
L E N Ç Ó I S  P A U L I S T A

V O L U N T Á R I O S

Domingo é 
dia de fazer 
a diferença

Campanha para ca
dastrar doadores de me
dula óssea, arrecadação 
de leite e visita ao hospi
tal e entidades assisten- 
ciais. Esta é a programa
ção formulada pelo Gru
po Lwart para Lençóis 
Paulista no domingo 31, 
o 'Dia de Fazer a Diferen
ça'. A principal campanha 
deste ano é a de coleta de 
sangue para o teste de 
compatibilidade de me
dula. Para isso uma equi
pe de enfermeiros do 
Hemonúcleo de Jaú es
tará no Rotary Club das 
8h às 12h. É a primeira 
vez que este tipo de cam
panha é feita na cidade. 
A Rede de Combate ao 
Câncer também ganha
rá apoio. ►► Página A7
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André & Matheus tocam
hoje na festa de Barretos
Lençoenses são atração na 53^ Festa do Peão de Boiadeiro, com Eduardo Costa e de João Bosco & Vinícius

Fernanda Benedetti

COLORIDO NO CEU

P O L Í T I C A

N o rádio, 
Tipó ataca 
imprensa

►► Terceira Coluna
Mais de 100 pessoas participaram do Concurso de Pipas, no Parque do Paradão, no domingo 24. O evento foi realizado pela Diretoria de Cultura 
e atraiu crianças e adultos. Além da diversão garantida, foram premiadas as melhores pipas nas categorias criatividade, beleza, maior e menor.

A dupla André & Matheus 
é uma das atrações de hoje na 
53® Festa do Peão de Boiadei
ro de Barretos, considerada a 
maior vitrine da música ser
taneja mundial. O show que 
acontece às 23h deve servir 
para consolidar a carreira da 
dupla, que também já iniciou 
a seleção das músicas que de
vem estar no seu segundo CD, 
a ser lançado no ano que vem. 
A apresentação dos lençoenses 
acontece no intervalo entre os 
shows de Eduardo Costa e da 
dupla João Bosco & Vinícius. A 
equipe de André & Matheus vai 
poder trabalhar ao lado de téc
nicos de som e iluminação da 
renomada dupla Chitãozinho 
& Xororó. A produção fica por 
conta da Sunshine Entertain- 
ment, empresa que já produziu 
Gian & Giovani e Emmerson 
Nogueira. A apresentação pro
mete ser um divisor de águas na 
carreira da dupla que figura há 
10 semanas entre as primeiras 
no site paradão sertanejo Atu
almente, a música 'Cadê Você' 
ocupa a sétima colocação na 
parada nacional. ►► Página A2

D R O G A S

Polícia Militar prende traficantes em Barra Bonita e em Areiópolis
A Polícia Militar de Barra 

Bonita prendeu mais uma pes
soa em flagrante por tráfico de 
drogas. Dessa vez um homem

A G U D O S

Católicos
esperam
padroeira

Os católicos de Agudos es
tão esperando a imagem pere
grina de Nossa Senhora Apare
cia que passa pela cidade no dia 
5 de setembro. A recepção será 
às 9h, no trevo da FAAG, com 
queima de fogos e carreata até o 
centro. A imagem da peregrina, 
uma réplica da imagem encon
trada nas águas do rio Paraíba 
e que permanece no Santuário 
Nacional, ficará em Agudos du
rante todo o dia. ►► Página A5

E C O N O M I A

Cooperserv 
comemora 
seis anos

Em agosto, a Cooperserv 
completou seis anos de ativida
des. Como parte das comemo
rações de aniversário, no dia 18 
de setembro será apresentada 
palestra. Para a segunda quin
zena de setembro, a coopera
tiva também pretende sortear 
prêmios entre os cooperados, 
como televisões, geladeiras e 
até dinheiro.A Cooperserv foi 
fundada em 2002, com 27 fun
cionários públicos municipais. 
Atualmente, a cooperativa con
ta com mais de 1,3 mil coope
rados. ►► Página A5

foi preso na terça-feira à noite. 
Com ele foram aprendidas 200 
gramas de crack e 100 gramas 
de maconha. A droga estava

dentro de um carro, no bairro 
Sonho Nosso. Em Areiópolis, 
três homens foram presos na 
noite da segunda-feira 25 por

tráfico de drogas. Dois dos acu
sados estavam de carro no bair
ro Nosso Teto e quando viram 
uma viatura da Polícia Militar

tentaram se livrar do entorpe
cente. Eles levavam seis gramas 
de cocaína e 148 gramas de 
crack. Outro homem foi preso

com uma balança de precisão 
e R$ 1,2 mil em dinheiro. Os 
três foram levados para a cadeia 
de São Manuel. ►► Página A3

Fernanda Benedetti

Organizar um evento do porte da Festa da Padroeira requer antecedência e os preparativos para a edição deste ano já começaram. Na tarde 
das barracas. A festa acontece entre os dias 5 e 15 de setembro, em frente ao Santuário Nossa Senhora da Piedade.

l i . ,  
de ontem, teve início a montagem

Jornal O ECO

MAIS APOIO
O deputado federal 
Régis de Oliveira 
(PSC) esteve em 
Lençóis Paulista 
na terça-feira 26. 
Ele se reuniu com 
a candidata da 
situação Izabel 
Cristina Lorenzetti 
(PSDB), a Bel, seu 
vice Luiz Carlos 
Trecenti (DEM) 
e o prefeito José 
Antonio Marise 
(PSDB) para 
declarar apoio à 
chapa da situação 
que disputa a 
Prefeitura. O 
deputado também 
se comprometeu 
com a liberação 
de verbas para 
Lençóis Paulista.
►► Página A2

C U L T U R A

Atos & Cenas 
se apresenta 
em Bauru

►► Página A7
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V O L U N T Á R I O S

Domingo é 
dia de fazer 
a diferença

Campanha para ca
dastrar doadores de me
dula óssea, arrecadação 
de leite e visita ao hospi
tal e entidades assisten- 
ciais. Esta é a programa
ção formulada pelo Gru
po Lwart para Lençóis 
Paulista no domingo 31, 
o 'Dia de Fazer a Diferen
ça'. A principal campanha 
deste ano é a de coleta de 
sangue para o teste de 
compatibilidade de me
dula. Para isso uma equi
pe de enfermeiros do he- 
monúcleo de Jaú estará 
no Rotary Club das 8h às 
12h. É a primeira vez que 
este tipo de campanha é 
feita na cidade. A Rede 
de Combate ao Câncer 
também ganhará apoio. 
►► Página A7
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André & 
Matheus 
tocam hoje 
em Barretos
Dupla lençoense é atração na 53^ Festa 
do Peão de Boiadeiro entre os shows de 
Eduardo Costa e de João Bosco & Vinícius

Página A2 A dupla lençoense se apresenta hoje em Barretos, e é atração de programa da TV Tem no sábado

A dupla André & Matheus 
é uma das atrações de hoje na 
53® Festa do Peão de Boiadei
ro de Barretos, considerada a 
maior vitrine da música ser
taneja mundial. O show que 
acontece às 23h deve servir 
para consolidar a carreira da 
dupla, que também já iniciou 
a seleção das músicas que de
vem estar no seu segundo CD, 
a ser lançado no ano que vem. 
A apresentação dos lençoenses 
acontece no intervalo entre os 
shows de Eduardo Costa e da 
dupla João Bosco & Vinícius. A 
equipe de André & Matheus vai 
poder trabalhar ao lado de téc
nicos de som e iluminação da 
renomada dupla Chitãozinho 
& Xororó. A produção fica por

conta da Sunshine Entertain- 
ment, empresa que já produziu 
Gian & Giovani e Emmerson 
Nogueira. A apresentação pro
mete ser um divisor de águas na 
carreira da dupla que figura há 
10 semanas entre as primeiras 
no site paradão sertanejo Atu
almente, a música 'Cadê Você' 
ocupa a sétima colocação na 
parada nacional. "Esperamos 
agradar em cheio ao público 
de Barretos, além de quebrar o 
recorde de público em nossas 
apresentações", aposta André. 
"É como se a gente estivesse 
disputando a final de uma Co
pa do Mundo", avalia Matheus. 
No sábado, a dupla é uma das 
atrações da 'Revista de Sábado', 
da TV Tem ►► Página A2

