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Os melhores skatistas do Brasil deslizaram pela praça Comendador José Zillo, a Concha Acústica, 
ontem. A iniciativa foi da empresa 100% Skate. A praça foi escolhida por ser uma das mais bonitas 
do Estado de São Paulo. A perfomance dos skatistas foi filmada e fotografada. Cada atleta terá que 
produzir um filme de até três minutos que será julgado por juízes da revista 100% Skate. O material 
produzido será utilizado na própria revista e resultará num programa especial que será veiculado 
pela ESPN Brasil. A data não foi divulgada ►► Página A7

Bel confere no mapa do bairro a área do terreno onde quer construir a escola técnica do Caju

Centro Paula 
Souza será 
erguido no Caju
Escola técnica vai oferecer mais de mil vagas para cursos 
técnicos e ensino médio; bairro também terá biblioteca do Sesi

A escola técnica do Centro 
Paula Souza, anunciada re
centemente pela prefeita elei
ta de Lençóis Paulista, Izabel 
Cristina Campanari Lorenzetti 
(PSDB), a Bel, será erguida no 
Jardim Caju, na mesma área 
onde estão sendo construídas 
200 moradias populares. Serão 
960 vagas para os cursos técni
cos, no período da tarde e da 
noite, e mais 480 para o ensino

médio, pela manhã. Na tarde 
de ontem, Bel esteve reunida 
com representantes do Centro 
Paula Souza. Da reunião, além 
da área da escola, foi definido 
que em 2009 Lençóis Paulista 
terá um curso técnico de con
tabilidade que vai funcionar 
em uma sala da Incubadora de 
Empresas. A reunião também 
contou com representantes de 
empresas, do comércio e do

Senai, além de diretores da 
equipe do prefeito José Anto- 
nio Marise (PSDB). O objetivo 
era definir os cursos técnicos 
que serão oferecidos. Na pré- 
lista aparecem cursos na área 
de gestão administrativa, quí
mica e manutenção de equi
pamentos agrícolas. Além da 
escola técnica, o Jardim Caju 
vai ganhar uma biblioteca do 
Sesi. ►► Página A3

L E G I S L A T I V O

Vereadores 
limpam a 
pauta na 
última sessão

A Câmara de Verea
dores de Lençóis Pau
lista limpou a pauta no 
encerramento do ano 
legislativo de 2008. No
ve projetos foram apro
vados, vetos derrubados 
e apenas dois casos fi
caram para análise no 
ano que vem. Depois de 
aprovarem em primeira 
votação a retomada de 
duas áreas no Distrito 
Industrial, os parlamen
tares resolveram dar uma 
segunda chance para os 
empresários. O projeto 
de resolução que pre
tendia dar aumento de 
50% para os vereadores 
lençoenses nem entrou 
em discussão. Para en
trar em vigor, este proje
to precisa ser votado até 
o dia 31 de dezembro.
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Um show de alegria e de 
muitos prêmios. Foi assim 
o encerramento da Gincana 
Cultural Ascana, na terça-feira 
2. Alunos das oitavas séries de 
nove escolas entraram na dis
puta. A Gincana foi dividida 
em três fases: Redação, Ação 
Social e Ascana Pergunta. Os 
alunos da escola municipal

FECHADA PARA COMPRAS O clima de Natal começa a tomar conta da rua XV de Novembro. On
tem, a principal via de comércio de Lençóis Paulista foi interditada entre as ruas Dr. Antonio Tedesco e 
Piedade. Ontem, o movimento foi fraco. A partir de amanhã, os consumidores terão mais tempo para as 
compras. É que as lojas começam a ficar abertas até às 22h de segunda a sexta-feira.

Gincana Cultural Ascana 
distribui vários prêmios

Idalina Canova de Barros con
quistaram os primeiros lugares 
nas três fases e garantiram dois 
notebooks e um prêmio de R$ 
3 mil em dinheiro, que saiu 
para Karla Pisani Verciano (fo
to). Mais que isso, os alunos 
garantiram à escola dois apa
relhos de DVD, um data show 
e um notebook. ►► Página A7

D O N A T I V O S

Lençóis arrecada 
20 toneladas para 
Santa Catarina

Os lençoenses arrecadaram 
mais de 20 toneladas em dona
tivos para os flagelados da en
chente em Santa Catarina e não 
duas toneladas como divulga
do. Os números foram conta
bilizados ontem. ►► Página A3

M A C A T U B A

Coolidge dá 
abono de R$ 300 
para servidores

O prefeito de Macatuba, Co
olidge Hercos Júnior (PMDB), 
pretende dar R$ 300 de abono 
de final de ano para os servi
dores públicos. O projeto está 
na Câmara de Vereadores pa
ra ser votado. ►► Página A6

C O N V Ê N I O

Estradas rurais 
terão R$ 3 mi 
para recuperação

Lençóis, Barra Bonita, Bore- 
bi, Agudos, Macatuba, Igaraçu 
do Tietê e Piratininga vão rece
ber cerca de R$ 3 milhões do 
governo do Estado para recu
peração de 40 quilômetros de 
estradas rurais. ►► Página A5
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Pauta
limpa
Vereadores limpam a pauta no 
encerramento do ano legislativo; 
proposta de aumento foi engavetada A última sessão legislativa ordinária do ano transcorreu com tranquilidade e aprovação de todos os projetos que estavam na pauta

P aulo Eduardo T onon

A Câmara de Vereadores 
de Lençóis Paulista limpou a 
pauta no encerramento do ano 
legislativo de 2008. Nove proje
tos foram aprovados, vetos der
rubados e apenas dois casos fi
caram para análise no ano que 
vem. Depois de aprovarem em 
primeira votação a retomada de 
duas áreas nos Distrito Indus
trial, os parlamentares resolve
ram dar uma segunda chance 
para os empresários. A segunda 
votação destes projetos ficou 
para 2009. O projeto de resolu
ção que pretendia dar aumento 
de 50% para os vereadores len- 
çoenses nem entrou em discus
são. Para entrar em vigor, este 
projeto precisa ser votado até 
o dia 31 de dezembro. Ou seja, 
em uma sessão extraordinária 
que não está prevista.

A novidade da noite da se
gunda-feira 1° ficou por conta 
do presidente da Casa, Nardeli 
da Silva (PV). Ele iniciou a ses-

são mostrando um telão, que 
a partir de agora fará parte do 
plenário, o sistema de digitali
zação de todos os procedimen
tos da Câmara e a consulta ele
trônica de leis que estará dispo
nível no site. Ou seja, a partir 
de 2009 qualquer cidadão em 
qualquer lugar do mundo po
derá consultar os projetos de 
leis, indicações, requerimentos 
e moções apresentadas pelos 
vereadores lençoenses, inclu
sive com o parecer das comis
sões e do diretor jurídico. "Eu 
tenho certeza que este vai ser 
o projeto que mais vai marcar 
a minha administração como 
presidente", afirmou Nardeli, 
durante a apresentação.

Em regime de urgência, dois 
projetos do vereador Gumer- 
cindo Ticianelli Júnior (DEM) 
foram aprovados por unanimi
dade. O primeiro declara a Li
ga Lençoense de Futebol Ama
dor uma entidade de utilidade 
pública e o segundo determi
na que o terceiro domingo de

novembro será marcado por 
eventos que comemorem o dia 
da Consciência Negra.

Em segunda e última vo
tação, outros cinco projetos 
foram aprovados: o que altera 
dispositivos da lei que estabe
lece o Fundo Municipal para 
Construção e Manutenção do 
Sistema de Tratamento de Es
goto Urbano de Lençóis Pau
lista, o que altera o Estatuto 
dos Servidores Públicos Muni
cipais e o que dá nome as ruas 
dos bairros Jardim Grajaú, Jar
dim Europa, Jardim Maria Lui- 
za III e do Residencial Santa 
Terezinha I e II. Os outros dois 
são de autoria de Nardeli. Um 
denomina a ciclovia do Lago 
da Prata e o outro autoriza o 
Executivo a implantar trata
mentos de Terapias Naturais.

O projeto que adequa a le
gislação municipal à legislação 
federal para o pagamento do 
piso dos servidores munici
pais. O piso mínimo estabele
cido já é de um salário mínimo

e m p r e g o

Secretaria define data para realização 
de prova para professores temporários

Secretaria de Estado da Edu
cação definiu a data de realiza
ção da prova classificatória para 
professores temporários, que as
sumirão aulas para 2009. As ava
liações acontecem no próximo 
dia 17 de dezembro, em todas 
as regiões do Estado. As provas, 
junto com o tempo de serviço e 
titulação, servirão para definir a 
classificação de professores para 
a atribuição de aulas, no começo 
do próximo ano letivo. Mais de 
200 mil candidatos devem reali
zar as provas em todo o Estado.

