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Região arrecada mais de três 
toneladas em donativos para SC
Frentes de arrecadação são lideradas pela Polícia Militar, prefeituras, Senais e igrejas; coleta continua durante a semana

Fernanda Benedetti

P O L I C I A

Mês de 
novembro 
registra 10 
roubos

A Polícia Militar regis
trou dez roubos no mês 
de novembro em Lençóis 
Paulista. Os assaltantes 
não perdoam e na lista 
de ocorrências estão esta
belecimentos comerciais 
e residências. No final de 
semana foram dois rou
bos. Ninguém foi preso. 
O primeiro assalto acon
teceu na noite da sexta- 
feira 28, numa residên
cia localizada no centro 
da cidade. O segundo 
roubo aconteceu no do
mingo 30. Dois homens 
armados entraram numa 
lan house e levaram R$ 
130. ►► Página A6
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Estado abre 
concurso 
para agentes

^  Página A2
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Doações dominam os corredores do Batalhão da Polícia Militar em Lençóis Paulista; flagelados ainda precisam de alimentos e água

Toda a região se mobilizou 
para ajudar as vítimas da chu
va em Santa Catarina. O resul
tado contabilizado até ontem 
era mais de três toneladas de 
alimentos, água e roupas arre
cadados em Lençóis Paulista, 
Macatuba, Agudos, Areiópolis, 
Barra Bonita, Borebi, Igara- 
çu do Tietê e Piratininga. Na 
maioria das cidades a arreca
dação continua pelo menos 
até amanhã. Em todo o Estado 
de Santa Catarina, 114 pessoas 
morreram em decorrência de 
enchentes. Milhares de famí
lias tiveram a casa destruída. A 
população de Lençóis Paulista 
já conseguiu arrecadar cerca de 
uma tonelada de alimento. So
madas as roupas e sapatos, são 
aproximadamente duas tone
ladas em doações, tudo entre
gue no Batalhão da Polícia Mi
litar. A arrecadação continua 
até amanhã. Em Macatuba, a 
campanha mobilizou a Polícia 
Militar, igreja católica, Prefei
tura, por meio da Assistência 
Social, Legião Mirim, rádio co
munitária SAM Vila Nova, As
sociação de Moradores do Bo- 
caiúva e conta com apoio do 
Senai.Segundo o comandante 
da PM, sargento Josué Francis
co da Silva, foram arrecadados 
dois caminhões e meio em 
alimentos, roupas, calçados e 
colchões. "Só de mantimentos 
arrecadamos meia tonelada", 
informa. Em Barra Bonita, o 
Rotary Club envia hoje um 
caminhão carregado com ali
mentos, roupas e outros utensí
lios que arrecadou em três dias 
de campanha. ►► Página A3
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O dom ingo foi de muita emoção no estádio municipal Archange- 
lo Brega, o Bregão, que recebeu as partidas da segunda-fase da 
6® Copa 1010/Grupo Lwart de Futebol. As equipes do Comercial, 
Areiópolis, Borebi e Palestra venceram os seus jogos e carimba
ram o passaporte para a fase final da competição. No domingo 
7, às 8h, o Comercial encara o Palestra, vice-campeão do Cam
peonato Amador 2008. Na partida de fundo, Areiópolis e Borebi 
revivem a final do ano passado. Na ocasião, Borebi foi campeão. 
Os jogos que acontecem no Bregão são mata-mata. Os vence
dores disputam a final no dom ingo 14, às 10h. ►► Página A7

Integrantes do MST desocuparam a fazenda Ponte Alta, mas permanecem na área da Tangará

DI SPUTA

Hoje tem 
gincana 
da Ascana

►► Página A2

C O M E R C I O

Lojas abrem até às 22h na sexta
Os comerciantes de Lençóis 

Paulista já estão preparados 
para as vendas de final de ano. 
A partir da sexta-feira 5, o co
mércio ficará aberto até às 22h. 
Durante todo o mês haverá ex-

A GU D OS

Sem-terra 
desocupam 
fazenda 
Ponte Alta

Continua tenso o clima em 
Agudos entre os integrantes 
do MST (Movimento dos Sem 
Terra), Polícia Militar, arren
datários de terra e um outro 
grupo que está tentando ocu
par fazendas na região, mas é 
ligado à Feraesp. No sábado, 
o MST desocupou a fazenda 
Ponte Alta. Ontem, os acam
pados na fazenda Tangará fo
ram informados pela Polícia 
Militar que precisam sair da 
terra, mas não se mostraram 
dispostos a isso. A PM diz 
que deve cumprir o mandato 
de reintegração de posse em 
10 dias. No final da tarde de 
sexta-feira 28, 20 famílias que 
fazem parte do grupo sem-ter- 
ra ligado à Feraesp ocuparam 
a fazenda Nossa Senhora de 
Fátima, localizada no distrito 
de Domélia, também em Agu
dos. ►► Página A5

pediente diferenciado. A rua 
XV de Novembro e a avenida 
25 de Janeiro já começaram a 
receber os enfeites natalinos. A 
rua XV fica fechada a partir de 
sexta-feira 5. ►► Página A2
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C O M E R C I O

Hora das compras
Lençóis Paulista se prepara para as vendas de final de ano; comércio abre até as 

22h a partir da sexta-feira 5 e rua XV de Novembro ficará fechada até o Natal
Fernanda Benedetti

Rua XV de Novembro, principal via de comércio de Lençóis Paulista, fica interditada para o tráfego de veículos a partir de sexta-feira

D a  Red aç ão

Os comerciantes de Len
çóis Paulista já estão prepara
dos para as vendas de final de 
ano. A rua XV de Novembro 
e a avenida 25 de Janeiro já 
começaram a receber os en
feites natalinos. Como tradi
cionalmente acontece, a rua 
XV fica fechada para o tráfego 
de veículos do dia 5 de de
zembro até depois do Natal. 
Já na avenida 25 de Janeiro, a 
via não será interditada.

Também a partir de 6 de 
dezembro o comércio de Len
çóis Paulista ficará aberto até 
às 22h. Durante todo o mês 
haverá expediente diferencia
do. No dia 7 e 21 de dezem
bro, domingo, o comércio vai 
funcionar das 10h às 17h para

CONFIRA OS HORÁRIOS

DE 1° A 4 DE DEZEMBRO - das 9h às 18h

DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA ENTRE 5/12 E 23/12 - das 9h às 22h

SÁBADOS DE 6/12 A 27/12 - Das 9h às 17h

DOMINGOS 7 E 21/12 - Das 10h às 17h

DOMINGOS 14 E 28/12 - Fechado

DIAS 24 E 31/12 - Das 9h às 17h

DIAS 25 E 26/12 - Fechado

DIAS 1° E 2/01 - Fechado

atender os consumidores que go 28, as lojas permanecem 
só têm tempo para fazer suas fechadas. Também não haverá 
compras nos fins de semana. expediente no dia 26 de de- 
No domingo 14 e no domin- zembro, após o Natal. No dia
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Projetos Residenciais e Comerciais 
Projeto para Corpo de Bombeiros 

Regularizações - Ampliações 

Acompanhamento de Obras 
Avaliações de Imóveis 
Paisagismo - Layouts 

Orçamentos em Geral

Ana Cláudia G. Varaschín
CREA:5062575169 

Celular: (14) 9651-3369
Rua Anita Garibaldi, 738 
Centro - Lençóis Paulista 
anaciaudiagv@ig.com.br
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Ascana promove 
gincana cultural hoje

A Ascana (Associação dos 
Plantadores de Cana do Mé
dio Tietê) realiza hoje o encer
ramento da Gincana Cultural 
Ascana. O evento está marca
do para as 8h30, no ginásio 
do Csec, Participarão desta 
festa nove escolas de Lençóis 
Paulista e mais de 600 alunos 
de oitavas séries.

A Gincana Cultural Asca- 
na foi desenvolvida em três 
fases. O concurso de Redação 
e o de Ação Social aconteceu 
dentro da sala de aula. A es
cola vai escolher a melhor Re
dação e o melhor projeto de 
Ação Social. No dia 2, aconte
ce a terceira e última etapa da 
Gincana, o 'Ascana Pergunta', 
que é um jogo de Perguntas e 
Respostas. Os alunos escolhi
dos pelas escolas vão disputar 
prêmios em dinheiro e somar 
pontos para a escola.

O aluno que ficar em

primeiro lugar no concurso 
de Redação ou de Ação So
cial ganha um notebook. O 
segundo colocado uma bici
cleta e quem ficar em terceiro 
nestas duas fases do projeto 
fatura um MP4. A escola do 
aluno campeão do concurso 
de Redação e Ação Social ga
nha um aparelho de DVD.