D R O G A S

Polícia Militar prende traficantes em Barra Bonita e em Areiópolis
A Polícia Militar de Barra 

Bonita prendeu mais uma pes
soa em flagrante por tráfico de 
drogas. Dessa vez um homem

foi preso na terça-feira à noite. 
Com ele foram aprendidas 200 
gramas de crack e 100 gramas 
de maconha. A droga estava

dentro de um carro, no bairro 
Sonho Nosso. Em Areiópolis, 
três homens foram presos na 
noite da segunda-feira 25 por

tráfico de drogas. Dois dos acu
sados estavam de carro no bair
ro Nosso Teto e quando viram 
uma viatura da Polícia Militar

tentaram se livrar do entorpe
cente. Eles levavam seis gramas 
de cocaína e 148 gramas de 
crack. Outro homem foi preso

com uma balança de precisão 
e R$ 1,2 mil em dinheiro. Os 
três foram levados para a cadeia 
de São Manuel. ►► Página A3
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Mais de 100 pessoas participaram do Concurso de Pipas, no parque Paradão, no domingo 24. O evento 
foi realizado pela Diretoria de Cultura e atraiu crianças e adultos. Além da diversão garantida e do colori
do no céu, foram premiadas as melhores pipas nas categorias criatividade, beleza, maior e menor.

Organizar um evento do porte da Festa da Padroeira requer antecedência e os preparativos para a edição 
deste ano já começaram. Na tarde de ontem, teve início a montagem das barracas. A festa acontece entre 
os dias 5 e 15 de setembro, em frente ao Santuário Nossa Senhora da Piedade.

E C O N O M I A

Cooperserv 
comemora 
seis anos

Em agosto, a Cooperserv 
completou seis anos de ativida
des. Como parte das comemo
rações de aniversário, no dia 18 
de setembro será apresentada 
palestra. Para a segunda quin
zena de setembro, a coopera
tiva também pretende sortear 
prêmios entre os cooperados, 
como televisões, geladeiras e 
até dinheiro.A Cooperserv foi 
fundada em 2002, com 27 fun
cionários públicos municipais. 
Atualmente a cooperativa con
ta com mais de 1,3 mil coope
rados. ►► Página A5

O deputado federal Régis de Oliveira (PSC) esteve em Lençóis Paulista na terça-feira 26. Ele se reuniu com 
a candidata da situação Izabel Cristina Lorenzetti (PSDB), a Bel, seu vice Luiz Carlos Trecenti (DEM) e o 
prefeito José Antonio Marise (PSDB) para declarar apoio à chapa da situação que disputa a Prefeitura. O 
deputado também se comprometeu com a liberação de verbas para Lençóis Paulista. ►► Página A2

A G U D O S

Católicos
esperam
padroeira

Os católicos de Agudos es
tão esperando a imagem pere
grina de Nossa Senhora Apa
recia que passa pela cidade no 
dia 5 de setembro. A recepção 
será às 9h, no trevo da FAAG, 
com queima de fogos e carre- 
ata até o centro. A imagem da 
peregrina, uma réplica da ima
gem encontrada nas águas do 
rio Paraíba e que permanece 
no Santuário Nacional, fica
rá em Agudos durante todo o 
dia para visitação. No final da 
noite, a imagem vai para Bau
ru. ►► Página A5

C U L T U R A

Atos & Cenas 
se apresenta 
em Bauru

►► Página A7
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Arquivo Fernanda Benedetti/O ECO

Paulo  Ed u a r d o  To no n

A dupla lençoense André & 
Matheus se apresenta hoje em 
Barretos, a maior vitrine da mú
sica sertaneja mundial. O show 
que acontece às 23h deve servir 
para consolidar a carreira da 
dupla, que também já iniciou a 
seleção das músicas que devem 
estar no seu segundo CD, a ser 
lançado no ano que vem.

Além das provas de rodeio 
e exibições de montaria, esta 
edição do evento também traz 
apresentações de artistas de 
peso da música nacional. Ama
nhã é a vez de Victor & Léo e 
João Neto & Frederico, e no 
sábado tem Zezé di Camargo 
& Luciano e Rio Negro & Soli- 
mões, entre outros.

André & Matheus faz show histórico hoje, na Festa do Peão de Barretos; apresentação 
é mais um passo para consolidação entre os grandes nomes da música sertaneja

A apresentação dos lenço- 
enses acontece no intervalo 
entre os shows de Eduardo 
Costa e da dupla João Bosco 
& Vinícius. O diferencial é que 
no palco da Nativa FM, rádio 
especializada em música ser
taneja, a equipe de André & 
Matheus vai poder trabalhar 
ao lado de técnicos de som 
e iluminação da renomada 
dupla Chitãozinho & Xoro- 
ró. A produção fica por conta 
da Sunshine Entertainment, 
empresa que produz grandes 
eventos, para nomes impor
tantes da música nacional, co

mo Gian & Giovani e Emmer- 
son Nogueira, entre outros.

Segundo André, já está tu
do pronto para a exibição da 
dupla na 53® Festa do Peão de 
Boiadeiro de Barretos. "A du
pla já vem trabalhando desde 
a Facilpa com esse show, então 
fizemos os ajustes necessários e 
agora estamos afiados. Espera
mos agradar em cheio ao públi
co de Barretos, além de quebrar 
o recorde de público em nossas 
apresentações", comenta. A es
timativa é que hoje a arena da 
festa tenha entre 60 e 80 mil 
pessoas aproximadamente.

Matheus considera o show 
de Barretos como um presente 
de Deus pelo trabalho da du
pla nesses dois anos e meio. "A 
gente sempre busca fazer uma 
apresentação melhor que a ou
tra e em Barretos não vai ser di
ferente. A adrenalina está muito 
alta e nossa responsabilidade 
também é muito grande. Nosso 
objetivo é fazer um show com 
muita garra e energia, como se 
a gente estivesse disputando a 
final de uma Copa do Mundo", 
avalia o músico.

O repertório de André & 
Matheus vem com canções ser

tanejas em uma pegada pop- 
rock, que não deixa ninguém 
ficar parado. A dupla figura há 
10 semanas no site paradão ser
tanejo (www.paradaosertanejo. 
com.br), ranking divulgado pe
la internet que reúne as músicas 
mais executadas pelas rádios do 
gênero. Atualmente, a música 
'Cadê Você' ocupa a sétima co
locação na parada nacional.

Para o empresário da dupla, 
Moisés Rocha, o show abre um 
novo ciclo na carreira dos len- 
çoenses. "Esta é a realização de 
um sonho que qualquer artista 
brasileiro, independente do gê

André & Matheus, durante 
gravação para o programa 

'Revista de Sábado'

nero, almeja. Esperamos que 
este seja o primeiro de muitos 
grandes shows de André & Ma- 
theus. Tenho certeza que este 
show será um marco na carreira 
da dupla. O caminho de André 
& Matheus será diferente depois 
deste show", comenta.

m íd ia
No sábado 30, vai ao ar a 

entrevista gravada com a du
pla André & Matheus para o 
programa 'Revista de Sábado', 
da TV Tem. O programa co
meça às 13h45.

No domingo, às 10h30, 
os sertanejos lençoenses co
mandam o programa 'Na es
trada com André & Matheus' 
que vai ao ar pela TV Record 
Centro-Oeste Paulista.

l e g i s l a t i v o

Câm ara de Vereadores 
aprova m udanças no  
Conselho Tutelar

Na sessão da segunda- 
feira 25, a Câmara Muni
cipal dos Vereadores de 
Lençóis Paulista aprovou o 
projeto de lei n°. 4.170, de 
autoria do prefeito José An- 
tonio Marise (PSDB), por 
unanimidade. A proposta 
altera dispositivos sobre a 
criação, composição e fun
cionamento do Conselho 
Tutelar na cidade.