Os candidatos que se inscre
veram para atribuição de aulas 
do ensino fundamental e médio 
farão prova às 8h da manhã, já 
aqueles que buscam aulas para 
ia  a 4 a série (ciclo 1) serão sub
metidos a exame às 15h. As pro-

vas serão realizadas em escolas 
estaduais de todas as 91 direto
rias de Ensino do Estado.

Para quem disputa vaga 
para lecionar em apenas uma 
disciplina, a duração da prova 
é de no máximo duas horas. Já 
o candidato inscrito em duas 
disciplinas terá até quatro ho
ras para fazer as duas provas.

Os candidatos devem con
sultar o site da Secretaria de Es
tado da Educação - www.edunet. 
sp.gov.br - para verificar o local 
exato em que prestarão a prova.

Os inscritos em duas disci
plinas farão a prova da segun
da disciplina imediatamente 
após o termino da primeira, no 
mesmo local. Os portões das 
escolas que servirão de locais 
de prova serão fechados às 8h e

e meio, mas faltava regulamen
tar a lei municipal. O projeto 
foi aprovado com uma emen
da do vereador Ailton Tipó 
Laurindo, com parecer jurídico 
contrário. para que as emprei
teiras sigam o mesmo piso.

V E T O S
Os dois vetos do prefeito 

José Antonio Marise (PSDB) 
a projetos do Legislativo fo
ram derrubados. Com isso,

fica proibida a entrada e a per
manência de pessoas com ca
pacete ou gorro que esconda 
o rosto em estabelecimentos 
públicos e privados. Como 
será feita a fiscalização não 
foi determinado. Também fica 
confirmada a criação de seis 
cargos no Legislativo: dois as
sessores de comunicação, dois 
assessores parlamentar, um de 
chefe de cerimonial e outro de 
chefe do setor administrativo.

Após o encerramento dos 
trabalhos, Tipó e Palamede de 
Jesus Consalter Júnior (PMDB) 
fizeram discursos de agradeci
mentos. Os dois foram candi
datos a prefeito e vice, respecti
vamente, perderam a eleição e 
por isso não estarão presentes 
no próximo mandato. João Mi
guel Diegoli (DEM), Edson Fer
nandes (PT) e Carlos Alberto 
Cian (PPS) não se reelegeram, 
mas preferiram não discursar.

às 15h em ponto. Não será per
mitida a entrada de candidatos 
atrasados, por isso eles devem 
chegar, com no mínimo, meia 
hora de antecedência.

Os candidatos devem 
comparecer ao dia da prova 
portando um  documento de 
identificação original e com 
foto (RG, CPF, CNH, Certifica
do Militar, por exemplo). De
vem portar ainda caneta azul 
ou preta, lápis e borracha. Só 
será permitido deixar a sala 
onde ocorre a prova após uma 
hora de seu início.

O gabarito da prova classi- 
ficatória estará disponível para 
os candidatos a partir do dia 
19 de dezembro na página da 
Secretaria de Estado da Educa
ção www.edunet.sp.gov.br.

UTiUMKS
DOMCSTICAS

MmARIA

Mauma
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A celerada
Bel se reúne com equipe do Centro Paula Souza, anuncia curso de contabilidade 
para 2009 e define terreno no Caju onde vai ser erguida a escola técnica

Fernanda Benedetti

Conceição C iglioli Carpanezi

Na tarde de ontem, a pre
feita eleita de Lençóis Paulista, 
Izabel Cristina Campanari Lo- 
renzetti (PSDB), a Bel, esteve 
reunida com representantes 
do Centro Paula Souza para 
tomar duas decisões impor
tantes para 2009. A primeira 
é o anúncio de um curso téc
nico de contabilidade que vai 
funcionar em uma sala da In
cubadora de Empresas a partir 
do ano que vem. A segunda 
é a definição de onde vai ser 
construída a escola técnica do 
Centro Paula Souza. A área 
escolhida tem mais de nove 
mil metros quadrados e fica 
no Jardim Caju, mais precisa
mente onde estão sendo cons
truídas 200 casas populares.

A definição dos quatro 
cursos que serão instalados 
no município deve sair até a 
próxima quarta-feira. Ontem, 
representantes de empresas de 
Lençóis Paulista, do comércio 
e do Senai (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial) 
participaram de uma reunião 
com os representantes do 
Centro Paula Souza, Bel, o 
diretor de Desenvolvimento, 
Geração de Emprego e Renda, 
Altair Toniolo, o Rocinha, o 
diretor Administrativo, Lean
dro Orsi Brandi, e o diretor 
do CMFP (Centro Municipal 
de Formação Profissional), 
Wanderley Francatti. O  pre
feito José Antonio Marise 
(PSDB) não integrou a comi
tiva porque está de férias.

A principal preocupação 
de Bel é não duplicar a oferta 
de cursos técnicos na cidade e 
oferecer aquilo que as empre
sas precisam. Na pré-lista ela
borada ontem aparecem cur
sos na área de gestão adminis
trativa, química e manutenção 
de equipamentos agrícolas. 
"Temos que analisar as neces
sidades de Lençóis e região e 
a empregabilidade das pesso
as", diz Bel.

Segundo o assistente de

Elisabete, Bel e Silveira conferem as medidas do terreno onde será erguida escola técnica

planejamento do Centro Pau
la Souza, Aguinaldo Silva Gar- 
cez, a previsão é de que a es
cola seja construída em 2009 e 
comece a funcionar em 2010. 
A capacidade da Etec (Esco
la Técnica) será para quatro 
cursos técnicos mais o ensino 
médio. "Serão 960 vagas para 
os cursos técnicos, no período 
da tarde e da noite, e mais 480 
para o ensino médio, pela ma
nhã. Ou seja, vamos atender 
480 alunos por período", ex
plica Garcez.

Ao verificar a área que a 
prefeitura tem disponível, a 
arquiteta Elisabete Milani dis
se que o ideal seria usar todo 
o espaço para a escola. Isso 
para que uma ampliação seja

possível no futuro. O terreno 
fica onde estão sendo cons
truídas as 200 casas populares 
no Jardim Caju e tem desti- 
nação inicial para construção 
de uma creche e um posto de 
saúde. Com a ocupação dos 
nove mil metros para a Etec, 
estas outras obras devem m u
dar de endereço. "O espaço de 
seis mil metros quadrados é 
suficiente para fazer a escola 
no ano que vem, mas ficamos 
sem espaço para ampliar. Por 
isso, o interessante é usar o es
paço todo", argumentou a ar
quiteta. Esta decisão também 
sai na próxima semana.

O diretor de Obras, An- 
tonio Silveira, acompanhou 
a visita ao terreno e disse ser

possível fazer a migração do 
posto de saúde e da creche pa
ra uma outra área dentro do 
bairro. O projeto da Etec se
gue o padrão do Centro Paula 
Souza. A construção fica por 
conta da prefeitura. O restan
te, equipamentos, professo
res e manutenção da escola é 
responsabilidade do Estado. 
Garcez disse que uma escola 
do mesmo padrão chegou a 
custar R$ 4 milhões. Silveira 
argumentou que a mão-de- 
obra na região é mais barata 
e que a prefeitura tem condi
ções de baratear o custo já que 
parte da obra pode fazer com 
os servidores municipais. A 
expectativa é que o valor gire 
na casa dos R$ 2 milhões.

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

Lençoenses arrecadam 20 toneladas em  
alimentos e roupas para Santa Catarina

Os lençoenses arrecada
ram mais de 20 toneladas em 
donativos para os flagelados 
da enchente em Santa Catari
na, não duas toneladas como 
havia sido divulgado. Entre 
os materiais doados estão 
roupas, calçados, colchões, 
produtos de higiene, água e 
alimentos. A maior parte das

doações foi deixada no Bata
lhão da Polícia Militar.

Parte dos donativos já foi 
enviada para Santa Catarina. 
O primeiro caminhão saiu na 
terça-feira 2. Nessa primeira 
viagem, foram calculadas 11 
toneladas em doações, sem 
contar com o peso do veícu
lo. Na tarde de ontem, outro

caminhão estava sendo car
regado pela Legião Feminina 
e voluntários. "Já que não 
podemos ir lá, ajudamos por 
aqui. Essas pessoas estão ne
cessitando de qualquer tipo de 
solidariedade. Já perdi a conta 
de quantos sacos levei para o 
caminhão", conta Elsina Ma
ria Souza Bove, aposentada.

