falar de seu 
plano de governo.

✓ ✓
CONFIRA OS HORÁRIOS DE RÁDIO EM SUA CIDADE

Marcelo Cavinato (PT) PTB/PTC/PHS
5 min 04 seg 2 min 15 seg

PREFEITO
Everton Octaviani (PMDB) Celso Aranha (PSC) PV/PRB
11 min 48 seg 4 min 42 seg 1 min 41 seg

Marco Antonio da Silva (PT) Silvio Finato (PP) PT do B
9 min 31 seg 4 min 22 seg 1 min 09 seg

Jaime Caputti (PR) Padre Mário Donizette (PC do B)
6 min 00 seg 3 min 11 seg [ »  LENÇÓIS paulista  ■

Odete da Silva Luciana (PSOL) VEREADOR PREFEITO
2 min 38 seg PMDB/PV Ailton TipÓ Laurindo (PV)

5 min 18 seg 13 min 32 seg
VEREADOR
PMDB/PSDB PSDB/PSDC/PSB/PRP Izabel Cristina Campanari Loren-
9 min 01 seg 4 min 55 seg zetti (PSDB)

13 min 02 seg
PT/DEM PT
8 min 41 seg 4 min 31 seg Luis Carlos Maciel (PHS)

3 min 25 seg
PR/PPS PRTB/DEM/PSC
3 min 53 seg 4 min 09 seg VEREADOR

PMDB/PSDC/PSB
PP PP/PR 6 min 43 seg
3 min 36 seg 3 min 49 seg

PV/PT
PSL/PSB PC do B /PDT/PSL 5 min 48 seg
2 min 56 seg 2 min 37 seg

PSDB/PSC
PSOL PPS/PRB/PTC 4 min 51 seg
1 min 48 seg 2 min 10 seg

DEM/PMN
PHS/PTN/PMN 4 min 32 seg

■  »  a reió po lis 1 min 18 seg
PPS/PR

PREFEITO PT do B 3 min 34 seg
Amarildo Garcia (PSDB) 1 min 09 seg
15 min 15 seg PSL/PC do B

2 min 01 seg
José Pio de Oliveira (PT) í »  IGARAÇU DO TIETÊ
9 min 43 seg PTB/PRB

PREFEITO 2 min 31 seg
Claudemir Massarico (PP) Wamberto Picolli (PSB)
5 min 00 seg 7 min 59 seg

[ »  m a ca tu ba  ■
VEREADOR Guilherme Fernandes (PSDB)
DEM/PMDB/PSC 5 min 09 seg PREFEITO
8 min 20 seg Coolidge Hercos Júnior (PMDB)

Aparecido Jovanir Pena Junior (PP) 23 min 42 seg
PT/PR 4 min 18 seg
6 min 05 seg Júlio César de Assis Duarte (PSB)

Maria Aparecida Chica Gamito 6 min 18 seg
PSDB/PPS (PT do B)
5 min 16 seg 2 min 32 seg VEREADOR

PDT/PV/DEM/PT
PRB/PDT/PTB VEREADOR 9 min 14 seg
3 min 38 seg PSDB/PC do B/PMDB/PRP

7 min 59 seg PR/PMDB
PP 6 min 20 seg
3 min 20 seg PDT/PT

5 min 29 seg PSDB/PPS
PV/PSB 5 min 16 seg
3 min 18 seg DEM/PRTB/PSL

3 min 46 seg PP/PHS
3 min 26 seg

■  »  BARRA bonita PP/PMN
2 min 54 seg PSC/PTB

PREFEITO 2 min 59 seg
José Carlos de Mello Teixeira (PPS) PR/PSC
7 min 07 seg 2 min 30 seg PSB

2 min 46 seg
Antônio Osvaldo De Luca (PSDC) PSB/PTN *  D a d o s  fo rn e c id o s
5 min 31 seg 2 min 13 seg p e lo s  C a r tó r io s  E le ito ra is  d a  re g id o



ROUBO

Mãos ao alto
Lençóis Paulista registra mais roubos contra farmácias e postos de gasolina; em  

m enos de 15 dias, quatro estabelecimentos foram alvos dos bandidos

Ga b r iela  Don atto

Alguns comerciantes de 
Lençóis Paulista estão pre
ocupados com a segurança, 
principalmente nos finais de 
semana. Entre a sexta-feira e 
o sábado foram registrados 
mais dois roubos. Mais uma 
vez o alvo dos ladrões foram 
farmácias e postos de gaso
lina. Estabelecimentos deste 
mesmo segmento haviam si
do assaltados anteriormente.

O primeiro assalto ocor
reu na sexta-feira 15, por vol
ta das 21h30. Um homem 
magro, vestido de calça jeans 
azul e blusa branca entrou 
encapuzado numa farmácia 
no centro de Lençóis. O rapaz 
apontou o revólver e anun
ciou o assalto. Ele pegou R$ 
250 em dinheiro e fugiu.

No sábado, um posto de 
combustível do Jardim Amé
rica também foi assaltado, 
por volta das 21h30. Dois 
homens chegaram de moto, 
pararam na frente da loja de 
conveniência do posto. Um 
dos homens permaneceu na 
moto, enquanto o outro se 
levantou, entrou na loja ar
mado, rendeu o frentista e o

mandou permanecer de cos
tas. Ele não tirou o capacete 
para não ser reconhecido. A 
dupla conseguiu fugir levan
do R$ 2,7 mil da gaveta do 
caixa. Nos dois casos, a Polí
cia Militar foi acionada e re
alizou rondas na tentativa de 
encontrar os ladrões.

r e t r o s p e c t i v a

No dia 1° de agosto tam
bém foram registrados assal
tos contra farmácia e posto de 
gasolina de Lençóis Paulista. 
O primeiro caso aconteceu 
em uma farmácia na avenida 
Padre Salústio Rodrigues Ma
chado. Um homem entrou ar
mado com revólver, anunciou 
o assalto e fugiu com R$ 40. 
No mesmo dia um posto de 
gasolina, localizado no Jar
dim das Nações, foi roubado. 
Um homem que portava uma 
pistola 765 levou aproxima
damente R$ 800 em dinheiro 
e um malote com documen
tos do posto.

Na Polícia Civil, nenhum 
dos delegados quis se pro
nunciar sobre os últimos as
saltos ocorridos em Lençóis 
Paulista. Até agora ninguém 
foi preso.