Já o aluno campeão do 
'Ascana Pergunta' embolsa R$ 
3 mil em dinheiro. O segundo 
colocado R$ 1 mil, e o tercei
ro, R$ 500. A escola campeã 
da Gincana Cultural Ascana é 
a que somar o maior núme
ro de pontos nas três fases da 
gincana. O prêmio é um no- 
tebook e um datashow,

O encerramento da Gin
cana Cultural Ascana terá 
cobertura da TV Preve. O pro
grama vai ao ar no sábado 6, 
das 15h às 16h, e no domin
go, das 10h às llh.

E MP RE GO

Secretaria da Educação contrata 11.749 agentes

1° e 2 de janeiro de 2009 as 
lojas estarão fechadas.

Entre os lojistas, a expecta
tiva é positiva e todos esperam 
um aumento nas vendas. Este 
ano, o comércio de Lençóis 
Paulista vai sortear uma mo
to zero quilômetro. O sorteio 
será no dia 23 de dezembro. 
Para participar, basta comprar 
nas lojas do comércio lenço- 
ense que participam da pro
moção e preencher o cupom.

Além da moto zero quilô
metro, a Acilpa (Associação Co
mercial e Industrial de Lençóis 
Paulista) também vai sortear 
20 vales-compras de R$ 250. E 
tem mais uma novidade. Este 
ano, a associação também fa
rá sorteio de 10 vales-compras 
de R$ 200 para os vendedores, 
como uma forma de incentivo.

Entre os dias 15 e 31 de 
dezembro estão abertas as ins
crições para o concurso públi
co da Secretaria de Estado da 
Educação de São Paulo, com 
11.749 cargos vagos de agente 
de organização escolar. Os in
teressados poderão se inscre
ver pela Internet, no site www. 
vunesp.com.br, mediante pa
gamento da taxa de R$ 18.

Para se inscrever, o candida
to deverá possuir ensino funda-

mental completo e ter conheci
mentos básicos de informática. 
O salário oferecido para o cargo 
é de R$ 654,86. A jornada de tra
balho é de 40 horas semanais.

A prova, composta de 80 
questões de múltipla escolha 
de Língua Portuguesa, Matemá
tica, Informática e Legislação, 
está prevista para 25 de janeiro. 
A realização se dará nos muni- 
cípios-sede das 91 diretorias de 
ensino do Estado de São Paulo.

M áxim a Q ualidade
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Gesto humanitário
Região arrecada mais de três toneladas de alimentos e roupas 

para famílias que estão desabrigadas em Santa Catarina

Da  r edação

A mobilização para ajudar a 
população de Santa Catarina, ví
tima da chuva, continua em to
da a região. Em Lençóis Paulista, 
Macatuba, Agudos, Areiópolis, 
Barra Bonita, Borebi, Igaraçu do 
Tietê e Piratininga as doações de 
alimentos já somam mais de três 
toneladas. Na maioria das cida
des a arrecadação continua pelo 
menos até amanhã. Em todo o 
estado catarinense, 114 pessoas 
morreram em decorrência de 
enchentes. Milhares de famílias 
tiveram a casa destruída.

A população de Lençóis 
Paulista já conseguiu arreca
dar cerca de uma tonelada de 
alimento. Somadas as rou
pas e sapatos, são aproxima
damente duas toneladas em 
doações, tudo entregue no 
Batalhão da Polícia Militar. 
"Todas as nossas salas foram 
consumidas com doações, is
so mostra como a população 
da nossa cidade é solidária. 
Foi um resultado muito posi
tivo", afirma comandante da 
Polícia Militar, capitão Alan 
Terra. As doações continuam 
até amanhã. "Agora nós temos

a preferência por alimentos 
não perecíveis e água. Nós re
cebemos muitas peças de rou
pa, por isso estamos fazendo 
esse pedido ã população".

A Legião Feminina tam
bém está ajudando no tra
balho. Trinta meninas estão 
organizando os produtos em 
caixas e pacotes para facilitar 
na distribuição.

O Senai (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial) 
de Lençóis Paulista é outra al
ternativa para fazer doações. 
Até agora foram cerca de 300 
quilos de roupas, produtos 
de limpeza, alimentos não 
perecíveis e 150 pares de cal
çados. "Continuamos com a 
arrecadação até quinta-feira. 
Os produtos serão enviados 
por carretas do Senai de São 
Paulo", afirma Eliete Bottan, 
assistente social da escola.

Em Macatuba, a campanha 
mobilizou a Polícia Militar, 
igreja católica, Prefeitura, por 
meio da Assistência Social, Le
gião Mirim, rádio comunitária 
SAM Vila Nova, Associação de 
Moradores do Bocaiúva e con
ta com apoio do Senai.

Segundo o comandante da

PM, sargento Josué Francisco 
da Silva, depois da divulgação 
da campanha, no domingo 30 
caminhões da prefeitura per
correram os bairros da cidade 
fazendo a coleta. No dia D da 
campanha foram arrecadados 
dois caminhões e meio em 
alimentos, roupas, calçados e 
colchões. "Só de mantimentos 
arrecadamos meia tonelada", 
informa sargento Josué. Um 
festival de dança beneficente 
realizado pela Companhia do 
Corpo, no sábado 29, arreca
dou 900 litros de leite longa 
vida. Metade das arrecadações 
devem ser destinadas para os 
flagelados de Santa Catarina.

Hoje, a partir das 17h, os 
caminhões realizarão nova co
leta pela cidade. "Recebemos 
muitas doações, mas ainda 
há necessidade de alimentos", 
afirma o sargento Josué. Quem 
quiser colaborar pode esperar 
o caminhão passar ou levar 
sua contribuição até o desta
camento da PM, localizado na 
rua São Paulo. A coleta termi
na amanhã. As doações serão 
entregues no Senai de Lençóis 
ou no comando da Polícia Mi
litar em Bauru.

Acima, voluntários trabalham em Macatuba; abaixo, alimentos e roupas arrecadados em Barra

D oações de Barra Bonita serão enviadas hoje
Em Barra Bonita, o Rotary 

Club envia hoje um caminhão 
carregado com alimentos, rou
pas e outros utensílios que ar
recadou em três dias de cam
panha em prol as vítimas das 
chuvas em Santa Catarina.

Ontem de manhã, o pre
sidente do Rotary, Marcelo 
Di Muzzio, divulgou o que já 
havia sido contabilizado pelos 
voluntários do clube de servi
ço até a noite do domingo. São 
1.100 litros de água, 380 litros

de leite longa vida, 40 latas de 
leite em pó, mil pacotes de bo
lacha, 200 quilos de alimentos 
diversos, 50 quilos de produ
tos de higiene pessoal, 700 
quilos de roupas e sapatos, 
seis colchões, 15 travesseiros e 
aparelho de tv. "Decidimos re
alizar essa campanha na noite 
da última quarta-feira. Então, 
em tão pouco tempo acho que 
conseguimos muita coisa", 
conta o presidente. "Inclusive 
teve uma mulher que doou

todos os móveis, roupas e 
aparelhos eletroeletrônicos da 
casa do pai que faleceu recen
temente. Isso nos sensibilizou 
demais", declara.

O Rotary agora se dedica 
em auxiliar o Clube das Acá
cias, de Barra Bonita, que deu 
início a campanha no fim de 
semana. Neide Monte, pre
sidente do clube, informou 
que a campanha está tendo o 
apoio de vários outros grupos 
voluntários. "Essa união vai

abranger muito mais pessoas 
e a ação tem que ser rápida", 
disse ela. As doações podem 
ser entregues em qualquer 
um dos quatro postos de 
combustíveis do grupo Masa 
ou na Rádio da Barra.

Em Agudos, a Polícia Mi
litar conseguiu arrecadar 46 
produtos de higiene, 11 calça
dos, 22 pacotes de diversos ali
mentos e 140 peças de roupa. 
Os policiais terminaram o tra
balho na tarde de ontem. Os

produtos serão enviados para 
Bauru e de lá seguem para San
ta Catarina. Areiópolis também 
continua com as arrecadações. 
Entre os materiais mais doados 
estão roupas e calçados.

A Polícia Militar de Borebi 
enviou na tarde de ontem os 
materiais para Lençóis Paulis
ta. Na lista da doação também 
foram priorizadas roupas.

Piratininga também con
seguiu uma boa arrecadação. 
Os postos de doação foram

centralizados na Base da 
Polícia Militar e na padaria 
Morilha. "Nós estamos com 
a metade de um caminhão 
cheio. As pessoas estão doan
do colchões, fraldas, galão de 
água e muitas roupas. É uma 
ação solidária que ajudará es
sas pessoas a se reerguerem", 
conta Claúdia Aparecida Fer
nanda Morilha, proprietária 
da padaria. Os materiais da 
cidade estão sendo entregues 
para o Batalhão de Bauru.

