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Acidente com trem pode 
contaminar solo com  óleo
Vagões descarrilam em Alfredo Guedes e 230 mil litros de óleo diesel queimam; Cetesb avalia se o solo está contaminado

Fotos: Fernanda Benedetti

Um acidente no bairro rural 
de Alfredo Guedes, em Lençóis 
Paulista, resultou num incên
dio de grandes proporções e 
no despejo de 27 mil litros de 
óleo diesel no solo. O acidente 
aconteceu na noite de sexta-fei
ra 26 e envolveu vagões da ALL 
(América Latina Logística), que 
descarrilaram. A Cetesb emitiu 
um comunicado no qual res
ponsabiliza a ALL, concessio
nária da Ferroban, pelo descar
rilamento dos vagões e informa 
que a empresa deverá ser au
tuada. O acidente ocorreu por 
volta das 19h30 e uma faísca 
pode ter ocasionado o incêndio 
que consumiu 230 mil litros 
do combustível. O fogo rapi
damente ganhou vulto, as cha
mas chegaram a 10 metros de 
altura (foto ao lado) e podiam 
ser vistas da rodovia Marechal 
Rondon. Viaturas do Corpo de 
Bombeiros de Lençóis, Botucatu 
e Bauru foram acionadas para 
controlar o fogo. ►► Página A2

E S P E C I A L

Hoje tem  retrospectiva
O ^m BEOsiPte::)!ECO 2008Os fatos que marcaram 

Lençóis Paulista e região em 
2008 estão na edição Retros
pectiva do jornal O ECO ho
je. Em fevereiro, o jornal fes
tejou seus 70 anos. Em abril, 
lançou o livro "Lençóis Pau
lista conta sua história- 150 
anos" na tradicional festa Me
lhores do Ano. Em 2008, Len
çóis Paulista registrou dados 
importantes. Na educação, 
média alta nos índices que 
avaliam o desenvolvimento 
do ensino. Na economia, foi 
destaque em pesquisas enco
mendadas por vários institu
tos. O município é um dos 
500 do Brasil com maior po
der de compra. ►► Página E1

Adeusano
velho!

P R Ê M I O S

Caminhão do 
Faustão sai 
para Lençóis

Os apresentadores Luigi 
Baricelli e Lucimara Parisi (fo
to ao lado) deram o tom da 
festa em Lençóis Paulista, no 
domingo 28. Eles comanda
ram a entrega dos prêmios do 
Caminhão do Faustão. Como 
a dona da casa estava viajando, 
quem recebeu os prêmios foi a 
filha. São mais de 80 itens em 
cada caminhão, entre eletroe- 
letrônicos e móveis. Antes de 
ir ao destino da ganhadora, a 
produção do programa reuniu 
centenas de lençoenses na pra
ça Comendador José Zillo, a 
Concha Acústica. ►► Página A7

p o l í t i c a

Eleitos se 
preparam para 
tomar posse

O primeiro dia de 2009 se
rá especial para prefeitos, vices 
e vereadores por conta da ce
rimônia de posse dos eleitos. 
A data é fixada pela Consti
tuição Federal e a cerimônia é 
aberta ao público. Quem em
possa os eleitos é o vereador 
mais votado. ►► Página A5
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R E V E I L L O N

Barra Bonita 
faz festa no 
Teleférico

A tradicional festa de ré- 
veillon de Barra Bonita é uma 
opção para a virada do ano. O 
evento será na praça Walde- 
mar Lopes Ferraz, a praça do 
Teleférico, a partir das 22h, 
com animação da banda Clas- 
si Trio. À meia-noite tem quei
ma de fogos. ►► Página A6

m í d i a

O ECO não 
circula na 
quinta-feira

Por causa do ano novo, o 
jornal O ECO não circula na 
quinta-feira, 1° de janeiro. No 
sábado 3, tem edição normal.

INAUGURAÇAO INFORMAL O prefeito de Lençóis Paulista, José Antonio Marise (PSDB), junto de 
seu vice, Norberto Pompermayer (PR), e do diretor do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), José 
Alexandre Moreno, descerrou placas na ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) na tarde de ontem. O 
prefeito fez um agradecimento especial aos funcionários da autarquia. "O que fizemos aqui serve de 
exemplos para outros municípios. Se tivéssemos contratado uma empresa teríamos gastos entre 20% e 
30% a mais", declarou o prefeito. A estação só vai ser inaugurada oficialmente no ano que vem e Marise 
vai participar do evento como diretor do SAAE.

M A C A T U B A

PM prende 
suspeito de 
ataque à Dise

Um traficante preso pela Po
lícia Militar de Macatuba pode 
estar envolvido no atentado à 
Dise (Delegacia de Investigações 
sobre Entorpecentes) de Botu- 
catu. A ocorrência foi registra
da na sexta-feira 26. Segundo 
o sargento Josué Francisco da 
Silva, comandante da PM, uma 
denúncia informava que trafi
cantes levariam drogas para de 
Lençóis para Macatuba em um 
Kadet branco. Os policiais mon
taram vigília na rodovia Osny 
Matheus e conseguiram prender 
a dupla. S.V.S. é morador em 
Lençóis Paulista e estava escon
dido em Macatuba há pelo me
nos 15 dias. De acordo com sar
gento Josué, uma cicatriz na sua 
perna, que parece ter sido pro
vocada por queimadura, reforça 
a hipótese de participação no 
atentado à Dise. ►► Página A3



I N C Ê N D I O
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Vagões em  l l l W l
Cetesb irá multar América Latina Logística por acidente 
ocorrido em Alfredo Guedes; 27 mil litros de óleo diesel 
foram despejados no solo e outros 230 mil queimaram

Fe r n a n d a  Be n e d e t t i 
E Sa n d r o  A lp o n t e

Um acidente registrado no 
bairro rural de Alfredo Gue
des, em Lençóis Paulista, re
sultou num incêndio de gran
des proporções e no despejo 
de 27 mil litros de óleo diesel 
no solo. O acidente aconteceu 
na noite de sexta-feira 26 e en
volveu vagões da ALL (Améri
ca Latina Logística).

Oito vagões carregados 
com óleo diesel descarrila
ram e provocaram o incêndio. 
Segundo a assessoria de im
prensa da ALL, o laudo que 
explicará as causas do aciden
te deve ser concluído em um 
mês. Os vagões envolvidos no 
acidente foram carregados em 
Paulínia e tinham como desti
no Mato Grosso do Sul.

A Cetesb (Companhia de 
Tecnologia de Saneamento 
Ambiental) de Bauru emi
tiu um comunicado no qual 
responsabiliza a ALL, conces
sionária da Ferroban (Ferro
vias Bandeirantes S/A) pelo 
descarrilamento dos vagões 
e informa que a empresa de
verá ser autuada. De acordo 
com o documento, em apenas 
um dos vagões da composição 
não foi detectado vazamento 
de óleo.

O acidente ocorreu por 
volta das 19h30 e uma faísca 
pode ter ocasionado o incên
dio que consumiu 230 mil

Ontem, vagões que descarrilaram ainda continuavam no local

litros do combustível. O  fogo 
rapidamente ganhou vulto, as 
chamas chegaram a 10 metros 
de altura e podiam ser vistas 
da rodovia Marechal Rondon 
(SP-300). Viaturas do Cor
po de Bombeiros de Lençóis 
Paulista, Botucatu e Bauru fo
ram acionadas para controlar 
o fogo. Brigadas de incêndio 
do Grupo Lwart e usina Bar
ra Grande também prestaram 
socorro. O helicóptero Águia, 
da Polícia Militar, ajudou na 
operação iluminando o local 
que era de difícil acesso. Mo
radores de Alfredo Guedes 
ajudaram os bombeiros indi

cando caminhos alternativos. 
Foram necessárias quatro ho
ras ininterruptas de trabalho 
para debelar as chamas.

O fogo só foi controlado 
na madrugada do sábado e 
a operação de transbordo do 
combustível foi realizada on
tem. Na manhã do sábado, 
uma equipe da ALL foi até a 
área para iniciar o trabalho de 
recuperação dos trilhos. Foram 
trocados dormentes (peças de 
madeira) e trilhos em cerca de 
180 metros de extensão. À tar
de, um desvio já estava pronto 
e o trânsito de trens no trecho 
pôde ser liberado.

A

Óleo diesel que sobrou 
foi retirado dos vagões

Ontem, funcionários da 
ALL retiraram cerca de 330 
mil litros de óleo diesel que 
haviam ficado nos vagões 
danificados. O material in
flamável foi bombeado por 
caminhões-vácuo e armaze
nado em outra composição, 
que irá até o seu destino, em 
Campo Grande. Os vagões 
envolvidos no acidente serão 
retirados por guinchos e ava
liados por uma equipe espe
cializada em mecânica. "Téc
nicos nossos acompanham 
todo o trabalho de recupe
ração e só agora, com a área 
mais livre, podemos avaliar 
os prejuízos causados", co
mentou Francisco Pereira Li
ma, gerente em exercício da

Cetesb de Bauru. "Se houver 
contaminação, a terra atingi
da será removida", garante.

A preocupação é em rela
ção aos 27 mil litros de óleo 
diesel que foram derrama
dos no local. "A empresa es
tá providenciando a limpeza 
e acredito que o combustível 
ficou mais na superfície do 
terreno", disse Lima. "Vamos 
acompanhar até o final todo 
o processo de limpeza e con
ferir se a área vai ser recupe
rada. Também queremos sa
ber onde vai ser depositado 
os resíduos do acidente", de
clarou o gerente da Cetesb.

Lima informou que o va
lor da autuação da ALL vai 
depender das providências

tomadas pela empresa até a 
recuperação total da área. "Va
mos esperar a conclusão do 
trabalho para depois avaliar 
qual será a multa e o seu va
lor", explicou. "A empresa es
tá fazendo de tudo para mini
mizar os problemas ambien
tais e isso tem que ser levado 
em consideração na hora da 
autuação", justificou Lima.

A assessoria da ALL acre
dita que o impacto ambien
tal tenha sido reduzido, já 
que a maior parte do com
bustível que vazou foi con
sumida rapidamente. O Rio 
Lençóis, que está a cerca de 
500 metros do local do aci
dente, não sofreu contami
nação, segundo a Cetesb.

/?: Cândido Alvim de Paula, n° 311 - Jd. Ubirama

Com  a coleta e o rerrefino, nós preservamos o meio ambiente 
fornecendo a destinação adequada para óleos lubrificantes usados 
ou contam inados de oficinas, indústrias, transportadoras, etc. 
Assim , garantimos a preservação dos recursos naturais 
e a continuidade do progresso.

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

Valorizando o homem, 
construindo o futuro.

V E S T I B U L A R 04 de JANEIRO



M A C A T U B A

C am inho do  tráfico
PM prende dupla por tráfico de drogas em Macatuba no último final de semana; um 
dos traficantes é suspeito de envolvimento em atentado à delegacia de Botucatu

Divulgação

NOTAS PO LICIA IS

MALOTE
Um caminhoneiro que 

trabalhava para uma empre
sa de Bauru foi roubado na 
rodovia Marechal Rondon, 
próximo ao pedágio de Arei- 
ópolis. A ocorrência foi regis
trada na tarde de ontem. O 
motorista estava voltando de 
São Paulo com 20 malotes 
da empresa. Segundo a Polí
cia Militar, quando a vítima 
estava no quilômetro 287 
+ 500 metros, escutou um 
barulho estranho no motor 
do caminhão e parou para 
verificar. Ele foi abordado 
por dois homens, um arma
do de revólver, que anuncia
ram o assalto. Os assaltantes 
mandaram a vítima entrar 
no caminhão e permanecer 
abaixado. Depois de pegar 
os malotes a dupla fugiu 
de carro. O motorista não 
soube especificar qual era o 
conteúdo dos malotes. O ca
so foi registrado pela Polícia 
Civil de Lençóis Paulista.

ROUBO
Uma Lan House, locali

zada na rua Minas Gerais,

na vila Cruzeiro, em Len
çóis Paulista, foi roubada 
na noite do sábado 27. 
Dois homens encapuza- 
dos, um armado de revól
ver, entraram no estabele
cimento e renderam um 
funcionário. Eles levaram 
R$ 150 em notas. A Polícia 
Militar foi acionada, mas 
não encontrou nenhum  
suspeito.

FURTO
Duas residências lo 

calizadas na rua Coronel 
Joaquim Martins, na vila 
Contente, foram furtadas 
na m anhã do sábado 27, 
em Lençóis Paulista. Em 
ambas as casas, os pro
prietários haviam saído, 
e quando retornaram en
contraram a porta arrom 
bada. Da primeira casa 
foram levados um apare
lho DVD, um celular, sete 
garrafas de bebidas alco
ólicas e diversas roupas. 
Da outra casa foi levado 
um carrinho de controle 
remoto, avaliado em R$ 
300. Ninguém foi preso.

Polícia Militar fica de campana e prende dois homens com 120 gramas de drogas; flagrante foi registrado na sexta-feira

Ká t ia  Sa r t o r i

Uma denúncia anônima 
levou a Polícia Militar de Ma- 
catuba a prender dois homens 
por tráfico de drogas. A ocor
rência foi registrada na sexta- 
feira 26, por volta das 19h. 
Um dos presos vai ser investi
gado por suposta participação 
no atentado à Dise (Delegacia 
de Investigações sobre Entor
pecentes) de Botucatu, ocorri
da em outubro deste ano.

Segundo o sargento Josué 
Francisco da Silva, coman
dante da Polícia Militar em 
Macatuba, a denúncia recebi
da pela polícia informava que

traficantes levariam drogas de 
Lençóis Paulista para Macatu- 
ba em um Kadet branco, com 
placas de São Manuel. Os 
policiais militares montaram 
vigília na rodovia Osny Ma- 
theus (SP-261). "Quando eles 
viram os policiais na estrada 
empreenderam fuga", diz o 
sargento. A dupla foi inter
ceptada na altura do trevo de 
acesso a Macatuba, mas ha
via jogado o entorpecente às 
margens da rodovia durante a 
tentativa de fuga. Os policiais 
localizaram 30 gramas de m a
conha, 70 gramas de cocaína 
e 20 gramas de crack. A For
ça Tática de Pederneiras deu

apoio à operação.
O Kadet era dirigido por 

D.B.M., de 24 anos, morador 
em Macatuba. O outro preso 
é S.V.S., de 40 anos, morador 
na Vila Contente em Lençóis 
Paulista e que estava escon
dido em Macatuba há pelo 
menos 15 dias. Ele é suspeito 
de participação no atentado à 
Dise de Botucatu. Na ocasião, 
o prédio da delegacia foi des
truído e cerca de 100 quilos de 
drogas foram levados. Com 
S.V.S., os policiais também 
encontraram um aparelho ce
lular e R$ 214 em dinheiro. 
A dupla já tem passagem por 
furto e tráfico de drogas. Eles

estão presos em Duartina. Co
mo D.B.M. não possuía cartei
ra de motorista, até o Kadet 
foi apreendido.Ainda de acor
do com sargento Josué, uma 
cicatriz na perna de S.S.V., 
que parece ter sido provoca
da por queimadura, reforça a 
hipótese de participação no 
atentado à Dise. "Já entramos 
em contato com a polícia em 
Botucatu, sabemos que a ca
minhonete usada no atentado 
é de Lençóis Paulista. Com ele 
preso vai ficar mais fácil inves
tigar", comentou o sargento. A 
suspeita de envolvimento de 
S.V.S. com o atentado foi con
firmada pela Dise.

B A R R A  B O N I T A

Homem é ferido com três 
facadas ao reagir a assalto

Um açougueiro levou três fa
cadas ao reagir a um assalto em 
Barra Bonita. O crime aconteceu 
na madrugada do domingo 28, 
na avenida Dutra e Silva, na Co- 
hab. Segundo o boletim de ocor
rência, a vítima estava voltando 
de uma festa quando foi aborda
da por um casal de conhecidos. 
Eles pediram para que o açou
gueiro abrisse o estabelecimento 
para comprarem algumas cerve
jas. Ao entrar no local, o homem

anunciou o assalto.
A vítima tentou reagir e le

vou três golpes de faca: na nuca, 
braço e perna esquerda. Ele ain
da foi amarrado pelos assaltan
tes. O casal pegou documentos 
e R$ 500 em notas, e fugiu em 
seguida. A Polícia Militar foi 
acionada, mas não localizou os 
suspeitos. A vítima foi encami
nhada ao pronto-socorro e per
manecia internada até o fecha
mento desta edição.

