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Região paga R$ 12 mi de IPVA
Esse é o montante que deve ser arrecadado com o imposto nas cidades onde circula O ECO; primeira parcela vence amanhã

Aproximadamente R$ 12 
milhões. Esse é o montante 
que deve ser arrecadado com 
IPVA (Imposto sobre a Pro
priedade de Veículos Automo
tores) nas cidades onde circu

lam o jornal O ECO: Lençóis 
Paulista, Macatuba, Agudos, 
Piratininga, Areiópolis, Bore- 
bi, Barra Bonita e Igaraçu do 
Tietê. A primeira parcela do 
imposto vence amanhã. A da

ta é tanto para quem vai qui
tar o imposto à vista quanto 
para quem deve optar pelo 
parcelamento. Para quitar tu
do em fevereiro, o consumi
dor perde o desconto de 3%.

A estimativa é de que nessas 
oito cidades a frota seja de 71 
mil veículos. Só em Lençóis 
Paulista, que tem 24.891 veí
culos registrados, a estimativa 
é de que o IPVA arrecade cerca

de R$ 4,7 milhões em 2008. 
Cinqüenta por cento do m on
tante arrecadado com o tribu
to é devolvido ao município. 
A alíquota do IPVA é de 4% 
sobre o valor de tabela do au

tomóvel para modelos a gaso
lina ou bicombustível e de 3% 
para os carros movidos a álco
ol ou gás. O  maior aumento 
veio no seguro das motos que 
subiu 38%. ►► Página A3
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A RE IA

Copa O  E C O  
chega à 
reta final

As equipes Nova Lençóis, 
Santa Luzia, América, Elétrica Pi- 
toli, Esquadrilha, Stopcar, Nações 
e Auto Posto Bremen disputam a 
partir de sábado 12, a segunda- 
fase da 2* Copa Verão O ECO 
de Futebol de Areia. Nesta fase, 
quem perder dá adeus à com
petição. No sábado jogam Nova 
Lençóis e Auto Posto Bremen. Na 
partida de fundo, o Santa Luzia 
encara a Stopcar. No domingo 
13, às 17h, a Esquadrilha pega 
a Elétrica Pitoli e, na seqüência, 
a Nações enfrenta o América. As 
partidas são todas na Praça de Es
portes e Lazer Euclides Jerônimo 
Ribeiro, no Conjunto Maestro 
Júlio Ferrari. ►► Página A7

M A C A T U B A

Funcionário público acusa policiais m ilitares de agressão
Um funcionário público 

de 63 anos, de Macatuba, 
acusa policiais militares de 
agressão. O fato teria aconte-

cido na tarde do domingo 6, 
na praça Santo Antonio, e o 
caso virou assunto até do de
partamento Jurídico da pre-

feitura, já que o funcionário 
estaria em horário de serviço 
quando foi agredido. O no
me da vítima foi mantido em

sigilo a pedido da família. 
O caso foi registrado na 6* 
Companhia, em Pederneiras, 
e deve ser encaminhado para

o 7° Batalhão de Bauru on
de será investigado. Segundo 
a vítima, algumas pessoas 
brigavam na praça e ele ape-

nas tentou ajudar a polícia a 
identificar os briguentos. Em 
Agudos, dois furtos foram re
gistrados. ►► Página A2

Na tarde de ontem, o prefeito de Lençóis Paulista, José Antonio Marise (PSDB), foi flagrado pelas 
lentes de O ECO enquanto acompanhava o andamento das obras na praça José Salustiano de Oli
veira, no Jardim Ubirama. O ângulo não é o tradicional usado em fotografias, mas a imagem foi feita 
de forma intencional para lembrar que hoje é o dia da fotografia e do fotógrafo -  um profissional 
que usa de jogo de cintura e criatividade para eternizar imagens.

BAR RA  BONITA

Verão Fest 
começa 
com  chuva

A chuva do último fim de 
semana atrapalhou os primei
ros dias do 1° Verão Fest, que 
é realizado em Barra Bonita. A 
organização do evento teve que 
adiar o show da banda Raul 
Seixas Cover, de São Paulo, que 
estava previsto para o sábado à 
noite. Agora o grupo se apre
senta no próximo sábado. Na 
próxima sexta-feira tem show 
com a Banda OT, no sábado 
o grupo do Raul e no domin
go é a vez do pagode do grupo 
Abraço Negro. ►► Página A6

NET G RÁ TI S

Inscrições 
terminam na 
sexta-feira

►► Página A2

ASFALTO Com a construção de guias e sarjetas, a prefeitura de Len
çóis Paulista deu início à pavimentação asfáltica no prolongamento 
da avenida Prefeito Jácomo Nicolau Paccola até a rotatória de acesso 
à rodovia Marechal Rondon. A obra será feita com recursos federais, 
estaduais e municipais. A primeira fase da obra consiste na colocação 
de 1,4 mil metros lineares de guias e sarjetas. A expectativa é de que 
esteja tudo pronto até abril. ►► Página A5
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Fernanda Benedetti

Força
Vista geral da praça 
Santo Antonio, local 

onde o funcionário foi 
agredido por policiais

excessiva
Funcionário público em Macatuba denuncia agressão por parte de policiais 
militares; caso foi encaminhado ao 7° Batalhão, em Bauru, para investigação

Da  Red a çã o

Um funcionário público 
de 63 anos, de Macatuba, acu
sa policiais militares de agres
são. O  fato teria acontecido na 
tarde do domingo 6, na praça 
Santo Antonio, e o caso virou 
assunto até do departamento 
Jurídico da prefeitura, já que 
o funcionário estaria em ho
rário de serviço quando foi 
agredido. O nome da vítima 
foi mantido em sigilo a pedi
do da família.

Segundo a versão da ví
tima, por volta das 16h, en-

quanto ele fazia o serviço de 
manutenção da praça, teria 
começado uma briga. Um dos 
moradores da região chamou 
a polícia. Quando os policiais 
chegaram, teriam pergunta
do para a vítima quem eram 
os causadores do tumulto. O 
funcionário público diz que 
chegou a ajudá-los no tra
balho de identificação dos 
briguentos, mesmo assim foi 
atingido nas costas por um 
golpe de cacetete. Ainda de 
acordo com a vítima, os po
liciais teriam reconhecido o 
engano e pedido desculpas,

mas não prestaram socorro.
A vítima fez exame de cor

po de delito para comprovar a 
agressão, procurou orientação 
do departamento Jurídico da 
prefeitura e da Polícia Civil. Ele 
conta que foi aconselhado a 
prestar queixa diretamente na 
6^ Companhia da Polícia Mili
tar, em Pederneiras. O departa
mento Jurídico da prefeitura de
ve requerer um pedido formal 
de desculpas por parte da polí
cia, já que se tratava de um fun
cionário em horário de serviço.