Um terceiro caminhão de 
donativos também será en
viado entre hoje e amanhã. 
Segundo a PM, os lençoenses 
ainda estão enviando mate
riais para a doação. O trans
porte foi cedido gratuitamen
te pela empresa Angico's, de 
Borebi. Os produtos serão en
tregues na PM de Blumenau.

Caju vai ganhar 
biblioteca do Sesi

Além da escola técnica 
do Centro Paula Souza, o 
Jardim Caju vai ganhar mais 
obras de infra-estrutura pa
ra atender a demanda das 
famílias que vão ocupar as 
200 casas que estão sendo 
construídas em regime de 
mutirão pela CDHU (Com
panhia de Desenvolvimen
to Habitacional e Urbano). 
Na programação, creche e 
posto de saúde.

Na tarde de ontem, 
enquanto mostrava à co
mitiva do Centro Paula 
Souza a área disponível 
para a escola, a prefeita 
eleita Izabel Cristina Cam- 
panari Lorenzetti (PSDB),

a Bel, mostrou onde será 
construída, já no ano que 
vem, uma biblioteca do 
Sesi (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial). 
A verba já está liberada e a 
licitação deve acontecer no 
começo de seu governo.

No terreno que vai abri
gar a biblioteca, um área 
localizada entre o Jardim 
Caju e as novas casas, tal
vez seja preciso ceder espa
ço para a obra do posto de 
saúde. Já a creche deve ocu
par um terreno um pouco 
mais abaixo. Pelo menos 
estas foram as opções for
necidas pelo diretor de 
Obras, Antonio Silveira.

P O L I C I A

Semana começa com  
mais três roubos

Dois estabelecimentos 
comerciais e uma residên
cia foram assaltados em 
Lençóis Paulista no começo 
desta semana. O primeiro 
roubo aconteceu na tarde 
da terça-feira 2, numa pada
ria do Jardim Nova Lençóis. 
Um homem armado rendeu 
o caixa do estabelecimento 
e anunciou o assalto. Ele le
vou R$ 250 em notas.

A segunda ocorrência 
aconteceu na parte da noi
te. Dois homens armados 
e encapuzados renderam 
um casal na garagem da re
sidência localizada na ave
nida Ubirama, Centro. Os 
homens estavam armados 
de revólver e mandaram 
o casal entrar na casa. Eles 
amarraram as vítimas na ca
ma e levaram documentos, 
cartões de débito, talões de 
cheques, aparelho celular, 
presentes de casamento, re
lógio, óculos de sol, R$ 400 
em moedas e R$ 300 em no
tas. Os assaltantes fugiram 
no carro do casal, um Palio 
preto. Um dos homens foi

encontrado em São Manuel. 
Em reconhecimento, as víti
mas afirmaram à polícia que 
ele estava na parte de fora 
da casa esperando os outros 
dois ladrões. O homem foi 
encaminhado à cadeia de 
Duartina. O carro do casal 
foi encontrado em Bauru.

Segundo o delegado da 
Polícia Civil, Marcos Jeffer- 
son da Silva, o número de 
assaltos na cidade está pre
ocupante, mas a polícia está 
empenhada na investigação 
dos casos. "No roubo do ca
sal o que verificamos é que 
os assaltantes podem não 
ser daqui. Já que um foi en
contrado em São Manuel e o 
carro em Bauru", afirmou.

O terceiro roubo acon
teceu na manhã de ontem, 
num supermercado do Jar
dim Príncipe. Um homem 
encapuzado, trajando ca
miseta azul e calça preta, 
rendeu o caixa. Ele estava 
armado e levou R$ 200 em 
notas. Em patrulhamento, a 
PM não conseguiu localizar 
nenhum suspeito.

MODELO ANO 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 LE T O

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

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  S E D A N  G LS 1997 /1997 A Z U L

Z A F IR A  E L ITE 200 4 /2 0 0 5 B E G E
O M E G A G L S 1997 /1997 P R E TA

A S T R A  H B 4 P  C O N F O R T 200 4 /2 0 0 5 PR ATA
C O R S A  S E D A N  C LA S S IC 200 3 /2 0 0 4 B R A N C A

V E C T R A  G LS 1998 /1998 PR ATA
A S T R A  G LS 1999 /1999 B R A N C A

S 1 0  2 .5  S  4X 4 1999 /2000 B R A N C A
M O N T A N A  C O N Q U E T 200 8 /2 0 0 9 PR ATA

C LA S S IC  S P IR IT 200 4 /2 0 0 5 B E G E
C O R S A  S U P E R  S E D A N 1999 /2000 PR ATA

R A N G E R  X L  B 1997 /1997 P R E TA
PARATI 16V 1998 /1999 C IN Z A

S A V E IR O  1.8 2001 /2001 B R A N C A
F O X  1.0 2P 200 7 /2 0 0 8 P R E TA

G O L 1.0 C O P A 200 6 /2 0 0 6 PR ATA
V O Y A G E  GL 1995 /1995 C IN Z A D.H

Q U A N T U M  2 00 0  MI E V ID . 1998 /1998 V E R D E
U N O  M ILLE  EX 1999 /1999 B R A N C O

MODELO ANO COR OPCIONAIS
U N O  M ILLE  F IR E 2 00 2 /2 0 0 2 C IN Z A X

PALIO  E LX 2001 /2001 C IN Z A
C IV IC  LX 1998 /1998 PR ATA C O M P LE T O

X R  250  T O R N A D O 2 00 2 /2 0 0 2 A Z U L
A U D I A 3  1 .8 4P 2001 /2001 PR ATA

C IV IC  LX 2 00 3 /2 0 0 3 P R E TA
C G  150 TITA N  KS 2 00 4 /2 0 0 4 V E R M E L H A 5 00 ,00  + 24  P A R C E LA S  D E 2 50 ,00
C G  150 TITA N  ES 2 00 5 /2 0 0 6 P R E TA 5 00 ,00  + 24  P A R C E LA S  D E 3 00 ,00
C G  150 TITA N  KS 2 00 4 /2 0 0 5 P R E TA 5 00 ,00  + 24  P A R C E LA S  D E 2 70 ,00
C G  150 TITA N  KS 2 00 7 /2 0 0 7 A Z U L 1000 ,00  + 24  P A R C E LA S  D E 300 ,00
C G  150 TITA N  ES 2 00 4 /2 0 0 5 A Z U L 5 00 ,00  + 24  P A R C E LA S  D E 2 50 ,00

G O L R O LLIN G  S T O N E S 1995 /1995 B R A N C A 3 .0 0 0 ,00  + 36 P A R C E LA S  D E 4 50 ,00
V O Y A G E  GL 1995 /1995 C IN Z A 3 .0 0 0 ,00  + 36 P A R C E LA S  D E 4 50 ,00
K A D E T T  GS 1996 /1997 V E R M E LH O 4 .0 0 0 ,0 0  + 36 P A R C E LA S  D E 4 50 ,00
U N O  M ILLE 1999 /1999 B R A N C A 3 .0 0 0 ,00  + 36 P A R C E LA S  D E 4 50 ,00

V E C T R A  G LS 1994 /1994 C IN Z A 4 .0 0 0 ,0 0  + 36 P A R C E LA S  D E 4 50 ,00
Q U A N T U M  2 00 0  MI E V ID . 1998 /1998 V E R D E 4 .0 0 0 ,0 0  + 36 P A R C E LA S  D E 5 50 ,00

PARATI 16V 1998 /1999 C IN Z A 5 .0 0 0 ,00  + 36 P A R C E LA S  D E 5 50 ,00
PALIO  EL 1996 /1997 A Z U L 4 .0 0 0 ,0 0  + 36 P A R C E LA S  D E 5 20 ,00

O M E G A  G LS 1997 /1997 P R E TA 5 .0 0 0 ,00  + 36 P A R C E LA S  D E 5 50 ,00
C O R S A  S E D A N  G LS 1997 /1997 A Z U L 5 .5 0 0 ,00  + 36 P A R C E LA S  D E 5 50 ,00

C G  125 TITA N  KS 2001 /2001 PR ATA 5 00 ,00  + 24  P A R C E LA S  D E 150,00
N X R  150 B R O S  ES D 2 00 7 /2 0 0 7 P R E TA 2 .5 0 0 ,00  + 24 P A R C E LA S  D E 3 00 ,00

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



E D I T O R I A L

Manutenção cara
O jornal O ECO traz hoje 

matéria sobre a liberação de re
cursos para a recuperação de es
tradas rurais em toda a região. O 
dinheiro -  mais de R$ 6 milhões 
distribuídos entre os municípios 
de Lençóis Paulista, Macatuba, 
Barra Bonita, Igaraçu do Tietê, 
Piratininga e Agudos -  vai aju
dar na manutenção de alguns 
quilômetros de estradas. O re
curso virá por meio de convênio 
com o governo do Estado.