CMiJÕsoaDas
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E D I T O R I A L

Fenômeno solidário
CH A R G E

O

Rapidamente o Brasil se mo
bilizou para ajudar as vítimas 
de uma tragédia. De Norte a Sul 
do país, administrações públi
cas, polícia, igrejas, clubes de 
serviços, empresários e diversas 
outras entidades se organizam 
para arrecadar água, alimentos 
e roupas para as vítimas da en
chente em Santa Catarina.

Para se ter uma idéia do que 
representa essa mobilização, no 
último balanço da Defesa Civil, 
divulgado na noite de domingo 
30, foram totalizados 800 to
neladas de alimentos doados, 
além de um milhão de litros de 
água e 60 toneladas de roupas. 
Os produtos foram distribuídos 
em abrigos e diretamente na 
residência de pessoas atingidas 
pelas chuvas.

O número deve ser bem 
maior até o final da semana. É 
que muitas doações ainda não 
foram contabilizadas. E a cam
panha promete não cessar até o 
fim de semana.

Na região, o espírito solidá
rio tomou conta. Polícia Militar, 
Fiesp (Federação das Indústrias 
do Estado do São Paulo), por 
meio do Senai (Serviço Nacio
nal de Aprendizagem Indus
trial) e prefeituras encabeçam 
as campanhas. Mas entidades 
como clubes de serviço, Legião

Mirim, rádios comunitárias, 
igrejas, empresários e associa
ções de moradores, fizeram 
questão de dar sua parcela de 
contribuição. São toneladas de 
roupas e alimentos.

A chuva que caiu sem dar 
trégua -  e a previsão do tempo 
ainda assusta aquele Estado -  
deixou um rastro de destruição 
por onde passou. As causas da 
tragédia ainda estão em aberto. 
Seria um fenômeno em decor
rência do desrespeito do ho
mem à natureza? Não se sabe. 
Fato é que choveu demais e a 
destruição atingiu a todos, in
dependente de classe social.

O espírito solidário que 
tomou conta dos brasileiros é 
exemplar, e é comum estender 
a mão para ajudar quem pas
sou por uma situação difícil. As 
histórias das grandes catástrofes 
mostram isso. E a população que 
perdeu absolutamente tudo pre
cisa de apoio para recomeçar.

Aproveitando esse espírito 
solidário, é bom lembrar que 
o Natal se aproxima e com a 
data as campanhas para ajudar 
quem precisa de alimento, de 
roupa, de calçado. E em todos 
os lugares do Brasil tem gente 
precisando de algum tipo de 
ajuda. Não se pode esquecer de 
estender a mão a eles também.

A R T I G O

Reforma tributária, mas qual?
A rnaldo  Ja r d im

Nenhum tema usufrui de ta
manha unanimidade no Brasil 
quanto este. Se perguntarmos aos 
brasileiros sobre a necessidade e 
a conveniência de uma reforma 
tributária, a resposta uníssona 
será: somos a favor! O problema 
reside, exatamente, em qual re
forma que será feita, a quem be
neficia, que mudanças acarretará 
e como será implementada.

O senso comum diz: uma 
reforma tributária deveria ser
vir para simplificar os procedi
mentos, diminuir o número de 
impostos, taxas e contribuições, 
favorecendo, assim, a vida do 
contribuinte e do cidadão; fazer 
com que a nossa carga tributá
ria, que é uma das maiores do 
mundo, seja reduzida e as con
trapartidas na qualidade dos ser
viços públicos de fato ocorram; 
imagina-se também que ela 
poderia ser distributiva, ou seja, 
que mais pessoas pagassem me
nos e não como é hoje, concen
trada; que pudéssemos ampliar 
a tributação sobre o patrimônio 
e a renda e diminuir a taxação 
sobre o salário. Porém, estas 
unanimidades foram preteridas 
no dia-a-dia do debate concreto 
entre os parlamentares.

Quando fui indicado para 
integrar a Comissão Especial 
que agora, nesta Legislatura, 
discute o tema, não me limitei 
a simplesmente acompanhar o 
debate que ocorria no âmbito 
da Câmara dos Deputados. Em 
conjunto com o deputado es
tadual Vitor Sapienza, também 
do PPS, organizamos um ciclo 
de debates na capital paulista, 
que reuniu especialistas com 
diferentes visões, mas com dis
cursos que seguiram na mesma 
linha, sempre contrários.

A Comissão Especial discute 
um relatório apresentado pelo 
deputado federal Sandro Mabel 
(PR-GO). Do meu ponto de vista, 
esta proposta de reforma não ca
minha no sentido da simplifica
ção, além de abrir perigosamente 
a possibilidade de aumento da 
carga tributária. Tudo isso, num 
momento em que uma crise glo
bal, que era financeira, já chegou 
na economia real, trazendo con- 
seqüências para o País.

Por tudo isso, é que estou 
me guiando pelo princípio da 
cautela, sendo cuidadoso para 
evitar que o ruim possa ficar 
ainda pior. O que seria pior? To
mar decisões que possam cau
sar danos irreversíveis à respon
sabilidade compartilhada entre 
União, Estados e Municípios -  
os princípios federativos. Fazer 
com que algumas renúncias de 
arrecadação custem muito caro 
e que os ajustes propostos, co
mo a unificação de alíquotas 
como a do ICMS, pudessem ter 
efeito contrário, tornando ain
da mais complexo o já intrinca
do sistema tributário nacional, 
pois ao invés de simplificar e re
duzir, pode acabar aumentando 
a carga tributária.

Enquanto isso, o relator da 
matéria, em recente entrevista, 
fala de barganhas na negocia
ção política para aprovar o tex
to, aumentando ainda mais a 
insegurança sobre possíveis al
terações futuras. Por isso, neste 
debate pretendo me guiar pela 
cautela, de quem sabe que ati
tudes precipitadas podem cus
tar muito alto ao cidadão, ao 
contribuinte e ao Brasil.

Arnaldo Jardim é deputado 
federal e membro da Comissão 
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P O V O

Terceira Coluna
VIAG EM

Logo que o vereador Ma
noel dos Santos Silva (PS
DB), o Manezinho, deixou 
a última sessão ordinária 
da Câmara de Vereadores de 
Lençóis Paulista, na noite de 
ontem, embarcou para Brasí
lia. Ele foi acompanhado do 
vereador Claudemir Rocha 
Mio (PR), o Tupã, e do re- 
cém-eleito, Ailton Rodrigues 
de Oliveira (PTB), o Juruna.

VERBAS
Manezinho e Tupã vão 

em busca de verbas para o 
município. Na lista, pedido 
de emendas para a miniu- 
sina de óleo diesel, pedido 
feito para o presidente da 
Câmara Federal, Arlindo 
Chinaglia (PT), mais uma 
unidade do PSF (Programa 
Saúde da Família) e verbas 
para recape. Sem se importar 
com partidos, os vereadores 
vão buscar verbas com de
putados do PT, PC do B, PV, 
entre outras legendas.

VO TAÇÃO
Por falar em sessão legisla

tiva, ontem a pauta para aná
lise dos vereadores contava 
com 16 projetos. Alguns para 
serem votados em primeira 
e outros para serem votados 
em segunda e última vota
ção. O polêmico projeto de 
resolução que prevê um au
mento de 50% para os verea
dores não constava da pauta 
distribuída à imprensa.

AUM ENTO
Mas, não estar na pauta 

não quer dizer que o projeto 
não vai entrar em discussão. 
Na semana passada, o proje
to de resolução de autoria da 
Mesa Diretora também não 
estava na pauta. Entrou na 
surdina, mas não foi votado 
porque o vereador Edson Fer
nandes (PT), que faz parte da 
Mesa, questionou o porquê 
ele não foi consultado.

DERRUBADA
Na pauta constam a der

rubada do veto do prefeito 
José Antonio Marise (PSDB) 
a dois projetos de autoria do 
Legislativo. Um é o que cria 
novos cargos na Câmara e o 
outro é o que proíbe o uso 
de capacetes e gorros em lo
cais públicos.

FÉRIAS
O prefeito de Lençóis 

Paulista, José Antonio Ma- 
rise (PSDB), tirou uma se
mana de férias e viajou com 
a esposa Joana para o lito
ral nordestino. Marise foi 
recarregar as baterias para 
efetivar o processo de tran
sição e pensar com calma se 
vai integrar e em que função 
o governo de Izabel Cristina 
Campanari Lorenzetti (PS
DB), a Bel.

TAMBÉM
Quem também tirou 

uns dias para recarregar as 
energias foi o prefeito ree
leito de Macatuba, Coolid- 
ge Hercos Júnior (PMDB). 
Ele viajou na quarta-feira 
26 com a esposa Márcia e 
foi conhecer a terra dos tan
gos argentinos. Na volta, 
promete intensificar ainda 
mais as ações do governo.

