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Fernanda Benedetti

CAMPEÃ!
Com vitória de 1 a 0 sobre 
o Palestra, a equipe de Bo- 
rebi conquistou o título de 
bicampeã da Copa 1010/ 

Grupo Lwart, promovida pela 
Liga Lençoense de Futebol 

Amador. A final foi realizada 
no domingo 14, no Bregão. 

O único gol da partida foi 
concluído pelo zagueiro 

Renner, de cabeça, aos 20 
minutos do segundo tempo. 
A Liga Lençoense de Futebol 

Amador também premiou 
os atletas que se destacaram 

durante a competição. ►► 
Página A7

P I C A R E T A

Ladrões abrem  
buraco para furtar

Em Agudos, ladrões 
abriram um buraco na pa
rede de uma loja para furtar 
. O crime foi percebido na 
manhã de sábado, pouco 
antes do horário de início

do expediente. Para não se
rem descobertos, os ladrões 
cortaram a fiação elétrica, 
desligando a energia, o tele
fone e o sistema de alarme 
da empresa. ►► Página A2

A casinha do Papai Noel, em Lençóis Paulista, está montada 
na praça Comendador José Zillo, a Concha Acústica. A casinha 
foi construída pelo Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial). Desde a sua abertura, na sexta-feira 12, cerca de mil 
pessoas, entre crianças e adultos, já passaram para visitar o Bom 
Velhinho. Os números são da Diretoria de Cultura. O cantinho 
do Papai Noel vai ficar na praça até o dia 22 de dezembro. O 
horário de visita é das 19h às 22h.

Vândalos voltam 
a atacar cemitério
Na noite de sábado, 13 túmulos foram depredados no cemitério municipal de 
Lençóis Paulista; ato de vandalismo é o segundo em pouco mais de três meses

Fernanda Benedetti

Cresce o número de ações 
de vandalismo contra o patri
mônio público e privado em 
Lençóis Paulista. O alvo desta 
vez foi o cemitério municipal 
Alcides Francisco. Na noite de 
sábado, o cemitério foi inva
dido e 13 túmulos foram de-

A G U D O S

População 
denuncia 
descaso 
no lixão

Nas últimas semanas, m o
radores das redondezas do li- 
xão de Agudos (foto ao lado) 
deram início a uma nova bata
lha contra o prefeito José Car
los Octaviani (PMDB). A acu
sação é de que Octaviani não 
cumpre nenhum dos itens e 
prazos propostos pelo Minis
tério Público no TAC (Termo 
de Ajustamento de Conduta), 
assinado em agosto deste ano. 
Na ocasião, ficou constatada a 
necessidade de realização diá
ria de compactação e cobertu
ra do lixo depositado no local 
para evitar a disseminação de 
doenças e contaminação do 
meio ambiente, entre outras 
obras. O prefeito diz que está 
de acordo com o que determi
no o TAC. ►► Página A5

predados. Nada foi levado. Na 
lista de estragos estão pisos e 
vasos quebrados, placas entor
tadas e mármores destruídos. 
A ação dos vândalos revoltou 
a população, que foi quem fez 
a denúncia. Há cerca de três 
meses o cemitério tinha sofri-

do uma outra invasão. A ad
ministração municipal não fez 
boletim de ocorrência, mas se
gundo o diretor de Meio Am
biente, Benedito Martins, estão 
sendo estudadas medidas de 
segurança. "Nós vamos ver a 
possibilidade de implantar um

guarda noturno dentro do ce
mitério. A ronda já existe, mas 
nós vamos intensificar para ver 
se conseguimos conter o van
dalismo", informou Dito Mar
tins. O reforço da segurança no 
cemitério já havia sido assunto 
na Câmara. ►► Página A2

O ECO

ELEI ÇÃO 2 0 0 8

Diplomação dos eleitos começa hoje
Começa hoje a diplomação 

dos eleitos no dia 5 de outubro, 
com cerimônias em Barra Boni
ta, Igaraçu do Tietê e Piratinin- 
ga. Já em Agudos, Areiópolis,

Borebi, Lençóis Paulista e Ma- 
catuba a cerimônia está marca
da para a quinta-feira. No total, 
serão 85 políticos diplomados, 
o que garante que eles sejam

empossados no dia 1° de ja
neiro de 2009. A diplomação 
é um aval da Justiça Eleitoral de 
que o eleito está apto para assu
mir seu cargo. ►► Página A3
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V A N D A L I S M O

Violação do sagrado
Cemitério Municipal de Lençóis Paulista é alvo de vandalismo; 13 jazigos foram 
quebrados durante a noite de sábado 13 e invasão é a segunda em três meses

Fernanda Benedetti

Gabriela  Donatto

Nem os mortos têm con
seguido descansar em paz. Na 
noite do sábado 13, vândalos 
entraram no cemitério munici
pal Alcides Francisco em Len
çóis Paulista e depredaram 13 
túmulos. Na lista de estragos 
estão pisos e vasos quebrados, 
placas entortadas e mármores 
destruídos. A ação dos vânda
los revoltou a população, que 
foi quem fez a denúncia. Há 
cerca de três meses o cemitério 
tinha sofrido uma outra inva
são. Na ocasião, vidros foram 
destruídos. A administração 
municipal não fez boletim de 
ocorrência.

Nas duas ocorrências, nada 
de valor foi levado dos túm u
los. A destruição dos jazigos 
revolta os populares que têm 
parentes enterrados no cemi
tério municipal. Eles também 
denunciam que o local é utili
zado por usuários de drogas.

Maria Sebastiana Pavanelli

Vândalos invadiram cemitério e quebraram vasos e lápides

Toledo foi visitar o túmulo do 
seu marido e teve uma triste 
surpresa. O jazigo estava com 
pedras quebradas e o vaso ha
via sumido. "É um desrespeito 
com os mortos. Eles estoura
ram o revestimento dos pisos 
só para fazer arte. Eu acho que 
a noite deveria ter mais mo
nitoramento, para coibir esse

tipo de situação", afirma.
Segundo o diretor do Meio 

Ambiente, Benedito Martins, 
a sua Diretoria, que também 
é responsável pelo cemitério, 
já está providenciando maior 
segurança para o patrimônio 
público. "Nós vamos ver a 
possibilidade de implantar um 
guarda noturno dentro do ce

mitério. A ronda já existe, mas 
nós vamos intensificar para ver 
se conseguimos conter o van
dalismo", justificou o diretor.

Os atos de vandalismo con
tra o cemitério já foram debati
dos até na Câmara Municipal. 
Há pouco mais de um mês, os 
vereadores Manoel dos Santos 
Silva (PSDB), o Manezinho, 
Claudemir Rocha Mio (PR), o 
Tupã, e Ailton Aparecido Tipó 
Laurindo (PV) apresentaram 
indicação para a implantação 
de uma cerca elétrica no cemi
tério municipal. "Nós estamos 
estudando e levantando os 
custos dessa indicação. Mas 
nós temos projetos para levan
tar o muro do local também", 
informou Dito Martins.

O cemitério municipal 
Alcides Francisco conta com 
3.610 jazigos. Entre eles estão 
pessoas conhecidas como o 
escritor Orígenes Lessa que 
faleceu em julho de 1986, e o 
historiador Alexandre Chitto, 
sepultado em 2001.

FORA D A  LEI

Rapaz embriagado dá trabalho para PM
Um rapaz de 22 anos, diri

gindo embriagado, deu traba
lho redobrado para a Polícia 
Militar. O caso foi registrado 
na madrugada do domingo 
14, em Lençóis Paulista. Ele 
não respeitou as placas de si
nalização e nem a ordem de 
parada dos policiais.