M O D E L O A N O C O R O P C I O N A I S M O D E L O A N O C O R 1 O P C I O N A I S
A STRA  SEDAN 2002/2003 AZUL COMPLETO PARATI 1.6 2007/2008 PRATA X

C O R SA  C LA SSIC  SEDAN 2002/2003 AZUL TRAVA GOL 1.0 2003/2003 PRATA X
CO RSA  C LA SSIC  LIFE 2004/2005 BRANCA AR COND POLO CLAS. 1.8 MI 1998/1998 CINZA X

KADETT GL 1996/1997 VERMELHA VIDRO + TRAVA PALIO EL 1996/1996 AZUL X
CO RSA  SEDAN GLS 1997/1997 AZUL X SIEN A FIRE FLEX 2007/2008 CINZA X

ZAFIRA ELITE 2004/2005 BEGE X UNO MILLE EX 1999/1999 BRANCO X
OM EGAGLS 1997/1997 PRETA X UNO MILLE FIRE 2002/2002 CINZA X

C O R SA  SEDAN C LA SSIC 2003/2004 BRANCA X PALIO ELX 2001/2001 CINZA X
S10 2.5 S  4X4 1999/2000 BRANCA X IDEA HLX FLEX 2005/2006 LARANJA X
VECTRA  GLS 1998/1998 PRATA PALIO W EEKEND 1998/1998 VEDRE
VECTRA  CD 1998/1998 CINZA X CIVIC LX 1998/1998 PRATA COMPLETO

FOCUS 1.6L HÁ 2006/2007 PRETA X X R  250 TORNADO 2002/2002 AZUL
GOL ROLLING STO N ES 1995/1995 BRANCA X AUDI A3 1.8 4P 2001/2001 PRATA X

PARATI 16V 1998/1999 CINZA X YAMAHA VIRAGO 1999/2000 PRATA X
SAVEIRO 1.8 2001/2001 BRANCA X CB 600F HORNET 2007/2007 CINZA X
FOX 1.0 2P 2007/2008 PRETA CG 150 TITAN KS 2004/2005 PRETA 500,00 + 24 PARCELAS DE 270,00

GOL 1.0 COPA 2006/2006 PRATA X CG 150 TITAN KS 2007/2007 AZUL 1000,00 + 24 PARCELAS DE 300,00
VOYAGE GL 1995/1995 CINZA D.H CG 150 TITAN ES 2004/2005 AZUL 500,00 + 24 PARCELAS DE 250,00

QUANTUM 2000 MI EVID. 1998/1998 VERDE X CG 125 TITAN KS 2000/2001 VERDE 500,00 + 24 PARCELAS DE 200,00

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

Novo ciclo
O ano que termina e o ano 

que começa é especial, princi
palmente por causa da política. 
Na quinta-feira 1°, candidatos 
eleitos em toda a região prota
gonizam um ritual que se repete 
a cada quatro anos. É o símbolo 
máximo da democracia e espe
rança de desenvolvimento eco
nômico e social. No primeiro 
dia do ano, tomam posse pre
feitos, vice-prefeitos e vereadores 
eleitos pelo voto popular no úl
timo dia 5 de outubro.

Fim de ano também é tem
po de sentar-se em frente de 
uma televisão para um mo
mento de nostalgia. É quando 
as emissoras apresentam suas 
'retrospectivas', mostrando tu
do que aconteceu de bom ou de 
ruim nos últimos 12 meses. O 
mesmo processo de olhar para 
trás deveria ser feito no que diz 
respeito à política local.

Na microrregião de Len
çóis, alguns prefeitos eleitos se 
preparam para um orçamento 
pequeno e muitos problemas 
herdados de administrações 
anteriores. Outros encontrarão 
as finanças saneadas, melhores 
condições para começar a nova

administração. Aqueles reeleitos, 
aprovados nas urnas, trazem no
vidades para os próximos quatro 
anos e desejam encerrar o ciclo 
cumprindo o seu dever, ou seja, 
mantendo a casa em ordem.

O certo é que as questões a 
serem resolvidas, tanto para os 
eleitos quanto para os reeleitos, 
são variadas. As necessidades 
são grandes e o dinheiro deve 
ficar escasso, caso os efeitos da 
crise econômica sejam devasta
dores. Há, ainda, a responsabi
lidade que carregam das urnas, 
pois a população confiou na 
sua proposta de governo e es
pera pelas realizações. Muitos 
sabem que não podem falhar, 
principalmente com aqueles 
mais carentes, que esperam por 
uma vida mais justa.

Trabalho de prefeito e mes
mo de vereadores -  que além de 
fiscalizar o poder Executivo tam
bém podem buscar verbas para 
o município -  costuma ser ár
duo, caso seja mesmo encarado 
com seriedade. Mas quem traba
lha comprometido, pensando 
em políticas que representem o 
bem da maioria, pode mudar o 
destino de uma cidade.

A R T I G O

Fiel ao sentimento
Pa u lo  Ed u a r d o  To non

Quando um homem e uma 
mulher apaixonados resolvem 
estabelecer uma união, geral
mente o aparecimento de uma 
terceira pessoa é a pior coisa que 
pode acontecer. A possibilidade 
da traição e o que ela represen
ta para cada indivíduo é tema 
recorrente da obra de Woody 
Allen, cineasta americano atual
mente radicado na Europa.

Com 39 filmes na bagagem 
e mais de 40 anos de carreira, a 
cada nova película o diretor se 
aprofunda mais nos mistérios e 
desejos que envolvem o adulté
rio. Em sua última obra-prima, 
intitulada "Vicky Cristina Bar
celona", o mestre da sétima arte 
chega ao extremo do assunto ao 
abordar a consolidação de um 
relacionamento entre três pes
soas. Nele, um casal de artistas 
espanhóis que já havia ultrapas
sado os limites do crime passio
nal, começa a reviver o clima de 
romantismo do início do rela
cionamento após a aparição de 
uma jovem americana. Na me
dida em que vão se conhecendo 
melhor, as personagens passam 
a interagir de maneira positiva. A 
felicidade de todos gera o amor. 
E o casamento, agora entre essas 
três pessoas, vai sendo reconsti
tuído a beira da perfeição.

Procurei entender porque 
o filme mexeu tanto com as 
pessoas ao meu redor buscan
do respostas nas estatísticas. 
Se compararmos o enredo da 
história com os índices nacio
nais que apontam que 46% das 
mulheres e 60% dos homens se 
consideram infiéis, a sugestão 
de Allen, tido como neuróti
co por muitos críticos, se torna

plausível. Outro dado excepcio
nal mostra que no reino animal 
apenas 7% dos mamíferos são 
monogâmicos. Acrescente a es
sa reflexão todo o argumento 
brilhantemente apresentado na 
trama sobre a questão da mono
tonia e fugacidade da vida.

A conclusão é que "Vicky 
Cristina Barcelona" é apenas 
um retrato do momento atual 
da sociedade, em que a lealda
de é constituída ao sentimento 
amor e não a instituições arcai
cas, como o casamento. A pro
babilidade real da consolidação 
destes tipos de família em nossa 
comunidade, na verdade, é o 
que gera a reflexão. Nossa ju
ventude tem demonstrado na
turalmente grande disposição 
para testar novas estruturas fa
miliares. E casos de união está
vel entre três, quatro ou mais in
divíduos vão se tornar cada vez 
mais populares à medida que o 
tempo passar.

As leis que permitem a união 
entre pessoas do mesmo sexo já 
sinalizam o surgimento de uma 
sociedade com menos precon
ceito. Até mesmo a existência de 
bigamia e poligamia em outras 
culturas também pode acele
rar o desenvolvimento deste 
processo. Mas, a verdade é que 
a experiência que o filme apre
senta é tão intensa que até este 
último parágrafo eu ainda não 
havia conseguido comentar que 
a cena do beijo entre Scarlett Jo- 
hansson e Penélope Cruz, duas 
das atrizes mais fantásticas do 
cinema contemporâneo, é do 
outro mundo. Mundo este que 
se aproxima mais rápido de nós 
a cada segundo.

Paulo Eduardo Tonon é jornalista
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P O V O

O HOMEM
Amigos ligados ao prefeito 

José Antonio Marise (PSDB) 
trabalham para editar uma 
revista no início de 2009. A 
publicação trará os melhores 
momentos, as obras, os cami
nhos, as pessoas e o principal: 
a alma que tocou Lençóis Pau
lista nos últimos oito anos.

CUSTO
A revista, que deve circu

lar em fevereiro, será custea
da por amigos do prefeito. O 
grupo de amigos que fará o 
trabalho espera apenas pelo 
fim do governo para viabili
zar seu custo. A Terceira Co
luna apurou que o grupo não 
quer ser acusado de uso da 
estrutura pública para tornar 
possível a publicação.

O FUTURO
Marise quer discutir seu 

futuro político em setembro 
de 2009. Até lá, manterá o 
suspense sobre sua eventual 
e mais que certa candidatura 
a deputado estadual. Tucano, 
Marise quer conversar com o 
PSDB, com as lideranças polí
ticas da região, com os depu
tados que têm ligação com a 
cidade e região e somente de
pois disso tomar sua decisão.

DENTRO DO NINHO?
Marise trabalha com vá

rios cenários, inclusive com a 
mudança de partido. O pre
feito não quer deixar o PSDB. 
Aliás, trabalha para crescer 
dentro do partido. Mas, tem 
uma sigla que fala alto ao 
coração de Marise: o PMDB. 
Não será surpresa se Marise 
for candidato a deputado es
tadual pelo PMDB, primeiro 
partido de sua vida política.

ORGULHO
Uma coisa orgulha o pre

feito Marise depois de seus 
oito anos de mandato: o res
peito que a população tem 
pelo seu governo. "O respei
to que o povo tem tratado o 
governo, a minha pessoa. São 
pessoas humildes que procu
ram para dar depoimentos, 
falar de coisas boas que acon
teceram nas suas vidas. Isso 
me orgulha", revela.

d e c e p ç ã o
A grande decepção para 

Marise, sempre segundo ele: 
a postura política de alguns 
adversários, que não con
tribuiu para a grandeza do 
debate, para a discussão dos 
problemas da cidade. "Não 
vou citar nomes, mas todo 
mundo sabe quem ajudou 
e quem atrapalhou a cidade 
nos últimos anos".

BATENTE
Dando expediente nor

malmente ontem, o prefeito 
lençoense acompanhava de 
perto os últimos movimen
tos da cidade sob sua batu
ta. Na contagem do tempo, 
Marise tinha menos de cem 
horas no posto que ocupara 
pelos últimos oito anos. A 
partir da quinta-feira 1°, o 
gabinete ganha novo inqui
lino: Izabel Cristina Campa- 
nari (PSDB), a Bel.

LENÇO
Marise anda sentimental. 

Comove-se com as mensa
gens e os manifestos que re
cebe do público. Tem sido co
mum o prefeito ser abordado 
com palavras de cumprimen
tos pelo seu governo. "Recebo 
essas palavras com carinho, 
porque foram oito bons anos. 
Eu me sinto realizado como 
prefeito", agradece.

p u p il a
Sobre a sucessora, Marise 

avalia que a cidade escolheu 
Bel Lorenzetti para dar seqü- 
ência ao seu trabalho. "Os 
eleitores escolheram a Bel 
porque entenderam que ela 
tem condições de fazer um 
grande governo nos próximos 
quatro anos. Eu tenho certeza 
que pelos próximos quatro 
anos teremos uma adminis
tração que vai entrar para a 
história", aposta.

c o m p a n h e ir o
Sobre o vice-prefeito Nor- 

berto Pompermayer (PR), 
Marise diz que tem admiração 
e carinho pela pessoa, pela 
competência do atual diretor 
de Saúde. "Norberto foi o par
ceiro que eu imaginava, firme, 
amigo e presente", garante.

p o s s e
O dia de ontem foi de 

muita correria na Câmara 
de Vereadores de Lençóis 
Paulista. O vereador Manoel 
dos Santos Silva (PSDB), o 
Manezinho, conferia todos 
os detalhes da cerimônia de 
posse de Bel e Luiz Carlos e 
dos 10 vereadores. Como ve
reador mais votado nas últi
mas eleições, Manezinho vai 
presidir a sessão solene.

CADEIRA
Manezinho senta na ca

deira de presidente da Câ
mara como forte candidato 
a continuar nela pelos próxi
mos dois anos. Apesar de ain
da não ter formado sua cha
pa, o tucano é o único que as
sumiu publicamente que está 
articulando para comandar o 
Legislativo lençoense.

INVERSÃO
Junto com Manezinho 

apenas um nome está garan
tido até o momento. É o de 
Claudemir Rocha Mio (PR), o 
Tupã. Entretanto, a dupla po
de apostar em uma mudança 
estratégica para conseguir a 
presidência. Tupã poderia ser o 
cabeça da chapa e Manezinho 
viria como vice-presidente.

CONCORRÊNCIA
Nos bastidores da Câma

ra circula o boato de que o 
vereador Gumercindo Ti- 
cianelli Júnior (DEM) cor
re por fora para disputar a 
presidência e busca nomes 
para compor a chapa. Ques
tionado sobre sua possível 
candidatura, Júnior Ticia- 
nelli preferiu não comentar 
o assunto. "Não tenho nada 
a declarar", disse o democra
ta à Terceira Coluna.

DECISÃO
Os votos que podem defi

nir o nome do próximo pre
sidente da Casa tendem a sair 
da oposição. Nardeli da Silva 
(PV), que é o mais experiente 
do grupo, espera que todos 
os vereadores da oposição 
votem juntos. Porém, se o 
nome for de Júnior Ticianelli 
um dos novatos não vota. 
Quem? Nardeli não conta.

"Eu desejo muita saúde e 
paz para todos da minha 
família. Que o ano de 
2009 seja de grandes rea
lizações para todos".

Patrícia Jussara 
Lorensoni, doméstica

"Eu desejo muita paz, 
alegria e saúde para to
dos, em especial à minha 
filha Yasmim que tem 30 
dias. Que em 2009 seja
mos felizes para conquis
tar nossos objetivos"

Loredana Mara 
Lorensoni, do lar

"Em 2009 espero receber 
muita saúde e sucesso na 
vida profissional. Que 
seja melhor que 2008, 
porque o importante é a 
gente estar feliz consigo 
mesma"
Raquel Golardi, estagiária

F R A S E

E uma 
emoção mui
to forte. Mas 
posso dizer
que o ano
novo será de
casa nova n

Perto ou longe da cidade, o descarte irregular de lixo doméstico é cena comum. Em Alfredo Guedes, 
rural de Lençóis Paulista, a paisagem bucólica deu lugar a uma montanha de lixo. Materiais como 
de papelão, garrafas pet e latas foram deixados num buraco próximo à estrada.

zona
caixa

Patrícia Radicchi Tiritan,
lençoense que ganhou o 

Caminhão do Faustão

p a r a  p e n s a r

"O ano que alvore- 
ce é sempre recebi
do entre palmas e 
beijos, ao passo que 
o ano que descam
ba na eternidade 
vai acompanha
do de invectivas e 
maldições"

Machado de Assis

mailto:oeco@jornaloeco.com.br
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p o s s e

Contagem regressiva
Prefeitos e vereadores eleitos em outubro tomam posse de seus cargos na quinta- 
feira, 1° de janeiro; confira o horário e local das cerimônias em toda a região

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

O primeiro dia de 2009 se
rá especial para prefeitos, vices 
e vereadores. É quando é reali
zada a cerimônia de posse dos 
eleitos. A data da posse é fixa
da pela Constituição Federal. 
A cerimônia é aberta ao públi
co. Quem dá posse ao prefeito 
é o vereador mais votado.

A prefeita eleita de Lençóis 
Paulista, Izabel Cristina Cam- 
panari Lorenzetti (PSDB), a Bel, 
e seu vice, Luiz Carlos Trecenti 
(DEM), vão assumir a prefeitura 
em cerimônia marcada para as 
10h, na Câmara de Vereadores. 
Manoel dos Santos Silva (PS
DB), o Manezinho, é quem vai 
entregar a faixa de prefeita para 
Bel. "É uma alegria imensa po
der representar cada cidadão len- 
çoense, principalmente os mais 
humildes, nessa cerimônia que 
vai dar posse a duas pessoas que 
vieram de famílias tradicionais 
da cidade. Tenho certeza que 
minha família, meus eleitores e 
até os que não votaram em mim 
vão ficar orgulhosos dos traba
lhos que vamos realizar juntos", 
disse Manezinho.

A cerimônia presidida por 
Manezinho terá execução do Hi
no Nacional, do Hino do Mu
nicípio e leitura da bíblia, con
forme protocolo. Em seguida, as 
autoridades presentes serão con
vocadas para fazer parte da Mesa 
da Câmara. Os trabalhados da 
posse serão secretariados pe
lo vereador reeleito Claudemir 
Rocha Mio (PR), o Tupã. Após 
leitura e assinatura dos termos 
da posse, será iniciada a votação 
para escolha do novo presidente 
do Legislativo lençoense.

r e g iã o
Em Agudos, o sucessor 

do prefeito José Carlos Octa- 
viani (PMDB), seu sobrinho 
Everton Octaviani (PMDB), 
e o vice Altair Francisco Silva 
(PMDB), assumem em ceri

Bel e Luiz Carlos tomam posse na quinta-feira, às 10h

mônia marcada para as 9h, no 
Seminário Santo Antonio. O 
evento será comandado pelo 
atual presidente da Câmara, 
Nelson Assad Ayub (PP).

O prefeito reeleito de Maca- 
tuba, Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB), e sua vice, Maria Lu- 
cilla Nunes Gouveia (PSDB) 
tomam posse às 20h, no Teatro 
municipal Renata Lycia dos San
tos Ludovico. Segundo Coolid- 
ge, sua maior expectativa é em 
relação ao próximo mandato. 
"Estou tranqüilo quanto à pos
se, mas tenho certeza que vamos 
continuar realizando um bom 
trabalho nos próximos quatro 
anos", completa. Quem dará a 
posse ao prefeito é o vereador 
Antonio Carlos Pedroso (PPS).

O prefeito eleito de Borebi, 
Antonio Carlos Vaca (PSDB), e 
o vice Luis Carlos Picineli (PTB), 
o Badu, tomam posse às 10h. A 
sessão solene será comandada 
por João Lima (PSDB) e será re
alizada no anfiteatro municipal.

Em Barra Bonita, a sessão 
solene ocorre às 11h, no teatro 
Prof® Zita De Marchi, e será 
presidida por Sônia Gonçalves 
Belarmino (PTC). É ela quem irá 
oficialmente dar posse ao novo

prefeito José Carlos de Mello 
Teixeira (PPS), o Nenê, e seu vi
ce, José Luis Ricci (PMDB).

Enquanto a Câmara reali
za a eleição, o prefeito eleito 
e seu vice serão recebidos pe
lo atual prefeito padre Mário 
Teixeira (PC do B), no palace
te Hermínio de Lima, que irá 
fazer a transição do cargo.

Em Piratininga, o prefeito 
eleito Odail Falqueiro (PTB), 
sua vice Maria José Paranhos 
(DEM) e os nove vereadores 
eleitos tomam posse às 19h, 
no Piratininga Tênis Clube.

Em Areiópolis, o prefeito 
reeleito José Pio de Olivei
ra (PT), o Peixeiro, e seu vice

Antonio Franco (PT), o Fran- 
quinho, e os nove vereadores 
tomam posse de seus cargos 
em solenidade que acontece 
às 10h, na Câmara Municipal.

