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Marise vai à polícia para 
denunciar tentativa de extorsão
Prefeito diz ser vítima de tentativa de extorsão; para Marise, ação é orquestrada por quem não aceitou resultado das eleições

LEISHMANIOSE
Fernanda Benedetti

Agentes de Saúde de Lençóis estão percorrendo bairros e colocando armadilhas para o mosquito palha, transmissor da doença

Lençóis tem nove casos em cães
Lençóis tem nove casos de 

leishmaniose em cães confir
mados. Outras quatro suspei
tas estão sendo analisadas. 
São sete casos autóctones

- em que os cães infectados 
contraíram a doença na cida
de - e dois importados. Em 
Agudos, três pessoas tiveram 
leishmaniose em pouco mais

de um ano e um idoso mor
reu. Na semana passada, um 
agudense de 53 anos passou 
seis dias internado no Hospi
tal Estadual de Bauru infecta-

do pela doença. O medo da 
Diretoria de Saúde de Len
çóis é de que a cidade venha 
registrar mais casos, inclusive 
em humanos. ►► Página A7

Inconformismo com resul
tado das urnas. Para o prefeito 
José Antonio Marise (PSDB), a 
não aceitação da vontade po
pular expressada na eleição da 
prefeita Izabel Cristina Cam- 
panari Lorenzetti (PSDB), a 
Bel, no dia 5 de outubro tem 
levado a sucessivas denúncias 
contra ele e contra veículos 
de comunicação da cidade. As 
denúncias estariam sendo fei
tas por pessoas ligadas à opo
sição ao governo do PSDB de 
Lençóis Paulista. Durante essa 
semana, sete pessoas diferen
tes procuraram o Cartório de 
Registro local para "denun
ciar" que houve distribuição 
gratuita de jornais, combustí
vel de graça e dinheiro para a 
compra de jornais O Eco nas 
bancas durante a campanha 
eleitoral. Essas três denúncias 
já haviam sido feitas pela co
ligação "Eu quero mais para 
Lençóis". Todos os documen
tos estão em cartório e são 
públicos. A ação orquestrada 
levou o prefeito a fazer bole
tim de ocorrência contra um 
dos denunciantes. Marise diz

que foi vítima de tentativa de 
extorsão nos últimos dias. O 
caso foi parar na Polícia Ci
vil. Na tarde de ontem, Marise 
registrou um boletim por fal
sidade ideológica e tentativa 
de extorsão contra um dos de
nunciantes, que seria suposta
mente ligado aos adversários 
políticos do tucano. Segundo 
o prefeito, o rapaz lhe procu
rou para afirmar que pessoas 
ligadas à oposição estariam 
pressionando para que ele fi
zesse declarações de que teria 
recebido combustível da can
didata Izabel Cristina Cam- 
panari Lorenzetti (PSDB), a 
Bel, em troca de votos. Marise 
diz que pressentiu a tentativa 
de extorsão e se esquivou do 
rapaz. Lavrar uma Escritura 
Pública de Declaração, como 
foi feito pelas sete pessoas nos 
últimos dias, custa mais de R$ 
220, segundo valores anota
dos nas próprias escrituras. Se 
o rapaz for condenado por fal
sidade ideológica (mentir nas 
declarações que fez ao Cartó
rio) pode pegar até cinco anos 
de cadeia. ►► Página A3

MACATUBA

Tíquetes de 
dão lugar a

Os tíquetes pagos aos ser
vidores municipais de Macatu- 
ba serão substituídos por um 
cartão. O projeto que autoriza 
convênio com a Facesp para 
implantação do sistema deu

servidores
cartão

entrada na Câmara na sessão de 
segunda-feira 13 e a novidade 
deve começar a funcionar até ja
neiro. Com o cartão, os comer
ciantes não terão que se preo
cupar com troco. ►► Página A6

POLICIA

Ladrões levam 
'cofrinho' de 
vidraçaria

Um saco contendo R$ 15 
em moedas foi o lucro de um 
roubo registrado em Lençóis 
Paulista na terça-feira. Dois 
ladrões surpreenderam o fun
cionário de uma vidraçaria. A 
dupla usava capacete para não 
ser reconhecida. Um deles es
tava armado. Eles levaram um 
pacote com R$ 15 e a carteira 
do funcionário com documen
tos e cartões. ►► Página A5

EXPOVELHA

Hoje tem 
shows e leilão 
no recinto

►► Página A3
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Base recebe doações da Acilpa e 
visita do com andante R osolen

Semana de novidades pa
ra a base do Corpo de Bom
beiros de Lençóis Paulista. 
Na terça-feira teve a visita 
do Coronel Davi Nelson Ro
solen (foto), comandante 
da Corporação do Interior

de São Paulo. Ele veio fazer 
uma vistoria nas instala
ções. Já a Acilpa (Associação 
Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista) realizou 
campanha nos últimos 15 
dias para arrecadar utensí-

lios para a base do Corpo de 
Bombeiros. No total, as doa
ções chegam a R$ 10 mil em 
materiais. Os equipamentos 
serão entregues no sába
do 18, durante o Jantar dos 
Empresários. ►► Página A2

A greve dos bancos pode ter fim amanhã. É que está marcada para 
hoje a rodada de negociação com os banqueiros que pode colocar 
um ponto final na reivindicação da categoria. Os bancários lutam 
pela reposição das perdas salariais acumuladas em 31% desde 1994. 
Em Lençóis Paulista, estão paralisados a Caixa Econômica Federal, a 
Nossa Caixa e o Banco do Brasil fecharam as portas. Em Agudos, o 
Banco do Brasil também aderiu à greve nesta semana. ►► Página A5



Jornal O ECO

O Coronel Rosolen e o prefeito José Antonio Marise, durante visita de vistoria às futuras instalações da base em Lençóis Paulista

Últimos acertos
Base do Corpo de Bombeiros de Lençóis passa por vistoria técnica e deve ser 
inaugurada em 5 de dezembro; Acilpa arrecadou equipamentos para corporação

Pa u lo  Ed u a r d o  To n o n

Semana de novidades para 
a base do Corpo de Bombei
ros de Lençóis Paulista. O co
mandante da Corporação do 
Interior de São Paulo, Coronel 
Davi Nelson Rosolen, esteve 
nas instalações do antigo pos
to Amili, na manhã de terça- 
feira 14. O objetivo da visita 
era fazer a vistoria da base.

De acordo com o Coronel 
Rosolen, a estrutura e a locali
zação da base são privilegiadas. 
"Está até além das nossas expec
tativas. Com certeza vai abrigar

com dignidade os policiais mili
tares que vão trabalhar no Cor
po de Bombeiros e vai dar para 
abrigar com grande facilidade 
não só o efetivo, como também 
toda a parte de material que faz 
parte do posto de bombeiros", 
garante o Coronel. No local de
verão trabalhar 13 bombeiros 
com, no mínimo, três pessoas 
atuando por dia.

Segundo o prefeito José 
Antonio Marise (PSDB), a ba
se deve ser inaugurada no dia 
5 de dezembro. "As obras es
tão adiantadas, resta apenas 
finalizar o acabamento, pintu-

ra, colocação de piso e forro, 
além de instalações elétricas", 
afirmou Marise.

A Acilpa (Associação Co
mercial e Industrial de Lençóis 
Paulista) realizou campanha 
nos últimos 15 dias para ar
recadar utensílios para a base 
do Corpo de Bombeiros. No 
total, as doações chegam a R$ 
10 mil em materiais.

De acordo com o presiden
te da Acilpa, José Antonio Sil
va, o Neno, o objetivo da nova 
diretoria da Acilpa é unir os 
comerciantes e os empresários 
para atuar em prol da socieda-

de lençoense. "Estamos fazen
do a nossa parte e contribuin
do dentro da nossa possibili
dade", esclareceu Neno.

Os utensílios arrecadados 
serão entregues pela direto
ria da Acilpa em um jantar 
que acontece no sábado 18. 
O evento será no Grêmio da 
Lwart, às 20h30, e já tem con
firmada a presença de Carlos 
Alberto Estracine, assessor 
parlamentar da Secretaria de 
Segurança Pública do Estado 
de São Paulo. Estracine vem 
para acompanhar a entrega 
das doações.

l e g i s l a t i v o

Vereadores aprovam cinco projetos
A sessão de segunda-feira 

13 foi movimentada na Câ
mara Municipal de Vereado
res de Lençóis Paulista. A pre
sença de um público superior 
ao normal motivou os discur
sos da maioria dos legislado
res municipais. Antes de ini
ciarem os trabalhos legislati
vos, o vice-prefeito e diretor 
de Saúde, Norberto Pomper- 
mayer (PR), fez a prestação 
de contas da Saúde.