SENTENÇA
A juíza eleitoral de São 

Manuel, Érica Cristina Fi
gueiredo, ainda não deu a 
sentença no processo que 
pede a cassação do mandato 
do prefeito reeleito de Arei- 
ópolis, José Pio de Oliveira 
(PT), o Peixeiro. Muitas tes
temunhas já foram ouvidas, 
mas a decisão ainda não tem 
data para sair.

CARREATA
A pacata Areiópolis viveu 

dias de turbulência com uma 
carreata que circulou pela ci
dade após o depoimento de 
uma testemunha. Uma mu
lher procurou o Ministério 
Público, disse que recebeu 
Peixeiro em sua casa no mês 
de setembro e que teria si
do informada que ganharia 
um lote. Isto foi motivo de 
festa para a oposição lidera
da por Amarildo Fernandes 
(PSDB), candidato derrota
do e autor da ação que pede 
a cassação de Peixeiro. Até 
carreata teve.

DEFESA
Porém, os advogados de 

Peixeiro protocolaram uma 
defesa alegando que a mu
lher poderia não ter falado 
a verdade em juízo. Isto por
que as datas informadas pela 
denunciante não batem com 
os cadastros da Prefeitura.

DIPLO M AÇÃO
Com tanta polêmica, a 

Justiça Eleitoral ainda deve 
demorar um pouco mais 
para se pronunciar. Até lá, a 
diplomação de Peixeiro per
manece marcada para o dia 
18 de dezembro.

TAMBÉM
A diplomação da prefeita 

eleita de Lençóis Paulista, Iza- 
bel Cristina Campanari Lo- 
renzetti (PSDB), a Bel, tam
bém está marcada. Mesmo 
com os processos que o can
didato derrotado Ailton Ti- 
pó Laurindo (PV) insiste em 
manter. A ação de abuso de 
poder econômico foi julgada 
improcedente na semana pas
sada, mas Tipó já recorreu.

RECURSO
Durante as atividades em 

comemoração aos 100 anos 
do Hospital de Agudos, no úl
timo sábado, o subsecretário 
da Casa Civil, Rubens Cury, 
anunciou a destinação de 
mais R$ 300 mil para o mu
nicípio. A verba será utilizada 
para a conclusão do asfalta- 
mento do Parque Pampulha.

CIDADÃO
Cury, que é médico e já 

foi prefeito de Pederneiras, 
hoje é um dos homens de 
confiança do governador de 
São Paulo, José Serra (PS
DB). Ele também recebeu o 
título de cidadão agudense.

REGRESSIVA
O prefeito de Agudos, Jo

sé Carlos Octaviani (PMDB) 
disse que tem gente contan
do os dias para sua saída da 
prefeitura. Segundo ele, es
tão dizendo que ontem foi o 
primeiro dia do último mês 
dele na prefeitura. Octaviani 
foi prefeito da cidade por 
oito anos. Em seu lugar en
tra outro Octaviani, seu so
brinho Everton, também do 
PMDB.

ANIVERSÁRIO
A sessão de ontem da 

Câmara de Vereadores de 
Agudos foi especial para o 
presidente do Legislativo, 
Nelson Assad Ayub (PP). Os 
vereadores deram os cumpri
mentos pelo seu aniversário. 
Ao final da sessão cantaram 
parabéns para o Querido.

"Acho muito importante 
o que o pessoal da nossa 
região está fazendo pelas 
pessoas de Santa Cata
rina. Temos que ajudar 
mesmo e também vou 
fazer minha parte"

Simone Pereira, caixa

"Está todo mundo sen
sibilizado com o que 
está acontecendo e acho 
importante a gente fazer 
nossa parte. O  brasileiro 
mais uma vez mostra que 
é um povo solidário"

Paulo Oliveira, 
encarregado de vendas

"É um ajudando o outro 
e tem que ser assim. Está 
todo mundo com o espíri
to de ajudar e colaborar. 
E  as coisas não podem 
ser para amanhã, é tudo 
para hoje"

Marcelo Mazolim, 
vendedor

FRASE

"Agora nós 
temos a pre
ferência por 
alimentos 
não perecíveis 
e água. Nós 
recebemos 
muitas peças 
de roupa, por 
isso estamos 
fazendo esse 
pedido à po
pulação"

Capitão Alan Terra,
comandante da Polícia Militar, 

sobre as doações para os 
flagelados de Santa Catarina

PARA PENSAR

"Nada tão fácil 
nem tão útil co
mo escutar mui-

Na tarde de ontem, funcionários da prefeitura de Lençóis trabalhavam no recape de várias ruas no Jardim 
João Paccola. A rua José Antonio Blanco foi uma das ruas contempladas com o tapa-buracos no bairro.

f fto com atenção
Luís Vives
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Na pressão
No final de semana, MST cumpriu determinação judicial e 

saiu da fazenda Ponte Alta; ontem, terminou o prazo para a 

saída da fazenda Tangará, mas não houve desocupação

Com a desocupação da fazenda Ponte Alta, Tangará tem mais de 500 famílias acampadas

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

Continua tenso o clima em 
Agudos entre os integrantes do 
MST (Movimento dos Sem Ter
ra), Polícia Militar, arrendatá
rios de terra e um outro grupo 
que está tentando ocupar fa
zendas na região, mas é ligado 
à Feraesp (Federação dos Em
pregados Rurais Assalariados 
do Estado de São Paulo). No 
sábado, o MST cumpriu deter
minação judicial e desocupou 
a fazenda Ponte Alta. Ontem, 
os acampados na fazenda Tan- 
gará foram informados pela 
Polícia Militar que precisam 
sair da terra, mas não se mos
traram dispostos a isso. A PM 
diz que deve cumprir o man
dato de reintegração de posse 
em 10 dias.

O comandante da PM na 
região, capitão Alan Terra, dis
se que a polícia vai monitorar 
o local. "A desocupação pode 
demorar mais tendo em vista 
o recesso do Judiciário que se 
aproxima", explica.

Segundo Claudete Pereira

de Souza, integrante da direção 
estadual do MST, a intenção 
dos sem-terra não é o confron
to e sim o diálogo. "Nós quere
mos a negociação com o Incra 
(Instituto Nacional de Coloni
zação e Reforma Agrária), tam
bém insistimos em uma audi
ência com prefeito de Agudos 
para resolver essa situação e 
vamos permanecer na luta", 
afirma. Segundo ela, os poli
ciais se comprometeram em 
avisar o dia da operação para 
evitar mais problemas durante 
a desocupação da área.

A assessoria de comunica
ção do Incra informou que o 
processo de desapropriação 
da fazenda Tangará se encon
tra em fase de licenciamento 
ambiental. Para que o assenta
mento seja efetivado, é preci
so que o prefeito José Carlos 
Octaviani (PMDB) concorde 
com a proposta.

No final da tarde de ontem, 
Octaviani disse que deveria 
se reunir com representantes 
do MST ainda nesta semana. 
Mas, deixa claro que não gosta

da idéia de um novo assenta
mento. O município já abriga 
o acampamento Maraci.

A fazenda Tangará tem cer
ca de 400 hectares e tem sua 
área ocupada por plantação 
de cana-de-açúcar. A ocupa
ção aconteceu no dia 19 de 
novembro por cerca de 200 
famílias. Ontem, os acampa
dos em Ponte Alta foram para 
a Tangará. Com isso, a fazenda 
abriga cerca de 500 famílias de 
sem-terra.

Apesar das negociações 
e da ação da justiça, os inte
grantes do MST prometem 
novas invasões. "Nós vamos 
continuar ocupando essas 15 
áreas que foram vistoriadas 
e dadas como improdutivas 
pelo Incra e que os canaviei- 
ros resolveram arrendar para 
plantar cana. Então, nós pedi
mos a desapropriação dessas 
terras para que a gente possa 
fazer o assentamento dessas 
famílias e que elas possam 
produzir alimentos de fato e 
não só madeira e cana", com
pleta Claudete.

Ocupação da Feraesp 
gera conflito com MST

No final da tarde de 
sexta-feira 28, 20 famílias 
que fazem parte do grupo 
sem-terra ligado à Feraesp 
(Federação dos Empregados 
Rurais Assalariados do Esta
do de São Paulo) ocuparam 
a fazenda Nossa Senhora de 
Fátima, localizada no distri
to de Domélia, também em 
Agudos. Segundo um  dos 
integrantes da entidade li
gada à CUT (Central Única 
dos Trabalhadores), que se 
identificou apenas com 'La- 
ércio Sem-Terra', a ocupação 
foi pacífica até que cerca de 
30 sem-terra interceptaram 
o grupo.

"O MST alegou que devido

à existência de uma medida 
cautelar, caso nós ocupásse
mos a fazenda eles poderiam 
ser prejudicados. Os ânimos 
já estavam fervendo e para 
evitar o conflito de trabalha
dores nós decidimos deixar a 
área", explica Laércio.