O projeto já tramitava 
na Casa há alguns meses, 
passou pelas comissões 
permanentes e também

ganhou emenda apresen
tada pelo vereador Edson 
Fernandes (PT). A emenda, 
que foi submetida a votação 
na segunda-feira 25, acabou 
derrubada por seis votos 
a três. A emenda tentava 
desvincular a necessidade 
de CNH (Carteira Nacio
nal de Habilitação) para os 
candidatos a conselheiros 
tutelares. Votaram a favor 
da emenda, além de Edson, 
apenas Ailton Tipó Laurin- 
do (PV) e Palamede de Jesus 
Consalter Júnior (PMDB).

E L E I Ç Ã O

Bel recebe apoio de Régis de Oliveira
O deputado federal Régis de 

Oliveira (PSC) visitou Lençóis 
Paulista na tarde de terça-feira 
26 para declarar seu apoio à 
candidatura de Izabel Cristina 
Campanari Lorenzetti (PSDB), 
a Bel, e de seu vice, Luiz Carlos 
Trecenti (DEM), à Prefeitura. 
Bel iniciou sua campanha com 
o apoio do prefeito José An- 
tonio Marise (PSDB) e desde 
então já somou reforços im
portantes como o do deputado 
estadual Pedro Tobias (PSDB) 
e do deputado federal Arnaldo 
Jardim (PPS).

Durante sua passagem pela 
cidade, o deputado explicou co
mo acontece a liberação de ver
bas e assumiu o compromisso 
de atuar para conseguir a desti-

Luiz Carlos, Régis de Oliveira, Bel e Marise; candidata tucana ganha mais um apoio federal

nação de mais recursos para o dade precisa dar continuidade estaremos juntos em Brasília, 
município. "Se a Bel for eleita, ao trabalho do prefeito Marise, liberando recursos e firmando 
e com certeza será, porque a ci- eu não tenho dúvidas de que essa parceria", garantiu Régis.
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Os voluntários do Grupo Lwart estarão por toda a cidade fazendo a diferença. Você também pode se juntar 
a essa rede de solidariedade colaborando com o Banco de Medula Óssea do Hemonúcleo de Jaú.

Coleta de sangue: Dia 31/08 das 8h às 12h no Rotary | Mais informações: 3264-8888
ValorizAcãoSocial

G R U P O

LWART

http://www.paradaosertanejo


T R A F I C O

De novo
Polícia MIlitar de Barra Bonita prende mais um homem por tráfico de drogas, na 
sexta-feira foram três; em Areiópolis, três pessoas foram presas com crack e cocaína

Joel M. Júnior/Jornal da Barra & Igaraçu

NOTAS POLICIAIS

MOTO
A Polícia Militar de Len

çóis Paulista localizou uma 
moto roubada na segunda- 
feira 25. O veículo foi aban
donado no meio de um ca- 
fezal e a suspeita é de que 
tenha sido usado em um 
assalto em Lençóis Paulista, 
no último final de semana. 
O roubo da moto foi noti
ficado cerca de uma hora e 
meia depois do assalto.

DROGAS
Seis adolescentes foram 

flagrados pela Força Tática 
de Bauru com maconha. O 
caso foi registrado na ma
nhã de ontem, em Lençóis 
Paulista. Os adolescentes 
estavam no Núcleo Habita
cional Luiz Zillo. De acordo 
com o boletim de ocorrên
cia, em patrulhamento pela 
rodovia Marechal Rondon 
(SP-300) a polícia avistou 
seis adolescentes em situa
ção suspeita. Ao abordar os 
jovens, a Força Tática perce
beu que eles tinham jogado 
algo no terreno ao lado. No 
local foi encontrado um 
invólucro com substância

identificada como maco
nha. Um dos jovens con
fessou que a droga era sua. 
Eles foram encaminhados à 
delegacia. O Conselho Tu
telar foi acionado.

pã es
Mais um estabelecimen

to comercial foi roubado 
em Lençóis Paulista. O cri
me aconteceu na noite de 
terça-feira 26. Um rapaz al
to, trajando camiseta azul e 
boné branco entrou numa 
padaria no centro, pediu al
guns pães e na hora de pagar 
a conta, no caixa, anunciou 
o assalto. Ele estava armado 
com revólver e levou R$ 1 
mil em dinheiro.

Na sexta-feira, em Barra Bonita, três foram presos com entorpecentes, celulares e dinheiro; na terça, PM efetuou mais uma prisão

Ga b r iela  Do n a tto

A Polícia Militar de Bar
ra Bonita prendeu mais uma 
pessoa em flagrante por trá
fico de drogas. Dessa vez um 
homem foi preso na terça- 
feira à noite. Com ele foram 
aprendidas 200 gramas de 
crack e 100 gramas de maco
nha. A droga estava dentro de 
um carro, no bairro Sonho 
Nosso. Na sexta-feira 22, uma 
mulher e dois homens foram 
presos com 48 pedras de cra- 
ck, duas porções de cocaína, 
R$ 1.420 em dinheiro e dois 
celulares.

Em patrulha na noite de 
terça-feira 26, a Polícia Mili
tar encontrou um veículo sus
peito parado na rua Leonardo 
de Aguiar, cruzamento com a

rua José de Lucca. No interior 
do Ford Escort, com placas de 
Macatuba, foram apreendi
das 12 pedras de crack, duas 
porções de maconha, R$ 118 
em notas e um aparelho celu
lar. Parte da droga estava es
condida no painel do carro e 
dentro de uma caixa de fósfo
ro. Segundo a PM, o homem 
alegou que estava desempre
gado e por isso iria vender as 
drogas. Ele ainda disse que 
teria mais entorpecentes em 
sua casa. Na residência foram 
encontradas quatro pedras de 
crack escondidas entre plan
tas. O homem foi preso em 
flagrante por tráfico de dro
gas e encaminhado à cadeia 
de Barra Bonita.

Na sexta-feira 22, a Polícia 
Militar desmontou um pon

to de venda de drogas na vila 
Maria Cristina. A movimen
tação no local já vinha sendo 
investigada.

O primeiro a ser preso foi 
um homem que havia acaba
do de sair da casa. Com ele a 
polícia encontrou um invó
lucro de plástico com 32 gra
mas de cocaína e 26 pedras 
de crack. Ele disse à polícia 
que havia comprado a droga 
de um casal. Na residência 
foram encontrados mais dois 
invólucros, um com quatro 
gramas de cocaína e o outro 
com 21 pedras de crack. Tam
bém foram apreendidos dois 
celulares e dinheiro. Os dois 
homens foram levados à ca
deia de Barra Bonita. Já a mu
lher foi encaminhada à cadeia 
de Dois Córregos.

a r e io p o l is
Em Areiópolis, três ho

mens foram presos na noite 
da segunda-feira 25 por tráfico 
de drogas. Dois dos acusados 
estavam de carro no bairro 
Nosso Teto e quando viram 
uma viatura da Polícia Militar 
tentaram se livrar do entorpe
cente. Eles levavam seis gra
mas de cocaína e 148 gramas 
de crack. Os depoimentos dos 
dois primeiros acusados le
varam a polícia a um terceiro 
homem. Em sua casa, também 
no bairro Nosso Teto, foram 
encontrados uma balança de 
precisão e R$ 1,2 mil em di
nheiro. Eles disseram que ha
viam comprado a droga em 
Lençóis Paulista. Os três fo
ram levados para a cadeia de 
São Manuel.

ESTAMOS ATENDENDO PELD SITE W W W .L U B R E M A .C O M .B R  
ou em BAURU pelo FONE: 114132144888 ___
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E D I T O R I A L C H A R G E

Faça sua parte
O domingo 31 é o 'Dia de 

Fazer a Diferença'. A campa
nha, que tem como objetivo 
estimular o voluntariado, ain
da é novidade para a maioria 
dos brasileiros. A iniciativa é 
do instituto Ressoar e o maior 
apoiador da idéia, em nível 
nacional, é a Rede Record. 
Em Lençóis Paulista, quem 
assume a responsabilidade de 
fazer algo a mais pelo próxi
mo é o Grupo Lwart. Pela se
gunda vez, a empresa entra de 
cabeça na campanha.

