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No final da tarde de 
ontem, um acidente 
envolvendo dois 
carros, um Uno 
placas de Guaiçara, 
e um Corola, placas 
de Araçatuba, 
movimentou a 
Polícia Rodoviária 
na rodovia Marechal 
Rondon (SP-300), 
perto do trevo de 
Agudos. Segundo O 
ECO pôde apurar, 
ambos os veículos 
tinham dois 
ocupantes e um 
dos pneus traseiros 
do Uno estourou 
e o carro rodou 
na pista, o que 
provocou a colisão 
com o Corola.
Com o impacto, o 
Uno foi jogado às 
margens da rodovia. 
No Corola, ninguém 
se feriu. Um dos 
ocupantes do Uno 
foi removido para o 
Hospital de Agudos, 
com ferimentos 
leves. O outro nada 
sofreu.

Três morrem afogados no Tietê
Os primos Manuel Carlos Affonso e Natanael Romão, de Lençóis Paulista, e Wellington Rogério Mendonça Souto, de Bauru, 

pescavam no Rio Tietê, na altura do Porto Intermodal, em Pederneiras, na noite de sábado; só um corpo foi resgatado

Equipes de bombeiros de Bauru estão trabalhando desde a noite de sábado na busca pelos corpos; um foi resgatado e os outros não

Uma pescaria entre amigos 
terminou em tragédia na noite 
de sábado 19. Eles pescavam 
nas margens do Rio Tietê, na 
altura do Porto Intermodal de 
Pederneiras, quando três pes
soas morreram afogadas. O 
corpo de Wellington Rogério 
Mendonça Souto, 32 anos, 
de Bauru, foi encontrado por 
volta das oito horas da manhã 
de ontem. Até ontem a tarde, 
o Corpo de Bombeiros tenta
va encontrar os primos Ma
nuel Carlos Affonso, 42 anos, 
e Natanael Romão, 34 anos, 
ambos de Lençóis Paulista. O 
acidente aconteceu por volta

das 22h30. Josuel Romão, ir
mão de Natanael e primo de 
Josuel, contou que era costu
me da família pescar no lo
cal. O bauruense Wellington 
estava com outro grupo de 
pescadores. Os lençoenses 
ouviram alguém do outro 
grupo gritando por socorro. 
Era Wellington que já havia 
afundado. Josuel e Manuel 
entraram na água para retirá- 
lo. A correnteza estava forte e 
os primos também acabaram 
afundando. Manuel Affonso 
era motorista da Prefeitura de 
Lençóis Paulista desde o ano 
de 1993. ►► Página A3

C A R N A V A L

Católicos 
preparam 
retiros em 
toda região

Dois eventos marcam o car
naval para os católicos lenço- 
enses e da região. Em Lençóis 
Paulista, serão dois dias de 
retiro espiritual e mais três do 
Carnaval com Cristo, que este 
ano chega à sua quarta edição. 
A programação acontece en
tre os dias 2 e 5 de fevereiro. 
O retiro começa no sábado 
2, a partir das 7h. Os parti
cipantes ficarão reclusos na 
escola Lina Bosi Canova, Vila 
Ubirama. O encontro termina 
com uma missa celebrada pe
lo padre Luiz Grillo. Em toda 
região, o feriado será marca
dos por retiros espirituais e 
muita oração. ►► Página A2

A G U D O S

TCE aponta 
problemas em 
contratações 
de Octaviani

► ►  Página A5

A equipe do CSK goleou o Cruzeiro por 4 a 0 no Amadeu Artioli

Em Macatuba, rodada 
é de m uitos gols

Rodada do final de semana definiu os finalistas da Copa

A equipe do CSK goleou 
a Cruzeiro pelo placar de 4 
a 0 na manhã de domingo 
20. A partida foi válida pela 
segunda rodada da 2® Copa 
Regional de Futebol Amador 
de Macatuba. Santa Luzia 
conquistou a sua segunda 
goleada na competição ao 
vencer o Liverpool por 5 a 0. 
O destaque da partida foi o 
atacante Rodrigo, que mar
cou quatro vezes. Primavera/