Dos seis projetos que 
aguardavam deliberação 
pelos vereadores lençoen- 
ses, cinco foram votados e 
aprovados. Um deles é o 
projeto do vereador Ismael 
de Assis Carlos (PSDB), o 
Formigão, que denomina 
José Boso praça localiza
da no Jardim Primavera. O

texto passou por primeira 
votação. Claudemir Rocha 
Mio (PR), o Tupã, também 
teve aprovado em segunda e 
última votação, projeto que 
denomina Luiz Moretto a 
rotatória da avenida Prefei
to Jácomo Nicolau Paccola, 
que dá acesso à rodovia Os- 
ny Matheus (SP-261).

Outros dois projetos 
de autoria do prefeito Jo
sé Antonio Marise (PSDB) 
também foram analisados e 
aprovados em segunda vota
ção. O primeiro altera dispo
sitivos da política municipal 
dos direitos da criança e do 
adolescente, enquanto que o 
segundo cede área no Distri
to Empresarial para a instala
ção da empresa RVB Lucchesi 
Equipamentos Rodoviários e

Transporte Ltda - EPP.
Por fim, os vereadores 

também aprovaram em se
gunda votação projeto que 
concede título de cidadão 
lençoense a Roque Apare
cido Pinheiro. A proposta 
é de Edson Fernandes (PT) 
como homenagem a um 
dos fundadores do Partido 
dos Trabalhadores em Len
çóis Paulista.

Depois da votação do tí
tulo, o presidente da Casa, 
Nardeli da Silva (PV), fez 
questão de deixar claro para 
o público presente que atu
almente existem cerca de 15 
títulos parados na Câmara 
para serem entregues. Mas 
quando as cerimônias para 
as entregas das placas de ho
menagem são marcadas, os

agraciados com os títulos não 
aparecem. Segundo Nardeli, 
caso não sejam retirados na 
Câmara até 28 de novembro, 
os títulos serão entregues nas 
residências dos homenagea
dos, via Sedex.

p o lê m ic a
O projeto que mais ge

rou debate na Câmara foi de 
autoria do vereador reeleito 
Gumercindo Ticianelli Jú
nior (DEM), o Júnior Den
tista. Sua proposta autori
zava o Executivo a entregar 
medicamentos em domicí
lio. Após intensa discussão, 
a proposta foi adiada para 
análise e sugestão de emen
das por 30 dias. A sessão te
ve duração aproximada de 
uma hora e meia.
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Guerra sem fim
Para Marise, inconformismo com o resultado eleitoral tem motivado várias ações 
contra ele, feitas por gente supostamente ligada à oposição; ontem, prefeito 
de Lençóis Paulista foi à polícia e disse que está sendo vítima de extorsão

Conceição  Giglioli Carpanezi

Na tarde de ontem, o pre
feito José Antonio Marise (PS
DB) registrou um boletim de 
ocorrência por falsidade ideo
lógica e extorsão contra um ra
paz que seria supostamente li
gado aos adversários políticos 
do tucano. Segundo o prefei
to, ele vinha sendo assediado 
pelo rapaz há uma semana. O 
assunto seria sempre o mes
mo: o homem dizia que estava 
sendo procurado por pessoas 
ligadas à oposição, derrotada 
nas eleições municipais, para 
que ele fizesse declarações de 
que teria recebido combustí
vel da candidata Izabel Cristi
na Campanari Lorenzetti (PS
DB), a Bel, em troca de votos.

Marise diz que pressentiu 
a tentativa de extorsão e se 
esquivou do rapaz. O pre
feito declarou à polícia que 
foi abordado outras duas ve
zes pelo rapaz com a mesma 
história. A última, na festa 
de Nossa Senhora da Apare
cida, na Vila Cruzeiro. On
tem, o prefeito foi à Polícia 
Civil e registrou boletim de 
ocorrência. "Não mandei dar 
combustível para ninguém, 
mas fiquei intrigado quando 
encontrei o rapaz no Cartório 
(de Notas e Protestos) e ele 
tentou se esconder. Descobri 
o que ele fazia lá e também 
que ele tem antecedentes cri
minais graves, por isso resolvi 
procurar a polícia. Me senti 
ameaçado", disse Marise.

No Cartório de Notas e 
Protestos, Marise esteve no 
dia 14 de outubro para assinar 
documentos referentes à pre
feitura. Na saída, encontrou o

Arquivo Fernanda Benedetti/O ECO

rapaz sentado junto com pes
soas ligadas à oposição. Como 
todos os documentos em car
tório são públicos, fez a solici
tação e descobriu que o rapaz 
fez uma Escritura Pública de 
Declaração, no mesmo dia 14 
de outubro, em que relata que 
foi contratado por Marise, por 
telefone, para que comprasse 
todas as edições do Jornal O

ECO que saiu com o direito 
de resposta dado pela Justi
ça Eleitoral à coligação "Eu 
quero mais para Lençóis", de 
apoio à candidatura de Ailton 
Tipó Laurindo à Prefeitura.

A edição circulou no dia 
23 de setembro. Segundo a 
declaração, ele recebeu R$ 
400 para comprar os jornais, 
mais R$ 50 pelo serviço e ain

da um tanque de combustível. 
O rapaz afirma que abasteceu 
em um posto de Lençóis Pau
lista mediante assinatura de 
nota e requisição.

Lavrar uma Escritura Pú
blica de Declaração custa mais 
de R$ 220, segundo valores 
anotados na própria escritura. 
Foi esse o valor pago pelo ra
paz para registrar as denúncias 
contra Marise. O pagamento 
foi feito mediante recolhi
mento de guias.

Outras seis escrituras pú
blicas foram lavradas entre

Marise foi à polícia na 
tarde de ontem e fez 
queixa de extorsão e 
falsidade ideológica

os dias 13 e 14 de outubro. 
Três delas dizem que o Jornal 
O ECO foi distribuído gra
tuitamente em duas ocasiões. 
Outras três alegam que um 
dos candidatos a vereador da 
base de Bel teria fornecido 
combustível para o abasteci
mento de motos.

Para fazer uma Escritura 
Pública de Declaração, o in
teressado deve relatar fatos 
verdadeiros e comprovados e 
pagar mais de R$ 220 ao Car
tório. Se ficar comprovado 
que a declaração é mentirosa, 
o declarante pode ser acusa
do de falsidade ideológica. Se 
comprovado que houve má 
fé, que a declaração é falsa e a 
pessoa for julgada culpada, ela 
pode ficar presa de um a cinco 
anos em regime fechado.

c a p a c i t a ç ã o

Sebrae realiza curso de 
vendas externas

a g u d o s

Acira ensina 'como se 
tornar um líder'

Entre os dias 20 e 23 de 
outubro acontece o curso 
'Vendas Externas -  visitando 
que se vende' A metodologia 
é do Sebrae (Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas). As aulas serão re
alizadas das 19h às 23h, no 
PAE (Posto de Atendimento 
ao Empreendedor).

O objetivo do curso é le-

var o participante a conhecer 
as etapas de uma venda pro
fissional, desde a preparação 
até a viabilização da pós-ven
da. O curso custa R$ 50. As
sociados da Acilpa (Associa
ção Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista) têm descon
to. Mais informações pelos 
telefones (14) 3264-3955 ou 
3263-0837.

Entre os dias 20 e 24 de 
outubro a Acira (Associa
ção Comercial, Industrial e 
Rural de Agudos) realiza o 
curso 'Autodesenvolvimen- 
to: como se tornar um líder 
eficaz'. As aulas acontecem 
das 19h às 23h, na sede da 
própria Associação.

As aulas serão ministra
das pela facilitadora do Se

OVINOCULTURA

brae (Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas), Maria José Con
de Cortez. Para associados, 
o curso custa R$ 50. Não as
sociados pagam R$ 60. No 
valor estão inclusos lanche, 
material didático apostila- 
do e certificado. Mais infor
mações pelo telefone (14) 
3262-1466.

Hoje tem show 
na Expovelha

Fernanda Benedetti

Hoje tem julgamento, leilão e show com Willian & Maicon

A agenda da 21® Expove
lha e 4® Expocabra está lo
tada de atrações. Hoje tem 
julgamento, leilão e show 
musical para toda família. 
Na parte da manhã, às 9h, 
acontece o julgamento de 
classificação das raças Santa 
Inês, Dorper, Suffolk e Ha- 
mshire Down. Às 18h será 
realizado o 2° Leilão de 
Cordeiros de Corte e Ovi
nos de produção Diskboi. 
Um pouco mais tarde, a par
tir das 20h, tem show musi
cal com as duplas Willian & 
Maicon e Paulo Henrique & 
Gustavo. A exposição acon
tece no recinto José Oliveira 
Prado, em Lençóis Paulista, 
até o domingo 19.