Numa região onde a agri
cultura tem predominância na 
economia, no caso a cana-de- 
açúcar, as estradas rurais acabam 
sendo um meio importante para 
escoamento da produção. Entre
tanto, a situação das vias ainda 
é bastante precária e o custo de 
manutenção revela-se extrema
mente alto: a conta é de apro
ximadamente R$ 100 mil para 
cada quilômetro de estrada ru
ral. Além disso, as estradas rurais 
estão suscetíveis ao clima, como 
chuvas em excesso. O dinheiro é 
aplicado em medidas de infra- 
estrutura, como alargamento e 
levantamento do leito carroçá- 
vel, compactação do solo; caixas 
de contenção de água e ondula
ções, na tentativa de deixar a via 
rural transitável o ano todo.

O custo é alto e a demanda 
é grande. Estradas pavimentadas 
e em boas condições não condi
zem com a realidade do sistema 
rodoviário brasileiro, nem mes
mo do Estado de São Paulo. Só 
para se ter uma idéia, dos 193.738 
quilômetros de estradas-eixo do 
estado, 164.766 são de terra. As 
rodovias de pistas duplas estão 
em apenas 4.575 quilômetros. 
Os dados são do DER (Departa
mento de Estradas de Rodagem) 
e referentes a outubro de 2007.

E a manutenção dessas es
tradas recai sobre as prefeituras. 
Estima-se que 80% dessas vias 
fiquem sob a responsabilidade 
dos municípios. E aplicar recur
sos para conservação de estradas 
rurais, via de regra, não é priori
dade. Mesmo para uma manu
tenção preventiva é preciso que 
as prefeituras disponham de 
bastante maquinário.

Com o fortalecimento de 
algumas culturas, como a cana- 
de-açúcar, a tendência é que as 
estradas de terra vão continuar 
sendo o meio de escoar a pro
dução. Por isso é preciso pensar 
em iniciativas para conservação 
da via a longo prazo e também 
encontrar formas de dividir essa 
responsabilidade.

C A R T A

Bons ares macatubenses
Faz 90 anos que sou ma- 

catubense de coração. Minha 
história entrelaça-se aos 108 
anos do município. Nós - esta 
cidade e eu - temos acompa
nhado as transformações do 
progresso juntas.

São vários os privilégios que 
tenho por viver tanto tempo 
aqui. A começar por ter conhe
cido o fundador desta cidade, 
o senhor José Jacinto Soares de 
Macedo. São tantas histórias e 
tantas pessoas...

Pude, também, acompanhar 
todos os nomes que este mu
nicípio recebeu: Santo Antônio 
do Tanquinho, posteriormente, 
Bocaiúva e, a partir de 1932, 
Macatuba.

Recordo-me, sem dificulda
des, de meus tempos de criança 
nesta cidade tão acolhedora.

Ao relembrar minha infân
cia, sinto saudade, principal
mente de minhas amigas. Digo 
amigas porque quando criança, 
os meninos e meninas jamais 
podiam se misturar. A separação 
por sexo era muito importante 
para a nossa educação. Mas, as 
roupas eram todas de estampas 
iguais! Os vestidos longos das 
meninas e as camisas e calças 
com suspensórios dos meninos 
eram todos xadrezes.

Brinquedos não existiam. 
Inventávamos nossos bonecos. 
Pegávamos panos, enchíamos 
de palha de milho, ou milho de
bulhado e costurávamos o cor- 
pinho, os bracinhos, as perni- 
nhas e a cabeça que era feita de 
porunga seca - um fruto de casca 
dura. Estávamos nos preparando 
para o papel que representaría
mos mais tarde como mães. Os 
meninos, ao longe, brincavam 
de fazer vaquinhas e boizinhos 
com pau, legumes e frutas.

Naquela época, os filhos res
peitavam mais os pais. Uma di
ferença notória de antigamente e 
os tempos atuais são as bênçãos. 
Que bom era pedirmos benção 
todos os dias aos nossos respei
tosos avós, pais... Atualmente, 
os jovens, raramente, ou nunca, 
fazem isso.

E os namoros, então? Na- 
morávamos quem os nossos 
pais escolhiam. O namorado 
era recebido em casa e ficáva- 
mos somente conversando; ora 
na presença do pai, ora na pre
sença da mãe ou irmãos. Nunca

a sós. Hoje em dia, os namoros 
são verdadeiros escândalos!

No início do século XX, por 
todos os lugares havia muito 
mato, mata virgem! Agora, Ma- 
catuba vê-se cercada por muros 
verdejantes que tanto ilustram 
nossa principal economia. As 
plantações de cana-de-açúcar to
maram conta de toda região.

As ruas, outro exemplo de 
transformação, eram de terra, 
cheias de poeira e nelas passa
vam os troles - umas carruagens 
rústicas, muito antigas de duas 
rodas que eram utilizadas para 
transporte de pessoas e puxadas 
por cavalos -, suas rodas chega
vam a afundar cerca de 10 centí
metros na areia.

Lembro-me do êxtase gerado 
pelo primeiro carro que chegou 
na cidade... Era um Ford! Todos 
os moradores ficaram impres
sionados porque ninguém co
nhecia um carro e este veículo 
foi por muito tempo alvo de 
curiosidade e deslumbramento 
da pequena população.

Macatuba, aos poucos, ia 
crescendo e se desenvolvendo. 
A energia elétrica nos alcançou 
e substituímos as lamparinas e 
lampiões por lâmpadas. E com 
o passar dos anos, houve, então, 
a necessidade de instalar e inau
gurar, em 1973, um semáforo 
na cidadezinha. Este sinalizador 
era uma tecnologia que atraia a 
atenção de todos, inclusive os 
moradores das cidades vizinhas. 
A sinaleira, como era chamada, 
ficava na rua São Paulo - que foi 
a principal rua da cidade -, hoje 
temos como nosso cartão postal 
a Avenida Coronel Virgílio Ro
cha com seus imensos e lindos 
coqueiros no canteiro central.

A cidade continua crescen
do... E talvez um dia, não apenas 
este semáforo seja necessário no
vamente, mas sim vários deles.

Por fim, acredito que meus 
97 anos repletos de lucidez são, 
primeiramente, graças a Deus, 
ao amor de toda comunidade e 
aos ares tão puros de Macatuba.

Texto de Ana Tamborim, aluna 
da escola estadual "Fernando 

Valezi" classificado na etapa 
municipal da Olimpíada de 

Língua Portuguesa, no Gênero 
Memórias. A produção textual 
foi inspirada na vida de Jandira 

da Mata Chiari.
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POSTO
A prefeita eleita de Lençóis 

Paulista, Izabel Cristina Cam- 
panari Lorenzetti (PSDB), 
a Bel, vai ser diplomada dia 
18 de dezembro e toma pos
se em 1° de janeiro de 2009. 
Entretanto, esta semana já 
deu mostras de que está com 
muita vontade de governar 
Lençóis Paulista.

VONTADE
Na tarde de ontem, Bel 

acompanhou a comitiva do 
Centro Paula Souza e coman
dou uma reunião com empre
sários para discutir os cursos 
que a Etec vai trazer para Len
çóis Paulista. À vontade, Bel fa
lou com a imprensa e discutiu 
detalhes do projeto com inte
grantes da equipe do prefeito 
José Antonio Marise (PSDB).

GRUPO
Na verdade, quatro direto

res estavam com Bel. O de De
senvolvimento e Geração de 
Renda, Altair Toniolo, o Ro
cinha. O de Obras, Antonio 
Silveira. O diretor Adminis
trativo, Leandro Orsi Brandi 
e o do CMFP (Centro Munici
pal de Formação Profissional, 
Wanderley Francatti. Todos 
discutindo e dando sugestões 
de como as obras podem ca
minhar. Para funcionar em 
2010, a escola precisa ficar 
pronta em 2009. Portanto, a 
previsão é de que a licitação 
seja em janeiro. Recurso? Ver
ba garantida no orçamento.

EQUIPE
Com tanto entusiasmo, o 

grupo não parecia uma equipe 
de transição, mas de um novo 
governo. Questionada sobre 
a permanência dos quatro di
retores, Bel saiu pela tangente 
e disse que precisa adiantar 
as coisas para que os prazos 
sejam cumpridos. Como não 
tem equipe, diz que fala com 
os diretores de plantão. Será?