Segundo o boletim de ocor
rência, em patrulhamento de 
rotina pelo centro, os policiais 
militares viram um homem 
num Corsa cinza, placas Len
çóis Paulista, em alta velocida
de. O motorista não respeitou 
as placas de sinalização e nem 
a ordem de parada da PM e

continuou guiando perigosa
mente. O rapaz só parou quan
do estava em frente a sua resi
dência, localizada na Cecap. Lá 
ele acionou o alarme do carro 
e jogou as chaves em cima te
lhado. O rapaz ainda tentou 
se esconder em casa, mas foi 
detido pelos policiais. Segun-

do boletim de ocorrência, ele 
apresentava sinais claros de 
embriaguez, o que foi consta
tado em exame de sangue. Ele 
teve a CNH (Carteira Nacional 
de Habilitação) e o carro apre
endidos. A justificativa para 
agir daquela maneira foi uma 
briga com a namorada.

a g u d o s

Ladrões quebram parede para furtar loja
O ECO

Em uma ação ousada, ladrões 
quebraram a parede de uma loja 
no centro de Agudos para furtar 
o estabelecimento. O crime foi 
percebido na manhã de sábado, 
pouco antes do horário de abrir 
a loja. Para não serem descober
tos, os ladrões cortaram a fiação 
elétrica desligando a energia, o 
telefone e o sistema de alarme 
da empresa. O estabelecimento 
havia sido alvo de uma tentativa 
de assalto na quarta-feira da se- Ladrões fizeram buraco na parede para entrar na loja

mana passada.
Os ladrões levaram mui

tas peças de roupas e sapatos 
adultos e infantis. O prejuízo 
foi estimado em R$ 15 mil pe
la proprietária da loja.

De acordo com informação 
da Polícia Militar, os ladrões 
usaram ferramentas de uma 
obra que fica ao lado da loja 
para fazer o buraco na parede. 
O caso está sendo investigado 
pela Polícia Civil.

NOTAS POLICIAIS

a t r o p e l a m e n t o
Um motociclista atrope

lou um homem de 57 anos. 
A ocorrência foi registrada 
na noite do domingo 14, no 
Conjunto Habitacional Ma
estro Júlio Ferrari, em Lençóis 
Paulista. Segundo o boletim 
de ocorrência, o motociclista 
estava transitando no sentido 
bairro -  centro, quando atro
pelou a vítima que atravessava 
a rua. O homem foi encami
nhado ao pronto-socorro com 
ferimentos no rosto e pernas.

s u s p e it o
Um homem foi agredido, 

mas não quis registrar bo
letim de ocorrência. O caso 
aconteceu na madrugada do 
domingo 14. Por volta das 
02h30, a Polícia Militar foi 
acionada no pronto-socorro 
de Lençóis Paulista para re
gistrar uma ocorrência de 
agressão. A suposta vítima 
afirmou aos policiais que não 
é da cidade e que 10 pessoas 
o agrediram sem motivos. O 
homem sofreu ferimentos no 
nariz, baço e cabeça.

d r o g a s
Uma mãe denunciou a 

própria filha por consumir 
drogas perto da neta de 15 
dias. Uma conselheira tute
lar foi acionada no domin
go 14 pela mãe da jovem de 
19 anos. A Polícia Militar de 
Lençóis Paulista foi acionada

e localizou a jovem com 1,8 
gramas de maconha. A droga 
foi apreendida. O bebê está 
sob os cuidados da avó.

FACA
Uma mulher foi ame

açada pelo namorado em 
Igaraçu do Tietê. A ocorrên
cia foi registrada na noite 
do sábado 13, no bairro 
Cohab. Segundo o boletim 
de ocorrência, motivado 
por ciúmes, o homem ten
tou desferir golpes de faca 
na vítima. A Polícia Militar 
foi acionada, mas o agressor 
conseguiu fugir do local.

TANQUINHO
Na manhã do domingo 

14, um tanquinho foi furtado 
de uma residência na rua Ma
rechal Dutra, no Jardim Ubi- 
rama em Lençóis Paulista. A 
dona do eletrodoméstico esta
va lavando roupas quando en
trou em sua casa para alimen
tar seu filho. Ela escutou um 
barulho estranho no quintal 
e quando voltou não encon
trou mais o tanquinho. Um 
vizinho viu a movimentação 
e disse que a máquina teria si
do levada para a casa de uma 
mulher. A Polícia Militar foi 
acionada e encontrou o tan- 
quinho. A acusada disse que 
comprou o tanquinho por R$ 
30. O objeto foi apreendido. A 
mulher responderá por recep- 
tação de objetos furtados.

COMUNICADO IMPORTANTE
Fazemos publicar nesta edição, n° 6.464, página A2, de 
terça-feira, 16 de dezembro de 2008 que veiculam os, 
indevidam ente , sábado, 13 de dezembro, página B5, 
edição n° 6.463, anúncio de classificado com preço e 
promoção inexistentes; título: super promoção. Algum 
usuário, por má fé, utilizou esse espaço cedido aos nossos 
leitores para, de alguma forma, prejudicar a empresa 
Egídio Gás, através do envio de texto via e-mail com dados 
falsos. Estamos tomando providências para que o responsável 
por esse ato de "vandalismo virtual" seja identificado e, 
legalmente, punido. Colocamo-nos à disposição para 
informações e esclarecimentos. Ainda, expressamos nossas 
sinceras desculpas às pessoas e empresas que direta 
ou indiretamente foram prejudicadas por tal veiculação. 

Anderson Prado de Lima
Diretor Comercial | RG: 29.268.994-9

O ECO
Um senhor Jornal!

Editora e Jornal Folha Popular Ltda. ME 
CNPJ: 03.433.116/0001-02 lE: 416.043.125.113

R: Geraldo Pereira de Barros, n° 948 
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Nós protegemos o seu patrimônio e a saúde de sua família 
das intempéries do meio ambiente com soluções para construção 
civil, pavimentação de ruas e estradas, e fins industriais.

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

Valorizando o homem, 
construindo o futuro.
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Diploma na mão
Prefeitos, vices e vereadores eleitos em outubro começam a ser diplomados; 
cerimônias acontecem hoje em Barra Bonita e Piratininga e quinta-feira 18 na região

Peixeiro e Guilherme 
não serão diplomados

Paulo Eduardo Tonon

Após a análise das contas 
da campanha eleitoral, con
cluída na quarta-feira 10, a úl
tima etapa antes da posse dos 
eleitos no último dia 5 de ou
tubro começa hoje, com a di- 
plomação dos eleitos em Barra 
Bonita, Igaraçu do Tietê e Pira- 
tininga. Já em Agudos, Areió- 
polis, Borebi, Lençóis Paulista 
e Macatuba, a cerimônia está 
marcada para a quinta-feira 
18. No total, serão 85 políti
cos diplomados, o que garante 
que eles sejam empossados no 
dia 1° de janeiro de 2009.

A juíza eleitoral de Lençóis 
Paulista, que também atende 
Borebi, Ana Lúcia Aiello Garcia, 
explica que a diplomação é um 
aval da Justiça Eleitoral de que 
o eleito está apto para assumir 
seu cargo. "Com o diploma, o 
eleito tem o direito de começar 
a trabalhar. Isso é uma parte da 
formalização do processo elei
toral, mas a imunidade parla
mentar e o recebimento de salá
rios só começam a valer depois 
da posse", esclarece a juíza.

Tanto em Lençóis quanto 
em Borebi, os prefeitos elei
tos respondem processos na 
Justiça Eleitoral. Como em 
alguns processos a sentença 
ainda não foi proferida, Izabel 
Cristina Campanari Lorezentti 
(PSDB), a Bel, e seu vice, Luiz 
Carlos Trecenti (DEM), serão 
diplomados em Lençóis. O 
mesmo acontece com Antonio 
Carlos Vaca (PSDB) e seu vice 
Luiz Carlos Piscinelli (PTB), o 
Badu, em Borebi. A cerimônia 
está marcada para as 16h da 
quinta-feira 18, na Câmara de 
Vereadores de Lençóis Paulista.

Primeira mulher a ocupar 
o cargo de prefeita em 150 
anos de história, Bel disse estar 
alegre. "Esse é um dia muito 
especial para todos os eleitos

A juíza Ana Lúcia Aiello Garcia comanda a cerimônia em Lençóis

DIA E HORA DA DIPLOMAÇÃO

CIDADE DIA HORA LOCAL

Barra Bonita e 
Igaraçu do Tietê

16 9h OAB em Barra Bonita

Piratininga 16 19h Fórum Municipal

Macatuba 18 10h
Cine Clube Sétima Arte 
de Pederneiras

Areiópolis 18 15h
Salão do Júri do Fórum 
de São Manuel

Lençóis Paulista e 
Borebi

18 16h
Câmara Municipal de 
Lençóis Paulista

Agudos 18 20h
Salão do Júri do Fórum 
Municipal

porque estaremos sendo reco
nhecidos pela Justiça Eleitoral, 
que realizou um belo trabalho 
na cidade. Eu também estou 
muito feliz por receber este 
importante documento e por 
estar cada vez mais perto o iní
cio da minha jornada à frente 
de Lençóis Paulista", comenta.