IGARAÇU DO TIETÊ
A sessão de posse dos elei

tos de Igaraçu do Tietê também 
acontece na manhã do dia 1° 
de janeiro, só que o prefeito 
reeleito Guilherme Fernan
des (PSDB) e seu vice, Juvenal 
Fernandes (DEM) não estarão 
presentes. É que a Justiça Elei
toral cassou o registro de suas 
candidaturas após processo 
que acusava a dupla de utiliza
ção da máquina administrativa 
para captação de votos.

Com isso os holofotes se 
voltam para a disputa da presi
dência da Câmara. O presidente 
do Legislativo é quem assume 
como prefeito até que outra elei
ção seja marcada. O mais cotado 
para presidir a Câmara é Carlos 
Augusto Gama (PSDB). O atual 
presidente do Poder Legislativo 
igaraçuense é parente de Gui
lherme Fernandes e homem de 
confiança do atual prefeito.

A definição do nome do pró
ximo prefeito interino da cidade 
acontece depois da cerimônia 
de posse dos nove vereadores. O 
vereador Jairo Segura Ruiz (PV), 
o mais votado na última eleição, 
preside a cerimônia que aconte
ce às 10h, no auditório Jandira 
Ruiz Segura.

Vaca abatido quase 
vai para a Frigol

Essa é a saideira de 2008! 
Sai o ano velho e entra no 
anos novo! E o Guru preven
do a entrada: "Tá entrando, 
eu sinto que está entrando. 
Entrou!" Esse ano foi um ano 
de grandes palhas assadas. Foi 
a eleição da galera medonha! 
Quanto buxixo!

A BEL eza entra e o Vari- 
se SAE! Ele vai pro serviço de 
água e esgoto! SAE de mim 
Varise gritou uma funcionária 
da Prefeitura! E o meu amigo 
Batecostela vai planejar tudo. 
Sorte da Bel que a honestida
de e competência chegou ali 
e parou. Mas que parece o PC 
Farias parece. Fisicamente!

É fogo no Guedes! Pare
cia um atentado terrorista do 
Ozédamuladen! Olha a OLP 
(Organização Lençóis Paulesti- 
na) aí gente! Seria o grupo do 
Hamas agindo e protestando 
contra o resultado da eleição? 
Alfredo Guedes se tornou a 
Faixa de Gases! Galera da pri
são de ventre! Será que ali tem 
dedo de um braço enfiado na 
Tipóia do Tipó lasser Arafafa! 
Ahahahaha! Assessorado pelo 
Burato Obama! Ala, Ala Ala 
os vagões pegando fogo! É foi 
a estréia dos heróis da base, os 
soldados do fogo. Eles tiveram 
a primeira prova e foi de fogo! 
Operação mangueira na mão e 
vertendo água!

Ixii! O Vaca foi depor no fó
rum e passou mal! Depois do

depoimento das testemunhas 
ele teria começado a bater ca
beça e a suar frio e com febre! 
Seria a doença do Vaca Louca 
ou aftosa? O Vaca ficou aba
tido em Lençóis e ao invés de 
ser levado para o hospital qua
se o levaram para a Frigol! Pa
rece nome de filme "Vaca Aba
tido na terra da Frigol", tinha 
uns açougueiros loucos para 
acabar de abater o Vaca. Eles 
gostam de abater Vaca doente 
e com febre! Ahahahahaha! 
Disseram que os depoimen
tos foram a maior Trairagem e 
jogaram b-Tosta no ventilador 
do prefeito eleito de Borebi!

Macatuba! Colidge vai 
instalar novas antenas para 
a internet gratuita! Ele falou 
que o aparelho atual é ruim e 
parece que é tocado a lenha! 
Ahahahaha!

Agunistão! Terra do geren
te de Agudos, Ozédamuladen! 
No ano que vem teremos tu
do duplicado; acesso de riso, 
de raiva e Freudenberg! Pare
ce que até prefeito também! 
Ahahahaha! Gostei da frase da 
Avenida Carvalho Pinto: "Agu
dos te mamamos demais", 
vem tomar um cafezinho com 
o gerente Carlão. Vem!

Obrigado meus leitores 
que colaboraram com o Natal 
feliz do LP, o Feres de Borebi 
colaborou com um carneiro! 
Comi tanto que estou com 
dores nas costas!

' CorHnas - ConfM. Mosc, Fsm. s  Inf. Juvenil
, . , 11 ^
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b a r r a  b o n i t a
Divulgação

Festa na avenida
A banda Classi Trio animará a passagem do ano em Barra 
Bonita;festa de réveillon será na praça do Teleférico

Sa n d r o  A lp o n t e

A virada do ano promete 
ser animada em Barra Bonita. 
O departamento de Turismo 
promove o réveillon na praça 
Waldemar Lopes Ferraz, a pra
ça do Teleférico, a partir das 
22h, com animação da banda 
Classi Trio. À meia-noite tem 
queima de fogos.

Mas as comemorações para 
a chegada do ano novo já co
meçaram. Para ontem estava 
previsto show da banda de axé 
music Q-Zorra. Hoje a anima
ção fica por conta de Denise 
Amaral e Banda, que prome
tem sacudir o público com 
repertório que vai desde forró 
até baladas populares. "Muitos 
turistas visitam Barra Bonita 
nesta época do ano e por isso 
resolvemos ampliar os eventos 
na orla turística", informou 
o diretor de Turismo, Walter 
Bragion. "Queremos que to
dos possam curtir bastante a 
chegada de 2009 que será co
roada com uma grande festa 
aqui na cidade", prometeu.

Diferente do réveillon do

ano passado, Bragion optou 
pela festa na praça do Telefé
rico devido à colaboração dos 
comerciantes do local. "Para a 
prefeitura bancar toda a festa 
sozinha ficaria muito caro e 
como estamos no fim da ad
ministração é preciso cuidado 
na hora do fechamento do 
caixa para não deixar dívidas. 
Então, como o pessoal da pra
ça disse que colaboraria, na
da mais justo do que montar 
toda a estrutura da festa ali", 
explicou o diretor de Turismo. 
"Além disso, fica mais barato 
porque a praça tem estrutura 
de banheiros e ampla área. 
Também não é preciso mexer 
muito no trânsito", disse.

O departamento de Trân
sito do município irá impedir 
apenas a avenida Rosa Zanela 
Petri, onde estará montado o 
palco dos shows. A avenida 
Pedro Ometto, local de grande 
movimento em dia de festa, fi
cará livre para os veículos.

A Polícia Militar terá ho
mens em toda a área turística 
e manterá a ronda normal nos 
bairros. Policiais com folga se-

rão convocados para auxiliar 
na segurança. A Polícia Civil 
e seguranças contratados pela 
prefeitura também auxiliarão 
no trabalho preventivo.

Uma equipe maior de en
fermeiros também está esca
lada para trabalhar no Pronto 
Socorro Municipal das 19h da 
quarta-feira até as 7h da quin
ta-feira 1°.

l e n ç ó is  p a u l is t a
Em Lençóis Paulista, tem 

o baile de réveillon do CEM 
(Clube Esportivo Marimbon
do). A banda 5® Avenida é que 
vai agitar a festa, marcada para 
às 23h de amanhã. Ingressos 
para sócios e não-sócios estão 
à venda na portaria do clube. O palco dos shows já está montado na praça do Teleférico; hoje se apresenta Denise Amaral

PR E FE IT U R A  M U N IC IPA L DE M ACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO ALTERAÇÃO 3 CONTRATO 53-2008 (Originário Pregão 15-2008). FINALIDADE: 
acrescer o valor inicial atualizado do contrato para adquirir mais 70.000 litros de óleo diesel B2 
interior comum (R$ 1,8930 cd.), totalizando R$ 132.510,00. CONTRATANTE: Município Macatuba. 
CONTRATADA: CIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA. OBJETO (contrato): aquisição 
de combustíveis (óleo diesel e gasolina), destinados ao consumo da frota municipal. FUND. LEGAL: § 
1°, do art. 65 da Lei 8.666/93. ASSINATURA: 29.12.2008.
Macatuba, 29 de dezembro de 2.008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal

COMUNICADO
“Floricultura Lini & Lini Ltda. - ME, inscrita no CNPJ 07.798.635/0001- 
25, Inscrição Estadual 428.063.678.119, com endereço sito à Rua São Pau
lo, 11-41, Centro, CEP 17.290-000, Macatuba - SP, comunica o extravio de 
02 Talonários de Nota Fiscal Modelo 2, Venda Consumidor, série D-1, do 
n.° 001 a 050 e do n.° 251 a 300, em branco, não se responsabilizando pelo 
uso dos mesmos.”

PR E FE IT U R A  M U N IC IPA L DE M ACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  EXTRATO DO CONTRATO 98-2008
CONTRATANTE: Prefeitura de Macatuba PROC: 112-2008 CONTRATADA: RKM Sistemas Ltda 
ME VALOR: R$ 76.800,00 ASSINATURA: 29/12/08 OBJETO: locação de um Sistema de Gestão 
(“software”), para as Secretarias de Educação e Saúde, incluindo sua implantação, hospedagem (host) 
do sistema e banco de dados, manutenção, capacitação (treinamento) e suporte técnico aos usuários, 
por um período de 12 meses VIGÊNCIA: 05-01-09 até 04-01-10 MODALIDADE: CONVITE (15
2008) PROPONENTES: 3

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS 
DANIFICADOS

O Presidente da Comissão de Avaliação de Documentos (CAD), designado 
pelo Decreto n° 211, de 14 de Junho de 2006, de acordo com a Listagem de 
Eliminação de Documentos 11/2008 aprovada pelo Prefeito José António Ma- 
rise, faz saber a quem possa interessar que devido à infiltração de água pelo 
teto decorrente de chuva do dia 25 de novembro de 2008 foram causados danos 
irreparáveis aos documentos abaixo relacionados, sendo assim, dados como 
eliminados, publicando-se nesta data no jornal “O Eco”. Os documentos da
nificados são relativos ao Meio Ambiente sendo estes; Cartão de Ponto, Ata, 
Notificação, Termo de Compromisso, Semana da Faxina, Solicitação de Com
pras, Requisições para Retirada de Arvores, Requisições para Substituição e 
Poda de Arvores, Extratos Bancários, Processos cancelados, Correspondências 
enviados e recebidos, Multas, Relatórios de Serviços, Memorandos, Certidões, 
Notificações, Advertências, Guias de recolhimentos, Indicações, Termos de 
Anuência e Termos de compromisso, Adiantamentos, Coletas, Controle de 
herbicida, Notas, Laudos de vistorias, Ordens de serviços, Pareceres, Patrulha 
Agrícola (1997-2004), do Setor Pessoal; Documentos de Empréstimos da Cai
xa Estadual (2002), Correspondências Recebidas (2005-2006), Recibos de Pa
gamento (2007), Período Aquisitivo (2003), Exames Periódicos (2005-2006),

Requerimentos de Abono de Faltas (2005-2006), Recibos e Memorandos de 
Férias (2002-2006), Atestados Médicos (2006), Vale Transporte (2002-2005), 
da Saúde; Fichas de Registros de Vacinação (2003), Campanhas de Vacina
ção e Hanseníase, SV2 e SV3, Ofícios e Circulares, Fichas de Óbitos TB MH, 
Recortes de Jornal, Boletins, Fichas Epidemiológicas, SINAN e SINASC, Pla
nilhas, Notificações de Doenças, Registro BK, Certificado de Sanidade e Capa
cidade Física, Atestados, Férias, Licença Saúde, Hiperdia (1999-2003), FAA e 
FAO (2004), Tomografias APAE (2004), Prestação de Contas e Faturas (2004), 
Programa SIS Pré-Natal (2004), Relatórios e Portarias CNES (2004), Bole
tins SIA e AIHS, BPA e Disquetes (2003-2005), Prontuários dos Funcionários 
do Estado (1973-1995), Processos Cancelados e Autos de Infração (2004), 
Acompanhamentos FPO/Síntese de Produção (2001-2002), do Suprimentos; 
Convites n° 058 à 065 (2002), Cadastro de Fornecedores n° 29 à 50 e 71 à 113 
(2002), Solicitação de Compras 00.001à 16.799 (2002), do Setor de Trânsito; 
Processos da JARI n° 01 à 377 (2002-2005), Multas PM (2002-2007), Transfe
rências de Pontuação (2006-2008), AR Radar e PM (Notificações e Imposições 
Recebidas e Não Recebidas) (2006-2008), Ordens de Serviços (2006-2007). 
Ficam cientes os interessados de que, em face dos danos ocorridos na documen
tação supra relacionada, não será possível requerer às suas e:xpensas, o desentra- 
nhamento ou cópias, dirigida à Comissão de Avaliação de Documentos da Prefei
tura Municipal de Lençóis Paulista. Lençóis Paulista, 17 de Dezembro de 2008. 
Silvia Maria Gasparotto - Presidente da Comissão de Avaliação de Documentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO ANUAL DE DOCUMENTOS

O Presidente da Comissão de Avaliação de Documentos (CAD), designado 
pelo Decreto n° 211, de 14 de Junho de 2006, de acordo com a Listagem de 
Eliminação de Documentos 12/2008 aprovada pelo Prefeito José António 
Marise, faz saber a quem possa interessar que a partir do 30o (trigésimo) dia 
subseqüente a data de publicação deste Edital no jornal “O Eco”, se não houver 
oposição, a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, eliminará os documentos 
relativos aos setores; da Diretoria Administrativa Correspondências Inter
nas (2001-2006), Ofícios Administrativos e Câmara, Memorandos, Certidões, 
Declarações, Atestados, Indicações, Requerimentos, Protocolos de Atos Ofici
ais, Protocolo de Entrega de Documentos, Afastamentos, Boletim Informativo 
(Conan), Controles de Correspondências (1998-2006), Reorganização Admin
istrativa (1997-2000); da Central de Veículos Folhas de Viagens (2003); da 
Contabilidade Processos de Fornecedores (1994-1998), Prestações de Contas 
(1993-2003), Ofícios e Memorandos (2001); da Diretoria Financeira Concil
iações Bancárias (2001-2003), Correspondências Recebidas, Memorandos e 
Ofícios (2002-2003), Extratos Bancários (2001-2003), Leis e Decretos-Cópias 
(2003), Prestações de Contas-Convênios e Contratos (2002-2003); do Jurídi
co Reclamações Trabalhistas Arq. 143 ao 571 (2003), Ação de Repetição de 
Indébito (Arq. Jur. n.° C44, C78, C84, C89), Ação Declaratória Const. Con- 
denatória (Arq. Jur. n.° G22), Ação de Conhecimento Condenatório e Queixa 
de Crime (Arq. Jur. n.° G35, G36), Ação de Reparação de Danos (Arq. Jur. n.° 
G53, G110), Ação de Consignação em Pagamento (Arq. Jur. n.° G114, G118), 
Ação de Alvará Judicial (Arq. Jur. n.° G94), Mandado de Segurança (Arq. Jur. 
n.° G103), Queixa Crime (Arq. Jur. n.° G10) (2003); da Lançadoria e Ca
dastro de Empresas Cancelamentos e Parcelamentos Asfáltico (1998-1999), 
Certidões (2003), Certidões e Portarias de Táxis (1994-2003), Correspondên
cias e Memorandos (1997-2003), Renovação de Inscrições (2002-2003), Re
querimentos 0001 à 4000 (1988), Saída de Requerimentos (1994-2003), Talões 
Expedidos de Taxa de Licença p/ Comércio Eventual e Ambulante; do Setor 
Pessoal Atestados Médicos (2003), Atestados de Frequência (1986-1987), 
Cartões e Livro de Ponto (1979-1987), Contratação Temporária (2003), Cor
respondência Expedida e Recebida (2003), Descontos e Horas Extras (2002
2003), Documentos do Tribunal de Contas (1989-1998), Folhas de Pagamento 
(1957-1958), Frequência dos Sentenciados (1998-2003), Inscrições de Con
curso (1998), Nível Universitários dos Funcionários Demitidos (1996-1998), 
Publicações e Solicitações de Acúmulos de Cargos (1997-2003), Recibos de

Pagamento (2001-2003), Requerimento de Abono de Faltas (2003); da Saúde 
ALFREDO GUEDES Cadernos e Atendimentos-FAA (2001-2002); da CE- 
CAP Atendimentos (FAA, FAO, APAE, Trânsito, Assistência Social), BPA, 
Boletins de Vacina, Ofícios (2001-2002), Cadenos, Requições e DEF (2004
2006); do CENTRO Atendimentos (FAA, FAO, Grupos, SADT, Pressão, In
jeção) (2001-2002), Boletins (BPA, Vacinas, Diarréia, Avaliações), Campan
has, Manual de Funçoes, Recortes de Jornais, Fichas Hiperdia (1998-2005), 
Cadastros Cartão SUS (2002-2004), Farmácia (Recibos, Laudos, Estoques, 
Distribuições, Receitas Controladas, Cadernos, Contrapartidas, Notas Fiscais, 
Relatórios Sociais, Requisições, Controles de Entregas, Materiais de Enfer
magem) (1999-2000), Funcionários Desligados (1957-1991), Plantas 2̂  Via 
(2002-2007), Prestações de Contas, Resumo AIH e Real SIA, Termo de Recusa 
(2002-2003), Processos GVS Cancelados e Encerrados (2001-2005), Relações 
de Remessas Recebidas e Expedidas, Licenças Médicas, Ofícios, Planilhas, 
Correspondências, Fichas Anti-Rábicas, Notas de Leite, Solitações de Com
pras, Convocações de Exames, Recibo de Carteira Profissional, OSCF, Perícias 
Médicas, Talões, Comunicados, Cadernos (1998-2005), Relatórios PEACZ e 
Dengue (2002); da CRUZEIRO Atendimentos (FAA e FAO) (2001-2002); do 
LABORATÓRIO Mapas de Trabalho (2001-2002), SADT (2002), Relatórios 
Diários (2001-2002); das NAÇÕES Atendimentos FAA (2002); do NÚCLEO 
Atendimentos (FAA, FAO, Trânsito, Farmácia, Papanicolau, Exame Pézinho) 
(2002), Cadernos (Agendamento, CID, Carteira de Saúde), Requisições, Im
pressos, Correspondências (1994-2006), Boletins (Diários, SV3, Vacinas), 
Livros de Laboratório, Receitas Carbonadas, Termos de Vacina, Controles de 
Exames, Normas Técnicas (2002); da UBIRAMA Atendimentos (FAA, FAO, 
Grupos e Visitas) (1999-2002), Cadernos de Agendamentos (2005-2006), Lis
tas de Medicamentos, Procedimentos Mensais, Boletins (Diários, Mensais, 
SV3), Temperatura Medinic, Termos de responsábilidade, Insulina, Exame 
de Pézinho (2001-2002); do Suprimentos Cadastros de Fornecedores (1998
2003), Correspondência Expedidas e Documentos Diversos (1998-2000), So
licitações de Compras (1998-2003); da Tesouraria Avisos de Créditos (2003), 
Baixas 0001 à 2733 (2003), Boletim de Caixa (1991-1993), Comprovantes de 
Depósitos (2003), Relatório de Baixas n° 0001 à 2704 (2003).
Os interessados, no prazo citado, poderão requerer às suas expensas, o de- 
sentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo, mediante pe
tição, desde que tenha respectiva qualificação e demonstração de legitimidade 
do pedido, dirigida à Comissão de Avaliação de Documentos da Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista.Lençóis Paulista, 17 de Dezembro de 2008. Sil
via Maria Gasparotto - Presidente da Comissão de Avaliação de Documentos

Publicado no jornal O Eco, no dia 30 de Dezembro de 2008. Na página A6. Valor da publicação R$ 392,02.
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EX TR A TO  D E CO N TRATO  
S E R V IÇ O  AUTÔNOMO DE Á G U A  E E S G O T O S  

D E LE N Ç Ó IS  PA U LISTA
EXTR A TO  DO CO N TRATO  21/2008 - P R O C E S S O  30/08 - CO N 
TRATAN TE: S A A E  Lençóis Paulista - CONTRATADO: R. DE 
O LIV E IR A  C O N S T R U Ç Õ E S  E P P  - VALOR: R$ 65.000,00 - A S 
SINATURA: 15/12/08 - O B JETO : Serviços de bombeamento de 
água bruta - V IG ÊN CIA: 45 dias - MODALIDADE: Carta Convite n° 
14/2008.