PRETO
A maior polêmica da últi

ma sessão do ano da Câmara 
de Vereadores de Lençóis Pau
lista, realizada na segunda-fei
ra 1°, foram as discussões em 
torno do projeto que transfor
mava em feriado municipal o 
dia 20 de novembro, dia da 
Consciência Negra.

NO BRANCO
O autor do projeto é o ve

reador Gumercindo Ticianelli 
Júnior (DEM), que até prota
gonizou discurso irônico. "Es
te ano, o dia da Consciência 
Negra passou em branco na 
cidade", disse.

REVÉS
A proposta de Júnior Ticia- 

nelli entrou como projeto de 
lei, mas ao saber que a propo- 
situra poderia ser vetada pelo 
prefeito José Antonio Marise 
(PSDB) o vereador resolveu 
alterar o texto e apenas esta
belecer o terceiro domingo 
de novembro como uma data 
comemorativa em Lençóis.

CONVERSA
A mudança não agradou 

alguns vereadores e foi ne
cessária a realização de uma 
reunião de bancada, solicita
da por Ailton Tipó Laurindo 
(PV), que era favorável ao 
feriado, para discutir outras 
possíveis alterações ao proje
to. Após 20 minutos, os verea
dores lençoenses voltaram ao 
plenário sem que nada fosse 
decidido. O projeto acabou 
aprovado por unanimidade.

EMBARAÇO
Durante a última sessão 

do ano, mais um fato inusi
tado. Um homem entrou na 
Casa e começou a questionar 
os vereadores sobre a criação 
da taxa do bombeiro. Após al
guns desabafos, funcionários 
da Casa conseguiram acalmar 
o homem, que disse que era a 
primeira vez que ia ã Câmara. 
Vale lembrar que a manifes
tação do público é proibida 
durante a sessão.

SUCESSÃO
Bem nessa hora, Nardeli 

da Silva (PV) havia pedido 
licença da presidência para 
discursar sobre seu projeto, 
que autoriza a prefeitura a 
promover tratamentos através 
de terapias naturais. Portanto, 
quem comandava a sessão 
era o vice-presidente da Mesa 
Diretora, Ismael de Assis Car
los (PSDB), o Formigão. Ao 
devolver a presidência para 
Nardeli, Formigão declarou 
que sua passagem pela presi
dência naquele instante não 
havia sido agradável.

SANTA CATARINA
E a solidariedade ãs víti

mas da enchente de Santa Ca
tarina também não faltou. Ao 
final da sessão, Júnior Ticia- 
nelli fez questão de fazer uma 
moção de aplauso para todos 
os lençoenses que fizeram do
ações para os flagelados.

PÉROLAS
Para surpresa geral, o vere

ador Palamede de Jesus Con- 
salter Júnior (PMDB) - que foi 
candidato a vice de Tipó e por 
isso está fora do Legislativo 
em 2009 - evitou o discurso 
de despedida. Ao invés disso, 
apresentou uma coletânea de 
'pérolas' proferidas por seus 
companheiros de sessão nos 
últimos oito anos. Palamede 
prometeu disponibilizar as 
pérolas na internet.

2010
Palamede também decla

rou que o PMDB vai participar 
das próximas eleições, as de 
2010. Presidente local da sigla, 
diz que o partido deve lançar 
candidato a deputado estadual 
ou mesmo apoiar a campanha 
de outro político da cidade.

BOLO!
O vereador Manoel dos 

Santos Silva (PSDB), o Ma- 
nezinho, comemorou seu 
aniversário ontem. A festa foi 
em Brasília. O tucano viajou 
com o recém-eleito Ailton Ro
drigues de Oliveira (PTB), o 
Juruna, e Claudemir da Rocha 
mio (PR), o Tupã, em busca 
de mais recursos para o muni
cípio. Manezinho informou 
ã Terceira Coluna que volta 
com presentes.

SARGENTO
Em Macatuba, uma reu

nião entre os parlamentares 
eleitos e reeleitos para 2009 
decidiu o próximo presidente 
da Câmara. A conversa amigá
vel aconteceu na sexta-feira 28 
e o primeiro a se sentar na tão 
desejada cadeira será Odair 
Álvares Funes (PT), o Sargen
to Funes. Mesmo sem tomar 
posse, seu sucessor já foi defi
nido. O vereador mais votado 
da última eleição, Antonio 
Carlos Pedroso (PPS), faz 
questão de ser o próximo pre
sidente. Próximo depois do 
Sargento Funes, entendido?

D

"Acho muito importante 
interditar a rua X V  de 
Novembro em Lençóis 
Paulista, porque assim 
atrai mais consumidores 
ao comércio da cidade e 
acaba sendo um ponto 
de encontro para amigos. 
Além de passear a noite, 
as pessoas acabam gas
tando"

Iara Fernanda Morelli,
estudante

"Eu gosto quando a rua 
X V  de Novembro fica 
interditada. Com o fe
chamento, dá mais tran- 
qüilidade e conforto para 
os consumidores, além de 
ser uma opção para sair e 
relaxar"

Beatriz Miranda, 
estudante

Os alunos da escola Idalina Canova de Barros entraram em férias esta semana e se despediram do ano 
letivo promovendo uma chuva de papéis na rua Uirapurus, Jardim Nova Lençóis. Além de destruir os 
cadernos, a festa resultou em muita sujeira.

"A interdição da rua X V  
de Novembro é muito boa 
para o comércio, já  que 
acaba sendo um atrativo 
para os consumidores 
irem até o centro da cida
de. Porém fica movimen
tada as ruas vizinhas.
Eu gosto quando fecha 
porque é um lugar on
de posso encontrar meu 
amigos"

Paula Cristina Franco,
legionária

FRASE

"Eu tenho 
certeza que 
este vai ser 
o projeto 
que mais 
vai marcar 
a minha 
administração
como
presidente"

Nardeli da Silva, presidente 
da Câmara de Vereadores 
de Lençóis Paulista, sobre 

informatização do Legislativo

P ARA PENSAR

"As últimas decisões 
são mais sábias do 
que as primeiras".

Cícero

mailto:oeco@jornaloeco.com.br
http://www.jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
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Caminhos
de terra
Municípios da região recebem recursos para recuperação 
de estradas de terra; dinheiro virá por meio do programa 
'Melhor Caminho' e convênio será assinado amanhã Rodovia da Amizade, que liga Borebi a Agudos, terá um quilômetro e meio recuperado

Sandro A lponte

O governo do Estado, atra
vés da Codasp (Companhia 
de Desenvolvimento Agrícola 
de São Paulo), investirá R$ 
14,7 milhões em obras do 
programa 'Melhor Caminho' 
em 32 municípios da região 
do Médio Tietê/Batalha. Em 
Lençóis Paulista, Barra Boni
ta, Borebi, Agudos, Macatuba, 
Igaraçu do Tietê e Piratininga, 
o programa recuperará cerca 
de 40 quilômetros de estradas 
rurais, num total de quase R$ 
3 milhões de investimentos.

De acordo com o diretor 
de Meio Ambiente de Lençóis 
Paulista, Benedito Luiz Mar
tins, os R$ 452 mil destinados 
ao município vão recuperar 
a estrada do Passinho. "É um 
local que já recebeu várias 
melhorias, mas ali formam 
muitas poças d'água. Por isso 
queremos melhorar definiti
vamente", explicou Dito Mar
tins. "Ali nós vamos levantar o 
leito carroçável e conduzir o 
curso d'água para fora da es
trada. Vamos direcioná-lo de 
uma forma que caia nas curvas 
de nível que ficam ao lado", 
completou.

Em Macatuba, o prefei
to Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB) irá investir os R$ 390 
mil que receberá por meio do 
convênio na recuperação da 
estrada da Jurema, próximo à 
reserva do Figueirão. Ao todo 
serão cinco quilômetros de es

CONFIRA OS REPASSES

MUNICÍPIO KM valor

Agudos 5,60 R$ 436,8 mil

Barra Bonita 5,45 R$ 425,1 mil

Borebi 1,50 R$ 117 mil

Igaraçu do Tietê 6,95 R$ 542,1 mil

Lençóis Paulista 5,80 R$ 452,4 mil

Macatuba 5,00 R$ 390 mil

Piratininga 5,55 R$ 432,9 mil

tradas de terra recuperadas.
Vizinha de Macatuba, Iga- 

raçu do Tietê vai receber R$ 
542 mil. Segundo o enge
nheiro João Amauri Tuschi, 
o município vai recuperar a 
estrada que liga a estrada vici- 
nal Lauro Perazolli à fazenda 
Matão, num total de quase 
sete quilômetros. Barra Boni
ta irá recuperar 5,45 quilôme
tros das estradas BRB -  156 e 
350 (que ligam a cidade ao 
bairro Campos Salles) e BRB 
-  225 (nas proximidades do 
bairro Sonho Nosso). O m u
nicípio vai receber R$ 350 mil 
em recursos.