Millenium estreou com vitó
ria na competição ao bater a 
Frigol, atual campeã da copa, 
por 4 a 2. Borebi e Duratex 
ficaram no empate em 0 a 0. 
União Cajuense e Rolamar 
empataram em 1 a 1. No pró
ximo domingo acontece a ter
ceira rodada da competição, 
com jogos a partir das 9h, no 
campo do Centro de Lazer 
do Trabalhador e no estádio 
Amadeu Artioli. ►► Página A6

Esquadrilha 
Lençóis são

As equipes Esquadrilha e 
Nova Lençóis disputam no 
sábado 26 a final da 2® Co
pa Verão O ECO de Futebol 
de Areia -  Troféu José Anto- 
nio Marise. O jogo decisivo 
está marcado para às 18h, 
na Praça de Esportes e Lazer 
Euclides Jerônimo Ribeiro, 
no Conjunto Maestro Júlio 
Ferrari. Antes, às 17h, Stop- 
car e Nações disputam o 
terceiro lugar. A competição

e Nova 
finalistas
é organizada pelo vereador 
Gumercindo Ticianelli Júnior 
(DEM) com apoio da Direto
ria de Esportes e Recreação e 
Jornal O ECO. A cerimônia 
de premiação contempla as 
quatro equipes mais bem co
locadas, além do artilheiro e 
melhor goleiro. Serão entre
gues medalhas e troféus. A 
animação fica por conta dos 
grupos de pagode Art'Manha 
e Evolusamba. ►► Página A7

M A C A T U B A

Idoso é preso 
por abuso 
sexual contra 
criança

O.D.S., de 71 anos, foi 
preso na noite de domingo 
20 em Macatuba, por atenta
do violento ao pudor. A ví
tima era uma menina de 12 
anos de idade, portadora de 
uma deficiência física. O acu
sado vivia maritalmente com 
a avó da menina e o crime 
foi flagrado por acaso, pela 
irmã mais jovem da vítima. 
Mesmo assim, há a suspeita 
de que a garota já vinha so
frendo abuso. A menina foi 
levada para o pronto-socorro 
e a família chamou a polícia. 
Ontem, a menina deveria 
fazer o exame de conjunção 
carnal. ►► Página A3
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R E L I G I Ã O

Carnaval
de Cristo
Comunidade católica de Lençóis Paulista promove retiro e 

show gospel durante o feriadão de carnaval; na região, vários 

retiros espirituais também estão sendo programados

Da Redação

A comunidade católica de 
Lençóis Paulista programou 
um carnaval diferente para 
os fiéis. Serão dois dias de re
tiro espiritual e mais três do 
Carnaval com Cristo, que este 
ano chega a sua quarta edi
ção. A programação acontece 
entre os dias 2 e 5 de feverei
ro. A iniciativa é da comuni
dade católica e do grupo de 
Renovação Carismática. "É 
uma opção para as pessoas 
que não gostam do carnaval", 
convida o padre Marcelo Apa
recido Paes, o padre Marceli- 
nho, da paróquia de São Pe
dro e São Paulo.

O tradicional retiro espi
ritual começa no sábado 2, a 
partir das 7h. Os participantes 
ficarão reclusos na escola Lina 
Bosi Canova, no Jardim Ubi- 
rama, até às 17h do domingo 
3. Para o retiro são esperados 
entre 150 e 200 participantes. 
Durante o retiro haverá prega
ções, oração de cura interior e 
adoração ao Santíssimo. "É 
um evento voltado para toda 
a família", acrescenta padre 
Marcelinho. O encontro ter
mina com uma missa celebra
da pelo padre Luiz Grillo, pá
roco da igreja de São José.

Também no domingo 3,

começa o 4° Carnaval com 
Cristo. Até a terça-feira 5, tem 
show diariamente com Minis
tério da Música Magnificat e 
com o padre Marcelinho, da 
paróquia de São Pedro e São 
Paulo. A animação começa 
a partir das 21h, em frente à 
igreja de São José e não mais 
na praça Comendador José 
Zillo, a Concha Acústica, co
mo nas edições anteriores.