Jornal: O ECO

COMUNICAÇÃO DE EXTRAVIO 
DE LIVROS FISCAIS E TALONÁRIOS

A empresa MARIA CORREA DE FREITAS GRIFANTI SORVETERIA ME. 
Inscrição Estadual n° 416.104.807.115 CNPJ n° 06.077.979/0001-82, sota à 
Avenida Maestro Alfredo de Oliveira Capucho, n ° 195, Bairro Julio Ferrari 
Lençóis paulista SP. Comunica o extravio dos talonários de nota fiscal Mod. 1 
n° 1 com nfs. 000001 a 000050 em branco e nota fiscal mod. 2 série D-1 n°s. 
1 a 10 nfs. 000001 a 000500 usados e em branco e extravio dos livros fiscais 
emitidos pelo processamento (registro de entradas, saídas, inventário e apura
ção de Icms) do período de 02/2004 a 08/2004 e arquivo magnético fiscal do 
período de 02/2004 a 08/2008.

d e  m o t o  Um rapaz teve fratura na perna depois de se 
envolver em um acidente de moto. O caso aconteceu na 
rodovia da Amizade, na madrugada do sábado 16. De acordo 
com a Polícia Militar de Borebi, dois mototaxistas faziam o 
trajeto pela estrada e seguiam no sentido Agudos-Borebi. 
Durante aproximação as motos acabaram se chocando, o que 
provocou uma queda. A rodovia da Amizade sofre com buracos 
e têm sido alvo de reclamações dos motoristas.

Luiz Carlos

JONAS
1 4 1 0 0

PARA VEREADOR 
PTB/PRB

Lençóis cada vez

melhor

NOTAS POLICIAIS

ig r e j a

Um homem embria
gado tentou entrar na pa
róquia Santo Antonio, em 
Barra Bonita, à força. A 
ocorrência foi registrada na 
noite do sábado 16. O ho
mem queria entrar na igreja 
para rezar, mas como esta
va fechada ele deu um soco 
na porta de vidro e acabou 
cortando o pulso. No hos
pital é que ele contou como 
havia se machucado.

SEM TROCO
Na madrugada do do

mingo 17, em Barra Bo
nita, um homem foi a um 
restaurante localizado na 
avenida Pedro Ometto e 
pediu para que o caixa tro
casse uma nota de R$ 20 
por duas de R$10. Assim 
que o caixa deu as notas, 
o homem fugiu do local 
sem entregar os R$ 20. Em 
patrulhamento, a Polícia 
Militar localizou o homem 
que tentou fugir, mas aca
bou caindo e se sofrendo 
escoriações no joelho e na 
cabeça. Ele foi encaminha
do ao pronto-socorro. De
pois, foi preso por roubo.

FERRO
Na tarde do domingo 

17, num supermercado de 
Barra Bonita, uma mulher 
foi flagrada escondendo 
um ferro elétrico dentro 
da bolsa. O funcionário do 
local pediu para vistoriar a 
bolsa e encontrou o ferro. 
No carro da mulher tam
bém foram encontrados 
diversos produtos de higie
ne pessoal infantil, que de 
acordo com o boletim de

ocorrência, foram furtados 
na primeira vez em que ela 
entrou no estabelecimento. 
Antes de ser presa, ela foi 
levado ao pronto-socorro, 
porque disse aos policiais 
que havia ingerido um 
monte de comprimidos.

b r in q u e d o
Um homem armado 

entrou numa padaria da 
vila Professor Simões em 
Agudos e roubou R$ 50. O 
crime aconteceu na tarde 
do domingo 17, por vol
ta das 13h. A polícia não 
conseguiu identificar o 
autor do roubo. A vítima 
suspeita que a arma seja 
de brinquedo.

p e d r a d a

No domingo 17, duas 
crianças estavam atirando 
pedras na rodovia Mare
chal Rondon, em Lençóis 
Paulista, contra os carros 
que passavam. O retrovi
sor de um ônibus foi atin
gido. A Polícia Militar foi 
acionada, mas também 
levou pedradas. O caso foi 
encaminhado para o Con
selho Tutelar.

d r o g a

A Polícia Militar encon
trou sete gramas de maco
nha com um adolescente 
de 17 anos no bairro Nova 
Lençóis, na madrugada do 
domingo 17. De acordo 
com o boletim de ocorrên
cia, em patrulhamento de 
rotina a PM suspeitou do 
adolescente. O rapaz disse 
que era usuário de droga e 
foi encaminhado ao Conse
lho Tutelar.



E D I T O R I A L

Pelas ondas do rádio
A partir de hoje os eleito

res vão conhecer os candida
tos a vereador e saber mais 
sobre as propostas dos can
didatos a prefeito pelas on
das do rádio. É que começa 
oficialmente hoje o horário 
eleitoral gratuito.

A campanha pelo rádio a 
cada eleição chega a mais ci
dades. Com exceção de Pira- 
tininga, que não tem nenhu
ma emissora, e Borebi, que 
não realizou o registro, todas 
as cidades onde O ECO cir
cula terão propaganda eleito
ral no rádio.

Os eleitores de Agudos, 
Piratininga e Lençóis Paulis
ta, além do rádio, também 
contarão com a ajuda da te
levisão para decidir o voto. É 
que a TV Preve de Bauru está 
promovendo debates entre 
vários candidatos da região. 
O primeiro debate foi no sá
bado e contou com a presen
ça dos candidatos de Pirati- 
ninga. No próximo sábado 
debatem os candidatos de 
Agudos. Em setembro, tem 
debate entre os candidatos 
de Lençóis Paulista.

Retomando o assunto ho
rário eleitoral gratuito, em 
Lençóis Paulista, que já está 
acostumada com o horário 
político, o rádio é considera
do uma ferramenta importan

te de campanha. Os eleitores 
podem até dizer que consi
deram o horário político te
dioso, mas na prática, muita 
gente que diz não gostar, aca
ba ouvindo ou assistindo (no 
caso da tv) e o que é veicu
lado acaba influenciando no 
voto. A propaganda eleitoral 
entrou para a história por 
mudar os rumos de muitas 
eleições no Brasil, principal
mente quando as disputas 
eram bastante acirradas.

Para os candidatos a ve
reador, como estes são em 
grande número, o horário 
eleitoral gratuito serve mais 
para apresentação. Já para os 
candidatos a prefeito -  pelo 
menos aqueles que possuem 
mais tempo de rádio -  há 
tempo hábil para apresentar 
propostas de governo.

Como o horário político 
nas rádios vai influenciar o 
comportamento dos eleito
res em toda a região - seja nas 
cidades que já tinham acesso 
a esse tipo de propaganda, 
seja nos municípios onde 
ela é novidade - só o resul
tado das urnas poderá dizer. 
Mas é bom estar de ouvidos 
ligados no que os candidatos 
têm a dizer. Afinal, os seus 
projetos vão determinar os 
rumos da cidade pelos pró
ximos quatro anos.

A R T I G O

O poder da crítica
PAULO Edu ardo  T onon

Ao relembrar os motivos 
pelo qual hoje trabalho na área 
da comunicação, o primeiro 
nome que me vem na cabeça é 
o de Paulo Francis. Combati
vo e dono de um discurso tão 
ácido que muitos nunca con
seguiram distinguir se ele era 
um homem de esquerda ou 
direita. De qualquer forma, ele 
sempre me foi uma inspiração 
e a possibilidade de fazer uma 
crítica me motivou por certo 
tempo.