Bel e Luiz Carlos terão a 
companhia dos 10 vereadores 
eleitos de Lençóis Paulista e 
também dos colegas de Bore- 
bi, Vaca e Badu, e os nove ve
readores daquela cidade.

REGIÃO
A primeira cerimônia de 

diplomação da região acon
tece hoje, em Barra Bonita. A 
partir das 9h, o prefeito eleito 
José Carlos de Mello Teixeira 
(PPS), o Nenê, será diploma
do, junto com seu vice, José 
Luis Ricci (PMDB), e mais no
ve vereadores.

Hoje também, só que às 
19h, acontece a diplomação 
do prefeito eleito de Piratinin- 
ga, Odail Falqueiro (PTB), e 
sua vice, Maria José Paranhos 
(DEM), além dos nove verea
dores que vão trabalhar pelo 
município. Esta será a terceira 
vez que Odail assume a prefei
tura do município.

O prefeito reeleito de Maca- 
tuba, Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB), e sua vice, Maria Lu- 
cilla Nunes Gouveia (PSDB), 
recebem o diploma às 10h da 
quinta-feira 18. A cerimônia 
que também vai diplomar os 
nove vereadores eleitos acon
tece no Cine Clube Sétima Ar
te, em Pederneiras.

Em Agudos, Everton Octa- 
vinai (PMDB), Altair Francis
co da Silva (PMDB) e os nove 
vereadores recebem a diplo- 
mação às 20h, no Salão do 
Júri do Fórum Municipal. As 
solenidades não são abertas 
ao público.

Na região, a Justiça Elei
toral entendeu que houve 
utilização da máquina ad
ministrativa para compra 
de votos em duas cidades. 
Tanto em Igaraçu do Teitê 
quanto em Areiópolis, os 
prefeitos reeleitos tiveram 
os registros de suas candi
daturas cassados, após a 
apuração de denúncias fei
tas pela oposição.

Portanto, o prefeito re
eleito de Igaraçu do Teitê, 
Guilherme Fernandes (PS
DB), e seu vice, Juvenal 
Aparecido Fernandes de 
Melo (DEM), não partici
pam da cerimônia de di- 
plomação que acontece ho
je, na sede da OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil), 
em Barra Bonita. Apenas os

nove vereadores participam 
da cerimônia.

Em Areiópolis, o prefei
to reeleito José Pio de Oli
veira (PT), o Peixeiro, tam
bém não poderá ser diplo
mado. A sentença publica
da na sexta-feira 12 cassou 
o registro da candidatura 
dele e de seu vice Antonio 
Franco (PT) por uso da má
quina pública. Desta for
ma, a diplomação dos nove 
vereadores eleitos será na 
quinta-feira 18, às 15h, no 
Salão do Júri do Fórum de 
São Manuel.

Guilherme e Peixeiro re
correm da decisão judicial 
que também pede que no
vas eleições sejam marcadas 
em Areiópolis e Igaraçu do 
Tietê.

FELIZ n a t a l  Ainda dá tempo de contribuir com a campanha 
Natal Feliz, do Fundo Social de Solidariedade de Macatuba. Para 
ajudar é só comprar um brinquedo, no valor de R$ 10. As do
ações serão entregues em festa que acontece na sexta-feira 19, 
no Cart (Centro de Apoio e Recreação ao Trabalhador). Os brin
quedos podem ser entregues nas lojas -  todos os estabelecimen
tos macatubenses que comercializam brinquedos participam da 
campanha -  ou na própria Secretaria de Assistência Social.

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

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

C O R S A  S U P E R  S E D A N 1999 /2000 PR ATA
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
PARATI 1.6 200 7 /2 0 0 8 PR ATA

U N O  M ILLE  EX 1999 /1999 B R A N C O
U N O  M ILLE  F IR E 200 2 /2 0 0 2 C IN Z A

MODELO ANO COR OPCIONAIS
PALIO  E LX 2001 /2001 C IN Z A X

P ALIO  W E E K  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
Y A M A H A  V IR A G O 1999 /2000 PR ATA
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

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

Fones: 3264-3968 e 3264-3033
A v .  P a p a  J o ã o  P a u lo  I I  ( a o  la d o  d o  A u t o  P o s to  L e ã o )  - L e n ç ó is  P a u l is ta



E D I T O R I A L

Canudo eleitoral
Termina na quinta-feira 18 

o prazo para os juízes eleitorais 
de todo o país diplomarem os 
prefeitos e vereadores eleitos em 
outubro de 2008. A diplomação 
do candidato ocorre perante o 
juiz eleitoral e não pode ultra
passar a data limite fixada pelo 
Tribunal Superior Eleitoral no 
Calendário Eleitoral. É a sole
nidade em que é entregue ao 
candidato eleito o documento 
oficial que reconhece a validade 
de sua eleição. Quem for diplo
mado, toma posse no dia 1° de 
janeiro de 2009.

Assim como ocorre quando 
se completa um ciclo eleitoral, 
os candidatos eleitos -  prefeitos 
e vereadores -, assim como seus 
suplentes, recebem diploma as
sinado pelo presidente da Junta 
Eleitoral. A cerimônia está em- 
basada no artigo 215 do Códi
go Eleitoral e é tão importante 
quanto a cerimônia de posse. A 
posse é um evento para autori
dades municipais e, de forma 
simbólica, traduz a transferên
cia de poder de um prefeito a 
outro, assim como para os ve
readores eleitos, na diplomação 
é conferido o direito de exercer 
um cargo público por uma au
toridade do Judiciário.

Para chegar à diplomação, 
não basta apenas concorrer e ser 
eleito. Até o fim deste processo, 
os candidatos terão que prestar 
contas e não poderão ser conde

nados em nenhum processo. É 
por isso que nem todo mundo 
que foi eleito no dia 5 de outu
bro receberá o diploma.

Das cidades onde O ECO cir
cula -  Agudos, Areiópolis, Barra 
Bonita, Borebi, Igaraçu do Tietê, 
Lençóis Paulista, Macatuba e Pi- 
ratininga -  dois prefeitos e seus 
respectivos vices não participam 
da diplomação.

O prefeito reeleito de Iga
raçu do Tietê, Guilherme Fer
nandes (PSDB), e seu vice, Ju
venal Aparecido Fernandes de 
Melo (DEM), não participam 
da cerimônia. A Justiça Eleito
ral determinou a cassação do 
registro de suas candidaturas. 
Eles são acusados de compra 
de votos e o município deve 
ter uma nova eleição.

A Justiça Eleitoral também 
determinou a cassação do pre
feito reeleito por Areiópolis, 
José Pio de Oliveira, o Peixeiro, 
e de seu vice, Antonio Franco, 
ambos do PT. Peixeiro é acusa
do de usar a máquina pública 
para captação de votos. A não 
ser que consiga uma liminar 
até a quinta-feira 18, não parti
cipa da diplomação.

A Justiça Eleitoral dá provas 
de que algo está mudando no 
Brasil, no sentido de fortalecer a 
democracia. Além de conquistar 
os votos, para ter direito ao man
dato, é preciso ter concorrido de 
forma limpa e transparente.

A R T I G O

O  Estado brasileiro 
no banco dos réus

PAULO Eduardo Tonon

No primeiro final de semana 
de dezembro, representantes de 
movimentos sociais e de enti
dades que lutam pelos direitos 
humanos se reuniram em São 
Paulo. O evento chamado de Tri
bunal Popular promoveu um de
bate sobre a violência do Estado 
brasileiro contra os excluídos.

Os questionamentos parti
ram dos 60 anos completados re
centemente pela Declaração Uni
versal dos Direitos Humanos da 
ONU (Organização das Nações 
Unidas) e chegaram até violações 
sistemáticas cometidas pelo go
verno contra moradores de fave
las e periferias de todo o país.

O objetivo do encontro era 
inverter a lógica estabelecida pe
lo sistema e, democraticamente, 
colocar o Estado, sempre acostu
mado a julgar e punir, no banco 
dos réus. Simbolicamente, no pa
pel de juiz, quem usaria a toga e 
estaria com o malhete nas mãos 
seriam os próprios cidadãos, so
bretudo a maioria pobre e negra.