As inscrições para o retiro 
já estão abertas. Os interessa
dos devem procurar os gru
pos de oração nas paróquias 
de Lençóis Paulista, menos 
no Santuário Nossa Senhora 
da Piedade. A taxa de inscri
ção é de R$ 15, para cobrir as 
despesas com alimentação. 
Quem preferir pode se inscre
ver na hora.

Em Agudos, Borebi e Pira- 
tininga, os católicos não têm 
retiro de carnaval. Confira 
abaixo a programação dos 
outros municípios onde cir
cula O ECO.

AREIÓPOLIS
Em Areiópolis, a comuni

dade católica da paróquia de 
Santa Cruz realiza retiro es
piritual entre os dias 2 e 5 de 
fevereiro. O encontro será na 
fazenda Paranhos. Os interes
sados devem procurar a casa

O retiro de carnaval em 
Lençóis Paulista vai de 2 a 5 
de fevereiro; encerramento 
será marcado por missa na 

igreja de São José

paroquial. A taxa de inscrição 
é de R$ 7. O telefone para 
contato é (14) 3846-1958.

MACATUBA
A comunidade católica de 

Macatuba por mais um ano 
realiza o tradicional retiro na 
escola Caic Cristo Rei entre os 
dias 2 e 5 de fevereiro. A taxa 
de inscrição é de R$ 30 para 
os quatro dias ou R$ 15 para 
quem quiser permanecer por 
dois dias. Informações na ca
sa paroquial ou pelo telefone 
(14) 3268-1124.

BARRA BONITA
Em Barra Bonita, o grupo 

de jovens Geração 2000 rea
liza o 10° Retiro de Carnaval. 
O evento ocorre de 2 a 6 de 
fevereiro na Funbbe (Funda
ção Barra Bonita de Ensino). 
A taxa de inscrição é R$ 25 
e as vagas são limitadas. O 
tema de 2008 é "Buscai no

alto a verdadeira alegria". O 
evento ainda terá a presença 
do padre Nilso, da TV Sécu
lo 21. Informações pelo (14) 
3641-6264.

IGARAÇU do  TIETÊ
Com o tema "Levantai- 

vos, vamos", a Renovação Ca
rismática Católica de Igaraçu 
do Tietê realiza de 2 a 5 de 
fevereiro o retiro de carnaval 
para os fiéis do município. O 
evento será na escola estadu
al José Conti e também tem 
número de vagas limitadas. 
A taxa é de R$ 15. A organi
zação informa que haverá 
palestras, gincanas, adoração 
do Santíssimo e pregadores 
de outras cidades. O padre Al
berto Campezzato, pároco da 
cidade, já confirmou que fará 
pregação. Informações na se
cretaria da paróquia, grupos 
de orações ou no (14) 3644
4460, com Silvio.

M A C A T U B A

Saúde e Lions fazem campanha no Carnaval
A Secretaria de Saúde e 

o Lions Clube de Macatuba 
vão distribuir mil preserva
tivos e material educativo 
durante o carnaval. A ini
ciativa é pioneira e a cam
panha tem como objetivo

lembrar aos motoristas que 
não se deve misturar bebi
das alcoólicas e direção e 
lembrar aos foliões que se
xo sem camisinha propicia 
o contágio de DSTs (Doen
ças Sexualmente Transmis-

síveis), como herpes, sífilis 
e aids.

Foram escolhidas duas 
datas para a distribuição 
dos preservativos: o sábado 
2  de fevereiro e a segunda- 
feira, dia 4, por serem con-

siderados os dias de maior 
movimento. Os agentes de 
saúde vão distribuir os ma
teriais nas proximidades 
do CEC (Clube Esportivo e 
Cultural) onde tem baile de 
carnaval todas as noites.

g a n h a d o r e s  d o s  

S u p e r  Prêmios/

• Carro: Irinio Cacciolari
• Moto: Cláudio Aldo Pinto
• 10 valeS'Compra de R$200,00: Locadio de 
Oliveira; Milton Garcia; Karina Soares da Silva; 
Sildania Pisani; Adelson Rodrigues; Márcia 
Aparecida Lopes Pareüa; Márcio Silveira 
Gabriel; Rosa M. S. Aíves; Rogério Fogás; Maria 
Inez Portoni Oblatore.
• 10 vales-com pra de R$100,00: Paulo Augusto 
Zanon; José Francisco de Carvalho; Milton 
Garcia; João Vitorio Avelino Neto; Fábio Placca 
Tagliatella; Alexandre Girardi Bovolenta; José 
Evaristo Tavares; Thereza Rampazio 
da Silva; André Filiol Belíin;
Luzinete Fernandes de Jesus.