Em Agudos, a recuperação 
será de 5,6 quilômetros da es
trada velha, que liga o municí
pio a Bauru. O recurso é de R$ 
436 mil. Borebi investirá em 
1,5 quilômetro da Rodovia da 
Amizade, que liga o municí
pio a Agudos. E, em Piratinin- 
ga, segundo Diretoria de Meio 
Ambiente, o dinheiro do pro

grama será investido em 5,5 
quilômetros da estrada antiga, 
que liga a cidade a Duartina.

a s s in a t u r a
Os convênios entre Estado 

e prefeituras serão assinados 
amanhã durante cerimônia 
que será realizada na Câmara 
Municipal de Bauru. Partici
pam do evento o deputado es
tadual Pedro Tobias (PSDB), 
o subsecretário da Casa Civil, 
Rubens Cury, o gerente da Co- 
dasp-Bauru, Heraldo Luiz Ce- 
zarino, e dezenas de prefeitos 
e lideranças políticas das 32 
cidades beneficiadas.

Segundo Pedro Tobias, as 
obras do programa 'Melhor 
Caminho' serão realizadas na 
região com recursos da suple- 
mentação orçamentária de 
2008, ano em que se comemo
ra 80 anos da Codasp e 10 anos 
do programa, que teve início 
na gestão do então governador 
Mário Covas, em 1997.

s in a l  d a  c r u z  Os moradores de Borebi levaram um susto na manhã de terça-feira 2. É que as ruas 
da cidade amanheceram com cruzes desenhadas em sal grosso. O autor ou autores da brincadeira ainda 
são desconhecidos. Fato é que as cruzes desagradaram muitas pessoas, principalmente os religiosos.

a f t o s a

Pecuarista tem até dia 8 para comprovar vacinação
Os pecuaristas paulistas 

têm até segunda-feira 8 para 
comunicar a vacinação do 
rebanho contra a febre afto
sa à unidade de defesa agro
pecuária do município ou 
na regional da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento 
do Estado mais próxima da 
propriedade. É preciso levar 
as notas fiscais que compro
vam a compra do produto e a 
relação do gado imunizado.

Caso não comprove a va-

cinação dentro do período, o 
criador está sujeito a multas 
de três Ufesps (R$ 14,88 cada 
uma) - num total de R$ 44,64 
por cabeça pela não-comuni- 
cação no prazo, e de cinco 
Ufesps - R$ 74,40 por cabeça, 
pela não-vacinação. Depois 
disso, a Coordenadoria de 
Defesa Agropecuária, órgão 
da Secretaria responsável pela 
sanidade animal e vegetal no 
Estado, acompanha, junto ao 
pecuarista, a imunização de

100% do rebanho.
A segunda etapa de vaci

nação contra a febre aftosa 
foi realizada de 1° a 30 de 
novembro. São Paulo vai 
completar 13 anos em 2009 
sem registro da doença. A 
carne bovina é o segundo 
item na pauta de exportações 
do agronegócio paulista: em 
2007 alcançou US$ 3,16 bi
lhões em vendas externas, 
perdendo apenas para o se
tor sucroalcooleiro.

\ . w

cowte®

DIRHIO

\

Inscrições Abertas

300 Bolsas 
PARCIAIS E INTEGRAIS

Informações:

4009-8810

IKStmnO DE EUSmOSOTERIORDEBAlIRD
Rua Bandeiatiles, 3-32 ■ CèiW -6ami SP
www.iesbpreve,com.t



M A C A T U B A

Caixinha de Natal
Coolidge quer abono de R$ 300 para os servidores no final 
do ano; projeto deu entrada na Câmara na sessão de segunda

Arquivo O ECO

No último mês do ano, Coolidge vai dar abono de R$ 300 a servidores e parcelar dívidas tributárias

Kátia  Sartori

O prefeito de Macatuba, Co
olidge Hercos Júnior (PMDB), 
pretende dar R$ 300 de abono 
de final de ano para os servi
dores públicos. O projeto do 
abono deu entrada na sessão 
de segunda-feira 1°, junto com 
outros quatro projetos do Exe
cutivo. O abono de R$ 300 
também deve ser estendido aos 
funcionários do Legislativo. A 
última sessão da Câmara de 
Macatuba está marcada para o 
dia 15 de dezembro.

O primeiro projeto a cons
tar da pauta adequa a lei orgâ
nica do município ao Estatuto 
da Criança e do Adolescente. 
As principais alterações reca
em sobre o Conselho Tutelar. 
A função do conselheiro passa 
a integrar alguns direitos pre
conizados pelo Conselho Na-

cional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente.

Coolidge também enviou 
à Câmara projeto que autoriza 
a renegociação e parcelamen
to de dívidas em atraso -  co
mo IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano) e ISS (Im
posto sobre Serviços) em até 
36 vezes e com juros de 1% ao 
mês. Caso o projeto seja apro
vado, quem tiver tributos em 
atraso poderá procurar o setor 
de Lançadoria para negociar o 
pagamento.

Outro projeto que consta 
na pauta, também altera a lei 
orgânica do município. O texto 
regulamenta o trabalho de den
tistas. Para os profissionais que 
possuíam aparelhos de raio- 
x em seus consultórios, além 
das taxas de Vigilância Sanitá
ria, era cobrada uma taxa extra 
para os dentistas que possuem

Emenda orçamentária apre
sentada pelo deputado federal 
Milton Monti (PR) em 2007 
libera mais R$ 100 mil em ver
bas federais para Barra Bonita e 
Igaraçu do Tietê ainda em 2008. 
A verba vem para os municípios 
através do Ministério do De
senvolvimento Social e deve ser 
destinada ao custeio de despesas 
com a Apae (Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais) das

aparelhos de raio x. O projeto 
fixa um valor diferenciado para 
os consultórios que possuem o 
aparelho de raio x.

Por último, deu entrada o 
projeto de lei que autoriza o mu
nicípio a conceder área para em
presa de confecção Nova Jeans.

Os vereadores ainda apro
varam suplementação de verba 
para a Casa da Criança Cristo 
Rei e projeto que altera a Co
missão Municipal de Trânsito. 
Pela modificação, vereadores 
não podem mais integrar a 
comissão. Dessa forma, o par
lamentar José Antonio Tavano 
(PMDB) vai deixar de ser o 
presidente da Comutran.

O parecer favorável do Tri
bunal de Contas do Estado, 
referente à prestação de contas 
do município em 2006, foi 
encaminhado para análise das 
comissões.

i g a r a ç u

Projeto Vida 
apresenta 
peça sobre 
o trabalho

Alunos do Projeto Vi
da encenaram uma peça 
teatral com tema "Traba
lho", no último dia 27 
de novembro. O espetá
culo aconteceu na sede 
da entidade, localizada 
em Igaraçu do Tietê, e foi 
idealizado e dirigido pela 
assistente social Fernan
da dos Santos Varandas.

Meninos e meninas, 
de 12 a 16 anos, desen
volveram uma atividade 
em grupo, visando pro
mover o desenvolvimen
to pessoal e interpessoal, 
como explicou Varandas.

"Busco desenvolver, 
por meio de palestras, di
nâmicas de grupo e recur
sos audiovisuais, uma ação 
coletiva para um período 
de 12 meses, sempre visan
do conhecer as potenciali
dades, buscando a trans
formação, emancipação e 
garantia de direitos funda
mentais, prioritários nesta 
fase peculiar de desenvol
vimento da criança", escla
receu a assistente social.