Amanhã o julgamento

de ovinos continua. Às 9h 
tem julgamento das raças 
Santa Inês, White Dorper, 
Ile-de-France e Texel. Às 
15h acontece o 3° Leilão 
de Ovinos da raça Texel da 
Cabanha Amoras. À noite, a 
partir das 20h, a diversão é 
por conta do grupo Batom 
na Cueca. Já às 20h30 tem 
leilão Nova Geração re
banho JOP & convidados 
Santa Inês, com animais de 
raças lanadas.

A exposição conta com 
mais de 150 criadores e 
expositores dos estados de 
São Paulo, Mato Grosso, 
Pará, Goiás, Paraná, Rio 
Grande do Sul, Minas Ge
rais, Bahia, Pernambuco, 
Alagoas e Sergipe.

M O DELO A N O COR OPCIONAIS
A S T R A  S E D A N 200 2 /2 0 0 3 A Z U L C O M P L E T O

C O R S A  S U P E R  S E D A N 1998 /1998 B R A N C A TR AVA A L A R M E
C O R S A  C LA S S IC  S E D A N 200 2 /2 0 0 3 A Z U L TR AVA

C O R S A  C LA S S IC  L IFE 200 4 /2 0 0 5 B R A N C A A R  C O N D
Z A F IR A  C D 200 3 /2 0 0 3 P R E TA C O M P L E T A

C O R S A  S U P E R  4P 1997 /1997 V E R M E L H A B Á S IC O
K A D E T T  G L 1994 /1995 V E R M E L H A C O M P L E T O  (-) A R

C O R S A  M ILE N IU M 2001/2001 C IN Z A D .H . A L A R M E  TR AVA
A S T R A  S E D A N  M ILE N IU M 2001/2001 PR ATA

C O R S A  C LA S S IC  L IFE 200 5 /2 0 0 5 PR ATA
S 1 0  E X E C U T IV E  2 .8  4X 4 200 6 /2 0 0 7 P R E TA C O M P L E T A

K A D E T T  G L 1996 /1997 V E R M E L H A V ID R O  + TR AVA
C O R S A  G LS  S E D A N 1997 /1997 PR ATA x
R A N G E R  13 D C . D. 1999 /2000 B R A N C A C O M P L E T O

G O L R O LLIN G  S T O N E S 1995 /1995 B R A N C A A L A R M E
F O X  1.0 2P 200 3 /2 0 0 4 P R E TA TR AVA A L A R M E

G O L S P E C IA L 1998 /1999 A Z U L B Á S IC O
G O L 1.0 4P 200 4 /2 0 0 5 PR ATA B Á S IC O
PARATI 16V 1998 /1999 C IN Z A x

M O DELO A N O COR O PCIONAIS
G O L 1000 1993 /1993 B R A N C A

G O L 1.6 P O W E R  4P 2 00 7 /2 0 0 7 C IN Z A
G O L MI 1997 /1997 C IN Z A x

PARATI 1.6 1999 /2000 V E R D E
V O Y A G E  LS 1985 /1986 V E R D E x
P ALIO  E L 4P 1996 /1997 A Z U L B Á S IC O

P ALIO  F IR E  F LE X  4P 2 00 7 /2 0 0 8 PR ATA V ID R IH B A I i a i lA R M E
S IE N A  F IR E  F LE X 2 00 7 /2 0 0 8 PR ATA v id r o  trava  D.h .

S T R A D A  TR E K  C .E . FLE X 2 00 7 /2 0 0 8 PR ATA D .H . A L A R M E  TR AVA
U N O  M ILLE  EX 1999 /1999 B R A N C O

U N O  M ILLE  F IR E  2P 2 00 8 /2 0 0 8 B R A N C O KIT  W A Y  + K IT  V IS IB IL ID A D E
U N O  M ILLE  F IR E  4P 2 00 8 /2 0 0 8 PR ATA
U N O  M ILLE  F IR E  4P 2 00 8 /2 0 0 8 P R E TO K IT  V IS IB IL ID A D E
U N O  M ILLE  F IR E  4P 2 00 8 /2 0 0 8 B R A N C O K IT  W AY
U N O  M ILLE  F IR E  4P 2 00 8 /2 0 0 9 A Z U L B Á S IC O
U N O  M ILLE  F IR E  4P 2 00 8 /2 0 0 8 B R A N C O B Á S IC O

C IV IC  LX 1998 /1998 PR ATA C O M P L E T O
C G  150 TITA N  ES 2 00 4 /2 0 0 5 A Z U L P A R TID A  EL

A U D I A 3  1.6 2 00 0 /2 0 0 0 PR ATA C O M P L E T O
C B  500 2 00 2 /2 0 0 2 P R E TA C O M P L E T O

X R  2 50  T O R N A D O 2 00 2 /2 0 0 2 A Z U L x
C G  150 TITA N  KS 2 00 4 /2 0 0 5 P R E TA
C G  125 TITA N  KS 2000 /2001 PR ATA x
C G  150 TITA N  KS 2 00 7 /2 0 0 7 A Z U L P A R TID A  EL

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



EDITORIAL CHARGE

O que a oposição 
não mostra

T E M P O R A D A  DE C A Ç A  M  
M O S Q U IT O  PA LH A  //

\  i

Durante todo o período de 
campanha eleitoral, a oposição 
ao prefeito José Antonio Mari- 
se (PSDB), tentou confundir a 
opinião pública. Ora critican
do a administração aprovada 
por mais de 80% dos lençoen- 
ses, ora dizendo que o Jornal O  
ECO mentia em suas reporta
gens. Depois de perder nas ur
nas por mais de sete mil votos 
de diferença, parece que a opo
sição quer instaurar em Lençóis 
Paulista o 'segundo turno' das 
eleições. Quer decidir o resulta
do das eleições nos tribunais.

Os factóides (fatos não ver
dadeiros) criados pela oposição 
têm como principal objetivo 
confundir. Parece tentativa de 
assumir o poder por qualquer 
meio. Poder este que o lenço- 
ense já falou nas mãos de quem 
prefere. Izabel Cristina Campa- 
nari Lorenzetti (PSDB), a Bel, 
foi eleita prefeita com mais de 
20 mil votos. É ela que a popu
lação quer ver no comando de 
Lençóis Paulista pelos próximos 
quatro anos. Bel e Luiz Carlos 
Trecenti (DEM) foram eleitos 
pelo voto popular. E a democra
cia diz que tem direito ao poder 
quem se elegeu nas urnas.

Entretanto, a oposição in
siste em mostrar imaturidade. 
Ora vai à televisão e apresenta 
vídeos editados onde se simu
la compra de votos e nada se 
prova, mas faz o jogo de lançar 
a dúvida. Manchar a imagem 
dos vencedores, que ainda não 
puderam descansar do embate, 
que vai ganhando contornos 
de guerra.

Nessa semana, foi adotada 
a estratégia de fazer uma série 
de escrituras públicas de decla
rações. Para que serve isto? Só 
pode ter um fim, lançar mais 
dúvidas sobre o processo elei
toral, sobre a índole de pessoas 
e empresas. A oposição acusa 
vários lençoenses de irregulari
dades. Uma sandice desenfrea
da em busca do poder. Será que 
este é o caminho?

O Jornal O ECO é massa
crado dia sim e outro também. 
Ontem, por exemplo, o jornal 
Opinião, ligado ao ex-secretá
rio de gabinete do ex-prefeito 
Ezio Paccola (aliás, que nada 
tem a ver com o dono do jor
nal, embora seja pai dele) deu

matéria de capa dizendo que O 
ECO é um jornal clandestino, 
que não pode publicar os atos 
oficiais de Lençóis Paulista. Fez 
uma série de calúnias. Como se 
aquilo fosse verdade absoluta.

O ECO é o jornal mais an
tigo de Lençóis Paulista, faz 71 
anos em fevereiro. Aliás, é um 
dos jornais mais antigos do 
Brasil. Isto é fácil de ser com
provado. Como um jornal que 
existe há tanto tempo pode ser 
clandestino, participar de licita
ções em vários municípios, ter 
clientes de todo Brasil? Até edi
tais de órgão federais O ECO 
publica. Será que se fosse clan
destino teria condições disso?

A oposição se esquece de 
mostrar que o mesmo homem 
que tenta extorquir o prefeito 
Marise faz parte de uma equipe 
que teve como 'trabalho' du
rante a campanha intimidar os 
jornalistas de O ECO. Esque
ceu de 'declarar na escritura' 
que ele esteve na sede do jornal 
nos últimos dias com conversas 
estranhas. Intimidando as pes
soas, pedindo ajuda, tentando 
fazer gravações. Afinal, esta é a 
moda. A última moda lançada 
pela oposição, que vai perden
do a compostura, a dignidade. 
Oposição que vai esvaindo, 
sangrando, minguando.