Entretanto, ao me deparar 
com o universo do jornalismo 
pude perceber que ele é algo 
muito maior. A comunicação 
começa na troca de informa
ção entre nossas células para 
fazer com que um óvulo fe
cundado se transforme em um 
ser humano e vai até as inima
gináveis campanhas planetá
rias desenvolvidas por mul
tinacionais para transformar 
uma simples marca em um es
tilo de vida. E esse processo é 
gigantesco se comparado com 
o poder da crítica em si.

Ainda assim, a crítica fasci
na e muitos tentam se utilizar 
dela para obter alguma van
tagem diante do vasto exérci
to de analfabetos funcionais 
que predomina em nosso 
país. Sorte que ainda existam 
poucos capazes de fazer uma 
leitura semiótica das situações 
de nosso dia-a-dia. O fato é 
que com o tempo e o estudo 
aprendi a fazer críticas, mas 
prefiro atuar na comunicação 
de uma forma mais ampla. 
Também aprendi o momento 
de falar e a hora exata para fi
car calado, já que o silêncio é

indispensável para que o pro
cesso de comunicação possa 
ser estabelecido.

Por isso, jamais vou dizer 
para um advogado como ele 
deve utilizar as leis, já que des
conheço o assunto e até consi
dero esse tipo de manifestação 
antiética. Acho que cada pro
fissional deveria respeitar a 
área do outro, ao invés de sair 
por aí dizendo o que der na 
telha sobre o trabalho alheio. 
Ainda mais quando se trata de 
alguém público. Na verdade, 
deve ser por esse desconhe
cimento de causa que políti
cos andam cometendo tantas 
atrocidades com a comunica
ção nesse período eleitoral.

Somente alguém ignorante 
das origens da imprensa pode 
afirmar que qualquer tipo de 
jornalismo é chapa branca. 
Pessoas que dizem esse tipo de 
absurdo desconhecem os pro
cedimentos básicos, tais como 
edição, seleção e angulação, 
entre inúmeros outros princí
pios que envolvem qualquer 
tipo de comunicação.

A imparcialidade é algo al
mejado por todos os comuni
cadores, mas jamais atingido 
por nenhum. E se nem o mes
tre Paulo Francis conseguiu, 
não vejo problema nenhum 
em também não conseguir. 
Aliás, hoje nem me considero 
capaz de fazer uma boa críti
ca, mas me orgulho por me 
assemelhar em algo com meu 
mestre. Também me conside
ro anarco-libertário, como ele 
mesmo declarou em uma de 
suas últimas entrevistas.

Paulo Eduardo Tonon
é jornalista

P O V O

MAIS APOIO
Na manhã de domingo 

17, a candidata a prefeita 
de Lençóis Paulista, Izabel 
Cristina Campanari Loren- 
zetti (PSDB), a Bel, recebeu 
o apoio de mais um políti
co de expressão nacional. O 
deputado federal Arnaldo 
Jardim (PPS) esteve no Va- 
rejão Municipal ao lado de 
Bel, Luiz Carlos Trecenti, 
candidato a vice, o prefeito 
José Antonio Marise (PSDB) 
e candidatos a vereadores.

BASE
Bel mostra força na sua es

tréia em campanhas políticas. 
Além do prefeito Marise, seu 
principal cabo eleitoral já que 
tem 80% de aprovação de seu 
governo, a candidata vem re
cebendo apoios importantes. 
Domingo foi Arnaldo Jardim. 
Na semana passada, o depu
tado estadual Pedro Tobias 
(PSDB). Nos próximos dias, 
Bel e Luiz Carlos devem rece
ber mais apoios.

RELÂMPAGO
A sessão de ontem a noite 

da Câmara dos Vereadores de 
Lençóis Paulista prometia ser 
uma das mais rápidas do Le
gislativo. No expediente cons
tava apenas a leitura de duas 
emendas e a apreciação de 
dois projetos enviados com 
regime de urgência, todos as
sinados pelo prefeito Marise.

REELEIÇÃO
Pelo jeito, os vereado

res de Lençóis Paulista estão 
mais preocupados em fazer 
campanha política do que 
discutir os problemas do 
município, já que todos são 
candidatos. Ou a reeleição 
no Legislativo ou a prefeito 
e vice. Quem sabe depois do 
dia 5 de outubro as preocu
pações mudem.

ÚNICO
Na ordem do dia, consta

va apenas a votação em pri
meira instância de projeto 
de autoria do vereador Gu- 
mercindo Ticianelli Júnior 
(DEM). A proposta autoriza a 
Diretoria de Saúde do muni
cípio a entregar medicamen
tos em domicílio. O projeto 
já havia sido encaminhado 
para o setor Jurídico da Câ
mara na semana passada.

ESPAÇO
Depois do anúncio de que 

não será mais concedido es
paço livre para os discursos 
dos vereadores, a pauta da 
sessão ficou bem mais enxu
ta. A intenção é evitar que a 
tribuna da Câmara se trans
forme em palanque eleitoral 
de vereadores-candidatos co
mo na semana passada.

ACUSAÇÕES
Na sessão da semana pas

sada, o vereador Carlos Alber
to Martins (PSB), o Carlão, 
chamou Bel de usineira e a im
prensa da cidade de vendida. 
Já Ailton Tipó Laurindo (PV), 
candidato da oposição a prefei
to de Lençóis Paulista, preferiu 
demonstrar o quanto gosta da 
cidade de Pederneiras e atacar 
a administração de Marise.

TENSO
Durante o debate entre os 

candidatos a prefeito de Pira- 
tininga, realizado na sede da 
TV Preve, em Bauru, na noite 
de sábado 16, as acusações 
entre os candidatos mostrou 
como andam quentes as coi
sas na cidade. Dos três candi
datos, só dois compareceram: 
Carlos Alessandro de Matos 
(PSDB), o Sandro Bola, e 
Odail Falqueiro (PTB). Já Jair 
dos Santos (PPS) desistiu.

FARPAS
Em nota, Jair comunicou 

a TV Preve que não poderia 
debater propostas com can
didato que nem concorrendo 
poderia estar. A cutucada tinha 
endereço certo. Falqueiro teve 
as contas rejeitadas quando foi 
prefeito da cidade e chegou a 
ter a candidatura impugnada 
e depois liberada pela Justiça 
Eleitoral. Sandro Bola foi e 
falou que Falqueiro foi eleito 
prefeito duas vezes e não colo
cou em prática sua idéias.