S U P E R M E R C A D O S

C U L T U R A

Estão abertas inscrições para o Botucanto
Vão até o dia 22 de fe

vereiro as inscrições para a 
quinta edição do Festival 
Botucanto, de Botucatu. 
O objetivo do concurso 
é divulgar novos talentos

da música, compositores e 
composições. As apresen
tações acontecem entre os 
dias 12 e 15 de março. Os 
organizadores oferecem 
alojamento para músicos

de outras localidades.
A taxa de inscrição é de 

R$ 10 por música. Os can
didatos têm que preencher 
uma ficha e entregar um CD 
com a composição e uma

cópia por escrito da letra. 
As premiações variam entre 
R$ 5 mil e R$ 500. Mais in
formações sobre o concurso 
estão disponíveis no site 
www.botucanto.com.br.
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R I O  T I E T E

Pescaria fatal
Três pessoas desaparecem durante 

pescaria na noite de sábado no Rio 

Tietê, em Pederneiras

Cristiano Guirado

Uma pescaria nas mar
gens do Rio Tietê, na altura 
de Pederneiras, terminou em 
tragédia na noite de sábado 
19. Três pessoas -  duas delas 
de Lençóis Paulista e uma de 
Bauru -  perderam a vida nas 
águas. O afogamento acon
teceu em uma pequena baia, 
em uma propriedade rural 
próxima à ponte da linha fér
rea que cruza Pederneiras, a 
um altura de 500 metros do 
Porto Intermodal. O corpo de 
Wellington Rogério Mendon
ça Souto, 32 anos, de Bauru, 
foi encontrado por volta das 
8h da manhã de ontem. Ele 
estava preso à vegetação de 
uma pequena ilha próxima às 
margens do rio.

O Corpo de Bombeiros está 
no local e ainda trabalha para 
encontrar os corpos dos dois 
lençoenses, os primos Ma
nuel Carlos Affonso, 42 anos, 
e Natanael Romão, 34 anos. 
Manuel era funcionário da 
prefeitura de Lençóis Paulista 
desde 1993. Ele era motorista 
de caminhão basculante do 
setor de Obras da Prefeitura. A 
profissão de Natanael não foi 
levantada.

A tragédia tomou corpo 
por volta das 22h30 e quem 
conta é Josuel Romão -  irmão 
de Natanael e primo de Josuel 
-  que acompanhava as buscas 
na tarde de ontem e conversou 
com a reportagem do jornal O

ECO. "A gente sempre vinha 
aqui pescar. Montamos a bar
raca, fizemos a churrasqueira 
e estávamos comendo carne 
para depois ir pescar. Para bai
xo da gente tinha um pessoal 
de Bauru", conta.

Eles ouviram alguém do 
outro grupo gritando socorro. 
Um homem do outro grupo 
-  que não teve a identidade 
revelada -  estava dentro da 
água tentando salvar Welling- 
ton, que já havia afundado, e 
Josuel e Manuel entraram na 
água para retirá-lo. "A corren
teza estava forte, eu afundava 
muito e demorava para voltar. 
Tirei a botina, a calça e conti
nuei me esforçando. Encon
trei com meu primo, pergun
tei a ele se estava tudo bem, 
ele disse que sim, mas que 
estava cansado. Eu disse a ele 
que tirasse a botina e a calça 
também e nadasse para a mar
gem", conta. "Quando virei o 
corpo para ver se ele estava me 
seguindo, não vi mais. Entrei 
em pânico também, comecei 
a afundar e pensei: vou mor
rer", continua.