A alegação principal da acu
sação levou em consideração 
que o estado democrático de 
direito, que deveria ser uma ins
tituição que garantisse a seguran
ça da população e promovesse 
a justiça social, é o mesmo que 
costumeiramente descumpre 
a legislação. Entre os exemplos 
citados destacam-se a criminali- 
zação dos movimentos sociais, 
sindicais, de luta pela terra e em 
defesa do meio ambiente, assim 
como dos direitos indígenas e 
quilombolas.

Uma das provas apresentadas 
veio exatamente de um relatório 
da ONU sobre execuções sumá
rias e extrajudiciais, publicado 
em maio de 2008. Segundo ele, 
quando policiais brasileiros 
matam alguém, dentro ou fora 
de seu horário de expediente, 
nenhuma investigação é feita 
e constantemente o motivo do 
crime é classificado como "Resis
tência Seguida de Morte".

O Tribunal Popular também 
apontou indícios de que o Esta
do brasileiro esteja participando 
de missões militares e "humani
tárias" da ONU, como a do Hai
ti, como forma de treinamento 
para aprimorar as operações 
repressivas contra comunidades 
pobres e movimentos populares 
nos territórios nacionais.

A condenação evidente do 
Estado também recaiu sobre a 
imprensa, considerada cúmplice 
e uma das principais dissemina- 
doras da ideologia da crimina- 
lização da pobreza e das lutas 
sociais. Veiculando bandeiras co
mo a da "segurança pública", os 
meios de comunicação banali
zam as ações criminosas cometi
das pelo Estado contra qualquer 
cidadão ou grupo que tente rei
vindicar seus direitos.

O ato serviu para abrir os 
olhos de inúmeros brasileiros 
das classes menos favorecidas, 
mas ainda resta muita conscien
tização até que alguma mudança 
efetiva seja colocada em prática e 
garanta com que os pobres sejam 
tratados com mais dignidade.

Paulo Eduardo Tonon é jornalista
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P O V O

Terceira Coluna
PE QUENTE

O prefeito eleito de Bo- 
rebi, Antonio Carlos Vaca 
(PSDB), esteve em Lençóis 
Paulista na manhã de do
mingo 14 para acompanhar 
o desempenho da equipe 
do município na final da 
6® Copa 1010/Grupo Lwart. 
Vaca é torcedor pé quente. O 
time garantiu vitória por 1 a 
0 e o bicampeonato.

SOFREDOR
Além de pé quente, Vaca 

demonstrou que é sofredor. 
Do banco de reservas, vibrou 
a cada lance. Como a equipe 
não conseguia ampliar o pla
car, contou os minutos para 
o fim do jogo. Terminada a 
partida, invadiu o gramado 
do estádio municipal Archan- 
gelo Brega, o Bregão, para co
memorar com os atletas.

EXTRA
O prefeito de Lençóis 

Paulista, José Antonio Mari- 
se (PSDB), solicitou, o pre
sidente da Câmara de Verea
dores, Nardeli da Silva (PV), 
prontamente atendeu e uma 
nova sessão extraordinária 
foi marcada para hoje, às 
17h. Na pauta, que ainda 
não estava definida até o 
fechamento desta edição, 
devem constar, no mínimo, 
dois projetos de interesse da 
prefeitura.

DUPLA
Um é o que altera a for

ma de cobrança de dívidas 
com o SAAE (Serviço Autô
nomo de Água e Esgoto) de 
Lençóis Paulista. A proposta 
recebeu emenda do verea
dor Ismael de Assis Carlos 
(PSDB), o Formigão, para 
que os parcelamentos sejam 
feitos em 36 vezes. O projeto 
aguarda a segunda e última 
votação. O outro diz respei
to ao auxílio-transporte para 
os estudantes.

VETO 1
Além disso, os vereado

res decidem se derrubam 
ou não outros dois vetos do 
prefeito Marise. O primeiro 
é ao projeto que proíbe a 
entrada e permanência de 
pessoas com capacetes ou 
gorros que acobertem a face 
em estabelecimentos públi
cos ou privados.

VETO 2
O segundo veto é para o pro
jeto que autoriza a prefeitura a 
promover a entrega de remé
dios em domicílio. O do capa
cete foi vetado porque não se 
sabe quem fará a fiscalização. 
Já o dos remédios gera custo 
e o Legislativo não pode criar 
projetos que onerem os cofres 
públicos. Os dois projetos são 
de autoria de Gumercindo Ti- 
cianelli Júnior (DEM).

OFICIAL
Já a prefeita eleita de Len

çóis, Izabel Cristina Campana- 
ri Lorenzetti (PSDB), a Bel, de
ve conceder na quinta-feira 18 
entrevista coletiva, logo depois 
da cerimônia de diplomação, 
marcada para as 16h, na Câ
mara Municipal. Tudo indica 
que ela vai anunciar os nomes 
que vão compor sua equipe de 
governo. Se não todos, pelo 
menos uma parte deles.

FIRME
Eleita nas urnas com mais 

de sete mil votos de diferença 
em relação ao candidato der
rotado Ailton Tipó Laurindo 
(PV), Bel enfrenta esta semana 
uma maratona de reuniões. 
Ora com os assessores mais 
próximos, ora com os futuros 
diretores, ora com seus advo
gados. É que ainda tramitam 
na Justiça Eleitoral ações em 
que Tipó pede a cassação do 
registro de sua candidatura.

RECURSO
Vários processos contra 

Bel já foram julgados impro
cedentes e hoje tramitam com 
recursos no Tribunal Regional 
Eleitoral. Na terça-feira 9, fo
ram ouvidas as testemunhas 
do caso dos vídeos. Amanhã é 
a vez das testemunhas no pro
cesso em que Tipó acusa Bel de 
abuso de poder econômico.

CERTO
Apesar de tantas ações, 

uma coisa parece certa. Bel e 
seu vice Luiz Carlos Trecenti 
(DEM) serão diplomados na 
quinta-feira e tomam pos
se no dia 1 ° de janeiro. Isso 
porque tudo indica que não 
vai haver tempo hábil para o 
julgamento destes processos. 
Para o processo do vídeo foi 
pedida perícia e quanto à ação 
por abuso de poder, ainda tem 
muita gente para ser ouvida.

RECESSO
Com o recesso de final de 

ano, o tempo fica curto. Ou 
seja, as sentenças ficam para 
o ano que vem e os recursos 
também. Quem não deve gos
tar da notícia é a oposição.

IDEM
A mesma situação de Bel 

e Luiz Carlos vive o prefeito 
eleito de Borebi, Antonio Car
los Vaca (PSDB), e Luiz Carlos 
Piscinelli (PTB), o Badu. Eles 
são acusados pela oposição de 
compra de votos. A acusação 
diz que trocaram cesta básica 
por votos. Este processo tam
bém está sob perícia e não 
deve ser julgado este ano. Ou 
seja, Vaca será diplomado e to
ma posse no dia 1°.

DE FORA
Já em Areiópolis e Igaraçu 

do Tietê, os prefeitos reelei
tos não tomam posse. Gui
lherme Fernandes (PSDB) é 
acusado de compra de votos. 
Segundo a ação, o prefeito de 
Igaraçu distribuía senhas para 
serem trocadas por comida e 
outros benefícios. Já em Arei- 
ópolis, José Pio de Oliveira 
(PT), o Peixeiro, torce para 
que seus advogados consi
gam uma liminar junto ao 
TRE. Caso contrário, Peixeiro 
não toma posse. Nestes dois 
municípios, o governo deve 
ficar com o futuro presidente 
da Câmara até que novas elei
ções sejam marcadas.

EXTRA
Já em Agudos, a Câmara 

de Vereadores realizou ontem 
uma sessão extraordinária. Fo
ram aprovados, por unanimi
dade e em regime de urgência, 
dois projetos de autoria do 
prefeito José Carlos Octaviani 
(PMDB). O primeiro diz res
peito à expansão do perímetro 
urbano e o segundo autoriza 
uma suplementação de verba 
para pagamento do 13° salá
rio aos servidores municipais.