S E R V IÇ O  AUTÔNOMO DE Á G U A  E E S G O T O S  
D E LE N Ç Ó IS  PA U LISTA

José Alexandre Moreno, Diretor do Serviço Autônomo de Água e Es
gotos de Lençóis Paulista, no uso das atribuições que lhe são con
feridas por Lei, bem como o cumprimento ao disposto na alínea “a” 
do art. 59 da Lei Orgânica do Município, torna público os seguintes 
atos oficiais:

Portaria n° 26/2008 de 29.12.08 -  Exonera, a partir de 31/12/2008, 
o servidor Sr. Luís Donizetti Fernandes Leite (R.G. 8.915.971), da 
função gratificada de Coordenador de Administração e Finanças.

Portaria n° 27/2008 de 29.12.08 -  Exonera, a partir de 31/12/2008, 
o servidor Sr. Dionízio Ceschini Filho (R.G. 7.705.686), da função 
gratificada de Coordenador de Produção e Distribuição de Água.

Portaria n° 28/2008 de 29.12.08 -  Exonera, a partir de 31/12/2008, o 
servidor Sr. Antonio Geremias (R.G. 11.332.540-X), da função grati
ficada de Encarregado de Serviços.

Portaria n° 29/2008 de 29.12.08 -  Exonera, a partir de 31/12/2008, o 
servidor Sr. Quirino Cochi Júnior (R.G. 18.035.791), da função gratifi
cada de Encarregado do Controle Operacional.

Portaria n° 30/2008 de 29.12.08 -  Exonera, a partir de 31/12/2008, 
o servidor Sr. José Aparecido de Souza (R.G. 28.581.659-7), da fun
ção gratificada de Encarregado de Serviços.

Portaria n° 31/2008 de 29.12.08 -  Exonera, a partir de 31/12/2008, o 
servidor Sr. Aleksander da Silva (R.G. 12.913.234), da função gratificada 
de Encarregado de Planejamento e Controle de Serviços.

Portaria n° 32/2008 de 29.12.08 -  Exonera, a partir de 31/12/2008, o 
servidor Sr. Gustavo Bigliassi (R.G. 29.269.735-1), da função gratificada 
de Encarregado de Sistemas Isolados.

Lençóis Paulista, 29 de dezembro de 2008.

Jo s é  Alexandre Moreno
Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgotos

Publicado no jornal O Eco, no dia 30 de Dezembro de 2008. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 201,6.
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Jardim Itapuã foi o centro dos holofotes durante a entrega do Caminhão do Faustão em Lençóis Paulista; sortuda estava viajando e os prêmios foram recebidos pela filha Patrícia

G a b r ie l a  D o n a t t o

No domingo 28, a lenço- 
ense Patrícia Radicchi Tiritan 
teve uma grande surpresa de 
ano novo. Foi ela quem rece
beu os prêmios da promoção 
Caminhão do Faustão. Rosân
gela Radicchi, mãe de Patrícia, 
titular do cupom sorteado, 
estava viajando. Para con
correr ao prêmio, Rosângela 
comprou três brinquedos pa
ra o presente de Natal de seus 
netos. A entrega foi animada 
com a presença de Luigi Bari- 
celli e Lucimara Parisi.

A promoção é feita em par
ceria com o Magazine Luiza e 
os caminhões distribuídos em 
Lençóis Paulista foram os últi
mos de 2008. São mais de 80

Caminhão de prêmios
Caminhão de prêmios das lojas Magazine Luiza contempla lençoense do jardim 
Itapuã; entrega foi no domingo 28 e atraiu centenas de pessoas

prêmios em cada caminhão, en
tre eletroeletrônicos e móveis.

Antes de ir ao destino da 
ganhadora, a produção do 
programa reuniu centenas de 
lençoenses na praça Comen
dador José Zillo, a Concha 
Acústica. Por volta das 10h, os 
dois caminhões seguiram ru
mo ao Jardim Itapuã.

Os caminhões estaciona

ram na casa de Rosângela. O 
ganhador pode ficar com um 
dos caminhões e dar o outro 
de presente para um amigo ou 
familiar. O segundo caminhão 
será dividido entre os dois fi
lhos de Rosângela. "Minha 
mãe foi viajar e por precaução 
deixou a chave comigo, mas 
nós não imaginávamos que o 
caminhão pararia aqui", disse

Patrícia. A produção do progra
ma fez uma brincadeira com 
Patrícia antes de entregar os 
prêmios. "Eu estava esperando 
na porta da minha casa, senti 
um friozinho na barriga, mas 
quando o caminhão não pa
rou, achei que fosse para outro 
lugar", conta. O que ela não 
esperava é que os dois veículos 
dessem marcha ré. Familiares,

vizinhos e muitos curiosos lo
taram a rua Olga Brivat. "Não 
tem explicação. Nós fizemos a 
compra, mas não esperávamos 
ganhar o prêmio. É uma emo
ção muito forte. Mas posso 
dizer que o ano novo será de 
casa nova", brinca Patrícia.

Quem atendeu a ganhadora 
foi a vendedora Gisele da Silva 
Souza. Ela trabalha na loja de

Lençóis há seis anos. Gisele tam
bém foi premiada com um cru
zeiro com acompanhante para 
Fernando de Noronha. "Foi um 
presente de Natal atrasado, eu 
fiquei muito contente. Ainda 
não sei quem vou levar para o 
cruzeiro, mas vai ser bem pro
veitoso. Minhas férias vão ser 
maravilhosas", garante Gisele.

O gerente do Magazine 
Luiza em Lençóis Paulista, 
Marcos Roberto Chiarato, 
também acompanhou a pre- 
miação. "É uma alegria muito 
grande entregar o prêmio pa
ra um ganhador de Lençóis. 
Isso mostra que a promoção 
é isenta e chega a todos os lu
gares. Nós estamos felizes em 
compartilhar esses presentes 
com ela", finaliza Chiarato.

C I C L I S M O

Lençoense é reconhecida pelo Comitê Olímpico Brasileiro
A ciclista lençoense Mai- 

ra Hendi de Morais Barbosa 
foi eleita na semana passada 
"Melhor Atleta do Ano" na 
categoria Ciclismo Pista. O 
reconhecimento foi feito pe
lo Comitê Olímpico Brasilei
ro, que escolhe anualmente 
os atletas que se destacaram 
em suas modalidades.

A lençoense foi escolhida 
ao lado de nomes reconhe
cidos internacionalmente, 
como o da jogadora de fu
tebol Marta e da medalhis
ta olímpica Maurren Maggi. 
A cerimônia de entrega do 
Prêmio Brasil Olímpico foi 
realizada no Rio de Janeiro, 
mas devido à realização de

alguns exames, a ciclista não 
pode comparecer ao evento.

Maira começou a trei
nar na cidade em 2004 e 
desde então já ganhou inú
meras medalhas. Este ano 
ela conquistou pela sexta 
vez o campeonato paulis
ta de pista nos 500 metros. 
Na ocasião, Maira também

quebrou o recorde brasileiro 
da modalidade. Em 2009, a 
lençoense irá competir por 
um a equipe de Santos. "Pe
lo fato dos jogos serem re
alizados lá este ano eu vou 
ter que treinar muito mais 
para conseguir ganhar, mas 
vai ser muito emocionante", 
completa. A lençoense Maira tem desempenho reconhecido pelo COB

. "  ̂13 ANOS DE ESTRADASM-":;^^
Em LEnçúis/auhsta PRESTÃMDS'SERVIÇ-GS
Av. Pb. Salústia R. MachadD, IGD3 . .  . . ' n r  '
F.: (14) 32G9-35DQ '-'Fax. 32B3-3QDDJ--’  '
Em Macatuba: 'Q ',,-. "" PRENSADA  ̂ _
R. Antânia Alvas Nunas, IB-81 - F.: a4);3298^2.2ID),:  T ,

Outros Cursos:
- Massagem
- Estética facial
- Drenagem linfática 
-Terapia da Reflexologia

ín ícío  das aulas fevereíro/09

Lanches - Porções - Bebidas - Tradicional Vinho de pêssego e morango

Matrícuias Abertas: 
Cabeieíreíro

Manícure
7 de Setembro, 963 - Fone: 14.3264-6249 - Centro - Lençóis Paulista

EFAC
Escola de Formação 
e Aperfeiçoamento

de Cabeleireiros

Ensino Médio (Colegial Forte e Especial) Pré-Vestibulares

PREVE OBJETIVO
O MELHOR ENSINO DO INTERIOR

Matrículas Abertas
( 14) 3264-7726
LE N Ç Ó IS  PA U LISTA  - SP  w w w .p r e v e .c o m .b r

http://www.preve.com.br


Abertura de 
 ̂ Firmas Serviços 

de Contabilidade

Carlos Alves 
Moreira

C R C  1SP146.128I0-5 - C E I 9.829

. j , í . ' S  -^Tj  j  . 0 ^  .. l l l r l l l - J _ Í 1 j  L  - ÍL j IIIZ i J II Ij  :J ~ j  _ZÍ

 ̂ ÈNÉlNlittRlÂ É lim
•i • . i- .•|••  ̂ . . .'i • i- . i -::  . -4 . , i  - . í . •, . ,i • . i . . - í: . , i  . i

E t f e F  F M r f t a r e
erigiQiíihiCRÊA^.6ã52lTffaSi.ld^^

- i :  i '  I.__ :iL

í a ^ f c r 3 2 S 3 ; í 4 a E P ®

R. Pedro Natálío Lorenzettí, 836 - sala 4 - Centro - Lençóis Paulista

Traga sua moto para uma revisão, e 

ganhe uma LAVAGEM completa com 

POLIMENTO!

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

F.: 3264-1004 | 3263-2607 - Lençóis Paulista

Auto Elétrica Rogério
Serviços Elétricos em Geral],X SHO S

Agora também com caminhão tanque
Limpeza de Fossas ' ! Í T '~  F 
Caixa de Contenção 
Tanques Industriais 
Lagoas ^  r

V o cê  e stá  com  p ro b le m a s  em  s u a  c a s a ?  
Armários e portas emperradas ou despencadas? 
Pequenos problemas com encanamento? 
Tomadas que não funcionam?
Xhuveíro

Rua Bartolomeu B. da Silva, 325 • Pq. São José • Lençóis Paulista
F. (14) 3263 4 9 8 7 / (1 4 ) 81313550 F.: 14. 3264-3056 114. 8144-2846 - Fabíano
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Adeusano
velho!
O ECO traz hoje a tradicional retrospectiva
com os fatos que marcaram, o ano de 2008 Em abril, MST invade fazenda localizada entre a Ambev e a alça de acesso que liga Agudos a rodovia Marechal Rondon

Co n c e iç ã o  C ig l io l i Ca r p a n e z i

Na próxima quinta-feira, 
dia 1° de janeiro, se inicia mais 
um ciclo na vida da humani
dade. O  calendário vai marcar 
o fim de 2008 e o começo de 
2009. O ano que termina teve 
muita coisa boa, e ruim tam
bém. O ano que desabrocha, 
promete ser de desafios.

Para o Jornal O ECO, o ano 
foi de consolidação. A cober
tura das eleições municipais 
referendaram a credibilidade 
de um veículo de comunicação 
que estás prestes a completar

71 anos. Nos oito municípios 
onde circula -  Lençóis Pau
lista, Macatuba, Areiópolis, 
Borebi, Agudos, Barra Bonita, 
Igaraçu do Tietê e Piratininga 
-  a notícia foi o destaque prin
cipal. Educação, cultura, polí
cia e informações das cidades 
como um todo estamparam as 
páginas de O ECO. Para 2009, 
o desafio será ainda maior. O 
cenário que se apresenta é de 
crise, de uma crise que não se 
sabe a extensão, já que está 
camuflada. Afinal, partiu dos 
Estados Unidos e não adianta 
dizer que não vai afetar o Bra

sil. Já está afetando o mundo 
todo.

Na edição especial que O 
ECO traz hoje, a retrospectiva 
mostra as principais notícias 
do ano que termina. Em feve
reiro, o jornal festejou seus 70 
anos. Em abril, lançou o livro 
"Lençóis Paulista conta sua 
história- 150 anos" na tradi
cional festa Melhores do Ano.

Em 2008, Lençóis Paulista 
registrou dados importantes. 
Na educação, média alta nos 
índices que avaliam o desen
volvimento do ensino. Na 
economia, foi destaque em

pesquisas encomendadas por 
vários institutos. O municí
pio é um dos 500 do Brasil 
com maior poder de compra. 
Lençóis aparece na elite das 
cidades brasileiras quando o 
assunto foi desenvolvimento 
com dados relativos a educa
ção, saúde e trabalho. Pesqui
sa encomendada pela Firjan 
(Federação das Indústrias do 
Rio de Janeiro) mostra Len
çóis em 11° lugar em um uni
verso com mais de cinco mil 
municípios brasileiros. Para os 
incrédulos, o PIB teve um cres
cimento de 65% entre 2003 e

2006 e contra os números não 
existem argumentos.

A região viu a chegada do 
MST (Movimento dos Sem 
Terra). Fazendas de Borebi e 
Agudos abrigam centenas de 
integrantes. Pessoas que lutam 
por um pedaço de terra de um 
lado e do outro os produto
res rurais vendo as invasões e 
buscando soluções na justiça. 
Este conflito tem tudo para se 
intensificar em 2009.

Mas o progresso tem seu 
preço. No meio disso tudo 
registramos o aumento da 
criminalidade. Jovens sendo

assassinados. O crack presente 
na vida de nossas crianças. A 
polícia em greve, uma delega
cia explodida em Botucatu.

Enfim, 2008 fecha um ci
clo que teve seus altos e bai
xos. Encerra um ano de muita 
disputa pelo poder e que trou
xe muita gente nova para a 
política da região. Pessoas que 
na próxima quinta-feira vão 
tomar posse como prefeitos, 
vices ou vereadores. Pessoas 
que têm sonhos, esperanças. 
Assim é a vida que se renova 
a cada dia. Adeus ano velho e 
feliz ano novo!



IMPERSILVA*

3263-1936 3263-3083

Solução emi impermeabilização,

3264-1592 3264-7507 3263-6005

3263-3539 3264-1833

M I L I k M

3263-2635

On/v
k r M á t ' i H . L Í ^

3263-0389 3264-3573

^ E V I ^ A U C O
M ULTIM ARCAS

3263-4987 3263-2115

SERRALHERIA
PORTAL

Uma cerveja de verdade

3264-1282

3263-5515

R E L O J O A R
A

0

3263-3433

3263-1274

.HEMOLAB
A  LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

3263-2324

3264-4313

Cia dos Bichos
Clínica Veterinária

3263-2578

^MultiDrogas
3263-1083

Ĵ J\EU:
pc0

CDNESLIPN

3264-3404
Center CelL

mobile telecom

S iX o

3263-6603

I M P R I j ' 7 .

m o p e s M  &  C IA

3264-9887

ÚHÚ^ ^

3264-3424

‘ Serviços de Suspensão • Alinhamento • Escapamentos

3264-3471 3263-1424

"d—6^

Cartuchos de Tinta e Tonner
3264-3029

FUNILARIA DO

RITA
3263-0740

A M UCA

3264-6817

a í j

ÊPD 'o jW fK o:
B A T E R IA S , PEÇ A S PARA T R A TO R ES  E 

Ó LEO S L U B R IF IC A N T E S  EM G ER A L

3263-0951 3263-6482 3263-2742

esGHtÓPiUniM

3269-4400
(BAR D ATERA) Nosso Papel é o melhor pra você

3263-0708

VIDRO S E ACESSÓRIOS
3263-7400

i\ I natu f arma
h o m e o p á t i c a

3264-2510
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JANEIRO
DE d e z e m b r o  d e  2008

ANO NOVO
BANHISTAS DE TODA A REGIÃO CURTIRAM O SOL FORTE DO PRIMEIRO DIA DO ANO NA PRAIA DE 
IGARAÇU DO TIETÊ. A TEMPERATURA BATEU A CASA DOS 33 GRAUS. APESAR DO MOVIMENTO, 
USUÁRIOS RECLAMAM DA SUJEIRA E FALTA DE INFRA-ESTRUTURA. »

Ano começa violento na região
O ano de 2008 começou 

com muitas ocorrências poli
ciais graves. As estradas deixa
ram três mortos. No feriado de 
Ano Novo, dois irmãos, mo
radores em Igaraçu do Tietê,

ECONOMIA
Em janeiro, o empresário 

Nelson Paschoalotto, presi
dente do grupo NP, anuncia a 
compra de 51% da Facol e do 
Colégio Francisco Garrido e 
passa a presidir as instituições. 
A parceria durou pouco tem
po. Em outubro, Paschoalotto 
rompe o contrato e caso foi 
parar na Polícia Militar.