Na 6^ Companhia, o caso 
foi recebido pelo tenente Je-

fferson Matos. De acordo com 
o tenente, o procedimento 
nesse caso é encaminhar as in
vestigações para o escalão su
perior, mais especificamente o 
7° Batalhão de Polícia Militar 
em Bauru. Além do exame de 
corpo de delito, a investigação 
é baseada em depoimentos de 
testemunhas e envolvidos. O 
tenente não quis comentar o 
tipo de penalidades que po
dem recair sobre os policiais 
caso seja comprovada a vera
cidade da denúncia. O tempo 
para conclusão do processo 
também é indefinido.

a g u d o s

Fim de semana tem dois furtos
A Polícia Militar de Agu- furtaram um portão de ferro tava fixado com bastante ci-

dos registrou dois furtos no 
último final de semana. O 
primeiro ocorreu no domin
go 6, por volta das 13h50, 
no Jardim Vienense. Ladrões

de um terreno.
Segundo informações da 

PM, o furto provavelmente 
teve a participação de várias 
pessoas, já que o portão es-

mento.
O segundo furto foi per

cebido às 8h30 de ontem. 
Ladrões invadiram o salão 
paroquial da matriz de São

Paulo Apóstolo e levaram 
uma serra elétrica, um lava- 
jato e uma extensão de fio 
elétrico. Os ladrões entraram 
no salão arrombando a porta 
dos fundos.

"Estou que nem  cavalo em dia 
de desfile, c.. e andando!"

Nego! Chegou 2008! E se 
o vidente estiver certo eu vou 
fazer que nem o Zé do Peidal, 
fazer uma jangada e cair no rio 
Tiête e só vou parar quando 
chegar lá na Patagônia! Para 
cada pedalada um pum! Vou 
ter maior arranque nas águas!

Vai ser o pedal a vapor, 
haaa!Raa! Vou acabar com a 
camada de ozônio! O pessoal 
ribeirinho não vai saber se é 
o fedô do Tiete ou vapor que 
sairá da jangada a pedal ou, 
melhor, do pedalador do ra- 
binho do Robinho!

E por falar em pum, lem
brei daquela passagem pela 
Ingraterra, do Lula lelé, o nos
so presidente, o maior anal
fabeto funcional da história 
desse país, como dizem por 
aí. Estava o Lula na Ingraterra 
e passeando com a rainha Eli
zabete de charrete quando o 
cavalo soltou um pum muito 
fedido na cara da rainha, que 
ficou vermelha igual a um pi
mentão. Foi quando o nosso 
presidente, muito educado, 
disse: "Companheira rainha 
Elizabete, queira me descul
par". E a rainha disse: "Ah, não 
tem de que presidente, imagi
na! E eu pensei que teria sido 
o cavalo!" Haaa!raaaa! Ah se 
eu soubesse que seria mais 
fácil ser presidente do que ser 
colunista teria ficado com a 
primeira opção! Quem sabe 
até mesmo um sindicalista, 
um Meneguelli da vida, até 
mesmo um terrorista! Todos 
iguais!

Olha! Lá em Paquetá os 
cavalos estão usando fraldas! 
Dizem que é para não sujar as 
ruas com os cocos! Hummm! 
Aqui em Agunistão vai ter

que abrir um fábrica porque 
o que tem de vacas cavalos 
perambulando e c...pelas ru
as centrais da cidade não dá 
para acreditar! Até as mulas 
terão que usar porque o que 
estão fazendo de cá...Não está 
no gibi!

Tem uns motoristas que 
ao passarem pelos obstáculos 
nas ruas chegam a morder 
a língua com o solavanco e 
gritam: "Hoo! Quebra-mula, 
fé duma mula!" Aa!raa! Isso 
aqui já ta um circo e vai virar 
hospício, já, já!!

Viiicheee! Lá em Areiópo- 
lis não tem moleza pra ban
dido não, é bem na cabeça 
pra não estragar o couro! É 
aroeira, onde pica-pau entor
ta o bico!!

E o secretário da saúde 
Noaberto Pompemayer, na 
TV Prevê, aquela que nin
guém vê, falou que no car
naval vão ser distribuídos 
milhares de preservativos, 
camisinhas! Será que ele quer 
as ruas enfeitadas em forma 
de bexigas? Falou que o pes
soal precisa saber usar direito, 
no lugar certo. Será que tinha 
gente usando no nariz? No 
dedão do pé que nem em 
Makatube? E eu que fiquei 
com medo do Samuel meto 
Ferro, o Java explodir no ar 
e ao vivo! Ele ta parecendo 
uma camisinha cheia de ar!!

Bom vou, embora curtin
do o ano novo e ainda de res
saca e se concordam ou não 
eu estou que nem cavalo em 
dia de desfile, ca..e andando! 
E viva o Bodega's. Como diz 
o meu patrão, o gato subiu 
no telhado! Chupa essa man
ga! Tchau e Bença.

NOTAS POLICIAIS

em p in a d a
Um condutor foi surpre

endido empinando a moto, 
na tarde do sábado 5, na ave
nida Orígenes Lessa, na Ce- 
cap. Além de fazer a manobra 
perigosa, ele ignorou a ordem 
de parar dada pelos policiais, 
acelerou, foi para casa em alta 
velocidade, mas acabou des
coberto e autuado.

FALSO
No Jardim Humaitá, a 

Polícia Militar surpreendeu 
um homem cuja carteira 
de motorista não constava 
dos registros do Denatran 
(Departamento Nacional 
de Trânsito). O proprietário

da carteira disse que o do
cumento havia sido expedi
do em 1981, no município 
de Ibaiti, no Paraná. O caso 
aconteceu no sábado 5.

m u d o
Um homem de 33 anos 

foi detido acusado de furtar 
um botijão de gás da casa 
da irmã. O furto teria acon
tecido na madrugada do 
domingo 6. A dona do bo- 
tijão ouviu quando o irmão 
pulou o muro, depois cha
mou a polícia e o material 
furtado estava mesmo em 
posse dele. O rapaz é mudo 
e confessou o furto para a 
polícia por meio de gestos.

r

LENÇÓIS PAULISTA
Decreto - Lei Federal n° 9.605/98

Art. 32° - Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar 
animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou 
exóticos: Pena-Detenção de Três Meses a Um Ano e Multa.

Calcaòoí Monai
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Ligue: (14) 3264 6249/(14} 3264 9781
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fevereiro



I MP OSTOS

Hora do IPVA
Região de Lençóis Paulista deve arrecadar cerca de R$ 12 milhões com o IPVA em 
2008; primeira parcela vence amanhã e no pagamento à vista desconto é de 3%

Fernanda Benedetti

San dro  Alpo n te

A partir de amanhã, os 
proprietários dos cerca de 71 
mil veículos registrados nas 
oito cidades em que circula o 
jornal O ECO -  Lençóis Pau
lista, Macatuba, Agudos, Pi- 
ratininga, Areiópolis, Borebi, 
Barra Bonita e Igaraçu do Tietê 
- deverão efetuar o pagamen
to do IPVA (Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Auto
motores), referente ao exercí
cio 2008. A data é tanto para 
quem vai quitar o imposto à 
vista quanto para quem deve 
optar por parcelar. Para quitar 
tudo em fevereiro, o consumi
dor perde o desconto de 3%.