LEMBRANÇA
O presidente da Câmara de 

Agudos, Nelson Assad Ayub 
(PP), o Nelsinho, lembrou 
que, conforme determina o 
Tribunal de Contas do Estado, 
as sessões extraordinárias rea
lizadas no município não são 
mais remuneradas. Isso vale 
para todos os municípios.

"A nossa vitória foi mere
cida, fizemos um belo jo
go, enfrentamos grandes 
times e mais uma vez, 
invictos, conquistamos a 
Copa 1010"

Rafael de Brito Avelino,
zagueiro

"O bicampeonato é resul
tado de uma equipe forte 
e unida, que manteve o 
mesmo plantel do ano 
passado. Trabalhamos 
para merecer o título" 

Luís Antonio Bueno, 
volante

"Acho que o grupo es
tá forte e trabalhamos 
muito para conquistar o 
título da Copa 1010. Ago
ra vamos pensar já  em 
2009, para conquistar o 
tricampeonato"
Deivid Rodrigues, goleiro

FRASE

"É um  
desres
peito 
com os 
mortos ff

No cruzamento das ruas Raposo Tavares e Marechal Rondon, no Jardim Ubirama em Lençóis Paulista, 
dois grandes buracos estão pegando os motoristas de surpresas. Nem sempre dá tempo de desviar. A 
combinação sol e chuva faz o asfalto ceder fácil.

Maria Sebastiana Pavanelli 
Toledo, sobre os atos de 

vandalismo contra o cemitério 
de Lençóis Paulista

P ARA PENSAR

"A única coisa 
que nos com
pensa de to
dos os traba
lhos é o con
solo de algum 
dia poder ter 
descanso"

Caio Valério Catulo

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


A G U D O S

A céu aberto
Moradores denunciam Prefeitura de Agudos pelo descumprimento de TAC do lixão; 
prefeito diz que obras estão a caminho e Ministério Público aguarda fiscalização

Paulo Eduardo Tonon

Nas últimas semanas, mora
dores das redondezas do aterro 
sanitário, o 'Lixão de Agudos', 
que fica na zona rural, deram 
início a uma nova batalha con
tra a Prefeitura. Eles acusam o 
prefeito José Carlos Octaviani 
(PMDB) de não cumprir ne
nhum dos itens e prazos pro
postos pelo Ministério Público 
no TAC (Termo de Ajustamento 
de Conduta), assinado em agos
to deste ano. Na ocasião, ficou 
constatada a necessidade de re
alização diária de compactação 
e cobertura do lixo depositado 
no local para evitar a dissemina
ção de doenças e contaminação 
do meio ambiente, entre outras 
obras. De acordo com o docu
mento, caso a prefeitura não 
colocasse a compactação e co
bertura do lixo em prática, seria 
obrigada a pagar multa diária no 
valor de dois salários mínimos.

Uma das pessoas que moram 
nas proximidades do lixão e que 
preferiu não se identificar, dis
se que o aterro não poderia ser 
instalado naquela área e que o 
lixo depositado no local já teria 
contaminado o lençol freático 
da região. "Esse aterro já foi alvo 
de várias ações porque ele não 
poderia ter sido feito em um lo
cal tão baixo. O projeto foi bem 
feito no papel, mas na prática is
so nunca se concretizou", disse o 
morador inconformado.

Na semana passada, a equipe 
do jornal O ECO foi até o local 
para apurar a denúncia e conferir

Pelo TAC assinado pelo prefeito Octaviani, lixo tem que ser compactado e coberto todo dia

o andamento das obras, mas foi 
impedida de entrar no lixão. De 
fora do aterro foi possível cons
tatar a presença de apenas um 
trator de pequeno porte, que no 
momento não estava sendo uti
lizado, e uma grande quantida
de de lixo exposta a céu aberto. 
Diversos urubus sobrevoavam a 
pilha de detritos.

O promotor de Agudos, Ne- 
ander Antonio Sanches, confir
ma que já recebeu denúncia de 
que o local não está recebendo 
as melhorias estabelecidas no 
TAC, mas lembrou que o termo 
ainda precisa ser homologado 
pelo Conselho Superior do Mi
nistério Público para que a fisca
lização tenha início. "Ainda não 
é possível saber se o que foi de

terminado no acordo está sendo 
cumprido porque se tratam de 
questões técnicas que não são 
perceptíveis a olho nu. Depois 
que o documento voltar de São 
Paulo, o que deve acontecer nas 
próximas semanas, nós iremos 
enviar engenheiros ambientais 
para fazer a análise do local", 
afirma o promotor.

O TAC também determina 
que a prefeitura deve realizar 
obras para implantação de siste
ma de drenagens de gás e de águas 
pluviais e projeto de recirculação 
do chorume. O investimento pre
visto para o cumprimento desta 
parte do acordo é de R$ 50 mil 
e o prazo para o início das obras 
era de 60 dias, com conclusão 
prevista para 90 dias. O que não

aconteceu. Além disso, o termo 
prevê a realização de dois moni
toramentos da qualidade da água 
subterrânea por ano, construção 
de estradas dentro e fora do ater
ro e a construção de uma nova 
célula para o depósito de lixo, 
orçada em R$ 180 mil.

Octaviani afirmou que a 
previsão é que as obras tenham 
início até amanhã. "Nós enten
demos que o TAC é justo e apro
vamos todas as propostas feitas 
pela promotoria. A prefeitura já 
está tomando todas as providên
cias possíveis e inclusive já foi 
tudo licitado. A destinação final 
correta do lixo do município de 
Agudos é uma preocupação que 
as duas partes possuem", con
clui o prefeito.

APIMENTADO POR LÍNiúl.:-

Tipóia coloca o sapatinho 
na janela e pede a Prefeitura 
de presente a Papai Noel!

Ah nego! Nem tudo que 
reluz é ouro! Até que enfim 
o Varise inaugura a casa dos 
heróis do fogo lá no antigo 
posto de gasolina! Os heróis 
já estão com as mangueiras 
nas mãos! E vertendo água!

Na solenidade, os bom
beiros estavam todos arma
dos de fuzil e espada! Será 
que em Lençóis eles irão 
apagar o fogo à bala? A pri
meira ação será tentar apagar 
o fogo dos marimbondos de 
fogo do Sarney! Uma idosa 
que estava no local pediu 
aos bombeiros para que ten
tassem apagar o fogo de sua 
varise, que estava ardendo! 
Ahahahaha! Cada uma não!

Xiiiii Marquinho! Foram 
reprovadas as contas do Ma- 
nEcozinho, do Formigão e 
do Tupã! Acho que eles não 
declararam os gastos com as 
cervas geladas! Erraram na 
contabilidade! Por que não 
pegam umas notas fiscais lá 
no mercado do Tupã? Muita 
conta de políticos da região 
foram aprovadas com ressal
vas... De palmas!

Dizem que o Tipóia já te- 
ria colocado um sapatinho na 
janela para o Papai Noel com 
um pedido. Ele quer que o 
Bom Velhinho lhe dê de pre
sente a Prefeitura de Lençóis! 
Esse Papai Noel tem que ter 
muito saco! Ahhahahaha!

Areiópolis! Peixeiro de 
tanto pescar acabou sendo 
cassado! Ele e meu parente, 
Antonio Franco! Será meu 
avô? Mas ele já morreu e no 
século passado. O José Pio

XII foi fisgado pela Justiça 
Eleitoral! E agora só resta re
zar para São Manuel!

Boreba! Vaca foi visitar 
o Tófano e está até agora 
ruminando uma bala Tófa- 
no! Diz ele que é meio gru- 
dento! Será que o Vaca vai 
convidar os sem-terra para 
a sua posse? Depois ele terá 
que pedir a reintegração de 
posse! Ele quer que os sem- 
terra se comportem, que fi
quem assentados.

Macatube! Colide quer 
fazer um governo de Coli- 
dão, ops!Coalizão!

Agunistão terra da Al 
Caída! E do Mula IV! Aii o 
Carlão disse que a dor da 
derrota política é pior que 
a dor de parto! Ué, a Mula 
já deu cria? O presépio lá 
na Avenida Carvalho Pênis, 
ops! Pinto, só tem camelo 
e Papai Noel! Não tem nem 
os três reis magros! O Carlão 
convidou os três reis magros 
vivos, Pirica, Bispo e Aleixo, 
mas parece que eles não que
rem ir! O Papai Noel do ano 
passado era tão fedido que 
tiveram que dar um banho 
de solupan no rapaz!