CIRCULAR
Falta de justificativa de ex

clusividade no edital leva o 
prefeito José Antonio Marise a 
cancelar licitação para a con
cessão de serviços de transpor
te coletivo urbano. Os proble
mas foram tantos que o ano 
terminou sem que a licitação 
fosse efetivada.

AGUDOS
Sem alarde, vereadores de 

Agudos aumentam seus salá
rios em cerca de 30%; remu
neração passou de R$ 2,7 mil 
para R$ 3,7 mil. Para o presi
dente do Poder Legislativo o 
aumento foi de R$ 2 mil, ou

morreram na estrada vicinal 
Lauro Perazolli quando a m o
to em que viajavam se chocou 
com um cavalo. Na rodovia 
Marechal Rondon, motorista 
perde controle do carro, capota

seja, de R$ 4,9 mil foi para R$ 
6,9 mil. A justificativa foi de 
que o reajuste foi baseado nos 
salários dos deputados.

TUCANO
O prefeito de Lençóis Paulis

ta, José Antonio Marise, assumiu 
em 26 de janeiro a coordenação 
regional do PSDB. Ele recebeu o 
cargo de Élson Banuth, ex-pre
feito de Arealva, e vai comandar 
os tucanos politicamente nas 19 
cidades da região. Sua escolha 
foi consenso entre os tucanos.

CEMITÉRIO
Desentendimento entre fu

nerárias deixa corpo esperando 
quase uma hora na porta do 
velório municipal. Abertura do 
local precisou da intervenção 
da Prefeitura de Lençóis Pau
lista. Isso tudo por causa de 
um desentendimento entre as 
funerárias São Francisco, Pani- 
co e Central. As duas primeiras 
têm autorização para operar 
em Lençóis Paulista e a Central 
não. Em março, caso semelhan
te aconteceu em Barra Bonita.

e morre no local. Outros dois 
foram assassinados. Após série 
de roubos, fuga e troca de tiros 
com a polícia, que começou 
em Agudos, rapaz de 21 anos 
foi baleado e morto em Areió-

polis. Em Igaraçu, homem de 
26 anos foi assassinado com 
dois tiros por causa de briga. 
Já no Rio Tietê, nas proximi
dades do Porto Intermodal, 
três rapazes, dois de Lençóis e

um de Bauru, morreram afo
gados. A sequência de roubos 
também foi destaque. Em Len
çóis Paulista, numa ação de 
madrugada que durou menos 
de três horas, bandidos fazem

30 reféns na agência Santan- 
der Banespa, roubam quatro 
caixas eletrônicos do Itaú e 
fogem com aproximadamente 
R$ 190 mil. Em Agudos, o ano 
começa com nove roubos.

ASFALTO Com construção de guias, a Prefeitura de Len
çóis Paulista dá início ao asfaltamento no prolongamento 
da avenida Prefeito Jácomo Nicolau Paccola até a rotatória 
de acesso à rodovia Marechal Rondon. A obra foi feita com 
recursos federais, estaduais e municipais.

CONHA ACÚSTICA Começou em janeiro a reforma da praça 
Comendador José Zillo, a Concha Acústica. Equipes da diretoria 
de Obras trabalharam na retirada do calçamento e na desmon- 
tagem do material que pode ser utilizado em outros pontos da 
cidade. A obra tem custo previsto para R$ 250 mil e foi conclu
ída em julho.



Ao encerrarmos nosso mandato, 
agradecemos, com o coração cheio 
de alegria, o respeito, apoio e 
carinho que sempre recebemos da 
população lençoense e desejamos 
que 2009 seja  um ano de 
realizações e progresso e que a paz, 
a concórdia e o amor reinem em 
todos os lares.

' > i

Á -  ■■

i  j»*'

-  é  /

Compromisso com responsabilidade. Esse é meu lema 
para com nosso município e todos lençoenses. Nesse 
momento, quero externar, novamente, minha gratidão 
pelo carinho recebido e registrar que meu trabalho será 
em prol de uma cidade mais humana, solidária, pacífica e 
segura para nossa gente, Feliz Ano Novo!
*  •  *  Vereador Maned^nho 9  Família

Desejo um Ano novo cheio de 
realizações à toda população lençoense

E que em 2009 façam como eu fiz:

A C R E D IT E M !  

V a le u  L e n ç ó is !

PÊRêKITO
v e r e a d o r

À Família Lençoense, Fim do ano, início de ano. Momento 

propício para reflexão. Celebrar acertos, avaliarmos nossos 

erros. Permitirmos-nos sonhar com um futuro melhor. Peço 

licença para prestar contas do meu trabalho. Juntos, entre 

outras coisas, recentemente conseguimos:
- R$ 380 mil para construção de muro de arrimo no Conjunto Habitacional Julio Ferrari;

- R$ 150 mil para pavimentação nas avenidas Imigrantes e Jacomo Nicolau;

- R$ 150 mil para asfalto no Conjunto Habitacional Julio Ferrari;

- R$ 100 mil para o Programa de Saúde da Família na Vila Maria Cristina;

- R$ 100 mil para asfalto na Vila Repke;

- R$ 70 mil para área verde no Conjunto Habitacional Julio Ferrari;

- R$ 40 mil para aquisição de ambulância para o Distrito de Alfredo Guedes;

- Oficina de Hip Hop no Conjunto Habitacional Julio Ferrari;

- Doação de quatro kits de livros para a Biblioteca Pública;

- Doação de dois kits esportivos.

Em Brasília, atuando na Câmara dos Deputados, tenho 

pautado pela ÉTICA, como prática cotidiana, e 

pela SERIEDADE, como postura, para 

melhorar a qualidade de vida de 

todos. Aproveito para convidá-los j 

a acompanhar o meu mandato ' 

pelo site:

www.arnaldojardim.com.br.

Neste momento de festas desejo 

união para sua família, com 

renovação da fé 

e esperança.

Feliz 2009!

http://www.arnaldojardim.com.br


fe v er e ir o
E5 ★  LENÇÓIS PAULISTA, TERÇA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 2008

O B R A S
A  p r e f e i t u r a  d e  l e n ç ó i s  p a u l i s t a  u t i l i z o u  1.131 T O N ELA D A S  DE M A SSA  A S F Á L T IC A  Q U EN TE  
NO R ECA P EA M EN TO  d e  r u a s  e n t r e  j u n h o  d e  2 0 0 7  E JA N EIRO  DE 2 0 0 8 . N A  L IS T A  DE M ELH O R IA S, 
A S a v e n i d a s  JÁ CO M O  N ICO LA U  P A C C O LA  E a  p a d r e  S A LÚ ST IO  RO D RIG U ES M A C H A D O .

O ECO  festeja

70 anos
»

M.

No dia 6 de fevereiro, o Jor
nal O ECO completou 70 anos. 
Neste período, nunca deixou 
de circular uma edição sequer. 
Nem nos temidos tempos da 
Ditadura Militar ou mesmo na 
Era Vargas. O jornal foi funda
do por Alexandre Chitto, de
pois passou para as mãos do 
ex-prefeito Ideval Paccola e em 
fevereiro de 2004, o jornalista e

empresário Moisés Rocha, dono 
do jornal Folha Popular, adqui
riu o periódico. Em dezembro 
de 2005, foi anunciada a fusão 
dos dois jornais, fato concreti
zado na edição 6044, veiculada 
no dia 11 de março de 2006. A 
partir daí, O ECO que nos seus 
70 anos sempre circulou uma 
vez por semana, passou a ir às 
ruas às quartas e sábados. No

mês seguinte, em 27 de abril, 
O ECO começou a circular três 
vezes por semana: terças, quin
tas e sábados. O jornal mais an
tigo de Lençóis Paulista, encer
rou o ano de 2008 circulando 
em oito municípios da região 
do Médio Tietê: Lençóis Pau
lista, Macatuba, Agudos, Barra 
Bonita, Igaraçu do Tietê, Pira- 
tininga, Borebi e Areiópolis.

c a r n a v a l

Carnaval popular na 
Facilpa tem média de 
público de três mil 
pessoas por dia e agrada 
os organizadores. No 
Clube Marimbondo, oito 
mil pessoas festejaram a 
festa do Rei Momo. Em 
Barra Bonita, o carnaval 
foi na orla do Rio Tietê. 
Em toda região, os 
foliões puderam brincar 
em clubes.

s a ú d e  o  atendimento na UBS (Unidade Básica de Saúde) do 
Núcleo Luiz Zillo funcionou até o dia 22 de fevereiro e depois 
entrou em reforma. A unidade foi reestrutura e teve a área de 
atendimento ampliada. Entregue a população em abril, voltou 
a funcionar com o serviço de pronto-atendimento até as 22h.

f a c i l p a

Em fevereiro, a diretoria da 
Facilpa definiu a data de todos 
os shows e o preço dos ingressos, 
que não teve majoração em rela
ção ao ano anterior.

l e g i s l a t i v o
Em fevereiro, o presidente 

da Câmara de Lençóis Paulista, 
Nardeli da Silva (PV), foi à im
pressa local para anunciar que o 
Legislativo não ia aumentar os 
vencimentos dos vereadores, do 
vice-prefeito e do prefeito da ci
dade para a próxima legislatura.

A decisão provocou reclamação 
por parte de alguns vereadores.

e d u c a ç ã o
Na rede municipal de ensino 

de Lençóis, o ano letivo de 2008 
começou em 11 de fevereiro. 
São cerca de 7,5 mil alunos do 
ensino fundamental com idade 
entre 3 e 14 anos em 22 unida
des de ensino. Nesse número, 
5.619 alunos são do ensino fun
damental, e 1.957 são da educa
ção infantil. As oito creches da 
prefeitura somam 856 crianças 
matriculadas.

b o m b e i r o
Começou em fevereiro a 

reforma do ex-posto Amili, es
colhido para abrigar a Base do 
Corpo de Bomberios de Len
çóis Paulista. Obra foi orçada 
em meio milhão de reais e aca
bou concluída em dezembro.

m e l h o r e s
O ECO publica a relação 

dos Melhores de 2007, desta
cando as empresas e as mar
cas que lideram a preferência 
do consumidor. Os primeiros 
colocados na pesquisa de opi
nião souberam do resultado 
pelo jornal. Este foi o pontapé 
inicial para a Festa Melhores do 
Ano, realizada em abril.

m a c a t u b a

Macatuba aparece em desta
que no ranking IRFS -  2006, o 
Índice de Responsabilidade Fis
cal, Social e de Gestão. Para ela
borar o ranking, a CNM (Con
federação Nacional de Municí
pios) avaliou 4.938 municípios 
brasileiros, 581 deles no estado 
de São Paulo. Quando o índi
ce medido se refere apenas aos 
municípios paulistas, Macatu- 
ba aparece na 41^ colocação.

h o m i c í d i o
Um homicídio chocou a 

Vila Cruzeiro, em Lençóis Pau
lista, no dia 28 de fevereiro. 
Anderson Ferreira dos Santos, 
24 anos, matou com diversas 
facadas a sua cunhada, Apa
recida de Fátima Collino, 23 
anos. Anderson tinha proble
mas psiquiátricos.

(X  coxia ona, t̂ enxummxiA noà^oA 

cí̂ jpj&ojnxMA, amjû adctk. e  a  aoAáxi 

CQmp**anviíòxi d c aJtevuie*̂  cada  

tüc  ̂ mê Âxit̂  a  ^amÉia êt*a&-iJÍ aira.

5J if_ 2009 !
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A equipe da Associa0o Rural de 
Lençóis Paulista deseja a todos um 
2009 repleto de realizações. Para 
nós é um  enorm e p raze r 
comemorar o ano novo ao lado de 
nossa gente, da nossa região, dos 
nossos parceiros e amigos. 
Que em 2009 possamos acreditar, 
construir e vencer os desafios que 
surgem em nosso caminho com 
dignidade, esforço e dedicação!
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ESPORTES
A EQUIPE ALF/PRIMAVERA FOI A CAMPEÃ DA 8  ̂ COPA REGIONAL DE FUTSAL CIDADE DO LIVRO
-  150 ANOS. O TÍTULO FOI DECIDIDO CONTRA BOREBI NO GINÁSIO DE ESPORTES ANTONIO
LORENZETTI FILHO, O TONICÃO. A EQUIPE DE ITAPUÍ FICOU COM O TERCEIRO LUGAR. W  W

Chuva faz Rio Lençóis
transbordar

O volume do Rio Lençóis 
subiu mais do que o normal, 
transbordou em alguns pontos 
e deixou moradores assustados 
em vários bairros de Lençóis 
Paulista na manhã do dia 14 de 
março. A invasão das águas fez

muita gente lembrar das enchen
tes de 2006, que completaram 
dois anos no dia 13 de fevereiro. 
Na época, dezenas de famílias 
perderam tudo. A cheia deste 
ano foi provocada pelo excesso 
de chuvas. O rio transbordou no

Parque Paradão e chegou a rua 
XV de Novembro, no centro de 
Lençóis. No prolongamento das 
ruas que cortam a avenida 25 de 
Janeiro, a água chegou a invadir 
algumas casas. Ainda no centro 
da cidade, moradores da rua

BOREBI No dia 25 de março 
os integrantes do MST (Movi

mento Sem Terra), que estão há 
quase cinco meses assentados 
em área do município, invadi

ram a sede da prefeitura e pro
moveram um quebra-quebra. 

Prejuízo foi calculado e R$ 5 mil.

AGUDOS Policiais de Agudos e 
Bauru realizaram buscas em uma 
carvoaria do município no dia 6 de 
março em busca do corpo de José 
Carlos dos Santos, o Boca, de 44 
anos, desaparecido desde outubro 
do ano passado. A polícia obteve 
informações de que o homem havia 
sido assassinado e que seu corpo 
teria sido cremado nos fornos da 
carvoaria. Em setembro, o rapaz re
apareceu. Estava preso em Conchas.

São Paulo viram a água do rio 
chegar até seus quintais. Na Vila 
Contente, a água também inva
diu uma rua, o que deixou a co
munidade em alerta. Por causa 
da água, o trânsito ficou parado 
em vários pontos da cidade.

BARRA BONITA
O aniversário de 125 

anos de Barra Bonita foi 
comemorado no dia 19 de 
março com muita festa e 
show da banda gospel Anjos 
de Resgate. O Jornal O ECO 
trouxe uma edição especial 
em que mostra as belezas da 
principal cidade turística da 
região do Médio Tietê.

MULHER
Acilpa aproveitou o Dia 

Internacional da Mulher para 
distribuir brindes às consumi
doras. Comércio fez várias pro
moções e o Jornal O ECO trou
xe uma edição especial para 
homenagear as mulheres que 
fazem e acontecem na região.

ELEIÇÕES 2008
O médico José Rubens 

Pietraróia (PMDB) comuni
cou oficialmente seu partido 
no mês de março que não 
disputaria nenhum  cargo ele
tivo em 2008. A decisão que 
mudou jogo político foi to
mada embasada em questões 
pessoais. O médico disse que 
preferia priorizar a carreira.

LEISHMANIOSE
A leishmaniose assustou 

a população de Agudos este 
ano. Um caso da forma hu
mana da doença foi diagnos
ticado no final de fevereiro. 
A vítima é um  hom em  de 69 
anos, morador na vila Profes
sor Simões. Este é o segundo 
caso da doença registrado em 
Agudos no intervalo de qua
tro meses. Em dezembro do 
ano passado, Jair Rondini 
de Campos, 59 anos, mor
reu vítima de leishmaniose. 
A prefeitura fez um  mutirão 
de limpeza para evitar novos 
casos.

MACATUBA
Catadores do projeto 'Lixo 

Rico', em Macatuba, realiza
ram um  mutirão de limpeza 
nas imediações da usina hi
drelétrica da CPFL (Compa
nhia Paulista de Força e Luz) 
e recolheram uma tonelada 
de materiais recicláveis, em 
sua maioria garrafas de plásti
co. Os catadores formam uma 
associação e já conseguem so
breviver com o que ganham 
com recicláveis.



Um brinde aos bons am igos, aos bons 
m om entos e, especialm ente, à saúde 
para  atravessarm os o próximo ano 
com felicidade.

Feliz 2009!
Qualipharma

Rua 13 De Maio,  718 - Centro - Disk  Entrega 3264-7226 - Lençóis Paulista FARMACIA E MANIPULAÇAO

2009 será um ano de paz, luz, esperança 
e, principalmente, humanidade!

F e l iz  A no No v o !

E L i z  2009

Que em 2009 possamos caminhar juntos 
construindo um ano repleto de sonhos

e realizações.

RUA LU IZ CONTI, 100
D ISTR ITO  IN D U STR IA L
F.: 3264-6176 - LEN ÇÓIS PAULISTA

MANUTENÇAO in d u s t r ia l  - SOLDA - CALDERARIA - MECANICA 
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOCAÇAO DE ANDAIME - CAMINHAO MUNCK

Acredite na paz, na força do amor, 
no brilho que a esperança é capaz 
de despertar nos olhos. Confie 
em Deus, guie-se pela fé e pela 
coragem. Encha o coração de luz 
e, com suas  mãos ,  p l a n t e  
sementes de bondade que hão 
de germinar todos os dias de 2009.