A oposição também se es
quece de dizer que a pesquisa 
que O ECO publicou no sába
do 4 de outubro, véspera das 
eleições, acertou na mosca o re
sultado das urnas. Bel teve 48% 
dos votos, levando-se em conta 
o número de eleitores. Dados 
utilizados como base na pes
quisa feita pela empresa Factu
al Pesquisas, de São Carlos.

A oposição precisa se cons
cientizar de que perdeu estas 
eleições. Daqui a quatro anos, 
tem mais eleição. No Brasil, é 
assim. Eleição para prefeito de 
quatro em quatro anos. Já da
qui a dois anos, o povo escolhe 
o presidente, senadores e depu
tados federais e estaduais. É as
sim que o jogo é jogado.

Os perdedores devem se 
comportar com dignidade. Dig
nidade até maior que a dos ven
cedores. Os perdedores devem 
ter compostura, respeito pela 
opinião pública e humildade 
para reconhecer suas derrotas.

ARTIGO

Crise financeira é 
falácia capitalista

JAIR José dos Santos

Nos últimos dias temos vis
to e ouvido nos noticiários que 
os Estados Unidos foram aba
lados por uma crise imobiliária 
que depois se estendeu ao seu 
sistema financeiro.

O mundo ficou atônito 
com a possível quebradeira e 
passou a viver momentos de 
pânico generalizado, que con
taminou inclusive a Bovespa, 
em São Paulo.

Na ânsia de atender ao mer
cado, o presidente Bush enviou 
ao Congresso medida para so
correr os banqueiros, com um 
generoso pacote de US$ 700 
bilhões. Depois da relutância 
eleitoreira dos parlamentares 
"yankees", a ajuda saiu. Wa
shington também anunciou 
que vai comprar US$ 250 bi
lhões em ações de bancos que 
estão à beira do abismo. Numa 
ação coordenada, a Europa in
jetou bilhões de euros no seu 
sistema financeiro. No Brasil, o 
presidente Lula tratou de acal
mar o mercado e tomou medi
das para conter a alta do dólar e 
a queda das ações de empresas 
brasileiras. Segundo Lula, os 
efeitos da crise no Brasil serão

menores, dada a estabilidade 
de nossa economia. Será?

Neste momento, cabe fazer 
seguinte reflexão: Não são os 
capitalistas que dizem que o Es
tado deve ser mínimo e o merca
do deve ser livre?

Então, por quê em época 
de quebradeira e crise global se 
socorrem justamente dos gover
nos, ou seja, do Estado?

Não são eles que pregam a 
privatização de empresas pú
blicas? Porém, quando que
bram, imploram aos governos 
para estatizar seus bancos e 
instituições.

Que contradição imensa, 
não? Pensem bem...

Não seria melhor dar esses 
bilhões de euros, dólares e reais 
ao povo? Garanto que a popula
ção que trabalha saberia muito 
bem o que fazer com o dinheiro. 
Posso assegurar que as pessoas 
de bom senso não investiriam 
na especulação pura e simples.

Será o fim do capitalismo, 
que vive hoje sua fase limite, o 
neoliberalismo?

Por quantas crises nós ainda 
teremos que pagar?

Jair José dos Santos é bacharel 
em Direito e estudante de Filosofia

P O V O

Terceira Coluna
previsão

Na última edição do jornal 
O ECO foi publicada uma no
ta que citava o vereador e can
didato derrotado à prefeitura 
de Lençóis Paulista, Ailton 
Aparecido Tipó Laurindo (PV). 
O texto questionava qual seria 
a atuação do vereador, em rit
mo de final de mandato.

REPLAY
A nota perguntava ainda 

se Tipó continuaria ou não 
seus ataques durante as ses
sões legislativas na Câmara 
de Lençóis contra todos que 
não votaram nele nas elei
ções de 5 de outubro. Parece 
que a resposta é sim. Ainda 
inconformado com o resul
tado das urnas, Tipó não 
economiza nos ataques.

desabafo
Na sessão de segunda-feira 

13, Tipó se superou. Segundo 
o verde, uma das causas de 
seu discurso inflamado eram 
as 78 mentiras plantadas con
tra ele durante a campanha. 
Ou pelo menos as supostas 
78 mentiras que ele diz que 
conseguiu detectar.

MONOPÓLIO
Depois de um discurso de 

mais de 30 minutos, em que 
Tipó atirou para todos os la
dos, os vereadores dispensa
ram o direito de usar a palavra 
livre da Câmara. Ismael de 
Assis Carlos (PSDB), o Formi- 
gão, fez questão de deixar cla
ro que gostaria de fazer uso da 
tribuna, mas que não ia fazer 
devido ao horário avançado. 
O vereador verde até mostrou 
respeito aos colegas de Legis
lativo e se desculpou por exce
der o seu tempo. Só faltou pe
dir desculpas para o público e 
a imprensa presente por seus 
acessos de raiva.

LOUCO
O presidente da Casa, Nar- 

deli da Silva (PV), até fez uma 
brincadeira depois que Tipó, 
que inclusive é companheiro 
de legenda dele, acabou de 
discursar. "Peço ao secretário 
que conste em ata o discurso 
do companheiro Tipó, por
que se em 2012 aparecer um 
novo louco para disputar, nós 
vamos querer que ele ouça 
essa fita", concluiu.

prazeres
Nardeli também comen

tou que seus dois anos de 
mandato como presidente da 
Câmara foram muito 'estres- 
santes', devido ao grande nú
mero de situações estranhas 
que aconteceram no período. 
Segundo ele, mesmo assim, 
sua gestão lhe garantiu dois 
prazeres. Primeiro, quando as
sumiu a função. O outro será 
quando deixar o cargo.

CONTEXTO
Entre outros acontecimen

tos, Nardeli se referia ao caso 
da suspensão do pagamento 
das aposentadorias dos ex- 
vereadores e pensionistas da 
Câmara. A Justiça determinou 
a suspensão do pagamento do 
benefício para 31 ex-parlamen
tares e pensionistas, que vi
nham ocorrendo há 17 anos.

in c o n s t it u c io n a l?
A Adin (ação direta de in- 

constitucionalidade) foi pedi
da pela Procuradoria Geral do 
Estado, a partir de uma denún
cia feita em 2003 pelo vereador 
Carlos Alberto Martins (PSB) e 
o ex-vereador Francisco Gor- 
dono. Antes de 1991, os verea
dores, prefeitos e vice-prefeitos 
contribuíam com uma Cartei
ra de Previdência administrada 
pelo Ipesp (Instituto de Previ
dência do Estado de São Pau
lo). Com a extinção do Ipesp, 
ficou definido que seria feita a 
devolução do dinheiro pago 
pelos ex-vereadores. Como já 
tinha gente em tempo de se 
aposentar, uma lei municipal 
garantiu o benefício.

REUNIÃO
Na segunda-feira, foram re

alizadas diversas reuniões com 
os membros da Mesa Diretora 
com o intuito de se encontrar 
uma saída para a situação. Por 
fim, a Casa decidiu não recor
rer da decisão da Justiça e parar 
de realizar os pagamentos.

AJUDINHA
Já o vice da chapa encabe

çada por Tipó e derrotada nas 
últimas eleições municipais, 
Palamede de Jesus Consalter 
Júnior (PMDB), contou à Ter
ceira Coluna que agora está 
auxiliando a campanha do 
seu colega de partido, Rodrigo 
Agostinho (PMDB).

VIZINHO
Agostinho disputa o segun

do turno à prefeitura de Bauru. 
Segundo Palamede, ele só está 
vindo para Lençóis para parti
cipar das sessões da Câmara.

FILHO INGRATO
O vereador Carlos Alberto 

Cian (PPS) continua sendo do 
contra. Ele foi o único a dis
cordar da concessão de título 
de cidadão lençoense a Roque 
Aparecido Pinheiro. Em sua 
declaração de voto, Cian ex
plicou que não concorda com 
as homenagens, os valores 
gastos em placas, cerimônias 
e convites. Para Cian, esses 
recursos poderiam ser melhor 
utilizados pela Casa. Por isso, 
avisou que votaria contra o tí
tulo até se ele fosse concedido 
para seu próprio pai.

presença
Além de um público su

perior ao normal, a sessão de 
segunda-feira 13, na Câmara 
de Lençóis Paulista, contou 
com a presença de Israel de 
Oliveira, líder da Força Sindi
cal e assessor do deputado fe
deral Arnaldo Faria de Sá. Ele 
veio para Lençóis e assistiu à 
sessão a pedido do vereador 
Formigão. De acordo com o 
tucano, foi ele quem ajudou 
na articulação de uma verba 
para a construção de área de 
lazer na Vila Contente. For- 
migão anunciou o dinheiro 
na semana passada.

v is it a
Dois dos novos vereado

res eleitos também estiveram 
na sessão: Adilson Acácio 
(PMDB) ficou no auditório 
por pouco tempo, mas Ail- 
ton Rodrigues de Oliveira 
(PTB), o Juruna, permane
ceu na Câmara até o fim da 
sessão e chegou até a ouvir 
a parabenização de vários de 
seus futuros colegas.

a ssédio
Os vereadores recém-elei- 

tos foram publicamente asse
diados por vereadores da situ
ação e oposição, numa clara 
tentativa de buscar o apoio e 
os votos dos novatos para a 
presidência da Câmara. Nar- 
deli declarou que as portas da 
Casa já estão abertas para os 
novos vereadores.