Por causa do desenten
dimento, o grupo da Fera- 
esp desocupou a fazenda 
em Domélia. A reportagem 
do jornal O ECO apurou 
que a fazenda ocupada pela 
Feraesp fica próxima a um 
assentamento do MST, lo
calizado na fazenda Maraci, 
em Agudos.

A previsão é de que os 
membros da Feraesp voltem

a ocupar a área em aproxima
damente uma semana, após 
uma negociação entre a di
reção dos grupos para evitar 
novas desavenças.

AGUDOS

Vereadores 
fixam tarifa 
de iluminação 
pública

Na penúltim a ses
são do ano da Câmara 
Municipal de Agudos, 
realizada na m anhã de 
ontem, três projetos 
de autoria do Execu
tivo foram aprovados 
em regime de urgên
cia e por unanim ida
de. Entre eles estava a 
proposta de lei que vi
sa estabelecer um  va
lor único para a tarifa 
de ilum inação públi
ca. Depois de sancio
nada pelo prefeito, to 
dos os moradores da 
cidade deverão con
tribuir m ensalmente 
com R$ 6 para m an
ter ilum inadas as ruas 
do município. Quem 
consome menos de 50 
kW/h de energia irá 
continuar isento da 
taxa.

A forma como os 
devedores deste e de 
outros tributos m uni
cipais serão notifica
dos tam bém  foi alte
rada por outro proje
to de lei votado nesta 
sessão. Além de no
tificar pessoalmente, 
o município tam bém  
poderá fazer a notifi
cação através de edital 
que será afixado na 
prefeitura ou publica
do em qualquer órgão 
de imprensa local, ou 
no órgão oficial do 
Estado.

O  últim o projeto 
aprovado pelos verea
dores de Agudos trata 
de denom inação da es
cola de ensino funda
mental que está sendo 
construída no Parque 
Pampulha. O  prefeito 
José Carlos Octavia- 
ni (PMDB) sugeriu o 
nom e de seu pai, José 
Octaviani Filho para a 
escola. O  projeto veio 
assinado por todos os 
vereadores. Emocio
nado, o vereador Au- 
ro Octaviani (PMDB), 
que tam bém  é irmão 
do prefeito, agradeceu 
a todos, em nom e da 
família, pela aprova
ção do projeto. Já o 
prefeito eleito, Erver- 
ton Octaviani (PMDB) 
é neto do hom enagea
do. Nenhum a indica
ção ou requerim ento 
foi apresentado du
rante a sessão.

v in c e n z o
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Vereadores vão 
entrar em recesso 
paralamentar

Han nego! Nem 
tudo que reluz é 
ouro! Foram 
com emorados 
os 100 anos 
do hospital de 
Agudos e em 
grade estilo!
Parecia uma 
festa ára
be no de
serto! Foi 
in s ta lad a  
uma enor
me tenda 
e cercado 
por pal- 
m e i r a s !
Parecia um
oásis e cheia __
de brimos!

Estiveram pre
sentes os brimos Pedro 
Phodias, Rubens Curi, 
Samir Salmen, Nelsinho 
Ayub, Fuéd Salmen, Jorge 
Ayub, alem da milícia car- 
liban comandada por Ozé- 
damuladen! Faltou uma 
dança do ventre!

O Morandini falou para 
o Curi que o projeto Cura 
é uma Loucura! Que dívi
da! Foi tanta empolgação 
que o doutor Samiiir che
gou a beijar a cabeça do 
Nelsinho por três vezes! 
O Curi tem a cara do Bin 
Laden! Faltou um camelo 
na tenda! E o monumento 
foi inaugurado com placas 
comemorativas colado na 
caixa d'água. E tem que 
tomar cuidado para não 
ir tudo por água abaixo! 
Tinha até um contra regra 
que pedia a todo instante 
para que batessem palmas! 
O contra regra matador de 
formiga do hospital! Nin
guém entendeu até ago
ra a mensagem do Pedro 
Phodias! Chegou a falar

em aramaico! 
Dizem que 

o Pho
dias é o 

maior pé 
frio de Bau

ru, quem ele 
apóia perde! 

Agora Coube 
ao Caio ter esse 
previlegio!

Lençóis! Ve
readores fazem 
à última sessão 
espírita do ano! 
Dizem que estão 
muito exaustos 

e irão descansar 
no recesso para

lamentar! E que
rem aumentar os salá

rios para cinco paus, pode? 
Ganharam aparelhos de 
ar-condicionado agora os 
vereadores irão ficar fres
quinhos!

Olha só Lençóis, Agu
dos e Macatuba perderam 
o selo verde! Que pena. 
Bom, mas tem gente que já 
perdeu o selo roxo há mui
to tempo! Ahahaahaha!

Já foi montada a casa 
do papai Noel em Agunis- 
tão! Tem até um portal lá 
no alto da vila Honorina! 
Espero que os vândalos 
não pensem em ir pichar 
e honorinar no local! A 
casinha com o portal tem 
asfalto, água encanada 
chega a causar inveja aos 
moradores do Santa Cân
dida e Pampulha! As ruas 
centrais já estão cheias de 
veadinhos! É época dos 
bambis!

Vou furando e viva a 
Paulistinha que veste o 
doutor Durva que cuida 
da glicemia! E o Nersinho 
que aniversariou ontem! 
Queriduuu!

MODELO
ASTRA SEDAN

CORSA CLASSIC SEDAN
CORSA CLASSIC LIFE

KADETT GL
CORSA SEDAN GLS

ZAFIRA ELITE
OMEGAGLS

ASTRA HB 4P CONFORT
CORSA SEDAN CLASSIC

VECTRA GLS
ASTRA GLS

S10 2.5 S 4X4
CORSA CLASSIC SEDAN

RANGER XL B
GOL 1.0 4P
PARATI 16V

SAVEIRO 1.8
FOX 1.0 2P

GOL 1.0 COPA
VOYAGE GL

GOL 1.0
QUANTUM 2000 MI EVID.

GOL 1000

ANO
2002/2003
2002/2003
2004/2005
1996/1997
1997/1997
2004/2005
1997/1997
2004/2005
2003/2004
1998/1998
1999/1999
1999/2000
2002/2003
1997/1997
2004/2005
1998/1999
2001/2001
2007/2008
2006/2006
1995/1995
2005/2006
1998/1998
1995/1996

COR
AZUL
AZUL

BRANCA
VERMELHA

AZUL
BEGE
PRETA
PRATA

BRANCA
PRATA

BRANCA
BRANCA
PRATA
PRETA
PRATA
CINZA

BRANCA
PRETA
PRATA
CINZA
PRATA
VERDE
BEGE

OPCIONAIS
COMPLETO 

TRAVA 
AR COND 

VIDRO + TRAVA
_______________ □ ________________

BÁSICO

MODELO ANO COR OPCIONAIS
UNO MILLE EX 1999/1999 BRANCO

PALIO ELX 2001/2001 CINZA
XR 250 TORNADO 2002/2002 AZUL
XSARA PICASSO 2003/2004 PRETA
AUDI A3 1.8 4P 2001/2001 PRATA

CG 150 TITAN KS 2004/2004 VERMELHA 500,00 + 24 PARCELAS DE 250,00
CG 150 TITAN ES 2005/2006 PRETA 500,00 + 24 PARCELAS DE 300,00
CG 150 TITAN KS 2004/2005 PRETA 500,00 + 24 PARCELAS DE 270,00
CG 150 TITAN KS 2007/2007 AZUL 1000,00 + 24 PARCELAS DE 300,00
CG 150 TITAN ES 2004/2005 AZUL 500,00 + 24 PARCELAS DE 250,00

GOL ROLLING STONES 1995/1995 BRANCA 3.000,00 + 36 PARCELAS DE 450,00
VOYAGE GL 1995/1995 CINZA 3.000,00 + 36 PARCELAS DE 450,00
KADETT GS 1996/1997 VERMELHO 4.000,00 + 36 PARCELAS DE 450,00
UNO MILLE 1999/1999 BRANCA 3.000,00 + 36 PARCELAS DE 450,00

VECTRA GLS 1994/1994 CINZA 4.000,00 + 36 PARCELAS DE 450,00
QUANTUM 2000 MI EVID. 1998/1998 VERDE 4.000,00 + 36 PARCELAS DE 550,00

PARATI 16V 1998/1999 CINZA 5.000,00 + 36 PARCELAS DE 550,00
PALIO EL 1996/1997 AZUL 4.000,00 + 36 PARCELAS DE 520,00

OMEGA GLS 1997/1997 PRETA 5.000,00 + 36 PARCELAS DE 550,00
CORSA SEDAN GLS 1997/1997 AZUL 5.500,00 + 36 PARCELAS DE 550,00

CG 125 TITAN KS 2001/2001 PRATA 500,00 + 24 PARCELAS DE 150,00
NXR 150 BROS ESD 2007/2007 PRETA 2.500,00 + 24 PARCELAS DE 300,00

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

mailto:VICENZO@LPNET.COM.BR


ROUBOS

Índice do crime
Lençóis Paulista termina mês com 10 roubos, mulher perde mais de R$ 5 mil; 

Polícia Militar segue em alerta e pede que população denuncie suspeitos

Fernanda Benedetti

Gab riela  D o n a t to

O mês de novembro soma 
10 roubos. Assaltantes não 
perdoam nada e na lista de 
ocorrências estão estabeleci
mentos comerciais e residên
cias. Segundo o comandante 
da Polícia Militar na região de 
Lençóis Paulista, capitão Alan 
Terra, o total de assaltos passa 
da normalidade. "Estamos em 
estado de alerta. Nós prepara
mos diversas ações preventi
vas para conter o índice como, 
por exemplo, o patrulhamen- 
to nas ruas", afirma Terra. No 
final de semana foram dois 
roubos. Ninguém foi preso.