F e l i z  A n o  N o v o !

AUTO POSTO
7

L o d A  CoM\/£HI£MclA
F. :14.  3283-2299 

tua Municipal, Km 15 - Dist. Vangloria - Pederneiras
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Em noite de gala, O ECO
premia os Melhores do Ano

A comunidade de Lençóis Pau
lista e região pôde conferir mais 
uma festa do Prêmio Melhores do 
Ano, do jornal O ECO. A sétima 
edição do evento foi realizada no 
dia 12 de abril, no CEM (Clube

Esportivo Marimbondo), e reuniu 
aproximadamente 900 pessoas. A 
festa homenageou destaques do 
comércio, empresas, prestadores 
de serviços, profissionais liberais 
e personalidades do município

e região escolhidos em pesquisa 
de opinião popular. A animação 
ficou por conta da Banda Santa 
Esmeralda e o ponto alto da festa 
foi o lançamento do livro 'Lençóis 
Paulista conta sua história', uma

publicação do jornal O ECO em 
homenagem aos 150 anos do mu
nicípio. Em sete anos de pesquisa, 
esta é a primeira vez que o jornal 
O ECO aparece como o mais lido 
de Lençóis Paulista.

AGUDOS Na madrugada de 12 de abril, um 
grupo de pessoas ligadas ao MST (Movimento 

dos Sem Terra), ocupou uma faixa de terra 
localizada entre a Ambev e a alça de acesso 

que liga Agudos à rodovia Marechal Rondon 
(SP -  300). Segundo os acampados, o grupo 
tem cerca de 600 pessoas e as famílias estão 

prontas para ficar na terra até que ela seja 
repassada aos trabalhadores. A propriedade 

tem plantações de eucalipto, pínus e cana-de- 
açúcar. Esta foi a segunda ocupação feita por 

integrantes do movimento na microrregião de 
Lençóis Paulista em seis meses. Desde o ano 

passado, famílias pertencentes ao movimento 
ocupam a fazenda Noiva da Colina, em Borebi.

MACATUBA A matriz de Santo Antonio, em Macatuba, re
cebeu em média três mil fiéis por dia, desde que a imagem do 
Sagrado Coração chorou 'lágrimas de sangue'. O fenômeno foi 
registrado no dia 4 de abril. Tão logo a notícia se espalhou, as 
vigílias com terços, orações e pedidos começaram. O que faz a 
imagem verter o líquido ainda é um mistério. O padre José Rai
mundo de Carvalho, pároco da matriz, também pediu exames 
laboratoriais, mas quando o material foi colhido já estava seco 
e o resultado acabou sendo inconcluso.

MEIO AMBIENTE
A equipe da Ong Nossa Terra 

soltou mais de 30 mil peixes no 
rio Lençóis. A iniciativa faz parte 
do projeto de reintrodução de es
pécies e chega à sua terceira edição 
em 2008. Os pontos de soltura 
não serão divulgados para evitar a 
pesca predatória. O projeto é rea
lizado a em parceria com CPFL .

JOIS
No dia 4 aconteceu a aber

tura oficial dos 61° Jois (Jogos 
Industriários do Sesi) com a dis
puta no cabo de guerra mascu
lino e feminino. Neste ano, 25 
empresas participaram da com
petição organizada pelo Sesi de 
Botucatu em parceria com a Pre
feitura de Lençóis Paulista.

BARRA BONITA
O prefeito de Barra Bonita, 

padre Mário Teixeira (PC do B), 
decidiu suspender por 30 dias a 
licitação do transporte coletivo e 
escolar que estava marcada para 
o começo de abril. O motivo 
para o adiamento foi um pedi
do de impugnação do edital de 
uma das empresas concorrentes.

SAFRA
Começou no dia 15 de abril 

a safra canavieira 2008/2009 
para a microrregião de Len
çóis Paulista com a moagem 
de cana nas usinas São José, 
em Macatuba, e Barra Grande, 
em Lençóis Paulista. As duas 
unidades pertencem às em
presas Zilor.

DESFILE
Cerca de oito mil pessoas 

compareceram à avenida Padre 
Salústio Rodrigues Machado 
no dia 26 para acompanhar o 
desfile cívico em comemoração 
aos 150 anos de Lençóis (28 de 
abril). Os carros alegóricos e fi
gurinos representaram tudo que 
não pode faltar numa festa.

7 \
C o m  m u it o  t r a b a l h o  a l c a n ç a m o s  n o s s o s

O B JE T IV O S  EM 2 0 0 8 .  A  P A R TIR  DE AG O RA , 

COM EÇAM OS A  CONTAGEM  R E G R E S S IV A  PARA  

REVIG O RA RM O S N O SSAS EN ER G IA S  PARA E S S E  

NOVO ANO QUE NASCE. D ESD E JÁ  ESTAMOS COM

A MAO NA MASSA, POIS

FAREMOS, JUNTO COM 

VOCÊ, UM 2 0 0 9  DE 

GRANDES r e a l i z a ç õ e s !

S i m  E J Q D C I E B B ' ! ? ®  ' í r © @ @ 0 o  í ] ® ® ®

c D B o  K I q d c i m m S í -  D T i r a g c o í D ©  P / O T í L o e m
SantS\na



Agudos é Lugar de Gente Feliz!

o

O

Julínho Fressato junto aos seus atletas profissionais

Os empresários e personalidades políticas da cidade desejam a todos um Feliz 2009!
Em clima de 
felicidade e 

descontração, a 
diplomação dos 

eleitos em Agudos 
reuniu as 

lideranças 
do munícipio; 

compromisso com 
responsabilidade 

para o próximo 
mandato.

Políticos em momento solene Everton Octaviani e seu vice, Altair
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AREIOPOLIS
OS 48 ANOS DE AREIÓPOLIS FORAM COMEMORADOS COM O TRADICIONAL DESFILE CÍVICO 
NA AVENIDA DR. PEREIRA REZENDE. O DIA FOI DE MUITAS CORES E FESTAS PARA QUEM FOI 
CONFERIR A PERFORMANCE DOS ESTUDANTES.

INCLUSÃO A Apae de Lençóis Paulista abriu o 10° Circuito Especial 
de Atletismo no dia 15 de maio. As provas aconteceram na pista de 
atletismo Juracy Cassita, ao lado do ginásio de esportes do Tonicão. 
Atletas especiais da região também participaram do circuito.

BARRA BONITA O feriado de 1° de maio mais uma vez foi co
memorado com a Festa do Trabalhador, em Barra Bonita. O estádio 
Renato Adamo Bola, no bairro da Cohab, recebeu cerca de 10 mil 
pessoas. O evento teve missa, discurso e shows musicais.

RELIGIÃO Milhares de católicos em toda a região acompanharam as 
missas e procissões em comemoração a Corpus Christi, em 22 de maio. Em 
Lençóis Paulista, os fiéis este ano definiram como tema para as celebrações 
'E a palavra se fez carne' e incentivado à doação de fraldas geriátricas.

MACATUBA
O prefeito de Macatuba, Co- 

olidge Hercos Júnior (PMDB), 
conseguiu na Justiça a devolução 
das instalações do antigo mata
douro municipal. Desde o ano 
passado, o prédio estava cedido 
à empresa Macafish -  Piscicultu
ra, Importação, Exportação Ltda. 
ME, que chegou a iniciar reforma 
na área, mas nunca desenvolveu 
nenhuma atividade. A decisão 
saiu por meio de liminar e cabe 
recurso. Mesmo tendo retomado 
o prédio, o local continua como 
sempre esteve, abandonado.

PIRATININGA
A festa pelos 113 anos de Pi- 

ratininga, comemorados no dia 
18 de maio, contou com apre
sentações musicais, feira de ar
tesanato e um concurso de be
leza. Campeonatos esportivos 
também marcaram a data.

Índices apontam contrastes

na educação
No mês de maio foram 

divulgados dois im portan
tes índices do desempenho 
escolar de Lençóis Paulis
ta e toda região. No Enem 
(Exame Nacional do Ensi
no M édio), Lençóis ocupa 
as duas pontas do ranking:

enquanto a Cooperelp, es
cola particular, aparece em 
60° lugar, a escola estadu
al Antonieta Grassi Mala- 
trasi está na lanterninha, 
no 4.712° lugar. Já em le
vantam ento realizado pela 
Secretaria de Educação, a

escola estadual Dr. Paulo 
Zillo aparece como uma 
das melhores unidades da 
rede pública no Estado de 
São Paulo. A escola lenço- 
ense aparece em 12° lugar 
em ranking elaborado a 
partir de metas estipula

das pelo Idesp (Índice de 
Desenvolvimento da Edu
cação do Estado de São 
Paulo). A nota média do 
Dr. Paulo Zillo foi de 5,32. 
Só para se ter um a idéia, a 
primeira colocada obteve 
média de 6,89.

CONSUMO
Lençóis Paulista é uma 

das 500 cidades brasileiras 
com m aior poder de con
sumo. É o que revelou a 
pesquisa 'Brasil em Foco', 
edição 2008, realizada anu
almente pela empresa Target 
Marketing. No ranking na
cional de consumo, Lençóis 
aparece na 365° posição. 
No ranking estadual, o m u
nicípio é a 105° economia 
que mais deve consumir em 
2008. Os lençoenses devem 
gastar quase R$ 700 milhões 
este ano com despesas que 
vão desde a alimentação, até 
viagens. Outro dado revela
do pela pesquisa é que o in 
terior do Estado de São Pau
lo aparece como a segunda 
m aior região em consumo 
do país, só perdendo para a 
capital paulista.
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Um ano novo 
repleto de tudo  
que há de bom: 
Comunicação, 
amor e união!
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ARRIMO
COMEÇOU EM JUNHO A CONSTRUÇÃO DOS MUROS DE ARRIMO EM 29 CASAS LOCALIZADAS NO 
CONJUNTO MAESTRO JÚLIO FERRARI, EM LENÇÓIS PAULISTA. A OBRA É UMA REIVINDICAÇÃO 
ANTIGA DOS MORADORES DO BAIRRO QUE TEM UM TERRENO MUITO IRREGULAR. »

FESTA Macatuba festejou os 108 anos com a inauguração do Cras 
(Centro de Referência da Assistência Social) e da Base Comunitária da 
PM. O tradicional desfile cívico marcou a data que não pode contar 
com a presença do prefeito Coolidge Hercos Júnior (PMDB) que foi 
candidato a reeleição.

ADMINISTRAÇÃO No dia 26 de novembro, o prefeito José Anto- 
nio Marise (PSDB), o vice-prefeito Norberto Pomparmayer (PR) e sua 
equipe de governo lançaram o Cartão Cidadão. Esta ação fecha o pri
meiro ciclo, e o mais complexo, do programa Governança Municipal, 
que começou a ser implementado em 2003.

Junho definiu 
os candidatos

O mês de junho definiu os 
candidatos a prefeito, vice e ve
readores em todos os municí
pios onde o Jornal O Eco circu
la. O prazo é determinado pela 
Lei Eleitoral e o anúncio do 
nome dos candidatos foi tran- 
qüilo em algumas cidades co
mo em Macatuba, onde o pre
feito Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB) repetiu a dobradinha

com Maria Lucilla Nunes Gou
veia (PSDB) e acabou vitorio
so, ou trouxe mistério, como 
foi o caso de Lençóis Paulis
ta. O nome de Izabel Cristina 
Campanari Lorenzetti saiu no 
começo do mês e o do vice, 
Luiz Carlos Trecenti (DEM), só 
no final de junho. A dupla que 
teve o apoio do prefeito José 
Antonio Marise (PSDB) saiu

vitoriosa das urnas. Candidato 
da oposição, Ailton Tipo Lau- 
rindo (PV) anuncou seu vice, 
Palamede de Jesus Consalter 
Júnior (PMDB) depois de co
nhecer o vice de Bel. Em toda a 
região, O ECO marcou presen
ça antecipando os candidatos e 
seus vices e mostrando as cos
turas políticas para as eleições 
de outubro.

MURO
Projeto de lei assinado 

pelo vereador Carlos Alberto 
Cian (PPS) proíbe a pintura 
em muros de propaganda elei
toral em Lençóis Paulista. O 
projeto foi aprovado por una
nimidade e sancionado pelo 
prefeito José Antonio Marise 
(PSDB). Com isso, a cidade 
ficou mais limpa durante o 
período de propaganda elei
toral. Outros municípios da 
região também aprovaram lei 
semelhante.

BARRA BONITA
Diretores da Usina Da Bar

ra, empresa do Grupo Cosan, 
se reuniram na tarde de on
tem com membros da Feraesp 
(Federação dos Empregados 
Rurais Assalariados no Estado 
de São Paulo), de Mineiros do

MACATUBA Alunos da escola municipal Odila Galli Lista iniciaram 
ontem o plantio das primeiras árvores do projeto 'Macatuba mais 
Verde'. A data foi escolhida porque engloba as festividades pelo dia 
mundial do meio ambiente, comemorado dia 4 de junho, e também 
entra no calendário oficial pelos 108 anos do município.

Tietê e Dois Córregos, e Sindica
to dos Trabalhadores Rurais de 
Barra Bonita e Igaraçu do Tietê 
para apresentar proposta que 
melhore as condições de traba
lho dos cortadores de cana-de- 
açúcar. Cerca de 600 trabalha
dores cruzaram os braços. O 
mês também foi marcado pela 
greve dos professores estaduais.

SENAI
A escola do Senai de Len

çóis Paulista recebeu em 25 de 
junho o novo diretor da unida
de. Mário Eduardo Cazão veio 
da escola de Votuporanga e diz 
que é um desafio pessoal man
ter a qualidade educacional 
da escola lençoense. A notícia 
mais importante durante a co
letiva foi o anúncio da chegada 
de uma escola de ensino mé
dio do Sesi (Serviço Social da

Indústria) em Lençóis Paulista. 
A previsão é que de a unidade 
comece a operar em 2010.

BASQUETE
No dia 5 de junho, a Prefei

tura de Lençóis Paulista renovou 
o convênio com a Unimed para 
patrocinar o basquete feminino. 
O acordo faz parte do projeto 
mantido desde 2005, no qual 
o município oferece a estrutura 
física e a empresa fica respon
sável por gastos com bolas, tê
nis, competições e assistência 
à saúde de meninas com idade 
entre sete e 15 anos. O projeto 
começou com apenas 39 meni
nas, mas hoje conta com mais 
de 150, divididas nas categorias 
mirim, infantil, juvenil e sub 21. 
Elas participam ativamente das 
competições na região, sempre 
com bons resultados.
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Que 2009 possamos continuar 

plugados no amor e na paz, 

com o compromisso de fazermos 

sempre o melhor ao próximo.

É o que deseja a família  

Meta Informática

F.: 14. 3263-2555 
Rua Anita Garíbaldí, 698 
Centro - Lenóís Paulista
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AMADOR
EXPRESSINHO/PITOLI VENCE TRIVIAL/HÁBIL POR UM A ZERO E CONQUISTA O TÍTULO DA COPA LENÇÓIS 
DE FUTEBOL. JOGO FOI NO DIA 20, NO BREGÃO. O TROFÉU DE ARTILHEIRO FICOU COM O JOGADOR 
FELIPE BRÁS, DO PALESTRA. JÁ O MELHOR GOLEIRO FOI O ATLETA EDSON, DO EXPRESSINHO. »

Concha acústica 
é reinaugurada

A praça Comendador José 
Zillo, a Concha Acústica, foi 
reinaugurada no dia 12 de 
julho com muita festa. A da
ta também marcou o Dia do 
Reencontro, onde moradores 
ilustres como Claudinei Qui- 
rino puderam matar saudades

dos amigos. Música, dança e 
dias depois o início de uma 
polêmica que ainda não ter
minou. Com a campanha 
nas ruas, o acirramento dos 
ânimos foi imediato. A base 
política liderada por Ailton 
Tipó Laurindo (PV) entrou

na Justiça pedindo a cassação 
do registro da candidatura de 
Izabel Cristina Campanari Lo- 
renzetti (PSDB), a Bel, e Luiz 
Carlos Trecenti (DEM) sob 
acusação de que a dupla teria 
participado da inauguração e 
feito discurso, o que é proi-

JOGOS REGIONAIS
Diretoria de 

Esportes comemora 
desempenho 

lençoense nos Jogos 
Regionais de Lins. 
Município fechou 

sua participação em 
sétimo lugar, com 

22 ouros, 13 pratas e 
nove bronzes. Apesar 

do bom desempenho, 
Lençóis saiu do grupo 
de elite e voltou para 

a segunda divisão.

bido por lei. O  caso foi para 
os tribunais e em primeira 
instância Bel e Luiz Carlos ga
nharam a ação. Tipó recorreu 
e o caso está no TRE (Tribunal 
Regional Eleitoral). Esta foi a 
primeira ação judicial de Tipó 
contra Bel e Luiz Carlos.

PIRATININGA
A prefeita de Piratininga, 

Silvia Mendes Soares (PV), 
renovou o contrato com a 
Sabesp (Companhia de Sane
amento Básico do Estado de 
São Paulo) para exploração do 
serviço de água e esgoto por 
mais 30 anos no município, 
a contrapartida da companhia 
será de $ 350 mil, além de al
guns investimentos em infra- 
estrutura. O dinheiro será in
vestido em asfalto.

JUSTIÇA
O convênio entre a Defen- 

soria Pública do Estado de São 
Paulo e a OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil) não foi

AGUDOS O município de Agudos comemorou seus 110 
anos, dia 27 de julho, com muita festa. As comemorações 
começaram no dia 4 com a festa pelos 110 anos da Paró
quia de São Paulo Apóstolo. A 17^ Festa do Peão de Boia- 
deiro, jogos de futebol e shows na Praça Tiradentes deram 
o toque especial. Este ano, Agudos não teve o tradicional 
desfile cívico.

renovado e o serviço de assis
tência judiciária gratuito che
gou a ser suspenso em Lençóis 
Paulista e região. O motivo foi 
a divergência na tabela de pre
ços dos honorários de advo
cacia estabelecida pela OAB. 
Depois de algumas semanas o 
impasse oi resolvido e o servi
ço restabelecido.