Cinqüenta por cento do 
montante arrecadado com o 
tributo é devolvido ao muni
cípio, valor que deverá atin
gir em 2008, segundo dados 
das prefeituras consultadas 
por nossa reportagem, apro
ximadamente R$ 12 milhões 
nas oito cidades. Em 2007, 
a quantia arrecadada foi de 
pouco mais de R$ 11 milhões, 
mas algumas administrações 
ainda não fecharam o balanço 
de dezembro.

A alíquota do IPVA é de 4% 
sobre o valor de tabela do au
tomóvel para modelos a gaso
lina ou bicombustível e de 3% 
para os carros movidos a álco
ol ou gás. O Dpvat (Seguro de 
Danos Pessoais Causados por 
Veículos Automotores Terres
tres), que pode ser quitado 
com o IPVA, manteve o valor 
de R$ 84,55, para automóveis. 
Já para as motos, o reajuste foi 
um pouco salgado: 38%, ou

IPVA começa a vencer amanhã, à vista, imposto tem 3% de desconto

seja, passou de R$ 184,21 para 
R$ 254,16.

Veículos com placa final 
1 são os primeiros na lista de 
vencimentos para o pagamen
to do tributo.

d es c o n t o
O pagamento à vista garan

te aos contribuintes desconto 
de 3% sobre o valor total do 
imposto. Alguns proprietários 
de motos, que tem o IPVA mais 
barato, mas em contrapartida 
o Dpvat mais caro, vão optar 
por esta maneira, como é o ca
so do presidente de Sindicato

dos Funcionários Públicos de 
Barra Bonita, Marcos Edvaldo 
dos Santos. "O IPVA ficou no 
mesmo valor, mas o Dpvat 
subiu muito. Acho que foi até 
abusivo. Mas fazer o quê? Te
mos que pagar", reclamou.

Clodoaldo Fernando Lo
pes, mototaxista, também vai 
pagar à vista. "Já vou pagar o 
IPVA e o Dpvat, tudo à vista 
porque depois já tem o im
posto por trabalhar como mo- 
totaxi. Quero quitar para não 
ficar com dívida logo no iní
cio do ano", comentou.

Valmiro Alves da Luz, mo

torista, vai parcelar. "O preço é 
caro, mas pelo ano do veículo 
até que está razoável. Vou par
celar em três vezes", disse. "É 
começo do ano e facilita mais 
pagar um pouco por mês. Tem 
mais coisas para pagar", avalia.

Os proprietários que quita
rem o IPVA com atraso estarão 
sujeitos a multa de 20%, mais 
juros. Caso o pagamento atra
sado ocorra durante o mês do 
vencimento, além da multa, o 
juro é de 1%. Nos meses se
guintes, os juros serão aplica
dos com base na variação da 
taxa Selic.

ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONFIRA OS VENCIMENTOS

MUNICÍPIO N° VEÍCULOS a r r e c a d a ç ã o  2007 PREVISÃO p a r a  2008

Agudos 9.376 R$ 1.148.033,29 R$ 1.300.000,00
Areiópolis 2.179 R$ 264.856,66 R$ 287.500,00
Barra Bonita 18.557 R$ 2.894.560,22 R$ 3.000.000,00
Borebi 347 R$ 70.000,00 R$ 70.000,00
I g araçu 6.193 R$ 750.000,00 R$ 840.000,00
Lençóis 24.891 R$ 4.300.000,00 R$ 4.700.000,00
Macatuba 5.799 R$ 957.357,21 R$ 1.080.000,00
Piratininga 3.863 R$ 550.000,00 R$ 600.000,00

O número de veículos é referente ao primeiro semestre de 2007 - Fonte - Denatran

p l a c a j a n e ir o FEVEREIRO m a r ç o

Final 1 dia 09 dia 11 dia 11
Final 2 dia 10 dia 12 dia 12
Final 3 dia 11 dia 13 dia 13
Final 4 dia 14 dia 14 dia14
Final 5 dia 15 dia 15 dia 17
Final 6 dia 16 dia 18 dia 18
Final 7 dia 17 dia 19 dia 19
Final 8 dia 18 dia 20 dia 20
Final 9 dia 21 dia 21 dia 24
Final 0 dia 22 dia 22 dia 25

Lençóis deve arrecadar 
R$ 4,7 m ilhões com o IPVA

Em Lençóis Paulista, que 
tem 24.891 veículos registra
dos, segundo dados de agosto 
de 2007 do Denatran (Depar
tamento Nacional de Trân
sito), a estimativa é de que 
o IPVA arrecade cerca de R$ 
4,7 milhões em 2008. Cerca 
de R$ 400 mil a mais do que 
em 2007, quando o municí
pio recebeu R$ 4,3 milhões. 
Esses números podem ainda 
aumentar um pouco porque 
falta fechar o balanço de de
zembro do ano passado.

Segundo o diretor de Fi
nanças da Prefeitura de Lençóis 
Paulista, Júlio Antonio Gonçal
ves, do valor arrecadado com o 
IPVA, 40% já tem destino cer
to. "Vinte e cinco por cento vão 
para a Educação, 15% na Saúde 
e o restante pode ser utilizado 
pelo prefeito em qualquer ou
tra área, ou seja, investimento, 
pagamento de salários", expli
ca. "Nos três primeiros meses 
do ano deve entrar nos cofres 
da prefeitura 60% de tudo 
aquilo que vai ser arrecadado. 
Então, são quase R$ 3 milhões 
em caixa", explica.

Jornal O ECO

O mototaxista Clodoaldo Fernando Lopes reclama do aumento 
de 38% do seguro da moto em 2008

O restante do imposto é 
repassado mensalmente pelo 
Estado durante o ano. "Rece
bemos quantias dos donos de 
veículos que atrasam o paga
mento, compram veículos no
vos, trocam de carro, enfim, é 
um valor menor. O IPVA não é 
nossa maior receita, mas ajuda 
bastante", diz Gonçalves.

b a r r a  b o n it a
Das oito cidades consulta

das pelo O ECO, Barra Bonita 
é a segunda a arrecadar mais 
com o IPVA. Segundo a asses- 
soria de imprensa, a expectati
va é que o imposto gere cerca 
de R$ 3 milhões. Em 2007, 
o valor arrecadado foi de R$ 
2.894.560,22.

Barra Bonita é a cidade da 
região que mais tem veículos 
se comparado com o núme
ro de habitantes. O municí
pio tem registrado, segundo 
o Denatran, 18.557 veículos, 
destes, 2.535, são motos. Das 
645 cidades do Estado é a 28® 
com maior número de veícu
los. Só perde, na região, para 
Araraquara.