RÉPLICA
Falqueiro rebateu e disse 

que Sandro Bola é inexperien
te para governar Piratininga. 
O vereador disse que já con
seguiu cerca de R$ 2 milhões 
em verbas. Falqueiro, por sua 
vez, tentava levar o debate pa
ra questões técnicas, dizendo 
que seu adversário desconhe
cia os parâmetros que compõe 
o IDH (Índice de Desenvolvi
mento Humano).

AQUECIMENTO
Um convidado quase rou

bou a cena nos bastidores 
do debate de Piratininga. O 
prefeito de Agudos, José Car
los Octaviani (PMDB), levou 
seu sobrinho e candidato a 
sua sucessão, Everton Octa- 
viani (PMDB), para ver como 
acontece um debate político. 
Na semana que vem, Everton 
volta à TV Preve, mas como 
candidato não poderá contar 
com a proteção do tio. Terá 
que enfrentar seus adversários 
e mostrar se puxou à família 
quando o assunto é política.

UNÂNIME
Na área do cafezinho, en

quanto Carlão contava his
tórias de sua vida pública, 
os presentes questionavam o 
motivo pelo qual ele não acei
tou disputar a Prefeitura de 
Bauru este ano. Segundo os 
presentes, o prefeito de Agu
dos seria eleito facilmente no 
município vizinho porque as 
pesquisas já indicavam gran
de aceitação de seu nome e 
a inexpressividade dos atuais 
candidatos. Será?

FUTURO
Octaviani afirmou que seu 

maior desejo é voltar a dispu
tar a Prefeitura de Agudos da
qui a quatro anos. Mas, não 
descartou a possibilidade de 
concorrer mais para frente a 
uma vaga na Assembléia Le
gislativa de São Paulo ou até 
mesmo à Prefeitura de Bauru.

ADIADA
A sessão da Câmara de 

Agudos, marcada para ontem, 
foi adiada para amanhã. Tu
do porque alguns vereadores 
disseram que tinham com
promissos inadiáveis. Como 
tinha pouco material para ser 
analisado e votado, o presi
dente da Casa, Nelson Assad 
Ayub (PP), o Nelsinho, resol
veu atender ao pedido .

SEM HORÁRIO
Alguns candidatos de Bo- 

rebi estão lamentando a perda 
de espaço nas rádios de Len
çóis Paulista. Pela legislação 
eleitoral, eles teriam direito 
de 10% do horário gratuito, já 
que as eleições de Borebi cor
rem por Lençóis. Mas, como 
ninguém fez a solicitação, fica 
para a próxima.
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"O folclore é feito de 
lendas, provérbios e tra
dições do povo brasileiro, 
que vão passando de 
geração para geração.
Eu conheço a lenda da 
mula-sem-cabeça, do sa
ci, da vitória régia e do 
lobisomem".

Letícia Miriã Borin, 
estudante

"Eu conheço algumas 
lendas do folclore brasi
leiro, como o boitatá e 
o saci. O folclore nada 
mais é do que o conjunto 
de lendas, costumes e 
tradições do povo, e algu
mas superstições que até 
hoje as pessoas seguem, 
como não passar embaixo 
da escada para não dar 
azar".

Jéssica Lima Bueno,
estudante

"Eu não passo embaixo 
da escada para não dar 
azar, essa é uma supersti
ção que sigo e que come
çou com o povo antigo.
O folclore é isso: lendas, 
costumes e tradições dos 
povos passados para ou
tras gerações"

Joice Cristina Ribeiro 
Adão, estudante

Para evitar os furtos e depredações na sede do Comtur (Conselho Municipal de Turismo) de Agudos, a 
solução encontrada pela Prefeitura foi isolar o prédio com correntes. Só nos últimos meses, o local foi 
invadido quatro vezes. Nem a instalação de câmeras de segurança intimidou ação de ladrões e vândalos.

F R A S E

"A festa do peão com 
portões abertos é um 
compromisso meu 
enquanto eu for pre
feito. Estamos orga
nizando um evento 
do mesmo nível do 
ano passado. Quem 
passar pelo recinto 
vai poder ver expo
sições e se divertir 
com segurança"

Coolidge Hercos Júnior,
prefeito de Macatuba, sobre a 

realização da 16® Festa do Peão 
do município

P A R A  P E N S A R

"É melhor calar-se e 
deixar que as pessoas 
pensem que você é um 
idiota do quer falar e 
acabar com a dúvida"

Abraham Lincoln

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


MACATUBA

Vai rolar a festa
Festa do Peão de Macatuba acontece entre os dias 3 e 7 de setembro, com rodeio e shows

Da  Red açã o
Arquivo: Fernanda Benedetti/O ECO

O prefeito de Macatuba, Co- 
olidge Hercos Júnior (PMDB) 
acaba de divulgar a data e a pro
gramação da 16® Festa do Peão 
de Macatuba. O evento será re
alizado entre os dias 3 e 7 de se
tembro, no Centro de Lazer do 
Trabalhador, com portões aber
tos. As atrações são o rodeio em 
touros, parque de diversões pa
ra a criançada, praça de alimen
tação, exposições e shows. Mais 
uma vez a festa será presidida 
por Moacir Ribeiro.

"A festa do peão com por
tões abertos é um compromis
so meu enquanto eu for pre
feito. Estamos organizando 
um evento do mesmo nível 
do ano passado. Quem pas
sar pelo recinto vai poder ver 
exposições e se divertir com 
segurança", comentou o pre-

Festa do Peão será no Centro de Lazer do Trabalhador

feito Coolidge.
Este ano o rodeio vai dis

tribuir mais de R$ 10 mil prê
mios para os peões melhores 
colocados. A exemplo da edi
ção passada, o peão que resistir 
mais tempo em cima do touro

vai levar para casa uma moto 
zero quilômetro. O segundo 
ao décimo colocado vão ratear 
mais R$ 8 mil. O prêmio varia 
conforme a colocação. O ro
deio começa no dia 3 e a final 
acontece no dia 7.

Dentro da programação 
musical, quem abre a festa 
são os macatubenses da ban
da Tempo Livre, com show na 
quarta-feira 3. Na quinta-feira 
4, a atração é o grupo Ma
nos Country. Na sexta-feira 5 
tem Jair Super Cap, uma das 
principais atrações da festa. 
O cantor é conhecido do pú
blico por ter 70 cds e dvds 
gravados e por apresentações 
em feiras de repercussão na
cional, como a Festa do Peão 
de Barretos. No sábado 6 tem 
Kid Bocadura. Quem canta no 
encerramento, no domingo 7, 
feriado de Independência do 
Brasil, é a banda Mídia.