AREIÓPOLIS
No dia 13 de julho, a base 

da Polícia Militar de Areiópolis 
foi alvo de depredação. Diver
sos vidros e um balcão foram 
quebrados. Os autores foram 
cinco jovens armados com pe
dras e tijolos. Os vândalos já 
foram identificados. Três deles

são menores de idade. O mo
tivo da depredação foi uma re
taliação dos jovens por conta 
de uma ação feita pela PM.

ELEIÇÕES 2008
A campanha eleitoral ga

nhou as ruas no mês de julho. 
Os candidatos puderam falar 
de seus planos de governo e 
das expectativas. Candidato da 
oposição, Ailton Tipó Laurindo 
(PV) abriu a série de entrevistas 
com os candidatos da região. 
Luiz Carlos Trecenti (DEM), 
vice de Izabel Cristina Campa- 
nari Lorenzetti (PSDB), a Bel, 
que também é diretor da Fiesp, 
prometeu trabalhar para gerar 
novos negócios em Lençóis.

Pra começar o Ano Novo
com tudo!

Acelere um novo Chevrolet com o pé direito, passe 
por sete lom badas, v ia je , ouse, cante, dance... 
Conheça um novo lugar com novas pessoas, flerte, 
convide alguém para dar uma volta e curta a vida  
sem preocupação, na certeza de que os próximos 
anos serão os m elhores de sua vida!

FELIZ ANO NOVO!
Av. Adriano A. Foganholi n° 580 ^  _ _

Lençóis Paulista SP #  DIVELPA
(14) 3269-1581  ^ CHEVROLET
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GREVE
COMEÇOU EM AGOSTO A GREVE DA POLÍCIA CIVIL NO ESTADO. NA REGIÃO, TODAS AS DELEGACIAS 
ADERIRAM AO MOVIMENTO QUE DUROU 60 DIAS. OS POLICIAIS PEDIRAM AUMENTO DE SALÁRIO E 
MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO. POUCA COISA CONSEGUIRAM.

André & Matheus
cantam no Barretão

A dupla lençoense André 
& Matheus teve um mês de 
agosto inesquecível. No dia 
13 se apresentou na 35® edi
ção da Grand Expo Bauru, 
no Recinto Mello Moraes. 
No dia 28, cantou e encan
tou no palco da rádio Nativa

FM, na 53® Festa do Peão de 
Boiadeiro de Barretos. O re
pertório de André & Matheus 
conta com canções sertanejas 
em um a pegada pop-rock, 
que não deixa ninguém ficar 
parado. A dupla figurou por 
muitas semanas a fio no si-

te paradão sertanejo (www. 
pa radaosertane jo .com .b r), 
ranking divulgado pela in
ternet que reúne as músicas 
mais executadas pelas rádios 
Barretão, com várias músi
cas, entre elas a regravação de 
"Cadê você".

BOREBI Os sem-terra que ocuparam uma área da Prefeitu
ra de Borebi ganharam a companhia de dez índios. O grupo 
é formado por terenas, caingangues e guaranis. Os indígenas 
disseram que invasão é para chamar a atenção das autoridades. 
Borebi fechou o ano com os índios e os integrantes do MST.

ELEIÇÕES 2008
No último dia julho, os can

didatos a prefeito e vice Jessé 
Marques Luquetto e Alexandre 
da Silva, o Xande, ambos do PP, 
anunciaram que estão fora da 
disputa eleitoral deste ano. Eles 
alegaram que problemas pesso
ais e familiares, assim como a 
falta de apoio do partido, foram 
os motivos da renúncia. Com 
isso, a disputa ficou com três 
candidatos: Izabel Cristina Lo- 
renzetti (PSDB), a Bel, o verea
dor Ailton Tipó Laurindo (PV) e 
o empresário Luís Carlos Maciel 
(PHS), o Coquinha.

CAMPANHA
No mês de agosto, a campa

nha eleitoral ganhou força em 
Lençóis Paulista e o corpo-a-cor- 
po foi o principal recurso utiliza
do pelos candidatos. Ailton Tipó 
Laurindo (PV), e Izabel Cristina

Campanari Lorenzetti (PSDB), 
a Bel, estavam acompanhados 
de seus vices, Palamede de Jesus 
Consalter Júnior (PMDB), no 
caso do candidato Verde, e Luiz 
Carlos Trecenti (DEM), o vice da 
tucana, mais os candidatos a ve
reador da base e correligionários 
foram buscar voto por voto. Foi 
em agosto também que começa
ram os programas de rádio.

PESQUISA
Ranking elaborado pela Firjan 

(Federação das Indústrias do Es
tado do Rio de Janeiro), com ba
se em dados de 2005 fornecidos 
pelos ministérios do Trabalho, 
Educação e Saúde, coloca Len
çóis Paulista como a 11® cidade 
em desenvolvimento no Brasil. A 
boa notícia foi destaque no no
ticiário nacional como os jornais 
Folha de São Paulo e Estadão e 
também na revista Época.

MACATUBA A campanha do atual prefeito de Macatuba, Co- 
olidge Hercos Júnior (PMDB) e de Maria Lucilla Nunes Gouveia 
(PSDB) para vice, ganhou as ruas no dia 2 de agosto. Dentre as 
prioridades do plano de governo, a construção de uma creche para 
400 crianças e a ampliação do projeto Educartes, tudo na região 
do Jardim Bocaiúva.



Desejo que você e sua família tenham um 
Natal cheio de luz e paz junto ao menino Jesus !

Um Ano Novo repleto de saúde e realizações.
E que a nossa sincera amizade continue 
brilhando no ano vindouro !

Próspero 2 0 0 9  !
Pedro Tobias
Deputado Estadual

Vamos juntos superar a crise anunciada 

pois as dificuidades aproximam 

pessoas. E, nesse momento 

devemos ser mais amigos, 

mais soiidórios. Eu gostaria 

os dias do ano fossem "natais 

importante para a vaiorizaçõ  

pessoas e a certeza de que 

iremos sempre mais ionge. 

novo possamos uitrapassar barreiras 

chegarmos ao pódio dos vencedores
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ACIDENTE
ÔNIBUS DA VIAÇÃO MOURÃO NÃO FREIA, BATE EM CARRO E PÁRA O TRÂNSITO DE LENÇÓIS 
PAULISTA. O ACIDENTE QUE NÃO TEVE VÍTIMAS FOI REGISTRADO NO DIA 4 DE SETEMBRO. CINCO 
VEÍCULOS FORAM ENVOLVIDOS NA COLISÃO. »
Bel x Tipó

No mês de setembro, as elei
ções municipais esquentaram 
em todos os municípios. Em 
Lençóis Paulista, a tucana Bel 
abriu 19 pontos de vantagem 
à frente do principal adversá
rio, o verde Tipó. Esta pesquisa 
foi feita no dia 6 de setembro. 
A rejeição de Tipó aumentou 
e ele não conseguiu manter a 
liderança que tinha em maio 
quando aparecia com o dobro 
de intenções de voto. Tipó dis
se que a pesquisa era mentirosa

e chegou a comprar espaço em 
um jornal da região para publi
car uma outra pesquisa em que 
aparecia na frente, tática esta que 
usou até o final da campanha. 
No dia 17 de setembro, O ECO 
fez outra pesquisa e a vantagem 
de Bel caiu para cinco pontos 
percentuais. Bel resolveu por o 
bloco na rua e em uma carrea- 
ta realizada no dia 27 colocou 
cerca de mil veículos nas ruas. 
O resultado da eleição começa
va a se desenhar.

TELEFONIA
O começo de setembro 

foi marcado por uma mu
dança importante no sistema 
de telefonia. É que entrou 
em vigor a portabilidade 
numérica, que permite aos 
usuários de telefones fixo ou 
móveis trocarem de opera
dora sem trocar de número. 
A mudança já é possível para 
usuários da região de Bauru e 
de São José do Rio Preto. Até 
março de 2009 vai estar em 
vigor em todo o país.

APOSENTADORIA
O Tribunal de Justiça 

de São Paulo determinou a 
suspensão do pagamento de

aposentadorias a 31 ex-verea
dores e pensionistas da Câma
ra de Lençóis Paulista. No dia 
20 de agosto, por maioria de 
votos, os desembargadores da 
Procuradoria Geral da Justiça 
decidiram que a Lei 2215/91, 
do ex-prefeito Ezio Paccola, é 
inconstitucional. A Adin (ação 
direta de inconstitucionalida- 
de) teve como relator o desem
bargador Oscarlino Moeller. A 
publicação no site aconteceu 
em setembro e os pagamentos 
foram suspensos.

MÍDIA
O ECO em uma parceria 

inédita com a Serv Fone, loja 
autorizada da Vivo em Lençóis

Paulista, vai dar até dois celula
res para quem renovar ou fizer 
uma assinatura do jornal. Não 
tem sorteio. Assinou, leva para 
casa um celular Vivo Controle 
que possui conta frxa de R$ 34. 
Ao fazer a habilitação, ganha 
outro aparelho, pré-pago. A 
campanha é um sucesso e vai 
até fevereiro de 2009.

BARRA BONITA
A avenida Pedro Ometto, 

em Barra Bonita, foi palco de 
desfile cívico em comemora
ção ao 7 de setembro, dia da 
Independência do Brasil. Na 
região, a data foi lembrada 
com hasteamento de bandei
ras e exposições.

CENSO
O IBGE (Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística) vol
tou atrás e publicou a correção 
dos números divulgados em ou
tubro de 2007, relativos ao últi
mo censo. Com isso, a primei
ra contagem que apurou que 
Lençóis Paulista tinha 58.235 
habitantes foi revista e o núme
ro passou para 62.594. Os nú
meros do censo geraram polê
mica principalmente por causa 
do repasse do FPM (Fundo de 
Participação dos Municípios), 
dinheiro repassado anualmen
te para os municípios, baseado 
no número de habitantes. Com 
a recontagem, os valores do re
passe foram mantidos.

MACATUBA Entre 3 e 7 de setembro, Macatuba realizou a 16® Festa do Peão com rodeio em touros, 
show de fogos e apresentações musicais. Além das tradicionais boiadas, praça de alimentação e muita 
música, este ano a festa teve uma novidade: a arquibancada da arena foi coberta e o palco montado 
longe de onde os touros deram o show.

RELIGIÃO O mês de setembro foi marcado pela festa em homenagem a padroeira de Lençóis Paulista, 
Nossa Senhora da Piedade. O evento foi marcado por missas, quermesse, parque de diversões e muitos 
shows. A estrutura da festa foi montada em frente ao Santuário Nossa Senhora da Piedade e na praça 
Comendador José Zillo, a Concha Acústica.

0 ano novo está  a cam inho. 
Desfrute cada uma das paisagens
que ele lhe oferecer, não tenha

* *

mede das curvas. Curta a ^ ^ e m  
da vida, reveja o planeje
^ o  1 ^  A  A  w i  A  A n n .

1 SAÍDA E RETORNO DE LENÇÓIS PAULISTA BARRA BONITA 1
MACATUBA 1 T O D O S OS D IA S

S E G U N D A  A  S Á B A D O
ID)A V O l.T A

ID A  11 V O L T A
SAÍDA CHEGADA SAÍDA CHEGADA

SAÍDA CHEGADA SAÍDA CHEGADA
0 6 :0 0 0 7 :0 0 0 8 :4 5 0 9 :4 5

0 7 :0 0 0 8 :0 0 0 9 :4 5 1 0 :4 5
05 :30 05 :55 06 :20 06 :50

0 8 :1 5 0 9 :1 5 1 1 :0 0 1 2 :0 0
05 :50 06 :15 07 :25 07 :50

1 0 :0 0 1 1 :0 0 12 :4 5 1 3 :4 5
06 :00 06 :25 08 :15 08 :40

07 :00 07 :25 09 :20 09 :45
1 5 :0 0 1 6 :0 0 1 8 :0 0 1 9 :0 0

07 :10 07 :35 09 :25 09 :50
1 6 :0 0 1 7 :0 0 1 9 :0 0 2 0 :0 0

07 :50 08 :10 10:20 10:55 SAO MANUEL
08 :15 08 :40 11:35 12:00 S E G U N D A  A  S Á B A D O
10 :00 10:25 12:00 12:25 1 ID A  11 V O L T A  1

11 :00 11:25 13:05 13:30 SAÍDA CHEGADA SAÍDA CHEGADA

12:30 12:55 13:20 13:45 05 :50 06 :35 06 :40 07 :20

14 :00 14:25 13:30 13:55 07 :20 08 :05 08 :15 09 :05

15 :00 15:25 14:30 14:55 09 :20 10:05 10:15 11:05

15 :30 15:55 16:15 16:40 11 :20 12:05 12:40 13:30

16 :00 16:25 17:15 17:40 13 :50 14:35 15:15 16:05

17:15 17:40 18:35 19:00 17 :00 17:45 18:15 19:05

18 :20 18:45 19:00 19:25 1 D O M IN G O S  E FER IA D O S  |

■ - - 19:35 20 :00 1 ID A  11 V O L T A  1

11 D O M IN G O S  E FER IA D O S  | SAÍDA CHEGADA SAÍDA CHEGADA

I I __________________ ID A __________________ 11 V O L T A  1 07 :20 08 :05 08 :15 09 :05

SAÍDA CHEGADA SAÍDA CHEGADA 09 :20 10:05 10:15 11:05

05 :50 06 :15 07 :25 07 :50 13 :50 14:35 15:15 16:05

06 :00 06 :25 09 :20 09 :45 17 :00 17:15 18:15 19:05

07 :00 07 :25 09 :25 09 :50 1 PEDERINEIRAS II
07 :10 07 :35 10:20 10:45

T O D O S  O S D IA S
08 :15 08 :40 11:35 12:00

1 ID A  11 V O L T A  1
10 :00 10:25 13:05 13:30

SAÍDA CHEGADA SAÍDA CHEGADA
11:00 11:25 13:20 13:45

05 :50 06 :50 07 :00 08 :00
14 :00 14:25 14:30 14:55

07 :10 08 :25 08 :35 09 :50
15 :00 15:25 17:15 17:40

11 :00 12:00 12:30 13:30
16 :00 16:25 18:35 19:00

15 :00 16:15 16:25 17:40
17:15 17:45 19:00 19:25

17:15 18:15 18:25 19:25
18 :20 18:45 19:35 20 :00

AREIO POLISUSINA SAO JOSÉ
1 S E G U N D A  A  S Á B A D O  |

T O D O S  O S D IA S
1 ID A  11 V O L T A  1

I I __________________ ID A __________________ 11 V O L T A  1
SAÍDA CHEGADA SAÍDA CHEGADA

SAÍDA CHEGADA SAÍDA CHEGADA
05 :50 06 :15 07 :00 07 :20

07 :10 07 :45 09 :10 09 :50
07 :20 07 :45 08 :40 09 :05

15 :00 15:35 17:00 17:40
09 :20 09 :45 10:40 11:05

1GARACU DO TIETÍ : 11 :20 11:45 13:05 13:30

11 T O D O S  O S D IA S  | 13 :50 14:15 15:40 16:05

I I __________________ ID A __________________ 11 V O L T A  1 17 :00 17:25 18:40 19:05

SAÍDA CHEGADA SAÍDA CHEGADA 1 D O M IN G O S  E FER IA D O S  |

0 6 :0 0 0 6 :5 0 0 8 :5 5 0 9 :4 5 1 ID A  11 V O L T A  1

0 7 :0 0 0 7 :5 0 0 9 :5 5 1 0 :4 5 SAÍDA CHEGADA SAÍDA CHEGADA

0 8 :1 5 0 9 :0 5 1 1 :1 0 1 2 :0 0 07 :20 07 :45 08 :40 09 :05

1 0 :0 0 1 0 :5 0 12 :5 5 1 3 :4 5 09 :20 09 :45 10:40 11:05

1 5 :0 0 1 5 :5 0 1 8 :1 0 1 9 :0 0 13 :50 14:15 15:40 16:05

1 6 :0 0 1 6 :5 0 1 9 :1 0 2 0 :0 0 17 :00 17:25 18:40 19:05



Fone: 3298-1006
Rua 9 de Julho, 15-27 - Centro - Macatuba

_ r a . i _______________________
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Feliz 2009!

Acreditar na Justiça de Deus, 
acreditar na capacidade do Homem, 
acreditar que todo o dia podemos 
ser um pouco melhor.

Loja 1:F.: 14. 3263-1057 
Loja 2: F.: 14. 3269-7777 
www.eletrosantaclara.com.br

I

V itU a ti JSíofím tha
Rua Geraldo Pereira de Barros, 460 
Fone: 14.3263 2498 - Lençóis Paulista

p r o p a g a  r  e

PROPAGANDA £ MARKE7/NG

http://www.eletrosantaclara.com.br
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Lençóis elege Bel prefeita
As vésperas das eleições, O 

ECO fez mais uma pesquisa elei
toral no dia 2 de outubro e consta
tou que Bel Lorenzetti seria a pre
feita de Lençóis Paulista. A tucana 
apareceu com 48% das intenções 
de voto, Tlpontos percentuais à 
frente de Tipó. Todas as pesqui-

sas publicadas por este jornal fo
ram feitas pela empresa Factual 
Pesquisas, de São Carlos, e o re
sultado se confirmou. Com uma 
diferença de oito mil votos, Bel é 
eleita a primeira prefeita mulher 
de Lençóis Paulista. Em Borebi, 
Vaca se elegeu com mais de 200

votos de diferença. Já em Pirati- 
ninga, deu Odail Falqueiro (PTB). 
O ex-prefeito José Carlos de Melo 
Teixeira (PPS), o Nenê, conquista 
a prefeitura de Barra Bonita com 
35% dos votos. Em Igaraçu do 
Tietê, Guilherme Fernandes é ree
leito. Com 85% dos votos válidos,

Coolidge Hercos Júnior (PMDB) é 
o primeiro prefeito reeleito da his
tória de Macatuba. Em Areiópolis, 
José Pio de Oliveira (PT), o Peixei
ro, se reelege. Em Agudos, Everton 
Octaviani (PMDB) se elege e es
creve seu nome na história como 
o prefeito mais novo da cidade.