E por falar em Bispinho, 
aquele amigo meu, tornei
ro, todos querem beijar 
seu anel! E o Barata quer 
ser tudo na administração! 
E disse que até o turismo é 
sua meta! Quem sabe até a 
presidência dos EUA. Então 
seria o Barata Obama!

Furei. Alguém se habilita a 
me dar um presente para mo
lhar as palavras? Vou esperar.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO ALTERAÇÃO CONTRATO GESTÃO -  N.E. 3766-2008 (Ori
ginário proc. 94 -  Dispensa 14-2008) FINALIDADE: alterar o contrato com fundamento legal no art. 

65, § 1°, da Lei 8666/93 CONTRATANTE: Município de Macatuba CONTRATADA: Organização 
Santo Antonio de Ação Social OBJETO: execução do “Projeto Educartes”, período 1° de agosto a 31 de 

dezembro/2008 ASSINATURA: 15/12/08.

COOLIDGE HERCOS JUNIOR 
Prefeito Municipal

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS DE FIAÇÃO E TÊXTIL 

EDITAL DE CONHECIMENTO

Tem esse Edital, a finalidade de dar publicidade aos trabalhadores da categoria 
Fiação e Têxtil de Lençóis Paulista, que foi entabulado acordo coletivo com 
a empresa OMI DO BRASIL INDÚSTRIA TÊXTIL, vigência 01/11/2008 a 
31/10/2009, com o reajuste salarial de 8,00% (Oito por cento) calculado sobre 
o salário de Outubro de 2008. Em cumprimento ao disposto na clausula perti
nente ao desconto da contribuição assistencial no importe de 1,6% (um vírgula 
seis por cento), fica aberto o prazo de 10 dias aos trabalhadores interessados a 
comparecerem pessoalmente à sede da entidade, para o exercício do direito de 
oposição mediante requerimento de próprio punho.

Lençóis Paulista, 16 de Dezembro de 2008.

MARIA GORETH SANTANA - Presidente.

EXTRAVIO
IGOR LLOBET ROSETA - Inscrição Municipal 11364-6 - CPF 216.741.468-41, 
comunica para os devidos fins o extravio do talão de Prestação de Serviço, Série 
G - nota n° 001 à 050, não se responsabilizando pelo uso indevido do mesmo.

A Ç A O  E N T R E  A M I G O S
PARÓQUIA CRISTO RESSUSCITADO
Em prói da construção do Centro Catequético

TALÕES NÃO VENDIDOS

1081 - CARRO 
N° 577Í7 - MOTO 
N° 4330-MICROONDAS

OBS; NÃO HOUVE GANHADORES

GANHADORES

N° 2523-TELEVISÃO 29"
GANHADOR: JOSÉ MARISE 
N° 0485 - DVD
GANHADOR: RAFAEL A.B. DE SOUZA

k>
INFORMAÇÕES: 3263^5863

COLABORAÇAO:

O ECO
Um len h o r jornall

TERÇAS 
QUINTAS

_____ mãTs
H  H  H  H  H  9  U m  s e n h o r  jo r n a l

w w w .jo rn a lo e c o .c o m .b r

ORGANIZAÇÃO SANTO 
ANTÔNIO DE AÇÃO SOCIAL

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

RESULTADO FINAL

A Organização Santo Antônio de Ação Social - OSAAS, de Macatuba, Estado de São Paulo, por sua 
Diretora Executiva nue este subscreve TORNA PÚBLICA a Classificação Final dos candidatos anro- 

vados no Processo Seletivo Público, para contratação temporária a empregos vagos de: MONITOR 

DESPORTIVO, MONITOR DE TAREFA, MONITOR DE MENORES (FEMININO) e MONI
TOR DE MENORES (MASCULINO), cujas provas foram realizadas no dia 06 de dezembro de 2008, 

nos termos do Edital de Processo Seletivo Público N° 01/08.
O desempate entre candidatos, com a mesma nota final, foi feito nos termos do Item 2., do Inciso V, do 

Edital de Processo Seletivo Público N° 01/08.
Os candidatos terão o prazo de dois dias úteis a partir da data da publicação da Clas-sificação Final, para 

protocolar recurso na sede da Organização Santo Antônio de Ação Social - OSAAS, dirigido à Comissão 
de Processo Seletivo Público, sobre o resultado final.

Macatuba, 15 de dezembro de 2008.

ROSEMEIRE VIEIRA PIRES DA ROSA 

DIRETORA EXECUTIVA

MONITOR DESPORTIVO

CLASS. NOME RG NOTA
0001 RENATO NOGUEIRA DE ANDRADE 25636526-X 84,00
0002 DAIANE PESCARA 41579474-2 74,00
0003 NEY ALEXANDRE ZIVIANI 27779959-4 68,00
0004 OTAVIO GUSTAVO ROMANHOLI 34078682-6 66,00
0005 ELISANGELA CRISTINA PEREIRA 41544446-9 66,00
0006 ANDRÉIA SOARES DOS SANTOS 41506978-6 66,00
0007 CÉLIA REGINA BARBOSA DUTRA 13909819 64,00
0008 GABRIELLE SANCHEK BAUM 43332199-4 64,00
0009 FABRICIA CEZARIO 29503268-6 62,00
0010 VALDIR PORTE 17557104 60,00
0011 FABIO SOUZA GAGO 33328058-1 58,00
0012 REINALDO DIAS DE FRANÇA 32388666-8 56,00
0013 ANDRESA LUZIA DOS SANTOS 29941613-6 54,00
0014 LUCIANA MESSIAS FADONI 224154242 52,00

MONITOR DE TAREFA

CLASS. NOME RG NOTA
0001 DEISE DE FÁTIMA PAZETTO 24345195-7 72,00
0002 THAÍS DE LUCA GIGLIOLI 34019235-5 72,00
0003 IZABELA MARA GRANA 433036102 72,00
0004 VANESSA SIMIONI DARÉ OLIVA 28637971-5 70,00
0005 GISLAINE DINIZ VENANCIO PIRES 413730839 68,00
0006 AMANDA MARCOLINO 433039656 66,00
0007 MARIA ROSALI ALVES NUNES VALEZI 11208011 64,00
0008 LUCIANA PONTES ROSA VENTURA 30889613-0 64,00
0009 CLEONICE PEREIRA CAMPANA 196643417 62,00
0010 CASSIA REGINA VALADÃO PACCOLA 18815950 62,00
0011 PATRÍCIA APARECIDA DA SILVAS SOUZA 18815968 62,00
0012 JOCELI APARECIDA MOMESSO SBARAGLINI 22952936-7 62,00
0013 VALÉRIA APARECIDA BOSO DARÉ 22415288 62,00
0014 MARIA APARECIDA LEDA 21529804 62,00
0015 LUIZ CARLOS MORBI 43332318-8 62,00
0016 PATRICIA MARINA ZILLO GIOVANETTI CHIARI 15509714-3 60,00
0017 ROSEMARY TAVANO 32216657-3 60,00
0018 ADRIANA TIMÓTEO DE JESUS 41373056-6 60,00
0019 ANGELA APARECIDA MORBI VALEZI 16827662-8 58,00
0020 MARLENE DE FATIMA TONIÕES 18033663 58,00
0021 ROBERTA ZIVIANI DE TOLEDO CESAR 326897847 58,00
0022 KARLA VANESSA DA SILVA 43304275-8 58,00
0023 EDINEIA AP. SBARAGLINI MEDOLA 8429676 56,00
0024 ROSANA CLAUDIA BUENO DE OLIVEIRA 24345253-6 56,00
0025 MYLENE CONEGLIAN MARTINS MACOME 18679280-3 54,00
0026 FLAVIA APARECIDA DE SOUZA 41506730-3 54,00
0027 SIMONE DONIZETE CARDOSO 251583296 52,00
0028 APARECIDA ELISANDRA MATHIAS DE OLIVEIRA 24346004-1 52,00
0029 SUZANA MARQUES GARCIA 32389105-6 52,00
0030 JOSIANE MORETI GALEGO 28987515-8 52,00
0031 DALILA DE CÁSSIA SIMIONI PAFETTI 43332379-6 52,00
0032 MARCELA CRISTINA PRADO 43332204-4 52,00
0033 MARGARETH DOMINGUES ZAMORA ANGELICO 18035376 50,00
0034 HELENA SANTA ROZA DA COSTA FRANCO 24345222-6 50,00
0035 FLÁVIA MANFIO BARROS DA SILVA 25826355-6 50,00
0036 VALDETE MORBI 30712100-8 50,00
0037 MARCIA ROBERTA DE SOUZA BETIOL 27779977-6 50,00
0038 MARIELA ARTIOLI DALBEN RIBEIRO 40264298-3 50,00
0039 DARLISA BARBIRATO 433323814 50,00