No ginásio de esportes Bra- 
silio Artioli vai ter exposição de 
carros antigos. No recinto, ha
verá estande de concessionárias. 
Haverá show de fogos na aber
tura e encerramento da festa.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

COMUNICADO NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, atendendo ao disposto no arti
go 16, da Lei 8.666 de 21.06.93, comunica que encontra-se afixado no átrio 
de entrada da Prefeitura relação de todas as compras efetuadas durante o

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, notifica aos partidos políticos, 
os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, que encontra-se

mês de Julho de 2.008, bem como os montantes de cada um dos tributos disponível no átrio de entrada da Prefeitura Municipal, a relação dos recur-
arrecadados, os recursos recebidos e os valores de origem tributária, re
ferente ao mês de Julho de 2.008, conforme preceitua o artigo n° 162 da

sos federais recebidos no mês de Julho de 2.008.

Constituição Federal.
Lençóis Paulista, 18 de Agosto de 2.008.

Lençóis Paulista, 18 de Agosto de 2.008.

ADRIANO CARLOS PACCOLA ADRIANO CARLOS PACCOLA
Coordenador de Contabilidade e Tesouraria Coordenador de Contabilidade e Tesouraria
CRC 1SP 220.456/O-4 CRC 1SP 220.456/O-4

Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de Agosto de 2008. Na página A5. Valor da publicação R$ 165,94.

Todas torcem pela Dinha
Ham nego! Nem tudo 

que reluz é ouro! Vale tudo 
para conquistar voto nessa 
eleição! Candidatos estão co
locando em cima de seus car
ros imagem ou objetos que 
correspondem ao seu apelido 
e sobrenome. Em Lençóis, o 
Porquinho colocou um lei- 
tãozinho de plástico em cima 
de seu veículo! O Formigão 
está querendo colocar uma 
saúva! O Pirikito quer colocar 
seu piriquito!

Em Agudos, o vereador 
e candidato d-Anta quer co
locar uma anta! O João Tatu 
não sabe se coloca um peba 
ou uma bola! O Auru quer 
colocar uma Mula! E outro 
chamado Pinto, não sabe co
mo vai fazer! Ararararara!

Gostei do nome dos can
didatos de Areiópolis! Princi
palmente da Dinha! As elei
toras disseram que farão tudo 
pela Dinha! Irão votar pela 
Dinha! Trabalharão pedindo 
votos pela Dinha! Até uma 
musiquinha foi feita pela Di- 
nha! "Eu estou torcendo pela 
Dinhaaaa, eu estou sofrendo 
pela Dinha, eu estou votando 
pela Dinha oiiiii!"

Vixe, o Arroto do Gil Mar- 
delama abriu a sacola de fer
ramentas contra a situação!

Agunistão! Terra dos carli- 
bãs! Só tem candidato cão! É 
KuCão, Marcão, NéCão Tuni- 
Cão! O doutor Edson falou que 
se for eleito vai desengessar a 
Câmara. Ele é ortopedista! Um 
veterinário falou que vai acabar 
com a bicharada, e os borra
cheiros querem consertá-la!

Aquele negócio de dar 
um par de botinas, um pé an
tes da eleição e outro depois,

caso eleito, está acontecendo 
aqui! Só que é em dinheiro, e 
são quarenta reais, vinte antes 
e vinte depois! Dizem que é 
só dar o nome e número do 
título!

Debate na TV! Vai ser 
no sábado e terão que usar 
uma tv de 50 polegadas! Se 
não usarem poderá não ca
ber os candidatos de Agudos 
em uma tv de 20. O Marcão, 
Everton e o Jaime têm as ca
beças muito grandes, mais a 
largura do Samuel Ferro! Ah 
não vai caber nem dentro do 
estúdio.

No debate dos candidatos 
de Piratininga, o Samuel fa
lou pelos menos umas duas 
horas antes do início! Sobrou 
apenas uns 15 minutos para 
cada candidato. Ele disse que 
usou das suas prerrogativas!

Sandro Gordinho e Sa
muel Bola de Ferro! O debate 
virou o maior Odail Salseiro! 
O Sandro Bola de neve fa
lou que vai criar na cidade o 
MDST, Movimento dos De
funtos Sem Terra. Falou que 
não existe mais lugar para en
terrar no cemitério local!

Em Borebi, que parece a 
Índia, onde o Vaca é adorado 
e imbatível, não haverá mais 
distribuição de remédios. Isso 
porque o Vaca vai contratar 
um pajé que está acampado 
junto com o MST.

Tchau. Tô furando en
quanto o chão é mole! Viva 
o Durva e o Samiiiirrr! Ma- 
nEcozinho, Sandro, que vai 
fazer uma Alponte entre a po
pulação e a prefeitura de Barra 
Biita, e é claro o Querido que 
é 11000 vezes mais querido! 
Nerrrrsuuu! Cada uma não!



p i r a t i n i n g a

Planos em debate
Temporada de debates entre prefeitos da região começa quente com candidatos 

de Piratininga; propostas foram apresentadas no sábado 16, na TV Preve

PAULO Edu ardo  T onon

Na noite de sábado 16, a 
TV Prevê, de Bauru, realizou 
debate entre os candidatos a 
prefeito de Piratininga. Sob 
mediação do jornalista Sa
muel Ferro, os candidatos Car
los Alessandro de Matos (PS
DB), o Sandro Bola, e Odail 
Falqueiro (PTB) discutiram 
temas referentes ao municí
pio e alguns de seus principais 
pontos de governo. Jair do 
Santos (PPS) não compareceu 
ao debate. Ele alegou não con
cordar com a presença de um 
candidato que poderia ter sua 
candidatura cancelada.

No mês passado, Falquei- 
ro teve sua candidatura im
pugnada por causa de contas 
rejeitadas pelo TCE (Tribunal 
de Contas do Estado) no seu 
mandato como prefeito, mas 
o juiz eleitoral da região defe
riu o pedido de registro de sua 
candidatura e o site do TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral) 
aponta que o ex-prefeito está 
apto para disputar a prefeitu
ra de Piratininga. Em função 
da ausência de Jair, foi neces-

Jornal O ECO

SINDICATO DOS TRABALHA
DORES NAS INDÚSTRIAS DA 

CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁ
RIO DE BARRA BONITA 

RUA PRUDENTE DE MORAES, 
1361 -  VILA NOVA -  BARRA BO
NITA (SP) -  CEP. 17340-000 - TEL.