Josuel conta que ainda as
sim conseguiu chegar às mar
gens do rio, onde encontrou 
seu cunhado e foi informa
do que seu irmão, Natanael, 
também havia caído na água. 
"Meu irmão não sabia nadar. 
Eu nem sabia que ele tinha 
caído na água. Ele tinha fica
do em cima de um barranco 
segurando uma lanterna para

Na tarde de 
ontem, bombeiros 

trabalhavam na 
busca dos corpos 

dos lençoenses; ao 
lado, o motorista 

Manuel Affonso

iluminar o rio. Estava escuro, 
ventava muito e a correnteza 
estava forte. Depois me fala
ram que ele tinha escorregado 
do barranco e caído na água, e 
não voltou mais", lembrou.

Segundo Josuel, a pesca
ria no local era rotina. "Faz 
mais de 20 anos que a gente 
vem pescar aqui. Nunca acon
teceu nada disso e nunca vi
mos nada acontecer", diz. "É 
complicado ir buscar a pessoa 
em casa para ir pescar, vê-la se 
despedir dos filhos e depois 
voltar sem ela", lamentou.

Quem comandava os tra
balhos de buscas na tarde de 
ontem era o sargento João Luis 
Sotero de Castro, do Corpo de 
Bombeiros de Bauru. Segundo 
ele, as equipes começaram as 
buscas ainda na noite de sába
do e vão prosseguir no traba

lho até encontrar todos os cor
pos. Os ventos fortes e a água 
turva dificultam os trabalhos. 
Até o fechamento desta edição 
os corpos não haviam sido lo
calizados.

Familiares das vítimas 
acompanhavam os trabalhos 
de resgate. E segundo o sar
gento Sotero, alguém teria 
visto um dos corpos boiando 
próximo à ponte. "Alguém 
disse que viu o corpo boiar e 
afundar de novo, mas fomos 
até o local e não conseguimos 
encontrar", finaliza.

Segundo o jornal O ECO 
pôde apurar junto a amigos 
e companheiros de trabalho, 
Manuel e os primos gostavam 
muito de pescar. Sábado teria 
sido a terceira vez que ele foi a 
Pederneiras para pescar. Sem
pre no mesmo local.

m a c a t u b a

Homem de 71 anos tenta violentar menina de 12
A Polícia Civil de Macatu

ba prendeu O.D.S., de 71 anos, 
por atentado violento ao pu
dor. A vítima era uma menina 
de 12 anos de idade. O caso foi 
registrado na noite do domin
go 20, no Jardim Bocaiúva. A 
vítima é deficiente física.

Segundo informações da 
Polícia Civil, o caso aconteceu 
por volta das 19h de domin

go. O acusado vivia junto com 
a avó da menina e o crime foi 
flagrado por acaso. Mesmo as
sim, há a suspeita de que a ga
rota já vinha sofrendo abuso.

De acordo com informa
ções do boletim de ocorrên
cia, O.D.S. levou a menina pa
ra um dos quartos de sua casa, 
obrigou-a a tirar a roupa e co
meçou a acariciá-la, mas aca-

bou surpreendido pela irmã 
da garota, de nove anos, que 
chegou de surpresa. Quando a 
irmã menor entrou no quarto, 
a vítima estava escondida de
baixo da cama e com a roupa 
do avesso.

A irmã menor contou o que 
viu para os pais. A menina foi 
levada para o pronto-socorro e 
a polícia foi acionada. Ontem,

a menina deveria fazer o exa
me de conjunção carnal, no 
IML (Instituto Médico Legal), 
de Bauru, para avaliar se o 
atentado foi além de carícias.

O.D.S. foi preso em fla
grante e deve responder por 
crime de atentado violento ao 
pudor. Segundo depoimento 
da vítima, ela já havia sido 
molestada outras vezes.

NOTAS POLICIAIS

FURTO
Na madrugada de domingo para ontem, a Biblioteca 

Municipal Orígenes Lessa foi depredada e furtada. Depois 
de quebrar dois vidros, ladrões entraram e levaram um 
CPU de computador. O alarme foi acionado e os invaso
res fugiram.