MEGA
LIQUIDAÇÃO
----- TDTEN------

A partir de hoje

Descontos de até

Bn%

Fone: 3263-0051 
R: Geraldo P. de Barros, n° 1002 

Centro - Lençóis Paulista



E D I T O R I A L

O ano da violência
Violência no trânsito, nas ru

as, em casa. Gente muito jovem 
perdendo a vida porque decidiu 
desafiar a lei. O ano de 2007 ter
minou e entrou o novo ano com 
acontecimentos, no mínimo, trá
gicos. Basta acompanhar os no
ticiários locais, regionais, nacio
nais ou mesmo internacionais.

A semana começa com uma 
acusação contra a Polícia Militar 
em Macatuba de agressão contra 
um funcionário público. Inde
pendente da veracidade da de
núncia, se alguém saiu machu
cado foi por culpa da violência. 
A violência gratuita que motivou 
mais uma briga sem motivo. E 
de situações aparentemente ba
nais também nascem tragédias.

E no mesmo ritmo de violên
cia terminou a semana passada: 
com um rapaz morto enquanto 
tentava praticar um assalto. Era 
de Agudos, morreu em Areiópo- 
lis. Desafiou a lei e a sorte por 
três vezes com sucesso. Na quar
ta, acabou pagando com a vida 
por seu crime. O rapaz que mor
reu, aos 21 anos, devia ter proje
tos. Ao invés disso já tinha uma 
ficha criminal considerável para 
a pouca idade e acabou baleado 
na cabeça por um policial.

Basta ligar a tv, abrir um 
jornal e as notícias sobre vio
lência estão lá. Em São Paulo,

um promotor de Justiça atirou e 
matou um motoqueiro na noite 
de sábado. O rapaz, ao que tu
do indica, tentava roubar o seu 
relógio. O promotor sacou sua 
pistola automática e desferiu vá
rios tiros.

Assim como o rapaz que foi 
morto em Areiópolis, o moto- 
queiro, se tentou mesmo roubar 
o relógio, arriscou a vida achan
do que podia desafiar a lei. O 
promotor, mas do que defender 
a lei, praticamente a exerceu, 
sem direito a defesa. E parece 
que quem deveria acreditar na 
Justiça, resolveu se armar até os 
dentes. Como morrer no semá
foro durante tentativa de assalto 
não é exceção, fica difícil repre
ender quem anda armado.

Também no final de 2007 e 
início de 2008 muita gente agiu 
violentamente e matou por ir
responsabilidade. Basta checar 
as estatísticas no aumento de 
acidentes de trânsito. Teve mo
torista que se descuidou, prin
cipalmente na mistura álcool e 
direção, e virou um verdadeiro 
monstro atrás do volante.

A cada ano que começa, a es
perança de um mundo melhor, 
de uma sociedade mais justa 
se renova. Mas com tantas más 
notícias e violência gratuita, fica 
difícil acreditar nesses votos.

A R T I G O

Justiça tributária
Milton  Monti

O ano novo que se inicia 
abre espaço para uma reflexão 
profunda sobre os rumos que 
pretendemos para nosso país 
nas suas mais diversas verten
tes. Sempre defendi municípios 
fortalecidos em seu poder de 
decisão, repartindo melhor as 
receitas tributárias entre os entes 
federados. Acredito que a solu
ção para grande parcela dos pro
blemas nacionais está nas mãos 
das administrações municipais. 
Porém, o modelo descentraliza
do de tomada de decisões impli
ca, também, em transferir para as 
prefeituras brasileiras maior po
der político, impondo eficiência 
na solução das aflições do povo. 
Na prática, o cidadão vive nas ci
dades e acabam distanciados do 
poder institucional do Estado e 
da União. Exatamente por isso, é 
mais ágil para o cidadão fiscali
zar a ação de prefeitos e vereado
res, com quem mantém contato 
direto e permanente.

Aproveito para mencionar 
outro ingrediente importante 
para o fortalecimento dos mu
nicípios. Bandeira do Partido 
da República nas eleições mu
nicipais de 2008, defendemos 
maior justiça tributária para o 
povo brasileiro. O paradigma de 
governança brasileiro impõe um 
Estado tutor de enormes respon
sabilidades na saúde e educação 
públicas, da logística de trans
portes, da gestão dos recursos 
naturais, do desenvolvimento 
econômico, entre tantas outras 
obrigações sócio-econômicas. 
Essa atribuição do poder públi
co demanda despesas astronô
micas que necessitam ser cober
tas com a arrecadação tributária.

O problema é o peso da má
quina administrativa. A carga

tributária de 35% do Produto 
Interno Bruto é alta para o con
tribuinte pagar e insuficiente 
para o Estado financiar todas as 
obras e projetos necessários pa
ra a população brasileira viver 
melhor. Estamos diante de uma 
equação que desafia ser solucio
nada com eficácia. É preciso que 
o ônus tributário seja mais bem 
distribuído, que a arrecadação 
seja menos onerosa e que a res
posta do Estado às necessidades 
do cidadão seja mais eficiente.

Uma das bandeiras que o 
Partido da República empunha 
e que eu, como republicano e 
municipalista convicto, avalizo, 
é a do imposto único combina
da com a descentralização das 
decisões e o fortalecimento dos 
municípios. É um modelo mais 
severo contra a sonegação, mais 
justo com o cidadão e menos 
oneroso para o contribuinte 
e para o governo. A alíquota 
única é um modelo fiscal que 
precisa ser debatido como al
ternativa ao grande número de 
impostos que assolam o setor 
produtivo, que empobrece o 
cidadão, que favorece a sonega
ção e que emperra o Estado de 
cumprir com suas responsabili
dades para com seu povo.

Entendo, desta forma, que 
podemos contribuir com uma 
proposta viável e responsável 
para caminhar rumo à solução 
dessa difícil equação. Essa é, 
por princípio, uma proposta 
que faz parte do ideal repu
blicano para garantir a todo 
brasileiro os mesmos direitos 
e as mesmas oportunidades 
de crescimento, com justiça 
tributária e igualdade social.

Milton Monti é economista, 
deputado federal e vice-líder do 
Governo na Câmara Federal

P O V O

EVENTO
A direção da Facol (Facul

dades Orígenes Lessa) orga
nizou um coquetel na noite 
de sexta-feira 4 para anunciar 
a parceria com o Grupo NP, 
presidido por Nelson Pascho- 
alotto. O evento foi disputa
do por autoridades e pessoas 
ligadas à educação no muni
cípio. A ausência mais sentida 
foi a da diretora de Educação 
e Cultura da Prefeitura de 
Lençóis Paulista, Izabel Cris
tina Campanari Lorenzetti, 
que está de férias de suas atri
buições até o dia 14. Bel Lo- 
renzetti estava viajando e, por 
isso, não pôde comparecer.