Colaboradores de empre
sas hoje devem ter algo mais 
a oferecer. Devem estar dis
postos a atuar para melhorar 
a comunidade onde vivem. 
E uma das propostas do 'Dia 
de Fazer a Diferença' é jus
tamente chamar os colabo
radores para o voluntariado. 
O grupo Lwart vai trabalhar 
essa iniciativa.

O voluntariado vai se ma
nifestar em várias frentes. 
Algumas pessoas vão ceder 
um pouco do seu tempo pa
ra visitar doentes, idosos e 
carentes -  que muitas vezes 
necessitam de uma palavra 
de consolo e um pouco de 
atenção. Também vão arre
gaçar as mangas e pedir leite 
para a Rede de Combate ao 
Câncer.

O 'Dia de Fazer a Dife
rença' também é oportuni
dade para ser um doador de 
medula óssea em potencial. 
Basta ir até o Rotary fazer 
um cadastro. A campanha é

original, merece ser levada a 
sério e informação sobre este 
assunto nunca é demais.

O transplante de medula 
óssea, em muitos casos é a 
única alternativa para quem 
tem leucemia ou sofre de ou
tras patologias que afetam o 
sangue. O processo para se 
cadastrar para ser doador é 
simples e cada vez mais po
pular. Basta ceder um pou
quinho de sangue. As carac
terísticas genéticas indicadas 
pelo seu sangue vão compor 
um banco de dados que é 
compartilhado com o todo o 
Brasil. As informações tam
bém podem ser compartilha
das com o mundo todo. Para 
coletar a medula do doador é 
preciso um pequeno proce
dimento cirúrgico.

Apesar de parecer sim
ples, encontrar um doador 
compatível não é nada fãcil. 
Quanto maior a diversidade 
biológica -  caso do Brasil, 
que teve a miscigenação de 
vãrias raças -  mais difícil 
se torna encontrar pessoas 
compatíveis. É bom lembrar 
também que só deve se ca
dastrar quem realmente tem 
disposição para ser doador.

O 'Dia de Fazer a Dife
rença' é no domingo. Gente 
precisando de um gesto de 
apoio e campanhas também 
não faltam. É só arregaçar 
as mangas e fazer sua parte. 
E uma ação voluntária não 
precisa ser apenas no dia do 
voluntariado

A R T I G O

Corrupção não
V in íc iu s  Hu m b er to  de 

Castro

Definição da palavra 'cor
rupção', de acordo com o di- 
cionãrio Houaiss da Língua 
Portuguesa: "ato, processo ou 
efeito de corromper; 1. dete
rioração, decomposição física, 
orgânica de algo; putrefação; 
3. Derivação: Sentido figura
do: depravação de hábitos, cos
tumes etc.; devassidão; 4. ato 
ou efeito de subornar uma ou 
mais pessoas em causa própria 
ou alheia, com oferecimento de 
dinheiro; suborno". Acho que 
isso jã basta. Peguei algumas 
partes mais importantes.

Todos jã ouviram falar, le
ram ou, senão, com toda cer
teza jã ouviram a palavra cor
rupção, principalmente nesse 
período que de eleições, mas 
serã que sabemos realmente 
o que é corrupção? Serã que 
somente os políticos são cor
ruptos ou corruptores?

Sempre que ouvimos a pa
lavra 'corrupção' associamos 
ã política. Concordo que 
dentro da política haja mui
tos corruptos (corrompidos) 
e corruptores (que corrom
pem outras pessoas). Todos 
os dias nos noticiários o que 
mais vemos são informações 
de políticos subornando uns 
aos outros. Lamentãvel, pois 
são os responsãveis em nos 
representar.

Mas serã que hã uma li-

gação entre os políticos e a 
sociedade em geral, no caso 
o povo brasileiro? Hã quem 
diga que a política é um re
flexo do povo. Só que todos 
diriam: "mas não sou corrup
to como aqueles sem vergo
nhas, isso é mentira". Bom, 
tenho minhas dúvidas.

O que mais vemos hoje, 
em todos os lugares, são pes
soas que querem se dar bem 
em todas as ocasiões: em fi
las, no troco - exemplos bem 
simples -, mas tenho certeza 
que todos se depararam com 
estas situações. O que de
vemos fazer, entrar no final 
da fila, mesmo sabendo que 
um amigo estã lã na frente, 
devolver o troco quando re
cebemos a mais ou ficar com 
ele? Quando entramos na 
frente da fila com um ami
go ou ficamos com o troco 
que não nos pertence, isso 
de acordo com o dicionãrio, 
é depravação de hãbitos. Hã- 
bitos que para vãrias pessoas 
se tornaram rotina. Imagine 
essas pessoas exercendo um 
cargo público? Serã que não 
tentariam levar vantagem?

Talvez seja essa uma parte 
dos problemas da política e 
do povo brasileiro. Pense bem 
no que você faz antes de criti
car algum político.

Vinícius Humberto de Castro
é estudante de artes gráficas e
diagramador do jornal O ECO
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P O V O

Terceira Coluna
a g r e s s iv o

A estratégia do candidato a 
prefeito de Lençóis, Ailton Tipó 
Laurindo, no horãrio eleitoral 
gratuito no rãdio - que foi ao 
ar ontem - continua sendo a de 
ataque aos adversãrios. Aos ad- 
versãrios de fato e ãqueles que 
ele imagina. Além de manter as 
costumeiras críticas ao prefeito 
José Antonio Marise (PSDB), 
Tipó estendeu sua acidez para 
Izabel Cristina Campanari Lo- 
renzetti (PSDB), a Bel, e Luiz 
Carlos Trecenti (DEM).

SOBROU
Tipó incluiu no seu progra

ma de rãdio a linha de ataque 
aos profissionais da imprensa 
local. Assim, amplia sua lista 
de desafetos, confundindo 
gente com empresa, profissio
nais da mídia com agentes po
líticos. E, depois, reclama que 
é perseguido pela imprensa.

DEDO EM RISTE
Tipó acusa os jornais O 

ECO e Tribuna de distorce
rem suas palavras nas edições 
do último sãbado. Segundo 
o locutor de seu programa de 
rãdio, O ECO omitiu que Ti- 
pó quer radares fixos. Ou ele 
estã vendo fantasmas ou leu 
o jornal errado. Ou, pior, estã 
tentando confundir seus elei
tores. Das três, todas são fora 
do propósito democrãtico.

EXPLICA
Quem leu O ECO no sãba- 

do viu que a chamada de capa 
diz que "Tipó quer 10 radares 
fixos em Lençóis". A Terceira 
Coluna explicou que o candi
dato da oposição - ao atender 
supostamente ao pedido de 
uma moradora do Júlio Fer- 
rari, que queria uma lombada 
- ofereceu como solução a ins
talação de 10 radares fixos. Só 
Tipó não entendeu o que leu.

CONFIRMA
Isso pode ser confirmado 

no programa de ontem. Ti- 
pó colocou 'dona Claudete', 
a moradora do Júlio Ferrari, 
para falar. A mulher pediu 
providência para diminuir a 
velocidade de alguns veículos 
que circulam pelo bairro. A 
moradora sugere instalação 
de lombada. Mas, Tipó quer 
espalhar 10 radares fixos pelas 
avenidas da cidade.

RADAR
Mais uma vez, o candida

to Verde insiste que a solução 
para o trânsito são 10 radares 
fixos. Para Tipó, esse presente 
deixa as mães tranqüilas quan
do seus filhos estiverem brin
cando nas ruas da cidade. Serã 
que todo motorista, sabendo 
onde estã o radar, respeita os 
limites de velocidade? E os 
outros pontos que necessitam 
de segurança? Serã que a mo
radora terã, na rua da casa de
la, um radar dado por Tipó? O 
candidato que responda.