MONITOR DE MENORES (FEMININO)

CLASS. NOME RG NOTA
0001 ISABELLA MARÇAL 47372766-3 78,00
0002 CRISTIANE SILVA DE SOUZA 29110210-4 70,00
0003 BRUNA ALINE DE GODOY 44550640-4 70,00
0004 ELIANA PONCIANO GODOI 25443404-6 68,00
0005 KELY CRISTINA TAMBORIM 415073327 68,00
0006 SAMANTA NARA ADÃO 41507444-7 66,00
0007 KELLY CRISTINA VANNI MARIANO 43303898-6 66,00
0008 GERUSA ERICA OMNTE DA SILVA 330795636 62,00
0009 SONIA DIAS FRANÇA 433040208 62,00
0010 FLÃNIA REGINA AMORIELO 415081026 62,00
0011 LILIANE PEREIRA DOS SANTOS 45098100-9 62,00
0012 ANA GISELE PRADO ALVES 46332460-2 62,00
0013 SIMONE DANIELA FERREIRA 24.669.466-X 60,00
0014 CLAUDINEIA DE FATIMA LOPES 43305727 60,00
0015 TATHIANE ANANIAS DA SILVA 46332426-2 60,00
0016 FRANCINE VAROTTO ALVES 433323498 58,00
0017 DANIELE CRISTINA GOMES 41506986-5 56,00
0018 TACIANE POMINI GALLI 30142503-6 54,00
0019 JULIANA SANTA ROSA COSTA FERRAZ 326897951 50,00

MONITOR DE MENORES (MASCULINO)

CLASS. NOME RG NOTA
0001 RODRIGO SANTA ROSA 45097784-5 66,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO ALTERAÇÃO 01 CONTRATO 86-2008 (Originário Pregão 43-2008). FINALIDADE: 

prorrogar o prazo de execução e vigência até 31 de dezembro de 2009, aumentando assim o valor con
tratual em R$ 42.900,00. CONTRATANTE: Município Macatuba. CONTRATADA: CENTER MAQ 

COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA. OBJETO (contrato): contratação de empresa especia
lizada em locação de máquinas fotocopiadoras multifuncionais. FUND. LEGAL: art. 57, § 1°, II, da Lei 

8.666/93. ASSINATURA: 15.12.2008.
Macatuba, 15 de dezembro de 2.008.

COOLIDGE HERCOS JUNIOR 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO ALTERAÇÃO 1 CONTRATO 43-2008 (Originário Pregão 14

2008) FINALIDADE: suprimir 2,99% no contrato, o que equivale a R$ 1.344,00, devido à necessidade 
de diminuir 08 próteses dentárias parciais (R$ 168,00 cada), alterando assim o valor do contrato para R$ 

43.656,00 e aditar 10,75% no contrato, o que equivale a R$ 4.692,00, devido à necessidade de aumentar 
68 próteses dentárias totais (R$ 69,00 cada), alterando assim o valor do contrato para R$ 48.348,00. 

CONTRATANTE: Município de Macatuba. CONTRATADO: ANTONIO ANGELO MASSERAN -  
ME. OBJETO (do contrato): contratação de empresa(s) para confecção de próteses dentárias. FUND. 

LEGAL: Art. 65, § 1° da Lei 8666/93. ASSINATURA: 15.12.08.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR 

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, 
o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Pú
blico abaixo identificado para o preenchimento de 2 (duas) vagas, na 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não compare- 
cimento no dia, horário e local estabelecidos pela presente convocação 
implicará na perda de vaga conforme preceitua a lei.

Edital: 03/2006 
Cargo: Agente Escolar
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista
Data : 17 de dezembro de 2008 
Horário: 10h

01 -  Edilene Vieira
02 -  Mariele Gouvea
03 -  Paulo Henrique da Silva
04 -  Solange Regina Leite
05 -  Marieli Bailo Fuganholi

Lençóis Paulista, 15 de dezembro de 2.008.- 
Marcos Norabele

Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, 
o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Pú
blico abaixo identificado para o preenchimento de 5 (cinco) vagas, na 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não compare- 
cimento no dia, horário e local estabelecidos pela presente convocação 
implicará na perda de vaga conforme preceitua a lei.

Edital:03/2006 
Cargo: Vigilante
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista
Data : 17 de dezembro de 2008 
Horário: 10h20min

01 -  Elizabeth Martins Gonçalves
02 -  Joao Carlos Correa Junior
03 -  Luciano de Oliveira
04 -  Cristiano Heleno da Silva
05 -  Joao Vitor Baccili Bolonha
06 -  Janaina Leme de Oliveira
07 -  Weslei Cristiano Lima
08 -  Larissa Taciana Moreira da Silva
09 -  Vanderlei Xavier
10 -  Osmir Amorim Bezerra

Lençóis Paulista, 15 de dezembro 2.008.- 
Marcos Norabele

Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE 

PROFESSORES 
EM CARÁTER TEMPORÁRIO 

EDITAL N°. /2008

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA faz saber 
que estão abertas as inscrições do processo seletivo para a contratação 
de pessoas físicas interessadas em atuar nas funções de Professor, nas 
escolas públicas municipais de Lençóis Paulista. O processo seletivo se
rá realizado pelo Gruhbas Projetos Educacionais e Culturais (Gruhbas), 
com sede em Santos/SP, situado à Av. Almirante Cochrane, 194, conjun
to 52, CEP 11040-002, endereço eletrônico www.gruhbas.com.br 
A - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
O processo seletivo de que trata este Edital tem por objeto a contra
tação, em caráter temporário, de professores para atuar nas seguintes 
funções, devendo o candidato cumprir as exigências de habilitação es
pecificada para cada função:

Professor de Educação Infantil.
Professor de Educação Básica I - PEB I, ciclo I (1o. 2o. e 3° ano). 
Professor de Educação Básica I - PEB I, ciclo II (4o. e 5o. ano ou 3° e 
4° série).
Professor de Educação Especial.
Professor Educação Básica II (PEB II), com habilitação em Música. 
Professor de Educação Básica II (PEB II).
1.6.1 São as seguintes as disciplinas a que se refere esse item: Língua 
Portuguesa, Inglês, Educação Artística, Educação Física, História, Ge
ografia, Matemática e Ciências.

A prova será realizada em Lençóis Paulista, nos dias 10 e 11 de janeiro, 
respectivamente sábado e domingo, em locais a serem definidos pela 
Secretaria Municipal de Educação.

B- DAS INSCRIÇÕES:
1. As inscrições, gratuitas, serão realizadas no período de 15 a 30 de 
dezembro de 2008, via internet.
2. Para efetivar sua inscrição, o candidato deverá acessar o endereço 
eletrônico www.gruhbas.com.br, através dos links correlatos ao Proces
so Seletivo para Professores em Lençóis Paulista.
(...),
11. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divul
gação de todos os Editais e Comunicados referentes a este Processo 
Seletivo.

O edital completo, incluindo a bibliografia, será publicado no site 
www.gruhbas.com.br, bem como afixado no local de inscrição e na 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista.

Lençóis Paulista, 12 de dezembro de 2008.
JOSÉ ANTÔNIO MARISE 

PREFEITO MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de Dezembro de 2008. 
Na página A6. Valor da publicação R$ 307,84.