FUTSAL A equipe Lpnet/Sem Compromisso conquistou o título de 
campeã da 2® Copa Lençóis de Futsal Masculino -  Troféu Doutor Nor- 
berto Pompermayer, no dia 9 de outubro, no Tonicão. A Lpnet bateu 
a Associação Atlética Rolamar pelo placar de 3 a 1.

OVINOCULTURA
A 21® Expovelha e 4® 

Expocabra foi a principal 
atração do mês em Lençóis 

Paulista. O volume de 
negócios girou na casa de 

R$ 1 milhão. Leilões e shows 
musicais foram as principais 

atrações. A chuva prejudicou 
o último final de semana, 

destinada às bandas locais.

CULTURA A agenda cultural lençoense foi recheada de opções para 
este final de semana com a presença do jornalista, cronista e escritor 
Mario Prata. Ele deu palestra no Espaço Cultural Cidade do Livro. No 
dia 26, Lençóis Paulista sacudiu ao som do Olodum.

SAUDE
Lençóis tem cinco casos de 

leishmaniose animal confirma
dos. O anúncio foi feito na tarde 
de ontem, pela Diretoria de Saú
de. Desse total, três são conside
rados autóctones, ou seja, foram 
contraídos na própria cidade. 
Outros dois animais chegaram 
em Lençóis Paulista doentes. 
Um dos cães veio de uma cidade 
do Mato Grosso do Sul. O outro 
da vizinha Agudos. Os animais 
doentes já foram sacrificados. A 
doença se espalhou em Lençóis e 
a expectativa é de que no primei
ro trimestre de 2009 comecem a 
aparecer casos em humanos.

AGUDOS
Chegou em outubro a Câma

ra de Vereadores de Agudos o pro
jeto de previsão orçamentária. O 
prefeito eleito, Everton Octaviani 
(PMDB), deve ter R$ 57 milhões 
em caixa para gastar no próximo 
ano. Mais uma vez, a maior parte 
dos recursos vai para a Secretaria 
de Obras e Serviços Urbanos, que 
receberá R$ l8,4 milhões. Os in
vestimentos em Saúde, que por 
lei têm que representar l5%  do 
orçamento, será de R$ ll,8  mi
lhões. A Educação vai ficar com 
R$ l3  milhões, correspondentes 
aos 25% também exigidos por 
lei. Para a área social será destina
do R$ l,2  milhão. Esportes e La
zer fica com R$ 850 mil. Cultura 
receberá R$ 466 mil.

GREVE
Em greve desde o dia 30 de 

setembro, os bancos podem 
voltar a funcionar normalmente

a partir de amanhã. É que está 
marcada para hoje a rodada de 
negociação com os banqueiros 
que pode colocar um ponto final 
na reivindicação da categoria. Os 
bancários lutam pela reposição 
das perdas salariais acumuladas 
em 31% desde 1994.

ORÇAMENTO
O orçamento previsto para o 

município de Lençóis Paulista em 
2009 será 17% maior do que este 
ano. O valor salta dos R$ 101 mi
lhões para R$ 119 milhões. Tiran
do a Seguridade Social, a prefeita 
eleita Izabel Cristina Campanari 
Lorenzetti (PSDB), a Bel, terá em 
mãos R$ 96,8 milhões. O desta
que fica por conta do investimen
to previsto para o CMFP (Centro 
Municipal de Formação Profissio
nal) que teve um incremento de 
50% no orçamento, o que eleva a 
receita para R$ 950 mil.

MACATUBA
O prefeito de Macatuba, Co- 

olidge Hercos Júnior (PMDB), 
vai ter um orçamento de quase 
R$ 34 milhões em 2009, au
mento de mais de 10%, uma 
vez que o orçamento de 2008 
fechou em quase R$ 30 milhões. 
A previsão inclui o orçamento 
do Ipremac (Instituto de Previ
dência de Macatuba), que deve 
ser de R$ 2,5 milhões. Levando 
em consideração os números do 
Seade (Fundação Sistema Esta
dual de Análise de Dados), que 
diz que Macatuba tem 17.893 
mil habitantes, o orçamento de 
2009 dá R$ 1,9 mil por habitan
te do município.

Que o Ano Novo
seja como uma boa
ceia de Natal: uma mesa farta
rodeada pela família
e amigos, com alegria
e emoção e, especialmente,
abençoada por Deus!

T JÍF IS O N Í
Restaurante-Pizzaria-Choperia ^

Av- Pe. Sa iú stío  h*’ ^

Consultoria Empresarial
Desenvolvendo Talentos Humanos

Av. Jácomo Nicolau Paccola, 596 - Pq. Rondon 
Telefones: (14) 3263-7211 / 3263-0880 
CEP 18685-500 - Lençóis Paulista - SP 
E-mail: rh@ebaconsultoria.com.br

mailto:rh@ebaconsultoria.com.br
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AMADOR
A DURATEX/GRÊMIO CECAP VENCEU O PALESTRA PELO PLACAR DE 2 A 1 E, INVICTA, ERGUEU O 
CANECO DE CAMPEÃ DO CAMPEONATO AMADOR 2008. O JOGO DECISIVO ACONTECEU NO DIA 
23, NO BREGÃO. A COMPETIÇÃO É PROMOVIDA PELA LIGA LENÇOENSE DE FUTEBOL AMADOR. »

CRISE
A crise mundial tem afeta

do drasticamente alguns seto
res da economia. A indústria 
automobilística sofre com a 
restrição de crédito e a situa
ção se reflete nas concessioná
rias e revendedoras de carros. 
Recente pesquisa elaborada 
pela Fenabrave (Federação 
Nacional da Distribuição de 
Veículos Automotores) com o 
Denatran (Departamento Na
cional de Trânsito), mostra a 
desaceleração das vendas no 
mês de outubro. Em Lençóis 
Paulista, os empresários do 
setor estimam em queda no 
movimento de até 30%.

SOLIDARIEDADE
A Feira da Bondade 2008, 

realizada pela Apae (Associa
ção de Pais e Amigos dos Ex
cepcionais) de Lençóis Paulista 
foi realizada entre 7 e 9 de no
vembro com show de prêmios 
e apresentações musicais dos 
sertanejos André & Matheus e 
Willian & Maicon, na Praça Co
mendador José Zillo, a Concha 
Acústica. Este é o maior even
to da entidade para arrecadar 
fundos para manter a APAE.

ASSALTO
O roubo de uma caminho

nete S-10, cor preta, cabine du
pla, placas de Lençóis Paulista, 
na noite do domingo 9, foi o 
elo de ligação para desbatarar 
a quadrilha que promoveu um 
atentado contra a Dise (Dele
gacia de Investigação Sobre 
Entorpecentes) de Botucatu. A

Lençóis faz b o n ito  
n o s Jogos A bertos

Medalhas no atletismo, 
atletismo PPD e capoeira garan
tiram para Lençóis a 13® colo
cação na classificação geral da 
segunda divisão dos Jogos 72° 
Jogos Abertos de Piracicaba. Re
sultado que deixa os lençoenses 
à frente de municípios de maior

porte, como Bauru e Botucatu. 
Os destaques lençoenses mais 
uma vez foram os atletas PPD 
(Pessoa Portadora de Deficiên
cia), que terminou os Abertos 
com a terceira colocação. Foram 
quatro medalhas de ouro, três 
de prata e duas de bronze. José

Carlos de Oliveira, o Baixinho, e 
Geiseane Renata Barbosa garan
tiram quatro medalhas de ouro 
no atletismo PPD. José Lenício 
Santana, o Cabritinha, ganhou 
bronze no arremesso de peso 
para cadeirante. Alecsandro Apa
recido levou prata no arremesso

de peso. Marcelo Miguel Galvão 
foi prata no lançamento de dar
do e no arremesso de peso. No 
atletismo, destaque para Aline 
Aparecida Ribeiro, que conquis
tou a prata no heptaplo. Michele 
Caroline Carlos conquistou seu 
primeiro ouro nos Abertos.

VENDAVAL Uma tempesta
de com ventos de mais de 80 
quilômetros por hora deixou 
marcas por onde passou. A 
chuva caiu na noite de 29 de 
outubro e um dos maiores 
estragos que provocou foi a 
queda de seis torres de ener
gia na rodovia Osny Matheus 
(SP- 261), na divisa entre os 
municípios de Pederneiras e 
Macatuba. Apesar do preju
ízo, não houve desabasteci- 
mento de energia na região. 
O tráfego, entretanto, ficou 
prejudicado e teve que ser 
desviado por estradas vicinais.

caminhonete foi usada pelos 
ladrões. Vários membros da 
quadrilha foram presos, dois 
são de Lençóis Paulista.

IGARAÇU DO TIETÊ
Igaraçu do Tietê pode ter 

nova eleição para prefeito. O 
juiz eleitoral da Comarca de

Barra Bonita (a qual pertence 
Igaraçu), Marcus Vinicius Ba- 
chiega, com base no artigo 41- 
A da lei n° 9.504/97, anulou

os votos do prefeito reeleito 
Guilherme Fernandes (PSDB) 
e seu vice, Juvenal Aparecido 
Fernandes de Melo (DEM),

aplicou multa no valor de cin
co mil UFIRs e determinou 
nova eleição no município. 
Os dois são acusados pela 
coligação 'Frente Popular de 
Igaraçu' de compra de votos. 
Guilherme não foi diplomado 
e nem vai tomar posse.

RELIGIÃO
O Vaticano confirmou em 

novembro a nomeação do 
bispo de Assis, dom Maurí
cio Grotto de Camargo, para 
substituir dom Aloysio Leal 
Penna à frente das oito dioce
ses comandadas pela cúria de 
Botucatu. A decisão do papa 
Bento 16 foi anunciada no dia 
19, após quase dez meses de 
espera. Dom Aloysio José Leal 
Penna esteve no comando re
gional da comunidade católica 
por oito anos e renunciou ao 
cargo de arcebispo no início 
de 2008 porque completou 75 
anos. Essa é uma regra da Igre
ja Católica. Por conta da ida
de, o atual arcebispo também 
enfrenta problemas de saúde.

AGUDOS
Cerca de 200 famílias per

tencentes ao MST (Movimen
to dos Sem-Terra) invadiram 
a Fazenda Tangará, situada na 
zona rural de Agudos. A ocu
pação aconteceu na noite do 
dia19, por volta das 20h30. 
No momento da invasão, dois 
caseiros tomavam conta do 
local, mas não ofereceram re
sistência aos sem-terra. Dias 
depois, o grupo invadiu a fa
zenda Ponte Alta.
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AMADOR
A EQUIPE DE BOREBI CONQUISTOU O TÍTULO DE BICAMPEÃ DA COPA 1010/GRUPO LWART, 
PROMOVIDA PELA LIGA LENÇOENSE DE FUTEBOL AMADOR, AO VENCER O PALESTRA POR 1 A 0, 
NO BREGÃO, COM GOL DE RENNER. »
Marise entrega Corpo de Bombeiros

A inauguração da Base do 
Corpo de Bombeiros de Len
çóis Paulista fecha 2009 com 
chave de ouro e isso foi possí
vel graças a uma parceria entre 
o município e o governo do

Estado. A base irá atender com 
16 homens, uma viatura de res
gate, uma viatura de combate a 
incêndio e uma para serviços 
administrativos. Quem precisar 
dos bombeiros deve ligar para

o 193. O vereador Claudemir 
Rocha Mio (PR), o Tupã, que 
em 2001 levou até o Comando 
Estadual da Corporação ofício 
pedindo uma base para Lençóis 
Paulista, era um dos mais entu

siasmados. O prefeito José An- 
tonio Marise (PSDB) disse que 
esta foi uma das grandes con
quistas de sua administração. A 
Base de Bombeiros foi monta
da na estrutura do antigo Posto

Amili. Os custos de manuten
ção da base serão pagos com a 
taxa que será cobrada a partir 
de 2009, a taxa do Bombeiro. 
O valor cobrado será de acordo 
com o risco de incêndio e o ta

manho do imóvel. Residências, 
por exemplo, pagarão entre R$ 
5 e R$ 10 por ano. Estabeleci
mentos comerciais pagarão en
tre R$ 5 e R$ 50 e indústria, de 
R$ 50 até R$ 120.

SOLIDARIEDADE
A mobilização para ajudar 

a população de Santa Catarina, 
vítima da chuva, aconteceu em 
toda a região. Em Lençóis Pau
lista, Macatuba, Agudos, Areió- 
polis, Barra Bonita, Borebi, Iga- 
raçu do Tietê e Piratininga, as 
doações de alimentos somaram 
20 toneladas. Em todo o Estado 
de Santa Catarina, 114 pessoas 
morreram em decorrência de 
enchentes. Milhares de famílias 
tiveram a casa destruída.

CAPACITAÇÃO
A prefeita eleita de Lençóis 

Paulista, Izabel Cristina Cam- 
panari Lorenzetti (PSDB), a Bel, 
esteve reunida com representan
tes do Centro Paula Souza para 
tomar duas decisões importan
tes para 2009. A primeira é o 
anúncio de um curso técnico de 
contabilidade que vai funcionar 
em uma sala da Incubadora 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

EDUCAÇÃO O ginásio de esportes do Csec foi palco do en
cerramento da Gincana Cultural Ascana, no dia 2 de dezem
bro. O evento contou com a presença de cerca de 400 pessoas, 
entre alunos das oitavas séries das nove escolas participantes, 
professores, coordenadores e diretores. Mais de R$ 10 mil em 
prêmios foram distribuídos. A iniciativa é da Ascana (Associação 
dos Plantadores de Cana do Médio Tietê) e as empresas Zilor.

Jardim Caju, mais precisamente 
onde estão sendo construídas 
200 casas populares.

ASSASSINATO
Em Lençóis Paulista, um 

comerciante foi morto após

AREIÓPOLIS Uma liminar concedida pelo Tribunal Regional Eleito
ral garantiu a diplomação e posse do prefeito reeleito de Areiópolis, 
José Pio de Oliveira, o Peixeiro. A liminar saiu ao meio-dia de quinta- 
feira. A diplomação aconteceu às 16h do mesmo dia. Peixeiro estava 
cassado sob a acusação de uso da máquina administrativa para cap
tação de votos. Em toda região, os eleitos foram diplomados. Ficou 
fora da festa apenas o prefeito reeleito de Igaraçu do Tietê, Guilherme 
Fernandes (PSDB), que teve o registro cassado por compra de votos.

uma suposta tentativa de as
salto. Davi Márcio de Souza, 
de 32 anos, foi alvejado com 
um tiro na garagem da sua 
residência. Em Areiópolis, a 
esposa foi assassinada pelo 
próprio marido com três tiros.

Um dos acusados de participar 
da morte do comerciante está 
preso, mas ele nega que seja 
o autor do crime. Outros dois 
suspeitos estão na mira da po
lícia, mas o ano fecha sem que 
o caso tenha sido esclarecido.

ESTRADAS
O governador do Estado, 

José Serra (PSDB), anunciou a 
liberação de verbas para estra
das vicinais da região. No pacote 
estão o asfalto da estrada Wilson 
Petenazzi, a LEP 050, que liga

Lençóis Paulista a Borebi e que 
tem pouco mais de 28 quilôme
tros de extensão. As vicinais José 
Benedito Dalbén (LEP 040) e Ju- 
liano Lorenzetti (LEP 060) serão 
recapeadas. Macatuba ainda co
locou outras duas estradas na lis
ta de recapes. A vicinal Fernando 
Valezi, que liga Macatuba a Usina 
São José, e a Lauro Perazolli, en
tre Macatuba e Igaraçu do Tietê.

CANA-DE-AÇÚCAR
A maior safra canavieira da 

última década, na microrregião 
de Lençóis Paulista, terminou no 
dia 20 quando cessaram os tra
balhos da moenda da Usina Bar
ra Grande. Na Usina São José, 
as moendas pararam na sexta- 
feira 19. Tanto o setor produtivo 
quanto o industrial contabilizam 
crescimento de 17% em relação 
à safra anterior. Na Usina da 
Barra, em Barra Bonita, unidade 
produtora do Grupo Cosan, as 
moendas também pararam no 
sábado 20. Na safra 2007/2008 
foram moídas 7,336 milhões de 
toneladas de cana de açúcar. Na 
safra 2008/2009 foram moídas 
8,598 milhões de toneladas.
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Escola profissionalizante no Júlio Ferrari Incentivo às atividades esportivas Orquestra Municipal de Sopros Duplicação da rua Olavo Bilac, facilidade no acesso para a Facilpa

Nos últimos oito 
anos, o seu IPTU 
ajudou a construir 
uma Lençóis melhor 
para todos nós

35 quilômetros de asfalto novo e recape 
4 novas pontes sobre o Córrego da Prata 
Reforma de todas as pontes rurais 
Construção e reforma de praças e áreas de lazer
2 novas escolas
R$ 7,8 milhões em reforma de escolas 
Salas de informática em todas as escolas 
Material apostilado 
Uniformes para todos os estudantes
3 novas creches
7 unidades do PSF 
Ambulatório de Especialidades 
Pronto-Atendimento no Núcleo 
Novo Pronto-Socorro

K Dentista para todas as crianças e para os trabalhadores 
Primeiro CD da Orquestra Municipal de Sopros 
Início da construção do Teatro Municipal 

n Sistema de Tratamento de Esgoto

... e muito mais

Lençóis Paulista

LENÇÓIS PAULISTA 
G OVERNO  SO LIDÁRIO 150 anos

PSF no Júlio Ferrari Parque do Paradao Passarela na SP 261 Área de lazer no Lago da Prata