O primeiro assalto aconte
ceu na noite da sexta-feira 28, 
numa residência localizada no 
centro da cidade. Por volta das 
19h30, a proprietária estava 
chegando em casa quando foi 
abordada na garagem por um 
homem de estatura baixa, ma
gro e moreno. Ele estava enca- 
puzado e armado de revólver. 
O homem anunciou o assalto 
e pediu para a mulher entregar 
a bolsa. A vítima, dentro do 
carro, desconfiou que a arma 
fosse de brinquedo e se negou 
a entregá-la. Na recusa, outro

homem, alto, magro, more
no e também encapuzado, 
portando uma arma também 
aparentemente de brinquedo, 
invadiu a garagem e bateu no 
vidro do carro.

O ladrão começou a chutar 
o veículo e mandou a mulher 
entregar a bolsa. A vítima en
tregou a bolsa para os assal
tantes, que fugiram em segui
da. Foram levados R$ 3,4 mil 
em notas, R$ 2 mil em che
ques, talões de cheques, car
tões de débito e documentos 
pessoais. Segundo o boletim 
de ocorrência, os homens fu
giram num Gol branco, placas 
de Lençóis Paulista.

O segundo roubo aconte
ceu na madrugada do domin
go 30. Dois homens armados 
entraram numa lan house, lo
calizada no Parque Rondon. 
Os homens trancaram o fun
cionário do estabelecimento 
dentro do banheiro e levaram 
R$ 130. Segundo Terra, a po
pulação deve colaborar de
nunciando suspeitos. "Os rou
bos e furtos têm ligação com 
o tráfico. As pessoas devem 
denunciar para nós conseguir
mos sanar esse problema", 
afirma Terra.

BAR RA  BONITA

Assaltante mobiliza ação conjunta
Seria uma ocorrência cor

riqueira senão fosse pela mo
bilização que o assaltante cau
sou. No sábado 29, por volta 
das 8h30, a Polícia Militar de 
Barra Bonita recebeu uma de
núncia de que um homem ha
via furtado uma bicicleta. Em 
patrulhamento, os policiais 
avistaram o assaltante na pon
te Campos Salles. Em fuga, o 
homem passou pela avenida 
Rosa Zanella Petri, centro, dei
xou a bicicleta e 11 gramas de 
maconha na rua.

Em seguida, pulou no rio

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA DO PAPEL 
CELULOSE E PASTA DE MADEIRA PARA PAPEL E PAPELÃO DE 

LENÇÓIS PAULISTA E BAURU

EDITAL CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital, ficam convocados todos os associados deste Sindicato, 
quites e em pleno gozo de seus direitos sociais, para participarem da Assem
bléia Geral Ordinária, que será realizada no dia 05 de Dezembro de 2008, ás 
15h00min em primeira convocação, na sede desta Entidade, sito à Rua XV 
de Novembro, 581 -  Centro -  1°andar -  sala 11 -  Lençóis Paulista -  SP, para 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

a) Leitura, discussão e votação da Ata da Assembléia anterior;
b) Leitura, discussão e votação da Previsão Orçamentária para o exercício de 
2008, bem como o Parecer do Conselho Fiscal

NOTA: De acordo com os Estatutos e a lei vigente, será pelo sistema alter
nativo de escrutínio secreto ou aclamação. E não havendo número legal de 
associados para a realização da referida Assembléia, a mesma será realizada 2 
(duas) horas após, ou seja, às 18h00min, com qualquer número de associados 
presentes.

Lençóis Paulista, 28 de Novembro 2008.
Silvio Domingues de Oliveira 

Presidente

O capitão Alan Terra pede para a população denunciar suspeitos

Tietê. A PM requisitou ajuda da 
Marinha. No barco, os policiais 
seguiram em perseguição. A 
Polícia Ambiental também foi 
mobilizada. Os policiais encon
traram o homem escondido em
baixo de igarapés. O assaltante 
foi encaminhado ao pronto-so
corro com início de hipotermia.

Medicado, o rapaz foi para 
a delegacia e contou onde ha
via escondido uma máquina 
registradora que furtou há dois 
dias. A droga e os objetos foram 
apreendidos. O caso foi regis
trado como furto e apreensão.

NOTAS POLICIAIS

HERÓIS
Um recém-nascido, 

com 37 dias, foi salvo por 
soldados da Polícia Mi
litar de Igaraçu do Tietê. 
A ocorrência aconteceu 
na manhã de ontem, por 
volta das 10h, na rua An
tônio Magosso, no Jardim 
da Acácias. A criança havia 
engasgado com medica
ção. Desesperada, a mãe 
do menino pediu ajuda 
para uma vizinha que cha
mou a PM. Os polícias 
chegaram na casa e encon
traram o menino desfale
cido. Foi iniciada a massa
gem cardíaca. Na viatura, 
em direção ao hospital, os 
soldados conseguiram rea
nimar o bebê.

a t r o p e l a m e n t o

Dois motociclistas atro
pelaram um homem de 46 
anos e fugiram sem prestar 
socorro. A ocorrência acon
teceu na madrugada do sá
bado 29, na avenida Padre 
Salústio Machado, no jar-

dim Ubirama. Segundo o 
boletim de ocorrência, os 
dois motociclistas estavam 
empinando as motos quan
do bateram na vítima. Eles 
chegaram a cair, mas fugi
ram sem prestar socorro. 
O homem teve fraturas nas 
pernas e corre risco de ficar 
cego. Até a tarde de ontem 
ele estava na UTI (Unida
de de Terapia Intensiva) do 
Hospital Nossa Senhora da 
Piedade.

CUECA
Polícia Militar aprende 

menor com drogas no Jar
dim Sant'Ana. A ocorrência 
aconteceu na tarde do sába
do 29. Em patrulhamento, 
a PM localizou o adoles
cente de 17 anos em atitu
de suspeita. Com ele foram 
encontrados oito papelotes 
de maconha e um de crack. 
A droga estava escondida 
na cueca. O adolescente foi 
encaminhado à delegacia e 
entregue aos cuidados do 
Conselho Tutelar.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO ALTERAÇÃO 1 CONTRATO 111-2007 (Origináiio Pregão 
15-2007) FINALIDADE: prorrogar a vigência do contrato até 31/12/2008 e aditar o Contrato Inicial em 
referência para acrescer em 11% o valor inicial do contrato, o que equivale a R$ 6.138,00. CONTRA
TANTE: Município de Macatuba. CONTRATADO: EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR LTDA- 
ME. OBJETO (do contrato): contratação de serviços de divulgação e publicidade dos atos oficiais da 
prefeitura. FUND. LEGAL: Art. 57, § 1°, IV, e Art. 65, § 1° da Lei 8666/93. ASSINATURA: 26.11.08. 

COOLIDGE HERCOS JUNIOR 
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

FOLHA DE VOTAÇÃO DA CIPA 
GESTÃO 2009

Em atendimento ao disposto no item 5.40 da norma regulamentadora n° 5, alte
rada pela portaria n° 8 de 23 de Fevereiro de 1999, da SSST/MTE informamos 
que compareceu para votar 1.041 (um mil e quarenta e um) servidores da Pre
feitura Municipal de Lençóis Paulista, sendo que as cédulas de votação e a lista 
de presença da eleição encontram-se arquivadas e que as demais informações 
constam de ata de Eleição dos Representantes dos Servidores na CIPA.