A profissional infor
mou que para desenvol
ver esse tema, realizou 
várias atividades, como 
visita a empresas como a 
AES Tietê, palestras com 
advogados, rodas de con
versa e um  teatro que foi 
montado e pensado em 
conjunto com os adoles
centes, no intuito de pas
sar as informações para o 
restante dos atendidos pe
la entidade Projeto Vida, 
de cunho filantrópico.

s e l e ç a o  Na terça-feira 2, a Microlins de Macatuba sediou proces
so do CIEE (Centro de Integração Escola Empresa) para a escolha de 
dois estagiários para o Tribunal de Justiça. As vagas são para a Comar
ca do município. O resultado deve sair em uma semana.

r e c u r s o s

Milton Monti anuncia verba 
para Barra Bonita e Igaraçu

duas cidades.
A partir da indicação feita 

pelo deputado Milton Monti, o 
município deve se cadastrar jun
to ao Ministério do Desenvolvi
mento Social e apresentar o pro
jeto dentro das especificações do 
governo federal. "É importante é 
que a cidade se habilite para re
ceber esses recursos e investir na 
atenção à população", concluiu 
o deputado Milton Monti.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Leandro Orsi Brandi, Diretor Administrativo da Prefeitura Municipal de Len
çóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são confe
ridas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da Lei 
Orgânica do Município, torna público os seguintes atos oficiais:
Lei 3.896 de 3.12.2008...........Dá denominação às vias públicas dos loteamen-
tos Jardim Grajaú, Jardim Europa, Jardim Maria Luiza III e Residencial Santa 
Terezinha I e II.
Lei 3.897 de 3.12.2008...........Altera dispositivos da Lei Municipal n°. 3.282,
de 4 de julho de 2003 - Fundo Municipal para Construção e Manutenção do 
Sistema de Tratamento de Esgoto Urbano de Lençóis Paulista.
Decreto 275 de 26.11.2008...........Dispõe sobre suplementação de verbas do
orçamento vigente no valor de R$ 153.216,34.
Decreto 276 de 26.11.2008...........Dispõe sobre suplementação de verbas do
orçamento vigente no valor de R$ 44.441,69.
Decreto 277 de 26.11.2008...........Dispõe sobre suplementação de verbas do
orçamento vigente no valor de R$ 10.000,00.
Portaria 500 de 20.09.2006..............Abre processo administrativo em relação
a funcionário público portador da Cédula de Identidade RG n° 41.541.764-8.
Portaria 763 de 1°.12.2008...........Designa Paulo Sérgio Pereira responsável
pelo expediente do Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação no pe
ríodo de 9 a 23 de dezembro de 2008.
Portaria 764 de 1°.12.2008...........Exonera Nilceu Ribeiro do cargo de Moto-
rista-pedido.
Portaria 765 de 1°.12.2008...........Exonera Danilo Ferraris Medola do cargo de
Agente Administrativo.
Portaria 766 de 1°.12.2008...........Nomeia João Bosco Serra Costa para o car
go de Agente da Construção e Manutenção (Eletricista).
Portaria 767 de 3.12.2008...........Exonera Andrius Josias da Silva do cargo de
Agente de Serviços Urbanos-pedido.
Portaria 768 de 3.12.2008...........Prorroga a licença saúde concedida a Maria
José Aparecida Franco da Silveira Campanholi, Professora de Educação In
fantil e Especial.

Lençóis Paulista, 3 de dezembro de 2008.

Leandro Orsi Brandi 
Diretor Administrativo

Publicado no jornal O Eco, no dia 4 de Dezembro de 2008. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 121,91.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO ALTERAÇÃO 2 CONTRATO 27-2008 (Originário Pregão 06-2008) FINALIDADE: 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, referente ao item 68 -  Diclofenaco injetável 3 ml. 
VALOR: acrescer no contrato R$ 18,00. CONTRATANTE: Município de Macatuba. CONTRATADO: 
DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. OBJETO (do contrato): aquisição 
de medicamentos. FUND. LEGAL: Art. 65, II, d, da Lei 8666/93. ASSINATURA: 02.12.2008. 
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO ALTERAÇÃO 01 CONTRATO 28-2008 (Originário Pregão 06-2008). FINALIDADE: 
suprimir o valor inicial do contrato para diminuir a quantidade de alguns medicamentos, totalizando 
R$ 12.956,78. CONTRATANTE: Município Macatuba. CONTRATADA: LUMAR COMÉRCIO DE 
PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. OBJETO (contrato): aquisição de medicamentos, entre
ga parcelada até 31/12/2008. FUND. LEGAL: art. 65, § 1° e 2°, II, da Lei 8.666/93. ASSINATURA: 
02.12.2008.
Macatuba, 02 de dezembro de 2.008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO ALTERAÇÃO 01 CONTRATO 61-2008 (Originário Pregão 22-2008). FINALIDADE: 
suprimir o valor inicial do contrato para diminuir 340 kg de carne seca, a R$ 13,60/kg, totalizando 
R$ 4.624,00. CONTRATANTE: Município Macatuba. CONTRATADA: NUTRIALIMENTOS CO
MÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA -  ME. OBJETO (contrato): aquisição de Carne 
Curada Salgada e Margarina. FUND. LEGAL: art. 65, § 1° e 2°, II, da Lei 8.666/93. ASSINATURA: 
03.12.2008.
Macatuba, 03 de dezembro de 2.008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO ALTERAÇÃO 02 CONTRATO 36-2008 (Originário Pregão 01-2008). FINALIDADE: 
acrescer o valor inicial do contrato para aumentar 300 kg de pão liso macio de 30 gramas, totalizando 
R$ 882,00. CONTRATANTE: Município Macatuba. CONTRATADA: PADARIA E CONFEITARIA 
NOVA ESTÂNCIA II MACATUBA LTDA ME. OBJETO (contrato): aquisição de pão liso macio de 
30 gramas. FUND. LEGAL: § 1°, do art. 65 da Lei 8.666/93. ASSINATURA: 03.12.2008.
Macatuba, 03 de dezembro de 2.008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO ALTERAÇÃO 01 CONTRATO 40-2008 (Originário Pregão 02-2008). FINALIDADE: 
acrescer o valor inicial do contrato para adquirir mais 80 galões de 5 litros de suco concentrado sabor 
laranja (R$ 21,18 cd., marca Fructa), totalizando R$ 1.694,40. CONTRATANTE: Município Macatuba. 
CONTRATADA: DELTA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA. 
OBJETO (contrato): aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar até 31/12/08. FUND. 
LEGAL: § 1°, do art. 65 da Lei 8.666/93. ASSINATURA: 03.12.2008.
Macatuba, 03 de dezembro de 2.008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal

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

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E CONCEDE 
SUBVENÇÃO À CASA DA CRIANÇA CRISTO REI.

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

Artigo 1°.- Fica o Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal (Lei n° 2237 de 21 de dezembro de 
2007), um crédito adicional suplementar no valor de R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais), 
em favor do seguinte órgão:

C/108 -  04.02.00 -  3.3.50.43.00-12.365.2002-2055 -  EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
-  EDUCAÇÃO INFANTIL -  Apoio as Entidades Privadas e Filantrópicas de Educação.

Artigo 2°.- Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, decorrerá da anulação 
das seguintes dotações:

C/116 -  04.02.00 -  4.4.90.51.99 -  12.365.2002 -  1007 - EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
-  EDUCAÇÃO INFANTIL -  Outras Obras e Instalações............................................................................
R$ 10.000,00

C/103 -  04.02.00 -  3.1.90.11.99 -  12.365.2002 -  2054 - EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
-  EDUCAÇÃO INFANTIL -  Outras Despesas Fixas -  Pessoal Civil.......................................................
R$ 7.000,00

C/102 -  04.02.00 -  3.1.90.11.99 -  12.365.2002 -  2050 - EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
-  EDUCAÇÃO INFANTIL -  Outras Despesas Fixas -  Pessoal Civil.......................................................
R$ 7.300,00

Artigo 3° - Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder a título de subvenção, no presente exercí
cio, os recursos previstos no artigo 1° à Casa da Criança Cristo Rei.

Artigo 4°. - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Macatuba, 02 de dezembro de 2008.
COOLIDGE HERCOS JÚNIOR

Prefeito Municipal

SANCIONADA e PROMULGADA pelo Executivo Municipal em 02 de dezembro 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° 158/2008 -  Processo n° 282/2008 

Objeto: Contratação de empresa para serviços de dedetização, 
desratização e descupinização em próprios municipais -  Tipo: Menor 
preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 16 de dezembro 
de 2008 às 10:00 horas -  O edital 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, 03 de dezembro de 2008. JÚLIO ANTÔNIO 
GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 159/2008 -  Processo n° 283/2008 

Objeto: Aquisição de material de expediente e escritório -  Tipo: Menor 
preço item -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 16 de 
dezembro de 2008 às 14:00 horas -  O edital 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, 03 de dezembro de 2008. JÚLIO 
ANTÔNIO GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 4 de Dezembro de 2008. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 85,34.