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.jornaloeco.com.br
http://www.gruhbas.com.br
http://www.gruhbas.com.br
http://www.gruhbas.com.br


A M A D O R

Bicampeões
Borebi derrota Palestra por 1 a 0 e conquista o bicampeonato na Copa 1010 de 
Futebol Amador; final aconteceu no domingo 14, no estádio Archangelo Brega

Fernanda Benedetti

Da  r e d a ç ã o

A equipe de Borebi con
quistou o título de bicampeã 
da Copa 1010/Grupo Lwart, 
promovida pela Liga Lenço- 
ense de Futebol Amador. Na 
final, realizada no domingo 
14, os borebienses venceram 
o Palestra, atual vice-campeã 
do Amador 2008. O placar 
do jogo foi 1 a 0. O único gol 
da partida foi concluído pelo 
zagueiro Renner, de cabeça, 
aos 20 minutos do segundo 
tempo. O palco da partida de
cisiva foi o estádio municipal 
Archangelo Brega, o Bregão. 
Os comandados do técnico 
Abraão Ayub fizeram campa
nha invejável na sexta edição 
da Copa, chegando à final in
victos.

A partida de domingo foi 
muito disputada e movimen
tada. As duas agremiações 
apresentaram um belo fu
tebol ao grande número de 
torcedores que compareceu 
ao Bregão. A primeira etapa 
foi dominada pela equipe de 
Borebi, que desperdiçou três 
chances de gols. Em uma de
las, o jogador Willian acertou 
a trave do goleiro Flávio. O Pa
lestra também teve boa chan
ce desperdiçada pelo atacante 
Carlinhos. E o primeiro tem
po terminou sem abertura do 
placar.

No segundo tempo, Borebi 
veio com a mesma motivação

Equipe marcou um gol, segurou o placar e fez muita festa na comemoração do bicampeonato

da primeira etapa e criou as 
melhores oportunidades de 
abrir o marcador. Aos 20 mi
nutos, em bola alçada dentro 
da área do Palestra, o zagueiro 
Renner subiu de cabeça pa
ra conferir o gol do título de 
Borebi. Na frente do placar, 
a equipe borebiense se preo
cupou em tocar a bola, criar 
outras oportunidades de gol e 
esperar o apito final do juiz.

No final da partida teve a 
cerimônia de entrega de tro

féus. O artilheiro da competi
ção foi o jogador Jefferson, do 
Palestra. O melhor goleiro foi 
o atleta Deivid, de Borebi.

O evento contou com a 
presença do diretor da Liga 
Lençoense de Futebol Ama
dor, Celso Ângelo Mazzini, 
do diretor de Esportes de Len
çóis Paulista, José Lenci Neto, 
e do empresário João Carlos 
Lorenzetti. Também estavam 
presentes os vereadores Ma
noel dos Santos Silva (PSDB),

MARIMBONDO
Na manhã de domingo 

14, no campo do CEM (Clu
be Esportivo Marimbondo), a 
equipe do Cruzeiro sagrou-se 
campeã do Campeonato de Fu
tebol do CEM, categoria Sênior 
B (atletas entre 29 e 42 anos). 
O título foi conquistado com 
uma goleada de 4 a 1 sobre o 
Internacional. Os gols do Cru
zeiro foram concluídos pelos 
jogadores Barroso, Biro e Ma- 
theus Prado, que marcou duas 
vezes. O único gol do Interna
cional foi assinalado pelo jo
gador Nenê. No primeiro jogo 
da final, o Internacional havia 
vencido o Cruzeiro por 3 a 0.

m e n in a s
No sábado 13, sob o 

comando do técnico Adol
fo Martini, as jogadoras da 
equipe feminina de futebol 
da UME estiveram no cam
po da Ferroviária, em Bo- 
tucatu, para assistir a final 
do Campeonato Paulista 
de Futebol Feminino. Em 
campo, Botucatu venceu a 
Saad e ficou com o título. 
As lençoenses voltaram pa
ra casa com uma bola au
tografada pelas jogadoras 
Grazi, Formiga, Micheli e 
Renata Costa, que integram 
a Seleção Brasileira de Fute
bol Feminino.

LOUCOS 
POR FUTEBOL

o Manezinho, Gumercindo Ti- 
cianelli Júnior (DEM), o pre
feito eleito de Borebi, Antonio 
Carlos Vaca (PSDB), e o vere
ador Waldinei Luiz Paludeto 
(PTB).

A equipe de Borebi é for
mada pelos jogadores Deivid, 
Ronaldo, Rafael, Renner, Re- 
nildo, Marcelo, Juliano, Luiz 
Bueno, Willian Nascimento, 
Gilberto Faria, Ronilton Fer
reira, André, Sany, Elton e Jor
ge. O técnico é Abraão Ayub.

"Corinthians, time fiel.
Todo corintiano é sim um 
sofredor, mas quem é que 
não sofre quando ama 
alguém, ou alguma coisa 
como de exemplo o timão?
O meu coração, eu digo 
com todo meu orgulho, que 
é preto e branco e sempre 
cantarei nosso hino com 
toda emoção".

tharrel  p a s sa r in h o

MORETTO, estudante

b a s q u e t e

Equipes da UME/Lutepel participam  
de torneio no Clube Pinheiros

As equipes mirim e infan
til masculino da UME/Lutepel 
participaram de torneio de 
basquete no Esporte Clube Pi
nheiros. O torneio, realizado 
entre os dias 5 e 7 de dezem
bro, é tradicional. O objetivo 
é integrar e aproximar atletas 
e técnicos, e trocar experiên
cias. Participaram do torneio a 
equipe do Pinheiros, a equipe 
de Oscar Schmidt, ex-atleta da 
seleção brasileira de basquete,

e as duas equipes de Lençóis.
Cada equipe lençoense dis

putou quatro partidas. Além 
dos jogos, os atletas dde Len
çóis assistiram a partida da 
equipe infanto do Pinheiros 
contra o Clube Esperia.

A participação das equipes 
de Lençóis no torneio do Pi
nheiros só foi possível graças 
ao bom relacionamento que o 
basquete de Lençóis tem com 
o Clube Pinheiro. "No come-

ço do ano a equipe de Lençóis 
cedeu o atleta Radamés para 
jogar na equipe infanto do Pi
nheiros. Além desse torneio, o 
Clube Pinheiros já deixou um 
convite em aberto para, no pró
ximo no ano, participarmos 
de torneio das categorias de 
base. Para chegarmos em São 
Paulo, contamos com o apoio 
total da Prefeitura Municipal e 
o patrocínio da Lutepel", agra
deceu o técnico Dudu. Atletas lençoenses passaram dois dias em São Paulo aprendendo dentro e fora de quadra
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Fim de semana é tem po de relaxar e 
curtir a vida. Confira quem circulou 
pela Toca do Pastel e pela Lanchonete 
Salsichão, em Lençóis Paulista. Veja 
também quem comemora aniversário!

LUMINÁRIAS DE:

□

ATÉ DURAREM OS ESTOQUES

JÊT

SANTi^LARA
^  Materiais Elétricos

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

Fones:14.
3263-1057 OU 3269-7777

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

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

íieaEosiâso©

ESCRITÓRIO
MODELO

Carlinhos 
Moreira

Abertura de 
Firmas Serviços 
de Contabiiidade

Carlos Alves 
Moreira

CRC 1SP146.128I0-5 - CEI 9.829

3557á

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

POLIMENTO!

^ “  mòtD
SftaniC

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

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

ypC » Ô P p ,_  ..

DOSE QH0PP 
3264-3613 /  9741-3712 

PROMOÇÃO
BARR.1L DE CHOPP CLARO - 15lt 

00R$ 63,'
TAMPÃO E TOALHA DE MESA PARA LOCAÇÃO 

Rua XV de Novembro, 06 
Centro - Lençóis Paulista

Auto Elétrica Rogério
Serviços Elétricos em G era l],! 3 t l^ ^

Agora também com caminhão tanque

Limpeza de Fossas “i S r * !  T ^ f iS  
Caixa de Contenção 
Tanques Industriais 
Lagoas

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

F. (14) 3263 4987 /  (14) 81313550

REDE

^ F A R M A
. Saúde Para Viver a Vida

N E T
A  f a r m á c ia  d o s  D ia b é t ic o s !

Farmácia
Av. Pe. Saiústío R. Machado - Fone: 3263-0631
Farmácia C O R A Ç Ã O  DgglIlSM S
R. XV de Novembro, 675 e i  Fone;  ̂3263-0006

' àXID

Você está com problemas em sua casa? 
Armários e portas emperradas ou despencadas? 
Pequenos problemas com encanamento? 
Tomadas que não funcionam?
Chuveiro pifou?

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