Lençóis Paulista, 27 de novembro de 2008.
FÁBIO JOSÉ ESGUÍCERO KAREN CRISTIANE GOMES CASSINI 
PRESIDENTE DA MESA SECRETÁRIA DA MESA

Publicado no jornal O Eco, no dia 2 de Dezembro de 2008. 
Na página A6. Valor da publicação R$ 51,81.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 157/2008 -  Processo n° 279/2008 
Objeto: registro de preços para a aquisição de carteira escolar -  Tipo: 
Menor preço Item -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 
12 de dezembro de 2008 às 10:00 horas -  O edital encontra-se dispo
nível 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, 01 de dezembro de 2008.
JÚLIO ANTÔNIO GONÇALVES 

Diretor de Suprimentos

COMUNICADO
O GRUPO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA TORNA PUBLICA
A Relação de estabelecimentos que receberam Licença de Funciona
mento para exercício de suas atividades profissionais no mês de No
vembro de 2008, com validade de 1(um) ano, estabelecimentos que re
ceberam Cadastro por tempo indefinido e estabelecimentos que foram 
multados por Falta de Licença de Funcionamento.
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO:
1- Associação dos Plantadores de Cana do Médio Tietê, R. Sete de Se
tembro, 540, Centro, Consultório Odontológico; 2- Adriano Athanázio, 
R. Pedro Natálio Lorenzetti, 709, Centro, Fisioterapia; 3- Alexandre 
Rayes, R. Cel. Joaquim Gabriel, 344, Centro, Cons. Odontológico; 4- 
Amauri Antonio Bornello, R. José do Patrocínio, 543, Centro, Cons. 
Odontológico; 5- Ana Lúcia Maciel de Lima Bertoli, R. Piedade, 310, 
Centro, Psicologia; 6- Ana M. Vezza Paffeti ME, R. Joaquim Lourenço 
da Silva, 140, Alfredo Guedes, Comércio varejista de carnes; 7- An
gela Márcia Mattos Jacon, Av. Dr. Hermínio Jacon, 360, Jd. Nova 
Lençóis, Cons. Odont/equipamento; 8- Antonio Palmiro Nardone ME, 
R. Amazonas, 527, Vila Cruzeiro, Comércio varejista de bebidas; 9- 
Aparecida Garcia Diegoli ME, Av. Ubirama, 342, Centro, Comércio 
varejista de bebidas; 10- Associação Beneficente Hospita N. Sra Pie
dade, R. Geraldo Pereira de Barros, 461, Centro, Lactário; 11- Asso
ciação desportiva Classista Zillo Lorenzetti, Rod. Osny Matheus, KM 
10, Zona Rural, Lanchonete; 12- Auto Posto São Cristovão Lençóis 
Ltda, Av. Vinte e Cinco de Janeiro, 010, Centro, Loja de conveniência; 
13- Batista Rodrigues e Rodrigues Ltda ME, Av. Brasil, 528, Centro, 
Comércio varejista de bebidas; 14- Celso Coelho Ferrari, R. XV de 
Novembro, 949, Centro, Cons. Odont/equipamento; 15- Clínica Vete
rinária Amigos dos bichos Ltda, R. Libero Badaró, 514, Jd. Morumbi, 
Clínica Veterinária; 16- Comercial Nascimento de Secos e Molhados 
Ltda ME, Av. Carlos Drumond de Andrade, 26, Cecap, Restaurante; 
17- Comércio de Embalagens Quinze Ltda, R. Cel. Joaquim A. Mar
tins, 539, Centro, Mercearia; 18- Creche e Centro Educativo D. Maria 
Moretto Boso, R. Nestor Luminatti, 054, Jd. Primavera, Creche; 19- 
Creche e Centro Educativo “Dona Morfina G. Paccola”, R. Francisco 
Prestes Maia, 575, Jd. Ubirama, Creche; 20- D.R. Da Silva Antunes 
ME, Av. Padre Salústio R. Machado, 1213, Centro, Com. Varejista. De 
Artigos Nutrição; 21- Eliane Toledo da Silva, R. Sete de Setembro, 800, 
Centro, Consultório Médico; 22- Elza Estevam ME, R. Bahia, 605, Jd. 
Alvorada, Comércio varejista de bebidas e Mercearia; 23- Fátima A. 
C. Rosalin Bar ME, R. das Gaivotas, 477, Jd. Nova Lençóis, Comércio 
varejista de bebidas; 24- Fernanda Vergínia Radicchi, R. Anita Gari- 
baldi, 701, Centro, Fonoaudiologia; 25- Fernando Luiz Bertozzo, R. 
Anita Garibaldi, 889, Centro, Clinica Veterinária; 26- Geralzino Zanan 
ME, R. Jalisco, 93 , Jd. Vilage, Minimercado; 7- Isaias Ferreira Lima 
Mercearia ME, R. Antonio Moretto, 323, Parque Elisabete, Mercearia; 
28- Isau de Oliveira Brito -  ME, R. Luiz Biral, 015, N. H. Luiz Zillo, 
Comércio varejista de bebidas; 29- Irene Alcídia da Costa Andrade, R. 
Geraldo Pereira de Barros, 460, Centro, Consultório Médico; 30- José 
Carlos Martinelli Leite ME, R. Rodrigues Alves, 265, Vila Contente, 
Comércio varejista de bebidas; 31- José Demétrio Gabriel Vale, R. São 
Paulo, 312, Mamedina, Consultório Médico; 32- José Simão Arcanjo 
ME, R. Amazonas, 630, Jd. Alvorada, Restaurante; 33- Julindo José de 
Souza ME, Av. Padre Salústio R. Machado, 294, Centro; 34- Larissa 
Antunes, Av. Padre Salústio R. Machado, 1213, Centro, Nutricionista; 
35- Luiz Fernando Lellis de Andrade, R. Geraldo Pereira de Barros, 
460, Centro, Consultório Médico; 36- Maíra Pietrarróia Nelli, R. Cel. 
Joaquim A. Martins, 808, Centro, Fonoaudiologia; 37- Maria Apareci
da Carpanezi Rosa -  ME, Av. Luiz Boso, 214, Jd. Primavera, Mercea
ria; 38- Maria Aparecida Gonçalves dos Santos -  Me, Av. José Garrido 
Gil, 237, N. H. Luiz Zillo, Comércio varejista de bebidas; 39- Maria 
Eunice da Costa Lençóis Pta ME, R. 28 de Abril, 205, Centro, Comér
cio varejista de bebidas; 40- Maurina Lopes doS Santos ME, R. Ignácio 
Anselmo, 1103, Vila Irerê, Comércio varejista de bebidas; 41- Noeli do 
Nascimento Correia ME, Av. Domingos Giovanetti, 234, Júlio Ferrari, 
Mercearia; 42- Óptica e Relojoaria Guarany de Lençóis Paulista Ltda 
ME, R. XV de Novembro, 511, Centro, Ótica; 43- Osvaldir Fernandes 
Massias ME, R. Alexandre Raimundo Paccola, 315, Parque R. Rondon, 
depósito de bebidas; 44- Oswaldo Pereira Dias Presentes -  ME, Av. 
Orígenes Lessa, 543, Cecap, Mercearia; 45- Paschoalinoto & Paschoa- 
linoto Ltda ME, R. Colômbia, 107, Jd. das Nações, Comércio varejista 
de bebidas; 46- Paulo Donizete Trabaquini, Av. Brasil, 507, Centro, 
Cons. Odont/equipamento; 47- Paulo Sérgio Batista da Silva Pousada
-  ME, R. Cel. Joaquim A. Martins , 1375, Centro, Hospedaria; 48- San 
Marino Comércio de Combustíveis Serviços Ltda, Av. Pref. Jácomo 
N. Paccola, 589, Parque R. Rondon, Loja de conveniência; 49- Sidney 
Carlos Ceschini, R. Cel. Joaquim A. Martins, 1789, Vila Irerê, Cons. 
Odont/equipamento; 50- Supermercado Santo ExPedito de Lençóis Pta 
ME, R. Rio Grande do Sul, 367, Vila Cruzeiro, Veículo; 51- Super
mercado Santo ExPedito de Lençóis Pta ME, R. Rio Grande do Sul, 
367, Vila Cruzeiro, Supermercado; 52- Tiago Roberto Stafocher ME, 
Av. Cruzeiro do Sul, 260, Vila Cruzeiro, depósito de bebidas; 53- Uni
dade Móvel Odontológico, Praça das Palmeiras, 55, Centro, Unidade 
móvel odontológica; 54- Usina Barra Grande Lençóis S.A, Rod. Mal. 
Rondon SP 300 KM 289, Zona Rural, Usina de açúcar; 55- Valdinei 
Pires Cardoso ME, Av. Estados Unidos, 289, Jd. das Nações, Padaria; 
56- Viviane Gomes Pinheiro Covre, R. Geraldo Pereira de Barros, 398, 
Centro, Nutricionista.