(14) 3641-5316
BASE TERRITORIAL: BARRA 

BONITA E IGARAÇU DO TIETÊ 
RELAÇÃO NOMINAL DA CHA

PA REGISTRADA

De conformidade com os Estatutos da 
Entidade e Regulamento Eleitoral, nos 
termos do artigo 15°, pela presente co
municamos o registro do requerimento 
da chapa única concorrente às eleições 
no dia 15/8/2008, às 16h00min, a ser rea
lizada no dia 27/09/2008, com a seguinte 
composição: Diretoria: Efetivos -  Pre
sidente: Marcelo Maganha, Secretário: 
Hugo Marcelo do Nascimento Guedin e 
Tesoureiro: Domingos Torquato da Silva; 
Suplentes -  Waldomiro Cecílio Filho, Jo
sé Nildo de Jesus Oliveira e Sinvaldo de 
Jesus Oliveria; Conselho Fiscal: Efetivos 
-  Arli de Lima, Marcos Moisés de Melo e 
Ricardo Alexandre Rosa; Suplentes -  Jo
sé Ferreira de Castro, Rodolfo Francisco 
de OLiveira e Panclasio de Meneses Pin
to; Conselho de Representantes junto à 
Federação: Efetivos - Marcelo Maganha 
e Domingos Torquato da Silva; Suplen
tes -  Hugo Marcelo do Nascimento Gue- 
din e Waldomiro Cecílio Filho, ficando 
aberto o prazo de 5 (cinco) dias contados 
desta publicação da relação nominal da 
chapa registrada, o prazo para impugna
ção de acordo do § 1° do artigo acima. 
Barra Bonita (SP), 19 de agosto de 
2008.
CLAUDEMIR APARECIDO VASIL- 
CEAC - Presidente da Junta Gover
nativa

Sandro Bola e Odail Falqueiro conversam com assessores na TV Preve

sário fazer uma pequena ade
quação no tempo destinado a 
cada candidato.

Falqueiro aproveitou a 
ocasião para demonstrar, com 
documentos do TCU (Tribu
nal de Contas da União), os 
números de sua administra
ção. Segundo o candidato, 
a queda da arrecadação do 
município e interesses dos 
vereadores para tentar impe
dir sua candidatura foram os

responsáveis pela rejeição de 
suas contas na época em que 
foi prefeito. "Muitas vezes a 
gente não tem a oportunida
de de falar com cada cidadão 
como falamos por aqui, então 
o debate é extremamente po
sitivo", comentou Falqueiro 
após o debate.

O debate foi dividido em 
blocos. Nos duas primeiras 
fases, os candidatos respon
deram perguntas dos jornalis-

tas. A partir do terceiro bloco, 
os candidatos puderam fazer 
perguntas uns aos outros e o 
clima começou a esquentar. 
Mas ambos se saíram bem e 
defenderam propostas nas 
áreas de educação, geração de 
emprego, turismo e saúde.

Para Sandro Bola, o deba
te dos planos de governo é 
indispensável para o avanço 
da cidadania. "A população 
de Piratininga agora sabe das 
propostas de cada candidato 
e quem ganhou com o deba
te foi a democracia e, claro, o 
eleitor", comentou.

No sábado 23 é a vez dos 
candidatos de Agudos expo
rem seus projetos na TV Preve. 
No dia 20 de setembro tem 
debate com os candidatos a 
prefeito de Lençóis Paulista.

DEBATES NA 
TV PREVE
23 agosto -  Candidatos a 
prefeito de Agudos 
20 de setembro -  candida
tos a prefeito de Lençóis

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA 
CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE BARRA BONITA 

RUA PRUDENTE DE MORAES, 1361 -  VILA NOVA -  BARRA 
BONITA (SP) -  CEP.17340-000 -  TEL.(16) 3641-5316 

BASE TERRITORIAL: BARRA BONITA E IGARAÇU DO TIETÊ 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

E D I T A L
Pelo presente edital, convoco todos os trabalhadores das Indústrias de Cerâ
mica para Construção, Branca e Vermelha da Base Territorial desde Sindicato, 
associados ou não, todos com direito a voz e voto, para participarem da A s
sembléia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 22 de agosto de 2008, às 
17h00min, na sede social do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da 
Construção e do Mobiliário de Barra Bonita, estabelecido na Rua Prudente de 
Moraes, 1361 - Vila Nova, nesta cidade, com base territorial nas cidades de 
Barra Bonita e Igaraçu do Tietê, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia:
1) Aprovação da ata anterior;
2) Apresentação, discussão e aprovação do rol de reivindicação dos trabalha
dores para renovação da norma coletiva de trabalho da categoria de Cerâmica 
para Construção, Branca e Vermelha;
3) Discussão e aprovação da Contribuição Assistencial/Negocial e direito de 
oposição;
4) Concessão de poderes à Diretoria do Sindicato e da Federação, para dar 
início ao processo de negociação e possa firm ar Acordo/Convenção Coletiva e 
posteriormente, se for o necessário, instaurar o competente Dissídio Coletivo 
(Econômico/Greve); e
5) Decidir pela manutenção da Assembléia em caráter permanente até o final 
do processo de negociação.
Se na hora aprazada não houver “quorum”, a Assembléia realizar-se-á em se
gunda convocação, um a hora após, no mesmo dia e local, com os presentes, 
cujas deliberações constantes da ordem do dia, terão plena validade para toda 
a  categoria convocada no edital.
Barra Bonita (SP), 19 de agosto de 2008.
DOMINGOS TORQUATO DA SILVA - Secretário .

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONS
TRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE BARRA BONITA 

RUA PRUDENTE DE MORAES, 1361 -  VILA NOVA -  BARRA BONI
TA (SP) -  CEP.17340-000 -  TEL.(16) 3641-5316 

BASE TERRITORIAL: BARRA BONITA E IGARAÇU DO TIETÊ 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

E D I T A L
Pelo presente edital, convoco todos os trabalhadores das Indústrias Mármores, 
Granitos e Pedras Ornamentais da Base Territorial desde Sindicato, associados 
ou não, todos com direito a  voz e voto, para participarem da Assembléia Geral 
Extraordinária, a se realizar no dia 22 de maio de 2008, às 18h00min, na sede 
social do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do M o
biliário de Barra Bonita, estabelecido na Rua Prudente de Moraes, 1361 - Vila 
Nova, nesta cidade, com base territorial nas cidades de Barra Bonita e Igaraçu 
do Tietê, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1) Aprovação da ata anterior;
2) Apresentação, discussão e aprovação do rol de reivindicação dos trabalha
dores para renovação da norm a coletiva de trabalho da categoria de Mármores, 
Granitos e Pedras Ornamentais;
) Discussão e aprovação da Contribuição Assistencial/Negocial e direito de 
oposição;
4) Concessão de poderes à Diretoria do Sindicato e da Federação, para dar 
início ao processo de negociação e possa firm ar Acordo/Convenção Coletiva e 
posteriormente, se for o necessário, instaurar o competente Dissídio Coletivo 
(Econômico/Greve); e
5) Decidir pela manutenção da Assembléia em caráter permanente até o final 
do processo de negociação.
Se na hora aprazada não houver “quorum”, a Assembléia realizar-se-á em se
gunda convocação, um a hora após, no mesmo dia e local, com os presentes, 
cujas deliberações constantes da ordem do dia, terão plena validade para toda 
a  categoria convocada no edital.
Barra Bonita (SP), 19 de agosto de 2008.
DOMINGOS TORQUATO DA SILVA - Secretário .