OPÇÃO
Tipó cita outros pedidos e 

diz que as mães precisam ter 
tranqüilidade quando os fi
lhos estão nas ruas. Serã que ao 
invés de radar fixo, o candida
to da oposição não deveria ter 
oferecido algo mais adequa
do para ocupar o tempo das 
crianças? Algo útil, por exem
plo. Mas, atacar é mais fãcil. E 
tentar desconstruir a imagem 
de Marise e da imprensa escri
ta não requer quase nenhum 
esforço. O ECO tem 70 anos. 
Sem credibilidade não chega
ria nem a sete anos. Os leito
res sabem disso!

OPINIÃO
Aliãs, quem tenta o tempo 

todo manipular a opinião pú
blica é Tipó. No horãrio po
lítico de ontem, manipulou a 
edição e começou o programa 
criticando a imprensa, como 
se aquilo fosse um direito de 
resposta. Depois, seu locutor 
oficial, o radialista Alexan
dre Pitolli, entrou no ar com 
a abertura do programa. Na 
verdade, o programa havia 
começado minutos antes.

COMOÇÃO
Outro método adotado 

pelo candidato Verde é tentar 
comover a população com 
sua história de vida. Tipó co
locou no ar depoimentos de 
mulheres falando da falta de 
emprego. Nas declarações, 
as mulheres dizem que os 
respectivos maridos traba
lham. Argumenta Tipó que 
Lençóis não tem emprego 
para todos. Tudo, embalado 
por uma música de fundo 
triste. Tudo para comover e 
mostrar que só ele estã preo
cupado com o povo.

TREZE
Os 13 minutos de progra

ma de rãdio foram quase que 
totalmente usados para ata
ques 'aos poderosos', como Ti- 
pó se refere a Bel e Luiz Carlos 
e a imprensa. Nos últimos dois 
minutos, o radialista repete as 
promessas de Tipó. Lista, por 
exemplo, internet e circular de 
graça, bolsa de estudo para es
tudantes do Senai, guarda mu
nicipal armada, dentre outras. 
Promessas de campanha.

NOME
Tipó criticou nominalmen

te o marido de Bel, João Car
los Lorenzetti, por ser dono do 
jornal Tribuna. Moisés Rocha, 
sócio de O ECO, também foi 
alvejado pelos ataques no pro
grama de Tipó. Na cabeça dos 
aliados de Tipó, ser profissio
nal de imprensa e ter posição 
ideológica não é correto.

PROJETO
O programa de Bel foi ao 

ar logo depois de Luís Carlos 
Maciel (PHS), o Coquinha, fa
lar sobre seus projetos para a 
cidade. Coquinha falou do ho
tel fazenda que estã construin
do em Alfredo Guedes e que 
sua prioridade é gerar empre
gos. Bel deixa claro que aposta 
na equipe e na experiência de 
seus companheiros. No time, 
claro, o prefeito Marise.

PROPOSTA
Bel tem usado o horãrio po

lítico para apresentar propos
tas. Na ãrea do lazer, esporte e 
meio ambiente, a candidata de 
Marise aposta na implantação 
do Parque do Povo para me
lhorar a qualidade de vida dos 
habitantes da cidade. Um pro
jeto ousado que pode se tornar 
o novo cartão postal de Len
çóis. Este sim, um lugar para 
criança brincar em segurança.

t r a b a l h o
Luiz Carlos fez questão 

de rebater notícias publicadas 
pelos veículos que apóiam Ti- 
pó. Para ele, Lençóis é cidade 
viva. Segundo o empresãrio 
e membro da Fiesp, todas as 
empresas instaladas na cidade 
tiveram crescimento econômi
co nos últimos sete anos. O vi
ce de Bel deixou claro que vai 
cuidar do Distrito Empresarial 
como cuida de suas empresas.

"O  transplante de medu
la serve para curar o cân
cer. Eu acho importante 
para quem pode doar 
sangue ou a medula para 
salvar outras vidas"
Maria Lourdes do Santos, 

autônoma

"Eu sou doadora de 
órgãos e também sou a 
favor do transplante de 
medula. É  importante 
a gente estar disposta a 
ajudar o próximo"

Ana Paula Machado, 
vendedor

A rua Armando Pafetti, no Parque Rondon, em Lençóis Paulista, esconde um grande perigo para os mo
toristas: um imenso buraco. A rua é bastante movimentada e em toda sua extensão está precisando de 
recapeamento. Cair num buraco deste tamanho pode significar um baita prejuízo.

"Eu sou a favor do trans
plante de medula para o 
tratamento de leucemia. 
Salvar vidas é muito im
portante, pois é um gesto 
de cidadania"

Josemara Romani, caixa

F R A S E

"Nossa meta 
é ultrapassar 
a arrecada
ção do ano 
passado. Pa
ra conseguir 
esse feito, 
nós conta
mos com a 
ajuda da po
pulação"

Silvana Gomes Esteves,
coordenadora de 

endomarketing do Grupo 
Lwart, sobre o 'Dia de Fazer a 

Diferença'

P A R A  P E N S A R

"A verdadei
ra solidarie
dade começa 
onde não se 
espera nada 
em troca"

Antoine De Saint Exuper

mailto:oeco@jornaloeco.com.br
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c o o p e r a t i v a

União rentável
Neste mês, Cooperativa de Crédito dos Servidores Municipais completa seis anos 
de atividades e comemora crescimento; cooperados vão concorrer a prêmios

r e l i g i ã o

PAULO Ed u a r d o  To n o n

Em agosto, a Cooperserv 
(Cooperativa de Crédito dos 
Servidores Municipais de 
Lençóis Paulista) completou 
seis anos de atividades. A co
operativa surgiu a partir de 
um programa da Diretoria de 
Desenvolvimento, Geração de 
Emprego e Renda, que incenti
va a criação de cooperativas na 
cidade. Sua função é oferecer 
empréstimos aos servidores 
municipais com juros abaixo 
do mercado.

Como parte das comemo
rações de aniversário da coope
rativa, no dia 18 de setembro 
será apresentada a palestra 'Co
mo administrar melhor seu di
nheiro', em parceria com o Sesi 
(Serviço Social da Indústria), e 
faz parte da fUnção educacio
nal da cooperativa. Para a se
gunda quinzena de setembro, a 
cooperativa também pretende 
sortear prêmios entre os coope
rados, como televisões, geladei
ras e até dinheiro.

A Cooperserv foi fundada 
em 2002, com 27 funcionários 
públicos municipais. Atual

Jornal O ECO

R o c i n h a  e s t á  n a  p r e s i d ê n c i a  d a  C o o p e r s e r v  d e s d e  s u a  f u n d a ç ã o

mente, a cooperativa conta com 
mais de 1,3 mil cooperados. 
Durante esse período, o capital 
inicial de R$ 3 mil se transfor
mou em um patrimônio líqui
do de mais de R$ 2 milhões.

Para o diretor de Desen
volvimento, Geração de Em
prego e Renda e presidente da 
cooperativa, Altair Aparecido 
Toniolo, o Rocinha, o sucesso

da iniciativa está diretamente 
ligado à metodologia do coo- 
perativismo. "A grande vanta
gem desse negócio é que nós 
somos donos da cooperativa. 
Então, todo o valor mensal 
pago para a Cooperserv será 
integralizado e se algum dia eu 
quiser deixar de fazer parte de
la, recebo todo o valor da con
tribuição de volta", explica.

Para ser um associado é pre
ciso trabalhar em algum órgão 
público municipal. A partir de 
então, de acordo com sua faixa 
salarial, é estabelecido uma im
portância mensal de contribui
ção, sendo que o valor mínimo 
é R$ 15. Os empréstimos tam
bém são concedidos em função 
do salário recebido pelo servi
dor municipal. O valor máxi
mo a ser emprestado pela coo
perativa é R$ 10 mil, desde que 
esse montante não comprome
ta mais de 30% do valor de seu 
salário líquido. Os prazos de 
pagamentos dos empréstimos 
vão de seis a 36 meses.