PRESENTES
Em compensação, o go

verno José Antonio Marise 
(PSDB) foi representado pelo 
vice-prefeito e diretor de Saúde, 
Norberto Pompermayer (PR), 
pelo diretor de Recursos Huma
nos, Luis Eduardo Conti, e pelo 
diretor de Desenvolvimento, 
Geração de Emprego e Renda, 
Altair Toniolo, o Rocinha. Nor- 
berto, inclusive, fez uso da pala
vra e em nome do prefeito deu 
as boas vindas à Paschoalotto.

ALIVIADO
O empresário Afonso 

Placca -  que vendeu 51% das 
ações da Facol ao grupo NP -  
estava aliviado com o anúncio 
do negócio. Ele afirmou que é 
um momento histórico para a 
educação lençoense e comen
tou boatos que circularam pe
la cidade de que se o negócio 
não se concretizasse a Facol 
teria que encerrar suas ativida
des. "Foram comentários, de 
certa forma, maldosos. A Facol 
firma essa parceria para poder 
atender a demanda dos cur
sos, para melhorar e atender 
ao estudante da região com 
mais qualidade", esclareceu.

HORÁRIOS
Ainda segundo Placca, a 

negociação com o grupo NP 
se estendeu por cerca de 90 
dias até a concretização do 
negócio, na tarde de quinta- 
feira 3. A velocidade maior foi 
na hora de organizar a soleni
dade que oficializou a parce
ria. Na tarde de quinta-feira, 
logo após fechar o negócio, 
Placca ligou para sua assesso- 
ria para agilizar a organização 
do evento.

CONFERINDO
Quem também conferiu 

de perto o evento foi o vere
ador Edson Fernandes (PT) e 
o sociólogo Ney Góes, ambos 
ligados ao corpo docente da 
Facol. Sentados na mesma 
mesa, conversaram com Nel
son Paschoalotto durante o 
coquetel, depois das soleni- 
dades de apresentação da no
va parceria. Mais tarde, Edson 
confidenciou a amigos que 
queria saber o que o empre
sário estava pensando para o 
futuro da faculdade.

m icro fo n es
Durante o evento, Norber- 

to deu entrevista ao jornal O 
ECO e não se conteve em co
mentar novidades que 2008 
traz para sua pasta. O diretor de 
Saúde lembra que no aniversá
rio de Lençóis a cidade vai ter 
muito o que comemorar. En
tre outras coisas, falou da am
pliação e reforma da unidade 
de saúde do Núcleo Luiz Zillo 
que já está na agulha, pronta 
para ganhar as ruas.

PRONTO
Outro ponto ressaltado 

por Norberto é o sistema 
de pronto atendimento que 
deve ser inaugurado junto 
com a reforma da unidade. 
Com esse serviço, o Nú
cleo Luiz Zillo passa a ter 
um médico fazendo pron
to atendimento entre 6h 
e 0h. O diretor de Saúde 
lembra que o serviço quase 
foi inaugurado antes. "No 
começo do nosso mandato 
chegamos a lançar a pedra 
fundamental desse pronto 
atendimento, que faríamos 
seguindo os moldes de Bau
ru. Hoje a saúde pública de 
Bauru está um caos e quem 
mora em Bauru sabe do que 
estou falando", afirmou.

c o r a g em
Segundo Norberto, o 

momento de desistir da
quela obra foi de muita co
ragem, principalmente por
que também no início do 
governo ele fechou a unida
de de saúde que funcionava 
no Núcleo Luiz Zillo. "Não 
foi nada fácil fechar aquela 
unidade. Não foi questão de 
coragem, foi questão de co
erência. Fechamos algo que 
não funcionava", disparou.

ORGULHO
Norberto continua. "Mas 

no caso do pronto atendi
mento, eu e Marise engolimos 
nosso orgulho e nossa vaida
de política, e repensamos as 
prioridades. Com o serviço 
estruturado, agora sim vamos 
abrir o pronto atendimento 
no Núcleo", confirma.

OLHAI
Ainda durante entrevista 

à imprensa, Norberto clamou 
por um olhar mais atento dos 
deputados estaduais e federais 
próximos a Lençóis Paulista. Is
so porque ele espera inaugurar 
ainda neste ano outra unidade 
do PSF (Programa de Saúde 
da Família) na cidade. A nova 
unidade seria implantada no 
Jardim Monte Azul, e atendería 
também os bairros adjacentes, 
como Itapuã e Cachoeirinha.

t elefo n em a
Como chegou aos ouvidos 

dele, ainda não se sabe. Mas 
na manhã de ontem, o vere
ador Manoel dos Santos Sil
va (PSDB), o Manezinho, já 
ligou para Norberto pergun
tando quanto custa uma uni
dade do PSF. A resposta? Cer
ca de R$ 300 mil. Manezinho 
já planeja entrar em contato 
com os deputados federais 
Antonio Carlos de Mendes 
Thame (PSDB) e Ricardo Izar 
(PTB) para tentar convênios 
que viabilizem a obra.

GABINETE
Enquanto isso, em seu 

gabinete, o prefeito José An- 
tonio Marise (PSDB) se pre
para para iniciar as obras para 
o término do asfaltamento 
da avenida Jácomo Nicolau 
Paccola até o quilômetro 304, 
no trevo que liga o perímetro 
urbano da cidade à rodovia 
Marechal Rondon (SP-300) e 
ao Distrito Industrial.

EXTRA
A Câmara de Lençóis Pau

lista pode ter uma sessão extra
ordinária ainda nessa semana. 
Segundo a Terceira Coluna pô
de apurar, o Executivo protoco
lou de quatro a cinco projetos 
para o Legislativo no começo 
da semana. Segundo o presi
dente da Casa de Leis, Nardeli 
da Silva (PV), os vereadores de
vem analisar os projetos ainda 
nesta semana.
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FRASE

"A Facol 
firm a essa 
parceria 
para poder 
atender a 
demanda 
dos cursos, 
para
melhorar e 
atender ao 
estudante 
da região 
com mais 
qualidade"
Afonso Placca, educador e em
presário, ao comentar porque 
vendeu 51% das ações para o 
Grupo NP, de Nelson Paschoalotto

PARA PENSAR

"Estamos 
condenados à 
civilização. Ou  
progredimos ou

Uma carcaça de sofá foi jogada no final da avenida Jácomo Nicolau Paccola, nas proximidades do Senai. Infeliz- desaparecemos "  
mente, pessoas sem consciência ecológica continuam jogando lixo em lugares inadequados e deixando a cidade ^
suja. É sempre bom colocar sofás velhos e entulhos nos dias em que a prefeitura recolhe este tipo de material. Euclides da Cunha

"Eu gosto do grupo Jeito 
Moleque, eles já  vieram 
na Facilpa. Gostaria que 
eles voltassem. Adoro to
das as músicas deles".