Associação Comercial Industrial e Rural de Agudos 
Assembléia Geral Ordinária

Convocação
Nos termos dos artigos 15° e 17° do Estatuto Social, ficam convocados os associados da Associação Co
mercial, Industrial e Rural de Agudos -  “ACIRA”, para Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 
25 de Agosto de 2008 (Segunda-Feira), às 19:30 horas, em primeira convocação com a presença mínima 
de um décimo dos associados, e em segunda convocação 30 (trinta) minutos após, com qualquer número, 
em sua sede social à Av. Odon Pessoa de Albuquerque, n° 156 -  Centro -  Agudos/SP. Para deliberar sobre 
a seguinte Ordem do Dia:
01 -  Reajuste mensalidade Plano de Saúde Unimed / Acira.
02 -  Alteração no período do Plano de Continuidade Assistencial (PCA).
03 -  Exclusão do fundo quimioterápico.

M O D E L O A N O C O R 1 O P C I O N A I S  1
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 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
C O R S A  C L A S S IC  L IFE 2006 C IN Z A

C O R S A  S U P E R 1997 V E R M E L H A x
V E C T R A  CD 1994 P R E TO 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  G L 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 x

A S T R A  S E D A N  E LE G A N C E 2005 C IN Z A A R  D IG IT A L + A R  B A G  I
Z A F IR A  CD 2003 P R E TA x
Z A F IR A  CD 2002 P R E TA x

M O D E L O A N O C O R O P C I O N A I S
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  C L 1.6 1999 B R A N C A x

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

G O L  16 V 2000 PRATA C O M P LE T O  - A R
G O L  1.0 2003 PRATA x

G O L  C L  1.8 1993 B E G E x
G O L  R O LL IN 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

PAL IO  E LX 1999 V E R D E
S C E N IC 2003 A Z U L C O M P LE 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

JE E P 1975 V E R M E L H O
C G -1 5 0  T ITAN 2007 V E R M E L H O
C G -1 5 0  T ITAN 2005 A Z U L
C G -1 5 0  T ITAN 2004 V E R M E L H O

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

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

• Empregos
• Serviços

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

Agora é que são elas
Equipe feminina de Lençóis estréia hoje na Copa Regional Cidade do Livro de 

Futsal contra Itatinga; no masculino, a UME/Elétrica Pitoli joga contra Rolamar
Fernanda Benedetti

Da  r ed açã o

A equipe feminina de 
futsal de Lençóis Paulista, 
treinada pelo técnico Adol
fo Martini, estréia hoje na 
1® Copa Regional Cidade do 
Livro de Futsal. O adversá
rio é Itatinga e a partida está 
marcada para as 19h30, no 
ginásio de esportes Antonio 
Lorenzetti Filho, o Tonicão.

Na rodada do sábado 16, 
a equipe de Jaú goleou Pra- 
tânia pelo placar de 8 a 1. 
Os gols da equipe jauense 
foram concluídos por Ales
sandra Perez, Larissa Pasto- 
rello, Camilla Santos, Sabri- 
na da Silva, Regina Oliveira 
(2) e Natália Simionato (2). 
O único gol de Pratânia foi 
marcado pela jogadora Ja- 
queline Silva. No outro jogo 
da rodada, mais goleada. A 
agremiação de Agudos bateu 
Macatuba por 8 a 0. Marca
ram para Agudos as jogado
ras Kelly Barbosa, Michele 
Gonçalves, Alexandra Dias 
(2), Angélica Borelli (2), De- 
nise da Silva (2).

COPA l e n ç ó is
Hoje, pela 2® Copa Len

çóis de Futsal Masculino 
-  Troféu Doutor Norberto 
Pompermayer, no Tonicão, 
a UME/Elétrica Pitoli joga

As meninas de Agudos (de vermelho) golearam Macatuba por 8 a 0 no Tonicão, no sábado 16

contra a Associação Atlética 
Rolamar. Depois, a AC Black 
enfrenta a equipe Panelinha.

Na rodada de sábado, o 
Auto Posto Bremen goleou o 
Auto Posto 295 por 9 a 2. Os 
gols do Auto Posto Bremen

foram concluídos por Fer
nando Fischer, Ricardo Gra- 
ciano, Ernandes Grota, Die- 
go Maciel (2) e Edson Júnior 
(4). No último jogo da noite, 
com gols de Athanásio, Hen
rique Cavalheiro, Fernando

Lima e Josimar, que fuzilou 
a rede três vezes, a Alf derro
tou o UFC (Ubirama Futebol 
Clube) por 6 a 3. Os jogado
res Oswaldo Júnior, João do 
Carmo e César Paccola dimi
nuíram para o UFC.

A equipe de basquete mi
rim masculina da escola esta
dual Vera Braga Franco Gia- 
comini é tricampeã do Cam
peonato Escolar de Esportes 
e da Olimpíada Colegial es
tadual, que envolve unidades 
da rede municipal e estadual 
de ensino. As provas finais 
aconteceram em Sertãozinho, 
na semana passada. A equipe 
feminina de tênis de mesa fi
cou em quarto lugar A com
petição reuniu mais de mil 
atletas com idades de 13 e 14 
anos em modalidades como 
vôlei, futebol, futsal, basque-

te, tênis de mesa, xadrez e 
atletismo. A escola municipal 
Lina Bosi Canova teve repre
sentantes no atletismo e con
quistou a oitava colocação no 
salto com vara.

O time da escola Vera 
Braga teve que suar a cami
sa para levar mais um título. 
Segundo a técnica da equipe, 
Antonia Sebrian Valvassori, 
os meninos treinaram muito 
forte para obter bons resul
tados. A final contra Franca, 
cidade com tradição no bas
quete masculino, foi muito 
disputada, o primeiro tempo

terminou em 22 x 22. O pla
car só foi decidido no último 
quarto, quando a equipe de 
Lençóis manteve boa marca
ção e melhor preparo físico 
e abriu 54 x 48. "A equipe 
favorita era Franca e a nossa 
chave estava bem complica
da, mas o resultado foi satis
fatório. Com muito esforço 
e força de vontade consegui
mos eliminar o adversário", 
conta a técnica.