"Como nós não operamos 
com fins lucrativos, podemos 
oferecer juros menores do que 
qualquer instituição bancá
ria", ressalta. De acordo com 
Rocinha, todas as ações da 
cooperativa desde sua funda
ção até hoje são regidas e fis
calizadas pelo Banco Central. 
Em breve, a Cooperserv espera 
disponibilizar também outros 
serviços bancários, como car
tão de crédito e talão de che
ques, sempre com tarifas me
nores que nos outros bancos.

A G U D O S

Sem projetos, vereadores criticam empresa irregular
Apenas com um projeto 

para ser votado, os vereado
res da Câmara de Agudos 
não tiveram muito trabalho 
na sessão da segunda-feira 
25. O texto de autoria do 
prefeito José Carlos Octavia- 
ni (PMDB), que pede a auto
rização para doação, conces
são e transferência de rede 
de energia elétrica à CPFL 
(Companhia Paulista de For

ça e Luz), foi retirado da pau
ta por falta de informação. 
Os vereadores alegaram que 
o projeto não especificava o 
local e a quantidade de pos
tes de iluminação pública 
que seriam transferidos. Ne
nhuma indicação ou requeri
mento foi apresentado.

O vereador Altair Geraldo 
Gonçalves Barca (PMDB) fez 
uso da tribuna e disse estar

indignado com uma empre
sa que está instalada há pelo 
menos três meses no distrito 
industrial, prometeu gerar 60 
empregos imediatos, mas que 
estaria trabalhando de ma
neira irregular. "É inadmissí
vel que este tipo de empresa 
venha para o município, faça 
promessas, receba incentivos 
e instalações adequadas, mas 
depois não cumpra o que foi

prometido", discursou o ve
reador.

De acordo com o vereador 
José Carlos Donegá Moran- 
dini (PDT), a empresa não 
tem empregados de Agudos. 
Além disso, usa embalagens 
com o nome de outra cidade. 
"É preciso ter mais fiscaliza
ção, porque isso aqui está 
uma bagunça", desabafou 
Morandini.

Imagem peregrina 
de Nossa Senhora 
visitará Agudos

No dia 5 de setembro, 
católicos de Agudos rece
berão a imagem peregrina 
de Nossa Senhora Apare
cida, Padroeira do Brasil. 
A recepção será às 9h, no 
trevo da FAAG (Faculdade 
de Agudos), com queima 
de fogos e carreata até o 
centro. A imagem da pe
regrina, uma réplica da 
imagem encontrada nas 
águas do rio Paraíba e que 
permanece no Santuário 
Nacional, ficará em Agu
dos durante todo o dia 
para visitação. No final da 
noite, a imagem peregrina 
de Nossa Senhora Apare
cida terá como destino a 
paróquia Maria de Naza
ré, em Bauru.

O frei Ademir Sanquet- 
ti, da Paróquia São Paulo 
Apóstolo, onde a imagem 
permanecerá, explica que 
haverá consagração a Nos
sa Senhora de hora em 
hora. Às 15h, haverá uma 
celebração especial para 
crianças e, às 20h, a cele
bração de uma missa fes
tiva marcará encerramento 
da passagem da santa pe

regrina por Agudos. "Um 
dos motivos do aconteci
mento é proporcionar aos 
que não podem se deslo
car até o Santuário Nacio
nal, em especial aos doen
tes, um momento único 
de oração, pedidos, agra
decimentos, fé e reflexão. 
Todas as visitas congregam 
inúmeras pessoas, quando 
elas têm a oportunidade de 
reafirmar seu compromis
so batismal de cristãos", 
conclui frei Ademir.

A imagem de Nossa 
Senhora foi achada pelos 
pescadores nas águas do 
rio Paraíba, em outubro 
de 1717. Peregrinou pelas 
casas de várias famílias, 
até ser levada ao altar da 
igreja construída no alto 
do 'Morro dos Coquei
ros', em 1745, que ficou 
conhecida como 'Basílica 
Velha'. Em 3 de outubro 
de 1982, a imagem foi so
lenemente levada para seu 
novo templo, denomina
do oficialmente Catedral- 
Basílica de Aparecida e 
conhecida pelos romeiros 
como 'Basílica Nova'.
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C G -1 50  TITAN 2005 A Z U L R $5 0 0 + 24  PAR C . D E  R $250
C G -1 50  TITAN 2004 V E R M E L H A R $5 0 0 + 24  PAR C . D E  R $220
C G -1 50  TITAN 2005 A Z U L R $5 0 0 + 24  PAR C . D E  R $220
C G  TITA N  150 2007 V E R M E L H A X
C G  TITA N  150 2004 V E R M E L H A X

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

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



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista comunica que será permitido a 
utilização de parte do pátio da rodoviária municipal para o fim único e ex
clusivo de instalação de cabine para venda de cartões telefônicos, devendo 
os interessados comparecerem, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, junto à 
Diretoria Jurídica para manifestar interesse.
Lençóis Paulista, 25 de agosto de 2008.
José António Marise 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 108/2008 -  Processo n° 202/2008 
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar -  Tipo: 
Menor preço por item -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 
09 de setembro de 2008 às 14:00 horas -  O edital completo encontra-se 
disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das 
Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 
14-3263.0040. Lençóis Paulista, 27 de agosto de 2008. JÚLIO ANTÔNIO 
GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Leandro Orsi Brandi, Diretor Administrativo da Prefeitura Municipal de Len
çóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são confe
ridas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da Lei 
Orgânica do Município, torna público os seguintes atos oficiais:
Decreto 192 de 12.08.2008............Dispõe sobre regras aos servidores públi
cos municipais, relativas à justificação de faltas, medicina e segurança do tra
balho, labor em sobrejornada e dá outras providências.
Decreto 193 de 13.08.2008............Dispõe sobre a suplementação de verbas do
orçamento vigente, através de recursos provenientes de anulação de dotações, 
no valor de R$ 31.300,00.
Decreto 195 de 21.08.2008............Dispõe sobre a permissão de instalação de
câmera de monitoramento em bem público a pedido da Associação Comercial 
e Industrial de Lençóis Paulista - ACILPA., e dá outras providências.
Portaria 515 de 23.07.2008............Aplica nos termos da Lei Municipal
3.660/06, pena de repreensão a funcionário público portador da Cédula de 
Identidade RG n° 18.220.271.
Portaria 546 de 12.08.2008........... Abre nos termos da Lei Municipal 3.660/06,
processo sumário em relação a funcionário público portador da Cédula de 
Identidade RG n° 28.637.882-6.
Portaria 553 de 12.08.2008............Aplica nos termos da Lei Municipal
3.660/06, pena de suspensão a funcionário público portador da Cédula de Iden
tidade RG n° 10.621.065.

Portaria 573 de 21.08.2008............Altera dispositivo da Portaria n° 536 de
4.08.2008.
Portaria 574 de 21.08.2008............Concede nos termos da Lei Municipal
3.660/06, licença gestante a Luciene Fernandes, Monitor de Creche.
Portaria 575 de 21.08.2008............Designa Wuesley Vanni para exercer a fun
ção gratificada de Coordenador de Fiscalização de Obras no período de 1° a 30 
de setembro de 2008.
Portaria 576 de 21.08.2008............Designa Silvio Paccola Junior para exercer
a função gratificada de Coordenador de Recuperação Fiscal no período de 16 
a 30 de setembro de 2008.
Portaria 577 de 22.08.2008............Exonera Rafaela Maria Rodrigues do cargo
de Agente Administrativo-pedido.
Portaria 578 de 22.08.2008............Altera dispositivos das Portarias n°s 777 de
20.11.2007 e 516 de 23.07.2008.
Portaria 579 de 26.08.2008............Prorroga a licença concedida para trata
mento de saúde a Maria Célia Michelotti Bastazini, Auxiliar.
Portaria 580 de 26.08.2008............Afasta nos termos da Lei Municipal
3.660/06, para tratamento de saúde, Sandra Maria de Oliveira de Bortoli, Mo
nitor de Creche.