MARIA DA penha
Piratininga é um dos mu

nicípios que começa a fazer 
valer a lei Maria da Penha e 
prendeu um rapaz de 22 anos 
por agressão a sua compa
nheira. Durante uma festa pa
ra celebrar a passagem de ano, 
o acusado teria brigado com 
a companheira e com um 
gargalo de garrafa a agrediu. 
Depois da agressão, o rapaz 
continuou fazendo ameaças 
contra a mulher. O delegado 
de Polícia Civil, Paulo Calil, 
resolveu se valer da nova le
gislação e decretou a prisão 
do agressor. Ele foi capturado 
na tarde da sexta-feira 18.

castig o
A Polícia Militar foi cha

mada na Vila Ubirama na 
sexta-feira 18 para averiguar 
uma denúncia de maus tra
tos contra uma criança. Os 
policiais encontraram um ga
roto de sete anos com mãos 
e pés amarrados com tiras de 
pano. Esta foi a forma de cas
tigo encontrada pela mãe. A 
travessura, ele mesmo contou 
à polícia: arrancou o tanque 
de combustível da moto do 
vizinho. A denúncia foi feita 
pela avó do menino. Depois 
de acionar o Conselho Tu
telar e de ouvir a mãe, todo 
mundo acabou liberado.

b r ig a
Na Cecap, pai e filha se 

envolveram numa briga que 
precisou até de presença da 
Polícia Militar para ser con
tida. Tudo teria começado 
porque o pai se irritou com 
fotos do namorado da filha 
que estavam no computa
dor. O caso aconteceu no 
sábado 19.

ag u d o s
A Polícia Militar de Agu

dos registrou no final de 
semana um roubo à mão 
armada e um furto. O rou
bo aconteceu no sábado 
19, por volta das 16h. Um 
homem armado de revól
ver levou R$ 30 em dinhei
ro e um aparelho de celular 
de uma sorveteria no Cen
tenário Parque. Segundo
uma testemunha, o ladrão 
entrou na sorveteria, pediu 
um copo d'água e ao ser 
atendido sacou uma arma e 
anunciou o roubo. Depois 
de pegar tudo que encon
trou no caixa e o celular, 
fugiu. O furto aconteceu 
na madrugada do sábado 
19. Um homem entrou 
no banheiro da rodoviária 
e arrancou as torneiras. O 
furto foi notado devido ao 
vazamento de água, mas o 
ladrão conseguiu fugir.
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A S TR A A D VA N TA G E 2005 PRATA FLEX E S C O R T G L 1 6 V 1997 VER M ELH O D IREÇÃO
A STR A  GL 1999 PRATA C O M PLETO UNO EP 1996 V ER D E VIDRO-TRAVA

V EC TR A  CD 1994 PRETO C O M PLETO UNO MILLE FIRE 2002 CINZA
M O N Z A G LS 1994 AZUL C O M PLETO PALIO W EK EN D 2005 PRATA COM PLETA-FLEX

M O N Z A S L E F I 1993 CIN ZA PALIO FIRE FLEX 4P 2008 PRATA
GOL CL 1991 BEGE NX 1996 V ER M ELH A

GOL GL 1.8 1993 BEGE H O R N ET 2005 PRETA

JÁ PENSOU EM TER SEU C A M IN H Ã O ?
FAÇA UM A CONSULTA DE F IN A N C IA M E N TO  E R E FIN A N C IA M E N TO  

TEMOS AS M ELHORES TAXAS!

A C IM A  DO ANO 1 9 9 4  F IN A N C IA M O S  SEU PRO PRIO  VEIC ULO !
SE VOCÊ COM PROU CARRO EM OUTRO LUGAR, VEN HA FAZER UM A CONSULTA DE F IN A N C IA M E N TO

ANTES DE FECHAR QUALQUER NEG Ó C IO .

F o n e s : 3 2 6 4 -3 9 6 8  e 3 2 6 4 -3 0 3 3
Av. Papa João Paulo II (ao lado do Auto Posto Leão) - Lençóis Paulista

grátis!
Cidade:
Texto do classificado:

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.

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

Veículos
Imóveis
Novos/Usados

Empregos
Serviços
Diversos

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

Nome:



E D I T O R I A L

Fatalidade ou imprudência?
A cada verão, apesar dos 

apelos insistentes da mídia e 
das autoridades, o número de 
mortes por afogamento au
menta. Na noite de sábado, três 
pessoas, duas delas moradoras 
em Lençóis Paulista, morreram 
afogadas, numa situação que se 
apresenta como uma grande fa
talidade, mas que inclui atitudes 
imprudentes.