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

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

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

• Veículos 
Imóveis 
Novos/Usados

Empregos
Serviços
Diversos

http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
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Show de prêmios
Encerramento da Gincana Cultural Ascana movimentou o Csec e distribui prêmios; 
escola municipal Idalina Canova de Barros, da Nova Lençóis, foi a grande campeã

Fotos: Fernanda Benedetti

Da  Redação

Um show de alegria e de 
muitos prêmios. Foi assim o 
encerramento da Gincana Cul
tural Ascana. O evento aconte
ceu no ginásio de esportes do 
Csec, na manhã de terça-feira 2, 
e contou com a presença de cer
ca de 400 pessoas, entre alunos 
das oitavas séries das nove es
colas participantes, professores, 
coordenadores e diretores.

A Gincana começou em se
tembro e foi dividida em três 
fases: Redação, Ação Social e 
Ascana Pergunta. As duas pri
meiras etapas aconteceram 
dentro das escolas. A última foi 
na terça-feira, data em que tam
bém foram escolhidas as me
lhores Redações e os melhores 
projetos de Ação Social.

Na primeira edição da Gin
cana, a escola Professora Idali- 
na Canova de Barros fez histó
ria. Os alunos da Idalina con
quistaram os primeiros lugares 
nas três fases e garantiram dois 
notebooks e o prêmio de R$ 3 
mil em dinheiro. Mais que isso, 
deram à escola dois aparelhos 
de DVD, um data show e um 
notebook. "A escola Idalina 
deu um show de conhecimen
to e alegria. Os alunos conquis
taram o primeiro lugar no qua
dro geral da Gincana da Ascana. 
O resultado foi possível com a 
participação e o empenho ati
vo dos professores e alunos. 
A gincana incentivou o saber 
potencial e as perspectivas dos 
alunos", disse Clarice Alencar 
Garcia, diretora da escola.

Na disputa do Ascana Per
gunta, emoção até a última ro
dada. Três alunos empataram e 
a disputa pelos R$ 3 mil ficou 
acirrada. Karla Pisani Verciano 
(Prof^ Idalina Canova de Bar
ros), Gustavo Henrique Martins 
de Souza (Prof^ Lina Bosi Ca

nova) e Susana Maria de Assis 
(escola Cecília Marins Bosi) 
usaram as perguntas do desem
pate, e quando Karla garantiu o 
prêmio máximo, ainda preci
sou ser desempatado o segundo 
lugar. Prova do esforço do trio 
que aproveitou o tempo e estu
dou para garantir o prêmio.

"A gincana foi muito boa e 
bem elaborada. Deveria aconte
cer todos os anos", falou Karla.

A banca de jurados, com
posta pela supervisora regional 
de ensino, Beatriz Garcia San- 
ches, pela supervisora munici
pal, Rosangela Cristina Morelli, 
pelo diretor de Cultura, Nilceu 
Bernardes, pelo coordenador 
de Parcerias Agrícolas da Zilor, 
Rodrigo Salgado Amororo, e 
pelo diretor de Relações Institu
cionais da Ascana, Luiz Carlos 
Dalben, teve muito trabalho 
para escolher a melhor Reda
ção e a melhor Ação Social.

A aluna Karla e a 
diretora Clarice, da 
Idalina, recebem 
prêmios

A professora da escola es
tadual Cecília Marins Bosi, de 
Alfredo Guedes, Eliana Johans 
Angélico, gostou da gincana. 
"Foi excelente e os alunos se 
empenharam bastante. Nós 
viemos para competir e a pre- 
miação foi conquistada. A 
gincana incentivou o conheci
mento cultural e regional dos 
alunos", avalia.

O diretor de Relações Insti
tucionais da Ascana, Luiz Car
los Dalben, também gostou da 
participação das escolas. "Foi 
nossa primeira experiência, 
mas a participação e a recepti
vidade dos alunos e das escolas 
foi muito boa. Nosso objetivo 
foi mostrar para os alunos a 
importância da cana no muni
cípio e no Brasil. A gincana pro
porcionou isso de uma forma 
alegre e dinâmica", finalizou.

A TV Preve de Bauru apre
senta o encerramento da Gin
cana Cultural neste final de se
mana. No sábado, o programa 
vai ao ar das 15h às 16h, e no 
domingo, das 10h às 11h.

CONFIRA OS GANHADORES
AÇÃO SOCIAL
1° - Gabriela Caroline de Oliveira (escola Prof® Idalina Canova de Barros) - 1 notebook 
2° - Meluane Cristina Braga Rodrigues (escola Cecília Marins Bosi) -  1 bicicleta 
3° - Paulo Henrique de Brito (escola Guiomar Borcat) -  1 MP4

red a çã o
1° - Letícia Cristina Oliveira (escola Prof® Idalina Canova de Barros) -  1 notebook 
2° - Lisa Helena Frade Bornia (escola Cooperelp) -  1 bicicleta 
3° - Victória Regina Vóros (Colégio São José) -  1 MP4

ASCANA perg u nta
1° - Karla Pisani Verciano (escola Prof® Idalina Canova de Barros) -  R$ 3 mil
2° - Susana Maria de Assis (escola Cecília Marins Bosi) -  R$ 1 mil
3° - Gustavo Henrique Martins de Souza (escola Lina Bosi Canova) -  R$ 500

SKATE

Concha Acústica virou pista de manobras radicais ontem

Os melhores do Brasil 
fazem manobras na 
Concha Acústica

A empresa 100% Skate 
está em Lençóis Paulista, 
desde ontem, realizando 
uma competição que en
volve os 15 melhores ska- 
tistas do Brasil. As melho
res manobras, performan
ce, combinação de saltos 
e o melhor skatista serão 
premiados. A Converse 
All Star, patrocinadora do 
evento, dará R$ 20 mil em 
prêmios e utilizará a apre
sentação dos skatistas em 
seu marketing.

O coordenador da com
petição, Alexandre Vianna, 
da 100% Skate, informou 
que a praça Comendador 
José Zillo, a Concha Acús
tica, foi escolhida por ser 
uma das mais bonitas do 
Estado de São Paulo. "É 
uma praça bonita, com

vários níveis. Uma equipe 
que viajava o interior há 
alguns meses já havia nos 
informado sobre essa pra
ça. E realmente pudemos 
ver que é muito bonita 
mesmo", elogiou Vianna. 
"Conversamos com o pre
feito e nosso compromisso 
é deixá-la como encontra
mos", prometeu.

Toda a perfomance dos 
skatistas está sendo filmada 
e fotografada. Cada atleta 
terá que produzir um filme 
de até três minutos que será 
julgado por juízes da revis
ta 100% Skate. É a partir daí 
que será feita a premiação. 
O material produzido será 
utilizado na própria revista 
e resultará num programa 
especial que será veiculado 
pela ESPN Brasil.

Comece agora o Ensino Fundamental 
ou Ensino Médio e termine em abril!

Períodos:
Manhã e Noturno
Vagas limitadas
Curso com I garanta seu histórico
^  «  _ / Conclua da s^-à 8  ̂série e do

Certificadosil

V IC EN ZO  PRESTADO R  
DE SERVIÇO LTDA.

Contrata-se Eletricista de manutenção 
com curso e experiência.

INTERESSADOS ENTRAR EM CONTATO NO 
FONE: 14. 3262-2701 OU ENVIAR CURRÍCULO 

PARA: VICENZO@LPNET.COM.BR
Benefícios: Convênio Médico Parcial.
R: Treze de Maio, n° 290 - Agudos-SP.

N ovidade!

Rua XV de N ovem bro, 47 3  - Cel.: 9 7 1 6 -6 5 8 4  /  9 7 3 2 -2 9 8 5  - Centro  
F.: 1 4 .3 2 6 3 -1 5 1 8  - Em f re n te  ao  banco Ita ú  - Lençóis P au lista

Ensino Médio (Colegial Forte e Especial) Pré-Vestibulares

PREVE OBJETIVO
O MELHOR ENSINO DO INTERIOR

Matrículas Abertas de Estudô
(14) 3 2 6 4 -7 7 2 6
LENÇÓIS PAULISTA - SP www.preve.com.br P Ü V iO i

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.

mailto:VICENZO@LPNET.COM.BR
http://www.preve.com.br


ínsulfim automotivo e residencial'=*a’cessóriosfemigera1
Compre GD Sony.M^
e ganhe 1 par de falãntegdeo

Promo(ão válida parã'essa'Mmana

concorra a uniapa^lho de CO yilp . I
Rua Antonio Paccola, 20 - VI. Antonieta | '
F.: 14 .3263 -1892  - Lençóis Paulista - Antiga Transasom