Lençóis Paulista, 27 de agosto de 2008.
Leandro Orsi Brandi 
Diretor Administrativo

Publicado no jornal O Eco, no dia 28 de Agosto de 2008. Na página A6. Valor da publicação R$ 315,29.

EXTRAVIO
MARCENARIA MODELO LENÇOIS PAULISTA LTDA-ME, estabelecida 
na Rua Candido Alvim de Paula, n° 476, Jd. Ubirama, Lençóis Pta/SP., CEP 
18.683-470, CNPJ 65.453.003/0001-26, Inscrição municipal 2658-1, comuni
ca o extravio de 02 talões de Notas Fiscais de prestação de serviços, Série G do 
número 001 ao 100, não se responsabilizando pelo uso indevido do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA

SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO ALTERAÇÃO I CONTRATO 47-2008 (Originário do Proc. 31, 

Pregão 12-2008) FINALIDADE: realinhamento de preço para manutenção do equilíbrio econômico- 
financeiro inicial do contrato, alterando de R$ 3,12 para R$ 3,61 o preço do pacote de açúcar cristal com 

5 kg, Guarani, de R$ 7,34 para R$ 9,25 o pacte com 5 kg de arroz tipo I, Tio João e de R$ 4,55 para 4,76 

a emb. Com 1,1kg de extrato de tomate Elefante CONTRATANTE: Município de Macatuba CONTRA

TADA: Cial João Afonso Ltda OBJETO: fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para merenda 

escolar FUND. LEGAL: Art. 65, II, d, da Lei 8666/93 ASSINATURA: 27/08/08.

Macatuba, 27 de agosto de 2.008.

COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal

Edital de Citação da ré TIPOART ARTES GRAFICAS, na pessoa de seus representantes 
legais, Sr. LUIZ ANTONIO PONTES e EVENTUAIS HERDEIROS E/OU SUCESSORES 
DE LUIZ PERES PINTOR, expedido nos autos do PROCESSO DE N. 1731/2002, ONDE 
SÃO PARTES BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A X TIPOART 
ARTES GRAFICAS LTDA, com prazo de 20 dias. O MM. Juiz de Direito da Segunda Vara 
Cível da Comarca de Lençóis Paulista, Doutor Mario Ramos dos Santos, tendo aprovado 
a minuta do requerente, faz saber que neste r. juízo, se processam os termos e atos da 
ação de n. 1731/2002, de reintegração de posse com pedido de liminar, do seguinte bem: “ 
Uma Máquina Pautadeira com Duplo Intercalador -  Modelo MTX 1050” feito registrado sob 
n° 1731/02, movida por BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A em 
face de TIPOAERT ARTES GRAFICAS LTDA, sendo que fora determinada a reintegração de 
posse pelo r. despacho de fls. 27 e cumprida a liminar dia 14/02/2003. Porem, tendo em vista 
os representantes legais da empresa Sr. Luiz Antonio Pontes, RG. 2.593.811SSP/SP, CPF/ 
MF 023.692.658-68, estar em lugar ignorado e Sr. Luiz Peres Pintor, RG 333.668-6SSP-SP, 
CPF/MF 156.392.741-15, haver falecido, expediu-se o competente edital com a finalidade de 
cita-los, para que o SR. Luiz Antonio Pontes querendo bem como possíveis representantes 
ou sucessores do segundo, possam, se for o caso, contestar a presente ação no prazo legal 
sob pena de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que no futuro ninguém 
possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital, com o prazo de 20 dias, findo o qual 
será considerada a ré, na pessoa de seus representantes legais considerada citada da ação 
e intimado para, no prazo de quinze (15) dias apresentar, sob penas de revelia e de serem 
considerados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, nos termos dos artigos 285 e 319 do 
CPC, ou requer a purgação da mora. Este, será publicado e afixado na forma da lei. Lençóis 
Paulista, 03 de julho de 2007. Eu, (a) Lisandre Laborda, escrevente, matricula 350.463-7, 
digitei. Eu, (a) Ivani Bispo de Carvalho, escrivã substituta, matricula 806.567-P, conferi e subs- 
crevi. (a) Mario Ramos dos Santos, Juiz de Direito.

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS
RETIFICAÇÃO / RATIFICAÇÃO 
EDITAL -  CONVITE N° 001/2008 

PROCESSO ADMNISTRATIVO N°01
A CÂMARA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS, objetivando dar publicidade ao ato, retifica e ratifica publicação anteriormente 
veiculada (23/08/2.008) e comunica que encontra-se aberto com a devida regularização Processo Licitatório Modalidade CAR
TA CONVITE sob n.° 001/2008 que visa a contratação de serviços de uso de software para contabilidade pública, gestão de 
pessoal (folha de pagamento) e patrimônio público, por prazo determinado com atualização e atendimento técnico, à secretaria 
administrativa da Casa, nos serviços internos e disponibilizados à população em geral de caráter e interesse público, sendo 
a mesma regida pela Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações, localizada na Rua: Maria Conceição Castilho Bernardes, n.° 
400, Vila Cremer, neste município, sendo certo que a apresentação das propostas dar-se-á no dia 05 de setembro de 2008, as 
10h15min.
Os fornecedores que tenham interesse em participar da referida Licitação, poderão retirar a respectiva Carta Convite junto a essa 
Câmara Municipal no horário normal de expediente, bem como obter informações através do telefone n.° (14) 3846-1127, os 
quais deverão manifestar interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.
Areiópolis, 26 de agosto de 2008
GRAZIELA FARIA
Presidente da Comissão de Licitação

Rua: Ignácio Anselmo, 11661 Parque Antártica 
CEP: 18682-040 | Lençóis Paulista - SP

Coligação: Eu quero mais para Lençóis.
Prefeito: Tipó -  43. Vice: Palamede.

PV/PMD8/PT/PSDC/PCDÚB/PSL/PTN

PROF. EDSON 
FERNANDES

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

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

• Veículos
• Imóveis

T * 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

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


s o l i d a r i e d a d e

Hora do voluntariado
Grupo Lwart convoca população para teste de medula no 'Dia de Fazer a Diferença'; 
visitas, arrecadação de leite e plantio de árvores também fazem parte da programação

e d u c a ç ã o

Gab riela  Do n a t to

No domingo tem o 'Dia 
de Fazer a Diferença'. Lençóis 
Paulista participa da ação na
cional de voluntariado com 
a Lwart. O grupo participará 
do evento com seis atividades 
em beneficio da população, a 
partir das 8h. A principal cam
panha deste ano é a de coleta 
de sangue para o teste de com
patibilidade de medula. Para 
isso uma equipe de enfermei
ros do Hemonúcleo de Jaú, 
com parceria do Instituto Ana 
Nery de Bauru, estará no Ro- 
tary Club das 8h às 12h, rea
lizando o cadastro de pessoas 
interessadas em serem doado- 
ras de medula óssea.

Segundo Silvana Gomes 
Esteves, coordenadora de en- 
domarketing do Grupo Lwart, 
é a primeira vez que este tipo 
de campanha é feita na cida
de. "Nós esperamos a cola
boração da comunidade para 
participar desse gesto de vo
luntariado. O dia é destinado 
a todos", conta Silvana. Todas 
as pessoas com idade de 18 a 
55 anos e que gozam de boa 
saúde podem se cadastrar pa
ra serem doadoras. "É como 
um exame de sangue, bem 
menos que isso. São retirados 
15 mililitros de sangue para o 
cadastro", afirma Danieli Ro- 
za, coordenadora de projetos 
sociais do grupo Lwart.

Silvana explica que com 
o sangue, o Hemonúcleo de 
Jaú fará um exame para ver as 
características genéticas dos 
voluntários. "Isso ficará guar
dado no arquivo do banco de 
medula nacional. Caso um 
doador com as mesmas carac-

Arquivo: Jornal O ECO

Voluntários repetem ação do ano passado e vão arrecadar leite para a Rede de Combate ao Câncer

terísticas de uma pessoa doen
te for encontrado, o hospital 
entrará em contato para saber 
se ela está ou não disposta a 
fazer a doação", conta a coor
denadora de endomarketing.