OECO
CNPJ: 03.433.116/0001-02 • lE: 416.043.125.113 - ME 

Editora e Jornal Folha Popular Ltda-ME
Rua Geraldo Pereira de Barros, 948, Centro 

Lençóis Paulista, SP, CEP: 18680-020

Circulação Regional: Agudos, Areiópolis, Barra Bonita, Borebi, 
Igaraçu do Tietê, Lençóis Paulista, Macatuba e Piratininga

EDITORA RESPONSÁVEL:
Conceição Giglioli Carpanezi 
Mtb: 23.102

FONE/FAX: Telefone: (14) 3269-3311 
E-MAIL: oeco@jornaloeco.com.br 
SITE: www.jornaloeco.com.br

DEPARTAMENTO COMERCIAL:
Telefone: (14) 3269-3311
e-mail: comercial@jornaloeco.com.br

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores 
e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal

"Este é o terceiro ano que 
venho participar da Ex- 
povelha em Lençóis Pau
lista. É  uma região muito 
boa para o comércio da 
raça Ille de France. A  
minha expectativa para 
a feira é muito boa, pois 
sempre fiz  grandes negó
cios aqui".
Luiz Alfredo Horn, criador

"Este ano é a segunda 
fez que venho participar 
da Expovelha em Len
çóis Paulista. A  minha 
expectativa é muito boa, 
porque no ano passado 
vendi muito. A  qualidade 
dos animais também vem 
melhorando a cada ano. 
O s criadores colocam os 
melhores animais para o 
julgamento, então a qua
lidade é muito boa".

Márcio Saratt, criador

"A expectativa para a Ex- 
povelha este ano é muito 
boa. A  feira é a segunda 
maior do estado e os cria
dores trazem os melhores 
animais para a exposi
ção, o que é muito bom 
também para o comércio 
da ovinocultura.
Giancarlo Antoni, criador

Um banco de cimento na rua Ignacio Anselmo, em Lençóis Paulista virou uma espécie de armário impro
visado. Dá para guardar roupa e até mesmo utensílios domésticos. A solução para quem está na rua e 
muitas vezes não dispõe de recursos é usar a criatividade.

f r a s e

"Tendo um 
mosquito palha 
e um cachorro, 
em breve vamos 
ter casos em 
humanos, por 
isso a população 
deve ficar atenta"
Norberto Pompermayer, vice- 
prefeito e diretor de Saúde de 
Lençóis Paulista, alertando sobre 
o perigo da leishmaniose

PARA p e n s a r

As opinioes 
discordantes 
servem para 
demonstrar que 
a verdade existe; 
Deus sabe onde".
William Cowper

mailto:oeco@jornaloeco.com.br
http://www.jornaloeco.com.br
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g r e v e

Banco fechado
Greve dos bancários continua na região e chega ao 17° dia; rodada de negociações 
e assembléia devem decidir pela continuidade ou não da greve ainda hoje

Fernanda Benedetti

Pa u lo  Ed u a r d o  To n o n

Em greve desde o dia 30 de 
setembro, os bancos podem 
voltar a funcionar normal
mente a partir de amanhã. É 
que está marcada para hoje a 
rodada de negociação com os 
banqueiros que pode colocar 
um ponto final na reivindica
ção da categoria. Os bancários 
lutam pela reposição das per
das salariais acumuladas em 
31% desde 1994.

Em Lençóis Paulista, estão 
paralisados a Caixa Econômi
ca Federal, a Nossa Caixa e o 
Banco do Brasil. Em Agudos, 
o Banco do Brasil também 
aderiu à greve nesta semana. 
Segundo o diretor do Sindi
cato dos Bancários de Bauru e 
Região, Paulo Rodrigo Tonon, 
cerca de mil bancários estão 
em greve na região. Em todo o 
Brasil, são aproximadamente 
cinco mil agências paradas.

A greve atrapalhou o dia 
de Suzana Lopes Marques, 
que não conseguiu pagar den
tro do prazo suas contas. "Eu 
acho que os bancários têm di
reito ao reajuste, mas os ban
cos deviam dar um jeito de 
não prejudicar as pessoas com 
essas greves", disse.

Segundo nota oficial publi
cada no site do Procon (www. 
procon.sp.gov.br), os consu
midores que precisam efetuar 
o pagamento de contas em 
agências que estão em greve 
devem entrar em contato com 
as empresas e solicitar outra 
opção de local para realizar o 
pagamento. De acordo com o

Agência da Caixa Econômica Federal, uma das mais movimentadas de Lençóis, está fechada

Procon, diante das paralisa
ções das agências bancárias, 
as empresas são obrigadas a 
oferecer outro local de paga
mento e 'caso o fornecedor 
não disponibilize ou dificulte 
outro local de pagamento, o 
consumidor deve documentar 
esta tentativa de quitar o débi
to, podendo registrar uma re
clamação junto ao Procon'.

O sindicato dos bancários 
também lembra que os termi
nais de auto-atendimento es
tão funcionando em todas as 
agências que estão em greve. 
"Além disso, existem corres
pondentes bancários e casas

lotéricas, entre outros. Na ver
dade, a greve prejudicou pou
co a população, que nunca 
ficou sem um canal de paga
mento", explica Paulo.

O diretor também comen
ta que a greve poderia ter du
rado muito menos. "Se tivesse 
interesse em ajudar, o gover
no Lula, que é o patrão direto 
da Caixa Econômica Federal 
e do Banco do Brasil, poderia 
ter interferido e dado fim a 
essa greve antes, porque nós 
já aceitamos o parcelamento 
da reposição das perdas sa
lariais através de um progra
ma a longo prazo. O que não

p o l i c i a

Homens invadem vidraçaria 
e roubam saco com moedas

Na noite da terça-feira 
14 dois homens entraram 
numa vidraçaria localizada 
na rua Antônio Foganho- 
li Paccola, no bairro Maria 
Luiza, e roubaram R$ 15 
em moedas. A ocorrência 
foi registrada por volta das 
20h. Um dos funcionários 
estava terminando um ser
viço quando dois homens 
magros, com capacetes

prata, entraram no estabe
lecimento e anunciaram o 
assalto. Um deles armado 
com revólver. A dupla levou 
um pacote com R$ 15 em 
moedas e a carteira do fun
cionário com documentos 
e cartões de crédito. Os ho
mens fugiram numa moto
cicleta de cor prata. A Polí
cia Militar foi acionada, mas 
não encontrou os suspeitos.

NOTAS POLICIAIS

podemos é esquecer que o 
nosso salário ficou congelado 
por tanto tempo", conclui o 
sindicalista.

A rodada de negociação 
com os banqueiros acontece 
às 10h. Mais tarde, o Sindi
cato dos Bancários de Bauru 
e Região realiza assembléia 
para discutir a proposta dos 
bancos e decidir se continua 
ou não com as paralisações. 
A assembléia vai ocorrer às 
19h, na sede da entidade. 
De acordo com informações 
extra-oficiais, a proposta dos 
bancos deve bater na casa de 
9% de reposição.

INCÊNDIO
Um canavial, com cerca 

de dois mil alqueires, foi in
cendiado na noite da terça- 
feira 14, no bairro rural de 
Alfredo Guedes. De acordo 
com o boletim de ocor
rência, duas pessoas não 
identificadas atearam fogo 
à plantação. O canavial fica 
em chácara localizada pró
ximo da rodovia Waldemar 
Geraldo da Motta.

furto
Um caixa eletrônico foi 

arrombado na madrugada 
da terça-feira 14, em Agu
dos. O sistema é da Nossa 
Caixa e fica localizado na

rua 13 de Maio, centro. 
Segundo a Polícia Militar, 
além do dano, também foi 
furtada uma quantia em di
nheiro não divulgada pelo 
banco.

a m e a ç a
Um homem foi supos

tamente ameaçado pelo 
ex-companheiro da namo
rada no parque Rondon. 
A ocorrência foi registrada 
na noite da segunda-feira 
13. Segundo o boletim de 
ocorrência, a vítima está 
recebendo telefonemas. O 
homem avisa que ele corre 
perigo de vida se não termi
nar o relacionamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS

A DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIÓPOLIS COMUNICA 
QUE A AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DA SAÚDE SERÁ NA DATA DE 28/10/2008 ÁS 19:00 NA CÂMARA 
MUNICIPAL.