O time de basquete mas
culino conta com Jean Carlos 
Pereira, Lucas Henrique, Dar- 
lei Lima, Leonardo Henrique

m a r im b o n d o
Na manhã de domingo 

17, pela primeira rodada 
do returno do Campeo
nato de Futebol do CEM 
(Clube Esportivo Marim
bondo), categoria Sênior 
B (atletas entre 29 e 42 
anos), o Grêmio goleou 
o Vitória pelo placar de 
4 a 1. Os gols do Grê
mio foram marcados por 
Cassola, Fabinho, Nenê e 
Marcelinho. O único gol 
do Vitória foi assinalado 
pelo jogador Vitor Dinali. 
No outro jogo da rodada, 
o Cruzeiro goleou o Inter
nacional por 6 a 2. Marca
ram para o Cruzeiro Fabi- 
nho Lilo, André Pinheiro, 
Rogério Barroso, Nim e 
Bruno de Faria, que balan
çou a rede duas vezes.

m a r im b o n d o  2
No domingo 24, aconte

ce a segunda rodada do re- 
turno. Às 8h30, o Flamen
go joga contra o Fluminen
se. Na partida de fundo, o 
Goiás encara o Vasco.

b a s q u e t e

A equipe infanto de 
basquete feminino da 
UME/Unimed não foi feliz 
na rodada de sábado 16, 
em Assis, em partida váli
da pela Liga Centro Oeste 
de Basquetebol. Jogando 
contra as donas da casa, a 
equipe lençoense foi der
rotada pelo placar de 50 
a 23. O próximo compro
misso da UME/Unimed é 
no sábado 23, em Marília.

a t l e t i s m o
A equipe de atletismo de 

Lençóis participou na manhã 
de domingo 17 da 6® Corrida 
Pedestre Cidade de Jaú. A pro
va contou com a participação 
de 200 corredores. O lenço- 
ense Enercino Fernandes dos 
Santos foi o campeão na ca
tegoria entre 37 e 42 anos e 
Benedito Francisco Ribeiro fi
cou com a terceira colocação. 
Antonio Brito conquistou 
o terceiro lugar na categoria 
entre 55 e 60 anos e Adenor 
Flores do Nascimento ficou 
na 12® posição. Na categoria 
entre 18 e 23 anos, Ander- 
son Augusto Angélico ficou 
com o terceiro lugar. Já na 
categoria 49 a 54 anos, Mar
co Antonio Brito conquistou 
o quinto lugar e Pedro Ferraz 
Arruda ficou com o sétimo. O 
sétimo lugar foi conquistado 
também pelo corredor Naur 
Ribeiro da Matta, na categoria 
entre 61 a 66 anos.

TRUCO
No domingo 24, tem o 

1° Torneio de Truco no Bar 
dos Santistas. A competição 
começa às 9h30. Interessados 
podem se inscrever até a sexta- 
feira 22, pagando uma taxa de 
R$ 10 por dupla. A premiação 
para o primeiro lugar é um 
DVD. Os segundos colocados 
levam para casa um relógio de 
parede. Os terceiros colocados 
levam um relógio de mesa. O 
Bar dos Santistas fica na ave
nida 25 de Janeiro. Durante 
o torneio haverá sorteio de 
brindes e churrasco para os 
participantes.

b a s q u e t e

Alunos da Vera Braga são tricampeões em Sertãozinho \
da Silva, Lucas Gabriel San
tos, Gabriel dos Santos Rodri- ^  
gues, Matheus Moreno, José 
Guilherme Ferrate, Marcelo 
Cardoso, lago Oliveira Rosa, 
Audrey Martureli, Vinicius da 
Cruz Xavier.

Agora a torcida da escola é 
pelo time de basquete infan
til masculino (atletas ebtre 
15 e 17 anos). A equipe joga 
hoje, a partir das 8h30, no 
ginásio de esportes Antonio 
Lorenzetti Filho, o Tonicão, 
pelo mesmo campeonato. Na 
disputa pela medalha estão 
Lins, Botucatu, Bauru e Jaú.

LOUCOS 
POR FUTEBOL

"Sou são-paulino, 
o tricolor é só 
alegria. Mesmo nos 
tropeços, não tem 
tristeza. É pai e 
filho na vibração". 
MAURÍCIO 
BLANCO, almoxarife

f u t e b o l

Sub 15 da UME 
bate São Manuel 
no Bregão

Na manhã de domingo 17, 
no estádio municipal Archan- 
gelo Brega, o Bregão, a equipe 
masculina sub 15 da UME, do 
técnico Mira, bateu a repre
sentação de São Manuel pelo 
placar de 2 a 0. Os gols foram 
concluídos por Higor e Lucas. 
Também no Bregão, pela cate
goria sub 15, sob o comando 
do técnico Lau, a UME foi der
rotada por São Manuel por 2 a 
1. No último jogo da rodada, a 
equipe sub 17, que tem como 
técnico o ex-jogador do CAL 
(Clube Atlético Lençoense) 
Cláudio Abade, foi surpreen
dida por São Manuel e perdeu 
pelo placar de 1 a 0.

As três categorias voltam a 
campo no sábado 23, em San
ta Cruz do Rio Pardo, contra os 
donos da casa.

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

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

Valorizando o homem, 
construindo o futuro.
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CD Pionner MP3

R $ 3 3 0 ° % p , a z o .
Alarme a partir:

»s 1
À Prazo.

Fone: 14. 3264-1351 
R. Cel. Joaquim A. Martins, 1780 

(próximo ao Asilo) Lençóis Paulista

M L

1 SUPER PROMOÇÃO |

GAS. COMUM R$ 2 ,439

ÁLCOOL R$ 1,159

DIESEL R$ 2 ,059
1 POSTO: 14. 3 2 64-966 5  |

As n o ites  len çoen ses ped em  um a  

b oa  com panhia . O Bar do B ichano, a 

Q uinta Santa C ecília e a Pizzaria Trigal 

são sem pre b oas o p çõ es!

Cintia Fotografias Cintia Fotografias

MEGA PROMOÇÃO
CHUVEIRO ENERBRAS

R$ 2o;^
SANT^LARA

Materiais Elétricos

BOM ATENDIMENTO - RAPIDEZ NA ENTREGA 
EXCELENTES PREÇOS - QUALIDADE - VARIEDADE

F o n e s :1 4 .
3263-1057 OU 3269-7777

Loja 1:
Avenida Brasil, 583 - Centro - Lençóis Pta. 

Loja 2:
Rod. Osny Matheus, Km 112 - Lençóis Pta.

3264-3613/ 9741-3712
BARRjl DE CHOPP - 15lt

R$ 63,®®
TAMPAO E TOALHA DE MESA PARA LOCAÇAO 

Rua XV de Novembro, 06 
Centro - Lençóis Paulista

Glauber e M onique
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Bateu ou quebrou? buscamos para você!
s /  Oficina especializada em moto trail, cross, jet ski e motor de popa. 
s /  Preparação de motores e recuperação de chassi. 
s /  Equalização de motores de 2 e 4 cilindros. 
s /  Adjust box e diagnóstico.

< í> x moo
r. NACIONAIS E

IMPORTADAS
t̂ PEÇAS E SERVIÇOS 

Rua: Pedro N. Lorenzetti ,193 - Centro 
F.: 3264-1004 | 3263-2607 - Lençóis Paulista

R. Pedro Natàlío Lorenzetti, 836 - solo 4 - Centro - Lençóis Paulista

Auto Elétrica Rogério
Serviços Détricos om Gerall X aaOP

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