Cristieli Barbosa, 
estudante

"Eu quero que o grupo 
NX Zero venha cantar na 
Facilpa esse ano. Adoro 
eles e todas as músicas". 
Amanda Maiara Barbosa, 

estudante

"Eu gostaria que o Mar
celo D2 viesse na Facilpa, 
ele é muito bom e gosto 
das músicas dele".
Danilo Gustavo Souza da 

Silva, estudante

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


A SFA LT O
Fernanda Benedetti

Até
o fim
Com construção de guias e sarjetas, 
prefeitura dá início ao asfaltamento 
no prolongamento da avenida Prefeito 
Jácomo Nicolau Paccola

Da  Red ação

Com a construção de 
guias e sarjetas, a prefeitura 
de Lençóis Paulista deu início 
à pavimentação asfáltica no 
prolongamento da avenida 
Prefeito Jácomo Nicolau Pac- 
cola até a rotatória de acesso 
à rodovia Marechal Rondon. 
A obra será feita com recur
sos federais, estaduais e mu
nicipais. A expectativa do 
prefeito José Antonio Marise 
(PSDB) é de que esteja tudo 
pronto até abril.

A primeira fase da obra 
consiste na colocação de 1,4 
mil metros lineares de guias 
e sarjetas. O  serviço de terra
planagem também já foi fei
to. Esta parte do trabalho está 
sendo executada com recursos 
da própria prefeitura. Ainda 
falta licitar a implantação de 
mais 600 metros lineares de 
guias e sarjetas, a pavimenta
ção deste trecho e divisão das 
mãos de direção por cantei
ros. O prolongamento da ave
nida Prefeito Jácomo Nicolau 
Paccola leva a uma rotatória 
de acesso à rodovia Marechal 
Rondon (SP 300), a estrada

vicinal Juliano Lorenzetti e à 
avenida Anderson Fuganholi.

O custo total para pavi
mentação do trecho é estima
do em R$ 400 mil. Uma parte 
do dinheiro, R$ 150 mil, veio 
do governo estadual. A emen
da foi do deputado federal Ar
naldo Jardim (PPS). Na época 
em que a emenda foi aprova
da, o parlamentar represen
tava a Assembléia Legislativa 
de São Paulo. Outros R$ 97,5 
mil são do governo federal e 
vieram por meio de emen
da do deputado Ricardo Izar 
(PTB). Os convênios já foram 
regulamentados e o dinheiro 
já está disponível. Parte da 
licitação, da verba liberada 
pelo governo federal, já acon
teceu. Como contrapartida, 
a prefeitura entra com os R$ 
150 mil que faltam.

A primeira parte da im
plantação de guias e sarjetas 
deve ser finalizada em15 dias. 
Entre janeiro e fevereiro a pre
feitura deve licitar o restante 
da obra. Se não houver impre
vistos, o prolongamento deve 
estar pavimentado até abril, 
mês em que Lençóis Paulista 
comemora 150 anos.

PAULISTA
S H O P P I N G

CIN E C EN TER  PAULISTA
PROGRAMAÇÃO PARA 04/01 ATÉ 10/01

A LOJA MAGICA 
DE BRINQUEDOS

(Comédia,d2min)

DIARIAMENTE ÀS 19H
(Excoto Sogunda)

[LEÕES E CORDEIROS
(Drama, 92min.)

DIARIAMENTE AS 20H
(Excoto Sogunda)

Agora com 
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Mais uma opção pra vocèl
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Com a colocação de guias e sarjetas, Marise inicia a pavimentação do último trecho da avenida Jácomo Nicolau Paccola

FOLIA
d e  r e i s

Na noite de sábado 
5, o grupo de Folia 
de Reis de Lençóis 

Paulista passou pelo 
Jardim das Nações. 

Como manda a 
tradição, o grupo 

entra nas casas 
tocando e dançando 

para os moradores 
e até passou pelo 

bar do Piau. No 
domingo, um 

almoço no salão da 
paróquia São Pedro 
e São Paulo marcou 

o fim da Folia de Reis 
em Lençóis Paulista.
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A igreja matriz de Santo Antonio vai receber três missas todos os dias durante o Cerco de Jericó

Cerco de Jerico
Começa no próximo dia 14 o 7° Cerco de Jericó na igreja matriz de Santo 
Antonio, em Macatuba; as missas serão diárias às 3h, 15h e 19h30

Da  Red açã o

Entre os dias 14 e 20 de ja
neiro, a comunidade católica 
macatubense realiza o 7° Cer
co de Jericó. As missas diárias 
serão realizadas às 3h, 15h e 
19h30 na matriz de Santo An- 
tonio. No domingo 20, data 
do encerramento, as missas 
acontecem às 3h, 15h e 19h 
na matriz, às 8h30, na igreja 
do Cristo Rei e, às 10h, na igre
ja de Santa Rita.

Segundo o padre José Rai
mundo Carvalho, o Cerco de 
Jericó é realizado logo no iní
cio do ano em Macatuba por 
dois motivos. Primeiro, para 
aproveitar as férias escolares, 
inclusive do padre e segundo 
porque o sacerdote acredita 
que é uma forma de preparar 
os fiéis para o ano que está 
começando. "Temos a preten
são de acreditar que seremos 
impulsionados espiritualmen-

te o ano todo", destaca. "É 
um  retiro espiritual porque 
há orações, pregações e pode 
acontecer a qualquer momen
to", completa o padre.

Em Macatuba, a média de 
fiéis por missa nas últimas 
edições é de 300 pessoas. No 
encerramento, esse número 
praticamente dobra e a matriz 
fica pequena para o número 
de cristãos. "A missa das 3h é 
a que tem mais participação. 
Parece que a pessoas sentem 
que é a missa da comunhão 
no corpo e sangue do senhor", 
diz o padre.

A celebração do Cerco de 
Jericó é um  acontecimento 
recente entre os católicos do 
Brasil. Segundo o padre José 
Raimundo, começou na déca
da de 80. A tradição começou 
com os católicos da Polônia. 
Segundo relata a Bíblia Sa
grada, no antigo testamento, 
depois da morte de Moisés,

Sexta tem Festa 
do Milho Verde

Começa na sexta-feira 
11, a 3® Festa do Milho 
Verde em Macatuba. A re
alização é da comunidade 
católica de Santa Rita. A 
praça de alimentação será 
montada na avenida Brasil, 
em frente à igreja. O evento 
termina no domingo 13.

No cardápio tem pamo
nha, pudim, suco de mi
lho, curau, sopa de milho,

Deus escolheu Josué para 
conduzir o povo hebreu. Jo
sué deveria atravessar o Rio 
Jordão e tomar a terra pro
metida, Jericó, que era uma

milho cozido, pastel, bolo, 
sorvete e mini-pizza. Para 
as crianças, também haverá 
parque de diversões inflável. 
No domingo 13, a partir do 
meio-dia, a barraca oferece 
almoço, com a tradicional 
sopa de milho.