NEUSA MARIA LOURENÇÃO PEDROSO 
DIRETORA MUNICIPAL DE SAÚDE

SINDICATO DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS RURAIS 
DE LENÇÓIS PAULISTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente EDITAL, ficam convocados todos os associados, trabalhadores 
e empregados rurais em geral, em pleno gozo do seus direitos sindicais, para 
reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA no dia 31 de OUTU
BRO de 2.008 às 18:00 hs (Dezoito horas), em Primeira convocação ou às 
19:00 hs (Dezenove horas) em Segunda convocação, na sede social do SIN
DICATO DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS RURAIS DE LEN
ÇÓIS PAULISTA, sito à Rua Coronel Joaquim Anselmo Martins n. ° 1573 
-  Centro -  Lençóis Paulista-SP, para tomar conhecimento e deliberarem sobre 
a seguinte ORDEM DO DIA: 1)- Leitora, discussão e aprovação da ata da As
sembléia anterior; 2)- Leitura, discussão e votação do Orçamento Financeiro 
do exercício de 2.009, acompanhado de suas peças e 3)- Parecer do Conselho 
Fiscal. As deliberações acima serão tomadas por escrutínio secreto de con
formidade com o ESTATUTO SOCIAL desta entidade e legislação em vigor. 
Lençóis Paulista, 15 de Outubro de 2.008 .
SYLVIO RODRIGUES DA SILVA -  Presidente.

A Ç Ã O E N T R E A M I G O S
PARÓQUIA CRISTO RESSUSCITADO

Em pról da construção do Centro Catequético

R$ 15,00
Sorteio: 13/12/2008
(Extração da Loteria Federal)
Regulamento:

- Obrigatório a apresentação deste bilhete para a retirada do prêmio.

- Caso não tenha o nome do comprador/vendedor no canhoto, o prêmio 

não será entregue.

- Será pago um prêmio de R$ 1.500,00 para os vendedores dos bilhetes 

premiados, sendo: R$ 500,00 para o 1° prêmio, R$ 400,00 para o 

2° prêmio, R$ 300,00 para o 3° prêmio, R$ 200,00 para o 4° prêmio e 

R$ 100,00 para o 5° prêmio.

- Os prêmios serão entregues no dia 21/12/2008.

INFORMAÇÕES: 3263-5863

1° prêm io : 1 automóvel
Volkswagem
Gol Ok
2 portas

2° prêmio: 1 moto 
Suzuki Intruder 0k 

3° prêmio: 1 televisão 
29 polegadas

4° prêmio:1 forno Microondas 

5° prêmio: 1 aparelho DVD

COLABORAÇÃO: O ECO
Um senhor Jornal!



MACATUBA

Compras no cartão
Prefeitura vai substituir tíquete dos funcionários públicos por cartão; projeto que 
autoriza convênio com a Facesp deu entrada na Câmara na segunda-feira 13

b a r r a  b o n i t a

'Sebrae na Rua' traz 
programação especial

Ká t ia  Sa r to r i

Os tíquetes pagos aos fun
cionários públicos de Macatu- 
ba estão com os dias contados. 
O prefeito Coolidge Hercos 
Júnior (PMDB) vai substi
tuir os vales por um cartão. A 
medida será implantada em 
parceria com a ACE (Associa
ção Comercial e Empresarial) 
de Macatuba e com a Facesp 
(Federação das Associações 
Comerciais do Estado de São 
Paulo). Projeto que autoriza 
convênio com a Facesp para 
a implantação do cartão deu 
entrada na Câmara de Vere
adores na segunda-feira 13 e 
deve ser votado nas próximas 
sessões. Segundo o secretário 
Administrativo da prefeitura, 
José Carlos Ferreira, se não 
houver nenhum imprevisto, 
o novo sistema deve estar em 
funcionamento em janeiro do 
próximo ano. Os servidores 
ainda não tomaram conheci
mento da novidade.

A principal vantagem do 
cartão é a praticidade. Primei
ro, porque os comerciantes não 
terão que se preocupar com 
troco. Atualmente, o benefício 
de R$ 105,84 mensais é pago 
aos servidores em três vales de 
R$ 35,28 cada, o que significa 
que o servidor tem que gastar

De 22 a 24 de outubro, 
Barra Bonita recebe o 'Se
brae na Rua'. Hoje, a partir 
das 9h, tem café de lança
mento do evento, no audi
tório da FIP (Faculdade do 
Interior Paulista).

A programação é diver
sificada. Na quarta-feira 22, 
às 19h, tem apresentação da 
peça teatral 'Navegar é Pre
ciso', no teatro municipal 
de Barra Bonita. Na quinta- 
feira 23, a programação se
gue com agenda cheia. Às 
9h tem a abertura oficial do 
evento com apresentação 
da Big Band. Também às 
9h, será oferecida a oficina 
'Habilidades para Geren
ciar uma Empresa'. A partir 
das 10h, tem um mutirão

de serviços ao empreende
dor, com postos bancários 
e orientações. Para 'deses- 
tressar', tem avaliação física 
e alongamento. Os eventos 
acontecem na Cicrabb.

Ainda na quinta-feira 
23, tem a palestra 'Adminis
tração de Capital de Giro', 
a partir das 14h. Às 19h30, 
tem a palestra 'Administra
ção Competitiva' na Fip.

A programação se en
cerra na sexta-feira 24. Às 
9h tem a oficina 'Desen
volva sua Empresa'. Às 14h, 
acontece a palestra 'Lidan
do com a Inadimplência. 
O mutirão de atendimento 
ao empreendedor também 
funciona na sexta-feira, das 
10h às 18h.

O prefeito Coolidge Hercos Júnior vai trocar o tíquete dos servidores por cartão magnético

no mínimo R$ 35,28 num 
mesmo estabelecimento. Ou
tra vantagem é que enquanto o 
tíquete tem prazo de validade 
-  os servidores têm em média 
25 dias para desconta-los (não 
gastou, perdeu) -  o 'dinheiro' 
do cartão é cumulativo. O que 
não for gasto naquele mês fica 
para o próximo.

O cartão é magnético. O sis
tema de controle e as máquinas

serão disponibilizadas pela Fa- 
cesp. "Sem contar que o cartão 
ajuda a fortalecer o comércio 
local, aumenta a transparência 
e acaba com o risco de fraudes", 
destaca o presidente da ACE 
de Macatuba, Alberto Matielo 
Dias. Cerca de 650 funcioná
rios recebem o tíquete refeição, 
o que representa uma injeção 
de R$ 70 mil no comércio de 
gêneros alimentícios todo mês.

Entretanto, nem todos os esta
belecimentos são credenciados 
para receber o tíquete. Alberto 
acredita que o cartão possa au
mentar o interesse dos empre
sários do setor.

Segundo Alberto, antes os 
comerciantes levavam até dois 
dias para contabilizar as vendas 
feitas por tíquete. Com o cartão, 
o montante de vendas vai estar 
no sistema automaticamente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
L E I N° 2 2 6 7

DENOMINA “ELPÍDIO ARTIOLI" O CENTRO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCA
LIZADO NA RUA 9 DE JULHO.

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

Artigo 1° - O Centro de Serviços Administrativos localizado na Rua 9 de julho, passa a denominar-se 
“CENTRO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ELPÍDIO ARTIOLI”.

Artigo 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Macatuba, 10 de outubro de 2008.

COOLIDGE HERCOS JUNIOR
Prefeito Municipal

SANCIONADA e PROMULGADA pelo Executivo Municipal em 10 de outubro de 2008, registrada na 
Secretaria de Negócios Jurídicos, PUBLICADA na forma da legislação aplicável em vigor.

Rosemeire Vieira Pires da Rosa
Oficial Administrativo

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Aviso de Licitação -  Pregão n° 132/2008 -  Processo n° 236/2008 
Objeto: aquisição de equipamentos médicos -  Tipo: Menor preço por 
item -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 30 de outubro 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, 15 de outubro de 2008.
LUIS ANTONIO PACCOLA CONEGLIAN 

Diretor de Suprimentos Substituto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 133/2008 -  Processo n° 237/2008 
Objeto: registro de preços para aquisição de cimento asfáltico de petróleo -  
CAP-50/70 -  Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de 
lances: 31 de outubro de 2008 às 10:00 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, 15 de outubro de 2008.
LUIS ANTONIO PACCOLA CONEGLIAN 

Diretor de Suprimentos Substituto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, notifica aos partidos políticos, 
os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, que encontra- 
se disponível no átrio de entrada da Prefeitura Municipal, a relação dos 
recursos federais recebidos no mês de Setembro de 2.008.