LEITE
A Rede de Combate ao 

Câncer também ganhará 
apoio durante o 'Dia de Fazer 
a Diferença'. Voluntários da 
Lwart percorrerão a cidade em 
busca de doações de leite. No 
ano passado a equipe conse

guiu 1,6 mil litros arrecadados 
para a entidade. "Nossa meta 
é ultrapassar a arrecadação do 
ano passado. Para conseguir 
esse feito, nós contamos com 
a ajuda da população", diz Sil
vana. Os voluntários esperam 
contar com a ajuda de super
mercados também.

VISITAS
Pacientes do Hospital Nos

sa Senhora da Piedade, da Ca
sa Mãe Piedade e do Lar Nossa 
Senhora dos Desamparados

receberão a visita de grupos 
de voluntários. "Eles vão ter 
tratamento especial. Para cada 
local nós estamos preparando 
diversas atividades com nos
sos voluntários. Para deixar o 
dia dessas pessoas mais ale
gre", conta Danieli.

O rio Lençóis também vai 
ser presenteado. Cerca de 500 
mudas de árvores nativas, dis
ponibilizadas em conjunto com 
a Ong Nossa Terra e a Prefeitura 
Municipal, serão plantadas pró
ximo ao Jardim Primavera.

O L H A  O 
T R E M !

Hoje, evento na 
estação ferroviária 

de Lençóis Paulista 
comemora a 
chegada do 

primeiro trem 
na cidade. A 

programação 
começa às 10h, 

com concerto da 
Orquestra Municipal 

de Sopros. A 
organização é por 

conta do Museu 
Alexandre Chitto, 
com apoio da ALL 

(América Latina 
Logística).

'Aprender Sempre 
Universitário' 
com pleta um ano

José Henrique Vera, 19 
anos, morador de Lençóis 
Paulista, estava prestes a 
desistir de estudar. Ele co
meçou a cursar a faculdade 
de Ciências da Computa
ção em Araçatuba, onde 
permaneceu por seis meses, 
mas apesar da faculdade ser 
gratuita, devido aos custos 
com alimentação, moradia 
e transporte, o jovem já se 
preparava para abandonar 
os estudos. "Meus pais já 
não conseguiam me man
ter em Araçatuba, e estava 
complicado arrumar em
prego no começo do cur
so", conta Henrique. Gra
ças a uma bolsa de estudos 
concedida pela Zilor, ele 
optou por transferir o cur
so para Bauru e ficar mais 
perto da família.

A bolsa foi conquistada 
depois de participar de um 
processo seletivo realizado 
pela Zilor entre os filhos 
de colaboradores. O seu 
pai, Antonio Valdecir Vera, 
trabalha há 22 anos na em
presa e formou-se recente
mente no curso Técnico 
em Açúcar e Álcool, com 
bolsa de estudo também 
oferecida pela empresa.

Henrique é um dos 20 
contemplados pelo 'Pro
grama Aprender Sempre 
Universitário', da Zilor, que 
completou um ano neste 
mês de julho e tem dado

importante contribuição à 
formação de jovens das re
giões de Lençóis Paulista e 
Quatá com a cessão de bol
sas de estudo para filhos de 
colaboradores, válidas até 
a conclusão do curso.

Para garantir a cessão 
da bolsa, além de ajuda de 
custo para despesas com 
transporte, alimentação 
e aquisição de materiais 
até o final do curso os 
alunos devem apresentar 
relatórios semestrais de 
desempenho que compro
vem notas acima de sete e 
assumir compromisso de 
realizar ações voluntárias 
em entidades assistenciais 
ou filantrópicas.

"O Programa 'Apren
der Sempre' promove um 
círculo virtuoso de realiza
ções que beneficia os pais 
e os filhos ao tornar real o 
sonho de poder freqüentar 
um curso universitário", 
afirma Viviane Florêncio 
Aguiar, Coordenadora de 
Compromisso Social e In
tegração da Zilor. "Traz 
benefícios para a comuni
dade que tem mais pessoas 
conhecendo e praticando 
o voluntariado e também 
para a sociedade, que terá 
mais profissionais especia
lizados e cidadãos cons
cientes de responsabilida
de na construção do futu
ro", finaliza.

C U L T U R A

'Amor de D om  
Perlimplim' é 
atração em Bauru

A peça 'Amor de Dom 
Perlimplim com Belisa em 
seu Jardim', da Cia. Teatral 
Atos & Cenas, é a atração 
de hoje no Teatro Muni
cipal Celina Alves Neves, 
em Bauru. A apresentação 
é às 20h e ingressos cus
tam R$ 5.

O espetáculo é uma 
adaptação do texto de Gar
cia Lorca e conta a história 
de um velho aristocrata tí
mido, que vivia na comple
ta ignorância do mundo das 
mulheres, até ser levado por

Marcolfa, sua governanta, 
juntamente com a mãe de 
Belisa, a casar-se com esta, 
num matrimônio de inte
resses. Belisa, uma donzela 
de sede implacável, o trai 
muitas vezes. Perlimplim, 
completamente apaixona
do por sua leviana esposa, 
arquiteta um plano que 
envolverá os personagens 
e revelará ao público, um 
surpreendente final. Toda 
a ação é desenvolvida num 
ambiente de mistério, onde 
mágico e real se misturam.



Veja quem foi conferir o cardápio da 

Churrascaria Gaúcha 295, da Pizzaria 

Hábil e quem curtiu ao som do Jantar 

Dançante do UTC (Ubirama Tênis Clube)

Cíntia Fotografias Cíntia Fotografias

pr ín c ipe
S H O P P I N G

RUA RAUL GONÇALVES DE OLIVEIRA, 0 °  137 
FONE: 14. 3 2 B 3 - I I B 3  -  CENTRO 

LENÇÓIS PAULISTA

DDSE C H O P P
3264-3613 /  9741-3712

BARRIL DE CHOPP - 15lt

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

Rua XV de Novembro, 06 
Centro - Lençóis Paulista

A U T D  P D S T D
S A N  M A R IN O

PROMOÇÃO DE FIM DE SEMANA 

LAVE SEU CARRO E ABASTEÇA

Av. Pref. Jácomo N. Paccola, 589 
Pq. Rondon - F.: 3263-5373 

Lençóis Paulista

A M O Lfteta
Projetos Residenciais e Comerciais 

Projeto para Corpo de Bombeiros 

Regularizações - Ampliações 

Acompanhamento de Obras 

Avaiiações de Imóveis 

Paisagismo - Layouts 

Orçamentos em Geral

Ana Cláudia G. Varaschín
CREA: 5062575169 

Celular: (14) 9651-3369
Rua Anita Garíbaldi, 738 
Centro - Lençóis Paulista 
anaclaudiagv@ig.com.br

MODAS
Rua Ignáciu  Anselm o. 812 

F.: 32G 3-D 8G D  -  Lençóis Pta.
Rua G araldu P a ra ira  de B a rru s , 8 3 8  

F.: 32G 4-182D  -  Lençóis Pta.

Posfo Cliiirrascaría àVUnIcIo
1 S U P E R  PRO M O ÇÃ O  |

G A S . C O M U M R$ 2 ,439

Á L C O O L R$ 1,179

D I E S E L R$ 2 ,059
1 P O ST O : 1 4 . 3 2 6 4 - 9 6 6 5  |

»AJji:3263-0337
RODÍZIO CASAL 

R$28

Ficou na mão. 
Ligue para nós!

Oficina especializadal*
INJEÇAO ELETRÔNICA, 
DIREÇAO HIDRÁULICA 
AR CONDICIONADO, 

NACIONAISjilMPORTADOS

Rua M inas G erais, BSQ Jd . Cruzeiro 
I F.: 14 .3263-6482
C e l.: 8124-61 H e L e n ç ó is  Pau lista

mailto:anaclaudiagv@ig.com.br