ESTABELECIMENTOS QUE RECEBERAM O CADASTRO POR 
TEMPO INDEFINIDO
1- Aline de Cássia Porto -  ME, R. Rio Grande do Sul, 201, Vila Cruzei
ro, Agropecuária; 2- Camargo e Caserta A. de Roupas Ltda ME, R. Sete 
de Setembro, 868, Centro, Cabeleireira; 3- I. F. Ramponi Manutenção
-  ME, R. Rogério Giacomini, 592, Parque R. Rondon, Oficina.

Lençóis Paulista, 01 de Dezembro de 2008.
Dra. Cristina Consolmagno Baptistella 
Coordenadora de Saúde Comunitária

Publicado no jornal O Eco, no dia 2 de Dezembro de 2008. 
Na página A6. Valor da publicação R$ 307,84.

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

Veículos
Imóveis

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


A M A D O R

Quase lá
Comercial, Areiópolis, Borebi e Palestra vencem e se classificam para a fase final 

da 6^ Copa 1010; jogos acontecem no próximo dom ingo, no estádio do Bregão

Da  r ed aç ão

O domingo foi de muita 
emoção no estádio municipal 
Archangelo Brega, o Bregão, 
que recebeu as partidas da se- 
gunda-fase da 6® Copa 1010/ 
Grupo Lwart de Futebol, pro
movida pela Liga Lençoense 
de Futebol Amador. As equi
pes do Comercial, Areiópolis, 
Borebi e Palestra venceram 
os seus jogos e carimbaram o 
passaporte para a fase final da 
competição.

No domingo 7, às 8h, o 
Comercial encara o Palestra, 
vice-campeão do Campeonato 
Amador 2008. Na partida de 
fundo, Areiópolis e Borebi re
vivem a final do ano passado. 
Na ocasião, Borebi foi cam
peão. Os jogos que acontecem 
no Bregão são mata-mata. Os 
vencedores disputam a final 
no domingo 14, às 10h.

Na primeira partida de do
mingo 30, o Comercial sur
preendeu ao vencer a Duratex/ 
Grêmio Cecap, atual campeã 
do Amador 2008, pelo placar 
de 1 a 0. A Duratex/Grêmio 
Cecap, comandada pelo técni
co Admilson Manoel da Silva, 
o Mita, dominou todo o jogo, 
perdendo inúmeras chances 
de gols com os atacantes Tchê 
e Charles. Já o Comercial pro
curou se defender e jogar nos 
contra-ataques. Num deles 
marcou o único gol da parti
da, aos 48 minutos, com An- 
tonio Aparecido.

Com a vitória, o Comercial 
se classificou para a fase final 
da Copa. No final do jogo, o 
presidente do Comercial, Ja- 
cob Joner Neto, o Jacó Gaú
cho, disse estar muito satisfei
to com a classificação. "O Co
mercial mereceu a vitória, os 
nossos jogadores mostraram 
muita garra e determinação 
em campo. A nossa equipe 
vem melhorando a cada parti

Campeão do Amador, Duratex/Grêmio Cecap perdeu de 1 a 0 para o Comercial e está fora da Copa 1010

da, o time cresceu nos últimos 
jogos, respeitamos a Duratex/ 
Grêmio Cecap pelo fato de ser 
campeã do Amador", comen
tou Jacó Gaúcho.

Outra equipe que obteve 
classificação para as semifi
nais foi o Palestra, que bateu o 
Expressinho/Pitoli/Trigal pelo 
placar de 3 a 2. Josimar abriu o 
placar para o Expressinho aos 
cinco minutos do primeiro 
tempo. Zé Carlinhos empatou 
aos 11 minutos. Zé Carlinhos 
virou o placar aos 45 minutos.

Na etapa final, Marisia dimi
nuiu para o Expressinho. Aos 
14 minutos, Juninho fez o ter
ceiro gol e decretou a vitória 
do Palestra.

A agremiação de Areiópo- 
lis venceu o Cruzeirinho por 3 
a 1. Os gols da equipe areio- 
polense foram assinalados 
por Cidemar, aos 4 minutos 
do primeiro tempo, e aos 7 e 
31 da etapa final, pelo atleta 
Helton. O único gol do Cru- 
zeirinho foi concluído aos 15 
minutos, pelo jogador Osval

fcuztr
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Rua 15 de novembro, 718 - Fundos - Centro - Agudos

fQ C O

Fernanda Benedetti

M A R IM B O N D O
As equipes de Cruzeiro e 

Internacional fazem no próxi
mo domingo, dia 7, no cam
po do CEM a primeira parti
da da final do Campeonato 
de Futebol do CEM, categoria 
Sênior B (atletas entre 29 e 42 
anos). A partida está marcada 
para as 10h. Antes, às 8h30, 
tem a disputa pelo terceiro 
lugar envolvendo as equipes 
do Flamengo e Grêmio. O se
gundo jogo da final está mar
cado para o domingo 14.

M A R IM B O N D O  2
Na manhã de domingo 

7, no jogo de volta das se
mifinais do campeonato, 
Internacional e Flamengo 
ficaram no empate em 1 
a 1. Márcio Cannigia mar
cou para o Internacional e 
Cambuquira assinalou para 
o Flamengo. No outro jogo 
da rodada, outro empate 
em 1 a 1 entre Grêmio e 
Cruzeiro. Tipó marcou pa
ra o Grêmio e Gilson Lazari 
conferiu para o Cruzeiro.

LOUCOS 
POR FUTEBOL

do.
No jogo de fundo, Bore- 

bi goleou o Grêmio União 
Primavera por 4 a 1. Marcelo 
abriu o placar aos 30 minu
tos do primeiro tempo para 
a equipe borebiense. No se
gundo tempo, Willian aos 12 
e 15 minutos, ampliou para 
Borebi. Aos 36 minutos, Samy 
confirmou a goleada. Aos 41 
minutos, Claudinei diminuiu 
para o União Primavera. To
dos os jogos foram realizados 
no Bregão.

<^íJDor &  A ttQ

Padaria e Confeitaria

FAROFA ------- :--------- COSTELÀO
(CEARENSE) SALPICAO DE FRANGO (in j e t ADO)

JOELHO DE PORCO FRANGO ASSADO

(INJETADO) (TEMPERO ESPECIAL)

F .:I4 . 3262-4480
ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO______________

Rua 13 de maio, 699 - Centro - Agudos

Ensino Médio (Coiegiai Forte e Especiai) Pré-Vestibuiares

PREVE OBJETIVO
o MELHOR ENSINO DO INTERIOR

Matrículas Abertas
( 14) 3264-7726
LENÇÓIS PAULISTA - SP w w w .p re v e .co m .b r

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

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

Valorizando o homem, 
construindo o futuro.

www.grupolwart.com.br

http://www.preve.com.br
http://www.grupolwart.com.br


A Pizzaria Pram io e a L anchonete  

Salsichão m arcaram  o fin al de sem ana  

da galera de L ençóis Paulista e região!

LUMINÁRIAS DE:

□
ATt DURAREM o s ESTOQUES

SANT^CLARA
^  Materiais Elétricos

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

Fones:14.
3263-1057 O U  3269-7777

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

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

emNiTrABIU

ESCRITÓRIO
MODELO

Carlinhos
Moreira

Abertura de 
Firmas Serviços 
de Contabiiidade

Carlos Alves 
Moreira

CRC 1SP146.128I0-5 - CE! 9.829

peçcit promoeioiiQl.V

Em Lençóis Paulista:
*  camisetas, camisas, vestidos, 

biusinhas e acessórios!

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

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

T raga su a  m oto  p a ra  um a re v isã o , e 
g a n h e  um a LAVAGEM co m p le ta  com 

POLIMENTO!

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

R: 3264-1004 | 3263-2607 - Lençóis Paulista

D D 0 E  G H O P P
3264-3613 /  9741-3712

B A R R IL  D E  C H O P P  C L A R O  -  1 0 l t

R$ 3 7 , 00
TAMPAO E TOALHA DE MESA PARA LOCAÇAO 

Rua XV de Novembro, 06 
Centro - Lençóis Paulista

Auto Elétrica Rogério
Serviços Elétricos em G e ra l},! d H O S

Agora também com caminhão tanque

Limpeza de Fossas 1 Í T 1 
Caixa de Contenção
Tanques Industriais tí '
Lagoas ^  ^

Rua Bartolomeu B. da Silva, 325 • Pq. São José • Lençóis Paulista

F. (14) 3263 4987 /  (14) 81313550
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R. Pedro Natólío Lorenzetti, 836 - solo 4 - Centro - Lençóis Paulista

'òXl D

Você está com p rob lem as em  sua casa?  
Armários e portas emperradas ou despencadas? 
Pequenos problemas com encanamento? 
Tomadas que não funcionam?
Xhuveíro pifou?

F.: 14. 3264-3056 114. 8144-2846 - Fabiano