Lençóis Paulista, 15 de Outubro de 2.008.
ADRIANO CARLOS PACCOLA 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 131/2008 -  Processo n° 235/2008 
Objeto: contratação de companhia seguradora para fornecimento de seguro 
total e contra terceiros para a frota de veículos da municipalidade -  Tipo: 
Menor preço global -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 
30 de outubro de 2008 às 10:00 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, 15 de outubro de 2008.
LUIS ANTONIO PACCOLA CONEGLIAN 

Diretor de Suprimentos Substituto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
RETI-RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna público que o edital da 
TOMADA DE PREÇOS N° 015/2008 -  Processo n° 232/2008, referente a 
contratação de empresa especializada em obras de construção civil para 
execução das obras de construção de uma Creche no bairro Maria Luiza I, foi 
retificado. O edital e sua reti-ratificação 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, 15 de outubro de 2008.
LUIS ANTONIO PACCOLA CONEGLIAN 

Diretor de Suprimentos Substituto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, atendendo ao disposto no 
artigo 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 mês de Setembro de 2.008, bem como os montantes de cada 
um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos e os valores de origem 
tributária, referente ao mês de Setembro de 2.008, conforme preceitua o 
artigo n° 162 da Constituição Federal.

Lençóis Paulista, 15 de Outubro de 2.008.
ADRIANO CARLOS PACCOLA 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA Receitas Arrecadadas e Despesas Realizadas do Ensino
Artigo 256 da Constituição Estadual - Janeiro a sETEMBRO/2008

RECEITAS ARRECADADAS ACUMULADO DESPESAS LIQUIDADAS DO ENSINO ACUMULADO
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU 2.381.910,71 12.122 - Administracao Geral da Secretaria da Educacao
Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI 419.207,45 12.361 - Ensino Fundamental 3.918.050,61
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS 3.357.767,55 12.365 - Educacao Infantil 2.537.703,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.150.436,97 12.366 - Educacao de Jovens e Adultos
Divida Ativa do Impostos 461.291,63 12.367 - Educacao Especial
Atualizacao de Divida Ativa de Impostos Outras Subfuncoes
Multa/Juros provenientes de Impostos 189.376,87
Multa/Juros provenientes de Divida Ativa 202.985,51 (=) Total da Despesa do Ensino 6.455.754,04
Fundo de Participacao dos Municipios 11.584.745,79 (-) Despesas c/ Demais Recursos Vinculados 169.646,95
Imposto Territorial Rural - ITR 26.099,73 Receita Rendimento de Aplicacao - Conta LDB 96.696,01
Desoneracao de Exportacoes (LC. 87/96) 224.103,79 Despesas c/ Recursos de Operacoes de Credito
Imposto s/ Circulacao de Mercadorias e Servicos 27.716.185,02 Despesas c/ Demais Recursos Vinculados 72.950,94
Imposto s/ Propriedade de Veiculo Automotor 4.919.626,50
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportacao - IPI 265.709,53 (-) Despesas c/ Recursos do QSE 1.218.090,99

(=) Total da Despesa com Recursos Proprios 5.068.016,10
(+) Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB 10.938.905,01

Despesas com a Valorizacao do Magisterio 6.848.032,06
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. 52.899.447,05 Outras Despesas Vinculadas ao FUNDEB 4.090.872,95

(-) Receita Rendimento de Aplicacao - FUNDEB 91.412,90
(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB ,00

Demais Recursos Vinculados 847.918,86 (-) Parcela Empenhada do Ganho Liquido - FUNDEB 2.894.627,75
Convenios e Outros Recursos Adicionais 836.780,95
Rendimentos de Aplic.Financ-Recursos Adicionais 11.137,91 (=) TOTAL APLICADO NO ENSINO 13.020.880,46

APLICACAO NO ENSINO (Art. 212 CF) 24,61%
Rendimentos de Aplicacao Financeira - Conta LDB 96.696,01
Recursos do QSE + Rendimentos de Aplicacao do QSE 1.605.478,54

FUNDEB
Aplicacao dos Recursos Recebidos do FUNDEB 87,52%

Recursos Recebidos do FUNDEB 12.406.873,73
Rendimentos de Aplicacao Financeira do FUNDEB 91.412,90

Aplicacao Profissionais do Magisterio- FUNDEB 54,79%
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS 15.048.380,04

Demais Recursos Vinculados
Desp.Liq. Demais Recursos/Rec.Demais Recursos 8,60%
Despesa Liquidada QSE/ Receita QSE 75,87%

TOTAL DA RECEITA ARRECADADA 67.947.827,09
TOTAL REPASSADO AO FUNDEB 7.952.864,36 REPASSES A CONTA DO ENSINO (Art.69, p.5, Lei 9.394/96) 5.364.911,96

JOSÉ ANTÓNIO MARISE LUIZ EDUARDO CONTI ADRIANO CARLOS PACCOLA
Prefeito Municipal Diretor de Educação Contabilista - CRC 1SP220.456/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Leandro Orsi Brandi, Diretor Administrativo da Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 
da Lei Orgânica do Município, torna público os seguintes atos oficiais:
Lei 3.887 de 14.10.2008................... Altera dispositivos da Lei Municipal
n° 2.222 de 1° de agosto de 1991 -  dispõe sobre a política municipal dos 
direitos da criança e do adolescente.
Lei 3.888 de 14.10.2008................... Dispõe sobre a concessão de direito
real de uso em área de terreno do Município a favor da empresa RVB Luc- 
chesi Equipamentos Rodoviários e Transporte Ltda - EPP.
Lei 3.889 de 14.10.2008................... Dá denominação a próprio público
que especifica -  Rotatória Luiz Moretto.
Decreto 228 de 6.10.2008..............Dispõe sobre suplementação de verbas
do orçamento vigente no valor de R$ 91.100,00.
Decreto 234 de 7.10.2008..............Dispõe sobre suplementação de verbas
do orçamento vigente no valor de R$ 373.250,00.
Decreto 235 de 7.10.2008..............Designa Thaís Alessandra de Oliveira
para movimentar a conta Poderes Públicos - Gabinete.
Decreto 236 de 10.10.2008..............Autoriza nos termos do § 1° do art. 8°
da Lei Municipal n° 3.703 de 8.05.2007, o exercício de comércio eventual 
ou ambulante na Rua João Coneglian.
Portaria 675 de 3.10.2008............... Arquiva processo administrativo pro
movido em relação a funcionário público portador da Cédula de Identidade 
RG n° 19.666.686.
Portaria 682 de 8.10.2008............... Inclui Silvio César Zangarelli no ponto
de táxi localizado na Rua Dias Gomes.
Portaria 683 de 8.10.2008..............Inclui João Gualiume no ponto de táxi
localizado na Praça Comendador Antonio Lorenzetti Filho.
Portaria 687 de 13.10.2008............. Autoriza Ismael Pereira a utilizar o Gi
násio de Esportes Hiller João Capoani.
Portaria 688 de 15.10.2008..............Nomeia Dráusio Augusto Romani para
o cargo de Assistente Técnico Administrativo.
Portaria 689 de 15.10.2008..............Designa Miguel Afonso Pelegrin para
exercer cumulativamente o cargo de Diretor de Agricultura e Meio Am
biente no período de 20 de outubro a 18 de novembro de 2008.

Lençóis Paulista, 15 de outubro de 2008.
Leandro Orsi Brandi 

Diretor Administrativo

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


s a u d e

Onde está o mosquito?
Lençóis Paulista soma nove casos de leishmaniose em cães e 
outras quatro suspeitas estão sob análise; na vizinha Agudos 
foi registrado mais um caso da doença em humanos

Fernanda Benedetti

Gab riela  Do n a t to

As buscas continuam, 
mas por enquanto nada 
do mosquito palha (inseto 
transmissor da leishmanio
se) em Lençóis Paulista. A 
cidade soma nove casos da 
doença em animais. São sete 
casos autóctones - em que os 
cães infectados contraíram a 
doença na cidade - e dois im
portados. Dos casos impor
tados, um dos cães veio de 
Agudos e o outro de um mu
nicípio do Mato Grosso do 
Sul. Outras quatro suspeitas 
de leishmaniose em animais 
estão sendo analisadas pela 
Unesp (Universidade Estadu
al Paulista) de Botucatu.

A Diretoria de Saúde está 
em estado de alerta. Lençóis 
Paulista nunca havia regis
trado um caso autóctone de 
leishmaniose. No ano passa
do, uma criança teve a doença, 
mas como não existiam ani
mais infectados no município, 
o caso foi considerado impor
tado. Em cidades vizinhas, a 
leishmaniose é detectada com 
freqüência. Em Agudos, por 
exemplo, três pessoas tiveram 
leishamaniose em pouco mais 
de um ano. Um idoso morreu 
vítima da doença. Na semana 
passada, um homem de 53 
anos passou seis dias inter
nado no Hospital Estadual de 
Bauru infectado pela leishma- 
niose. O medo da Diretoria de 
Saúde é de que a cidade venha 
registrar mais casos, inclusive 
em humanos.