O dinheiro arrecadado 
com o evento será utilizado 
para a melhoria da infra- 
estrutura da igreja.

fortaleza cercada por muros. 
Para derrubar as muralhas, os 
judeus deram seis voltas em 
torno da cidade. No sétimo 
dia, os muros caíram.

d i g i t a l

Inscrição para internet de 
graça vai até sexta-feira

Vão até a sexta-feira 11 
as inscrições para o progra
ma 'Internet para todos', da 
Prefeitura de Macatuba. O 
programa consiste em ofe
recer sinal de internet banda 
larga de forma gratuita para 
a população. Os interessados 
devem procurar o Balcão de

Empregos, o Centro Cultural 
ou o posto de Saúde do Jar
dim Bocaiúva, no horário de 
expediente, para retirar a ficha 
de inscrição. O cadastro deve 
ser entregue na prefeitura.

O prefeito Coolidge Her- 
cos Júnior (PMDB) já insta
lou três antenas pela cida-

de. Os equipamentos estão 
distribuídos na prefeitura, 
na Vila Santa Rita e no Jar
dim Bocaiúva. O sinal será 
distribuído para 200 casas 
na região central, 200 casas 
nos bairros da região da Vila 
Santa Rita e outras 200 casas 
nos altos da cidade. Caso o

número de formulários ul
trapasse o número de links 
disponíveis, a distribuição 
será por meio de sorteio. O 
único gasto dos usuários será 
com a compra de uma an
tena para receber o sinal. O 
custo do equipamento é de 
aproximadamente R$ 200.

a g u d o s

IPTU deve arrecadar R$ 918 mil
Com valores congela

dos, sem correção e com 
desconto de até 10% para 
pagamento à vista em par
cela única, já estão sendo 
distribuídos em Agudos 
cerca de 12,5 mil carnês de 
IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano).

Segundo informações do 
setor tributário da prefeitu
ra, os contribuintes poderão 
também optar pelo parcela
mento do pagamento em até 
seis vezes, só que ficarão de 
fora do desconto de 10%.

Dos 12,5 mil carnês, 800 
estão sendo encaminhados 
para contribuintes que tem 
imóveis em Agudos e que 
moram fora da cidade, em 
outros municípios. Ainda 
segundo, Carlos Lima, en
carregado do setor, a prefei
tura tem uma previsão de 
arrecadação deste imposto 
de R$ 918 mil.

Para facilitar e fazer com 
que o carnê chegue mais 
rápido aos contribuintes a 
prefeitura está utilizando os 
serviços dos Correios, além 
de colocar funcionários que 
ficaram encarregados da 
distribuição.

O prefeito de Agudos, Jo
sé Carlos Octaviani (PMDB), 
informou que os valores 
fixados nos carnês de paga
mento de 2008 é o mesmo 
praticado há sete anos atrás, 
portanto o valor do IPTU em 
Agudos está congelado des
de de ano de 2001. "Essa me
dida fez com que o nível de 
inadimplência caísse muito 
e melhorou a arrecadação 
e a vida dos contribuintes" 
afirmou o prefeito.

Para maiores informa
ções setor de tributário da 
prefeitura localizado na 
Praça Tiradentes, tem os te
lefones (014) 3262-8524.

b a r r a  b o n i t a

Chuva atrapalha Verão Fest
A chuva do último fim 

de semana atrapalhou os 
primeiros dias do 1° Ve
rão Fest, que é realizado 
em Barra Bonita. A organi
zação do evento teve que 
adiar o show da banda 
Raul Seixas Cover, de São 
Paulo, que estava previsto 
para o sábado à noite. Ago
ra o grupo se apresenta no 
próximo sábado.

No domingo, a chuva 
também levou pouco públi
co ao evento. O parque de 
diversões, por exemplo, por 
várias vezes teve os brinque
dos ligados e desligados. 
"Foi um pouco melhor que 
sábado, mas mesmo assim 
bem abaixo do que a gen
te esperava", disse Adriano

Aurélio Vinsly, organizador 
do evento que tem o apoio 
da administração munici
pal. "O pessoal do artesa
nato nem quis expor seus 
trabalhos. O tempo estava 
bem esquisito", emendou.

O objetivo do evento, 
além de promover diversão 
durante as férias, é estimu
lar o turismo. "É mais en
tretenimento. O pessoal vai 
às praias e elas têm parque. 
E nós queremos isso para 
Barra Bonita que é uma ci
dade turística", justifica o 
organizador. Na próxima 
sexta-feira tem show com a 
Banda OT, no sábado o gru
po do Raul e no domingo é 
a vez do pagode do grupo 
Abraço Negro.

A Frigol Química Ltda., torna publico que recebeu da CETESB a Licença de 
Operação n.° 07002605 referente a Ampliação de sua Área Administrativa, 
sito a Rua África n.° 380, Distrito Industrial II, Lençóis Paulista - SP.

A Frigol Química Ltda., torna publico que recebeu da CETESB a Licença de 
Operação n.° 07002606 referente a Ampliação de sua Área de Atividade ao Ar 
Livre, sito a Rua África n.° 380, Distrito Industrial II, Lençóis Paulista - SP.

A Frigol Comercial Ltda., torna publico que recebeu da CETESB a Licença 
de Instalação n.° 07002570 referente a Ampliação de sua Área Industrial e 
requereu a Licença de Operação, sito a Rua Dr. Gabriel de Oliveira Rocha n.° 
704, Vila Mamedina, Lençóis Paulista - SP

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Extratos de contratos e aditivos para publicação conforme artigo 61, pa- 
rág. único da Lei Federal n° 8.666/93 e artigo 2°, inc. XX da Inst-TCU n° 
028/99.

EXERCÍCIO: 2007 - MÊS ASSINAT: DEZEMBRO

ADITIVO AO CONTRATO N.° 179/2007; DATA ASSINAT: 17/12/2007; 
CONTRATADO: Delta Sinalização e Serviços Ltda.; CNPJ/MF sob n.° 
05.208.060/0001-18; OBJETO: complementação de serviços; MODALI
DADE: PREGÃO N° 093/2007; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e 
Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 05/01/2008; 
EMPENHO: 17455/2007.

Lençóis Paulista, 04 de janeiro de 2008.
José António Marise - Prefeito Municipal.

Publicado no jornal O Eco, no dia 8 de Janeiro de 2008. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 82,78.

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

Recorte o cupom e entregue na recepção do Jornal O Eco, na rua Geraldo Pereira de Barros, N°. 948, Centro, Lençóis Paulista, CEP 18680-020

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

Veículos
Imóveis
Novos/Usados

Empregos
Serviços
Diversos



Fernanda Benedetti

a r e i a

Reta fínal
Nova Lençóis, Santa Luzia, América, Elétrica Pitoli, 
Esquadrilha, Stopcar, Nações e Auto Posto Bremen brigam 
pelo título da 2  ̂ Copa Verão O ECO de Futebol de Areia

Agora é tudo ou nada! As 
equipes Nova Lençóis, San
ta Luzia, América, Elétrica 
Pitoli, Esquadrilha, Stopcar, 
Nações e Auto Posto Bremen 
disputam a partir de sába
do 12, a segunda fase da 2® 
Copa Verão O ECO de Fu
tebol de Areia -  Troféu José 
Antonio Marise, organizada 
pelo vereador Gumercindo 
Ticianelli Júnior (DEM) com 
apoio da Diretoria de Espor
tes e Recreação e do Jornal O 
ECO. Nesta fase, os jogos são 
mata-mata, quem perder dá 
adeus à competição.

Já no próximo sábado, no 
primeiro jogo, marcado para 
as 17h, tem confronto entre 
Nova Lençóis e Auto Pos-

to Bremen e, na partida de 
fundo, a Santa Luzia encara 
a Stopcar. No domingo 13, 
às 17h, a Esquadrilha pega a 
Elétrica Pitoli e, na seqüência, 
a Nações enfrenta o América. 
As partidas acontecem no 
campo de areia da Praça de 
Esportes e Lazer Euclides Je- 
rônimo Ribeiro, no Conjunto 
Maestro Júlio Ferrari.

A final da competição 
acontece no sábado 26, a 
partir das 16h, com a dispu
ta do terceiro lugar e depois 
tem a grande final que estava 
marcada para o dia 2 de feve
reiro, mas foi antecipada. Os 
três primeiros colocados re
cebem troféus e medalhas e o 
quarto colocado, medalhas.

O artilheiro e m elhor golei
ro da copa também recebem 
troféus. Após a premiação, 
o evento será abrilhantado 
com a apresentação dos gru
pos de pagode Art' Manha e 
Evolusamba.

RODADA
No domingo 6, a última 

rodada da fase de classifica
ção apresentou dois jogos. Na 
primeira partida, a equipe Gil 
Plantas bateu a Elétrica Pitoli 
pelo placar de 1 a 0. O único 
gol da partida foi assinalado 
pelo jogador Fabinho. No jo
go de fundo, a Esquadrilha 
goleou a Stopcar por 4 a 1. 
Marcaram para a Esquadri
lha: Paulinho, Serginho e Jo-

A equipe da Stopcar (de verde) é uma das classificadas para a segunda fase

simar, que balançou a redes 
duas vezes. O jogador Gusta
vo descontou para a Stopcar. 
A 2® Copa Verão O ECO de 
Futebol de Areia teve início 
no dia 15 de dezembro e reu
niu 12 equipes, divididas em 
quatro grupos.

LOUCOS 
POR FUTEBOL

P I R AT I NI N GA

Toque de Mestre é a campeã do Amador
Éder Azevedo/Jornal da Cidade

"Sou palmeirense de 
coração e com o Lu
xemburgo à frente, 
o primeiro título é o 
Paulistão 2008"
José Roberto Pinto 
Guedes, segurança

Equipe Toque de Mestre comemora o título de campeã do Amador 2007; final aconteceu no dia 29 de dezembro

A equipe Toque de Mestre 
sagrou-se campeã do Campe
onato Municipal de Futebol 
Amador de Piratininga, pro
movido pela Coordenaria de 
Esportes, Lazer e Turismo de 
Piratininga. Na final, realizada 
na noite de sábado 29, no está
dio municipal José Carlos Soa
res, o Toque de Mestre não teve 
conhecimento do adversário e 
goleou o Nacional pelo placar 
de 5 a 1. Os gols do Toque de 
Mestre foram concluídos por 
Betão, Ninho, Gugu e Dou
glas, que balançou a rede duas 
vezes. O único gol do Nacional 
foi marcado por Pelezinho.

Na disputa do terceiro lu
gar, o troféu ficou com o Amé
rica, que bateu a Celebridade 
por 5 a 3. Os gols do América 
foram anotados por Ivanildo, 
que concluiu duas vezes, e 
Rafael, que marcou três vezes. 
Os jogadores Marcelo, João e 
Marcos diminuíram para a Ce
lebridade.

Após os jogos, teve a entre
ga de troféus e medalhas para 
os três primeiros colocados. O 
artilheiro da competição foi Jo
sé Carlos, do América, com 22 
gols, e o melhor goleiro foi o 
atleta Marcel, do Toque de Mes
tre, ambos receberam troféus.

O evento contou com a 
presença do coordenador de 
esportes, César Augusto Ca- 
possoli, o Guto, que na oca
sião representou a prefeita Sil
via Mendes Soares (PV) e dos 
vereadores Carlos Alessandro 
Franco Borro de Matos (PS
DB), o Bola Sete, Claudinei 
Aparecido Balduino (DEM) 
e Marcelino Donizete Pereira 
Cardoso (PTB).

Segundo Guto, todas as 
partidas disputadas durante o 
campeonato foram tranqüilas, 
sem nenhum incidente. "O ní
vel técnico dos jogos foi muito 
bom, o que nos surpreendeu

foi o grande número de tor
cedores que compareceram a 
final, cerca de 800 pessoas", 
completou. O Campeonato 
Municipal de Futebol Ama
dor de Piratininga teve início 
no dia 10 de agosto de 2007 e 
contou com a participação de 
14 equipes.

FUTSAL
Desde ontem estão abertas 

as inscrições para o Campeo
nato Municipal de Futsal de 
Piratininga. As inscrições po
dem ser feitas na Coordenaria 
Municipal de Esportes, Lazer e 
Turismo de Piratininga.

V o c e
compra qualidade, paga 
concorre a Super Prêmios/ *

+20
prEmios

• PRÊMIO PRINCIPAL: Um veiculo zero Km, marca Chevrolet /Celta 1.0 
Flexpower 2 portas.

• PRÊMIO ESPECIAL: Urra moto zero Km marca Suzuki Burgman de 125cc.

• PRÊMIOS EXTRAS: 10 vales compras de R$ 200,00 cada e 10 vaies de 

R$ 100,00 cada para serem gastos aqui no Santa Catarina.
Para maiores informações consulte o regulamento nas 
lojas do Supermercados Santa Catarina.

SANTA CATARINA |
SUPERMEACAÜOS



AcEssórios para CElularES, bijutErias, bolsas e pÍErcing

Chinelns
Várias cares e  modelos

Loja 1 Bijutorias,bolsaseacossóríos- R.Dr.AntonioTedosco,161 n , - ; * -  — —
Loja 2 Bijuterías, balsas e acessórios - Av. 25 de Janeira, 486 M C c IT a  M lO S \ JU è X j- ii
Loja 3 Armarinhos e peças para montagem - R. Dr. Antonio Tedesco, 182 Lençóis Paulista

Rodízio todas as quintas

DISK PIZZA

INDISCUTIVELMENTE A MELHOR!
PIZZAS LIGHT - PIZZAS DOCES - CALZONES - POR0ES - SUCOS - BATIDAS - BEBIDAS EM GERAL

AV. BRASIL, 722 - LENÇÓIS PAULISTA