"Em uma semana nós 
teremos os resultados. Se 
positivo, os animais serão 
sacrificados para não infec
tarem outros cães", explica 
a coordenadora de Saúde 
Comunitária de Lençóis Pau
lista, Cristina Consolmagno 
Baptistella. Os bairros da 
Vila Cruzeiro, Jardim Alvora
da, São João e Contente são 
as localidades com o foco 
da doença. Um outro bairro 
também foi atingido, mas a 
médica não quis informar o 
nome para não alarmar as 
pessoas. "É um bairro peque
no", afirma Cristina.

Segundo o vice-prefeito 
e diretor de Saúde, Norberto 
Pompermayer, a quantidade 
de casos é alarmante, mas 
ainda não deve ser classifi
cada como epidemia. Entre
tanto, Norberto lembra que 
a população deve ficar aten
ta às condições de limpeza 
das residências e terrenos.

Casos da doença 
são comuns em 
Agudos e Bauru

Há quase cem anos, 
trabalhadores que cons
truíam a estrada de ferro 
Noroeste do Brasil foram 
surpreendidos por uma 
estranha doença. Os do
entes eram acometidos 
de feridas, que atacavam 
inclusive os órgãos inter
nos. Era a leishmaniose, 
mas como não se tinha 
notícia da doença em ne
nhum  outro lugar, o mal 
ficou conhecido popular
mente como 'úlcera de 
Bauru'.

A cidade ainda conti
nua sendo um dos pon
tos de maior incidência 
da leishmaniose. Só neste 
ano, já foram confirma
dos 45 casos em hum a
nos. Sete pessoas morre
ram vítimas da doença. 
Os dados são da Secre
taria Municipal de Saú
de. Como o número de 
cães doentes também é 
grande, a secretaria não 
dispõe números relativos

"A leishmaniose é uma do
ença transmitida pelo mos
quito palha que se procria 
em materiais orgânicos, fezes 
de animais, restos de frutas 
e entulhos", explica Norber
to. O grande temor é que em 
seis meses a doença comece a 
aparecer em humanos. "Ten
do um mosquito palha e um 
cachorro, em breve vamos ter 
casos em humanos, por isso 
a população deve ficar aten
ta", diz o diretor.

A Diretoria de Saúde já 
está trabalhando para tentar 
combater a doença, mas por 
enquanto o transmissor ainda 
não foi encontrado. Os agen
tes do PSF (Programa Saúde 
da Família) também ajudam 
nas buscas, percorrendo ca
sas da região e observando os 
animais para ver se não estão 
com a doença. "Primeiro nós 
conversamos com o dono e 
damos um prazo de 10 dias 
para regularizar a situação. 
O caso de não cumprimen
to acarretará em multa de R$

aos animais.
Os moradores de Agu

dos também são vítimas 
da leishmaniose. No ano 
passado, um idoso mor
reu por causa da doença. 
Ele foi infectado pelo pró
prio cachorro. Outras duas 
pessoas foram infectadas 
pela doença em Agudos. 
Segundo informações da 
Diretoria de Saúde, entre 
os dias 2 e 8 de outubro 
um homem de 53 anos 
ficou internado no Hospi
tal Estadual de Bauru para 
tratar a doença. Ele é mo
rador no bairro São Vicen
te, mais conhecido como 
Taperão. Já está em casa 
e passa bem. O caso foi 
considerado autóctone. 
A Diretoria de Saúde de 
Agudos não dispõe do nú
mero de cães infectados.

Botucatu, Areiópolis e 
São Manuel estão livres 
da doença, de acordo 
com informações das di
retorias locais.

1.041,06", afirma a coordena
dora. Os principais sintomas 
da leishmaniose em animais 
são perda de peso e cresci
mento das unhas.

VACINA
Várias clínicas veteriná

rias de Lençóis Paulista e re
gião vendem vacina contra a 
leishmaniose. Mas além de 
não representar cura para 
a doença, a vacina pode ser 
uma armadilha para os cães. 
"O Ministério da Saúde não 
indica essa vacina, pois o cão 
vai ficar com uma sorologia 
positiva. Se detectado em 
análise também será necessá
rio sacrificar o animal. É im
portante dizer que a leishma- 
niose é uma doença que não 
tem cura", explica Cristina.

Algumas lojas de animais 
também vendem uma colei
ra que supostamente repele 
o mosquito palha. O custo é 
em torno de R$ 80 e o pra
zo de validade da coleira é de 
três meses.

Agentes de Lençóis colocam armadilhas para o mosquito palha, transmissor da leishmaniose

SINTOMAS DA LEISHMANIOSE

N O S  C Ã E S

Feridas nas orelhas e na face, perda de peso, crescimento 
de unhas e falta de apetite; o proprietário deve entrar em 
contato com a Diretoria de Saúde para fazer exame do 
animal.

E M  H U M A N O S

Os sintomas variam de acordo com o tipo da 
leishmaniose. No caso da tegumentar, surge uma 
pequena elevação avermelhada na pele que vai 
aumentando até se tornar uma ferida que pode estar 
recoberta por crosta ou secreção. Há também a 
possibilidade de sua manifestação se dar através de 
lesões inflamatórias no nariz ou na boca. Na leishmaniose 
visceral, ocorre febre irregular, anemia, indisposição, 
palidez da pele e mucosas, perda de peso e inchaço 
abdominal devido ao aumento do fígado e do baço.

C O M O  SE  P R E V E N IR

• Manter sempre a casa e o 
quintal limpos. O mosquito 
palha gosta de sujeira e 
umidade
• Usar telas de proteção nas 
portas e janelas e mosquiteiros 
nas camas para dormir
• Cuidar dos animais 
domésticos, pois eles podem 
ser hospedeiros do agente da 
doença
• Usar repelente
• Não ficar com partes do corpo 
expostos no início da manhã e 
final da tarde, horário em que os 
mosquitos atacam mais

d i a  d a s  c r i a n ç a s

Sara Nossa Terra faz festa no domingo
Pelo terceiro ano consecu

tivo, a comunidade evangélica 
Sara Nossa Terra, em Lençóis 
Paulista, realiza festa pelo dia 
das crianças, comemorado no 
domingo 12. O evento será 
no domingo 19, a partir das

13h. A realização é do Minis
tério de Crianças Arena Kids.

As atrações são os palha
ços, teatro de fantoches, pin
tura de rosto, escultura em 
bexigas, danças, piscina de 
bolinhas, pula-pula, cama

elástica, escorregador, além 
de muita pipoca e algodão 
doce. A festa terá ainda ani
mação da Cia de Teatro 'Leão 
de Judá' e Cia 'Atitude'. O 
evento será na rua Anita Ga- 
ribaldi, n° 608, Centro.

Ensino Médio (Coiegial Forte e Especiai) Pré-Vestibuiares

PREVE OBJETIVO
O MELHOR ENSINO DO INTERIOR

Matrículas Abertas
( 14) 3264-7726
LENÇÓIS PAULISTA - SP w w w .preve.com .br lPllÍ Í̂@UEÍfW©

http://www.preve.com.br


Dica para o final de semana? Sair 

com  os am igos ou fam ília e com er 

bem! Confira quem  seguiu a dica e 

esteve na Pizzaria Pramio, Toca do 

Pastel e Bolão Mix.

MODAS
Rua IgnácÍD Anselmo, 812 

F.: 32G3-D9GD - Lençóis Pta.
Rua Geraldo Pereira de Barros, 636 

F.: 3264-1920 - Lençóis Pta.

4]liiin‘iiscnríii AUmIcIo
1 S U P E R  PRO M O ÇÃ O

GAS. COMUM R $  2,43^

ÁLCOOL R $  1 ,24 ’

DIESEL R $  2 ,0 5 ’

P O ST O : 1 4 . 3 2 6 4 .9 6 6 S

SIIÜ3263-0337
RODÍZIO CASAL 

R$28

Ficou na mão. 
Ligue para nós!

Oficina especíalízadali
INJEÇÃO ELETRÔNICA, 
DIREÇÃO HIDRÁULICA 
AR CONDICIONADO, 

NACIONAIS[glMPORTADOS

Rua M inas Gerais, 85QJd. Cruzeiro 
F.:14.3263-6482

ICei.: 8124-61 H sL e n ç ó is  Pauiista

Projetos Residenciais e Comerciais 

Projeto para Corpo de Bombeiros 

Reguiarizações - Ampiiações 

Acompanhamento de Obras 

Avaiiações de imóveis 

Paisagismo - Layouts 

Orçamentos em Gerai

Ana Cláudia G. Varaschin
CREA:5062575169 

Ceiuiar;(14) 9651-3369
Rua Anita Garibaidi, 738 
Centro - Lençóis Paulista 
anaciaudiagv@ig.com.br

mailto:anaciaudiagv@ig.com.br