Dados do Ministério da Saú
de confirmam que o número de 
mortes por afogamento cresce a 
cada ano, mas acabam sendo 
qualificadas como 'mortes es
quecidas', porque estão fora do 
Plano Nacional de Segurança 
Pública e o governo federal se
quer possui estatística atualiza
da. Isso quer dizer que não exis
tem políticas públicas que ga
rantam segurança à população, 
seja para quem está exposto ao 
risco esporadicamente, seja pa
ra quem vive em áreas de risco.

Com a chegada do verão, o 
risco aumenta para quem vai à 
praia. Mas quem mora bem lon
ge do litoral também corre peri
go. A maior incidência de afoga- 
mentos acontece nos rios e lagos 
do interior do país, segundo o 
Ministério da Saúde. Basta fazer 
um levantamento das últimas 
mortes ocorridas no Rio Tietê 
só na região de Lençóis Paulista. 
Os números surpreendem.

Essas tragédias costumam

estar associadas a atitudes im
prudentes das vítimas e vão 
desde a roupa inadequada para 
entrar na água, realizar acroba
cias, como pular de árvores ou 
pedras e normalmente estão 
sem equipamentos de segu
rança, como o colete. Mesmo 
para quem julga saber nadar, 
um rio ou lago muitas vezes 
esconde armadilhas. E tentar 
salvar um amigo ou colega que 
está se afogando quase nunca 
é uma boa idéia. O melhor é 
procurar ajuda. Não foi o caso 
desta semana onde os três ho
mens que morreram estavam 
pescando, porém sem o colete 
salva-vidas.

Para as autoridades, as mor
tes não são apenas fatalidades, 
há muita imprudência e com 
as medidas certas, novas tragé
dias poderiam ser evitadas. As 
medidas são simples: fiscalizar 
os locais onde mais ocorrem 
acidentes, desestimular ações 
perigosas com campanhas de 
conscientização, tornar obriga
tória a colocação de cercas, pla
cas avisando o risco e a profun
didade podem não evitar todas 
as mortes por afogamento, mas 
com certeza ajudam a diminuir 
as estatísticas. E claro, dos ba
nhistas e pescadores, o que se 
espera no verão e em todas as 
épocas do ano é um pouco de 
bom senso e responsabilidade.

A R T I G O

Os hom ens da caverna
Kátia Sartori

Imaginem o homem da 
pré-história, aquele de 150 mil 
anos atrás, que mal dominava 
o fogo em contato com o homo 
sapiens moderno. O que faria 
o homem das cavernas diante 
de uma pilha de documentos? 
Rabiscaria suas pinturas rupes
tres? Provavelmente. Ou prefe- 
riria rabiscar as paredes?

Dá para imaginar uma des
sas duas coisas, ou as duas coisas 
juntas. É por isso que quando 
alguém comete algum ato boçal 
contra o patrimônio histórico ou 
cultural é comparado a um ho
mem das cavernas. Se o homem 
das cavernas acharia justa essa 
comparação, ninguém sabe.

O homem da caverna tinha 
lá sua desculpa. Foram milhares 
de anos até que finalmente fosse 
descoberto o fogo ou inventada 
a roda e a vida na idade da pedra 
lascada saísse daquela monoto
nia. O jeito era rabiscar para pas
sar o tempo. Ninguém sabe dizer 
ao certo o que os desenhos signi
ficavam, mas quando ele pintou 
na parede de uma caverna uma 
imagem que antes só existia na 
sua imaginação, provou que era 
uma criatura diferente de todas 
as outras. Era humano.

Com o passar do tempo -  e 
bota tempo nisso, veio a evo
lução, a civilidade, mas certos 
hábitos ainda permanecem. 
Os trogloditas sempre existi
ram e sempre existirão.

A lembrança dos homens 
das cavernas surge a propósito 
de alguns acontecimentos não 
muito racionais. Como jorna
lista, já acompanhei pichação 
de teatro, destruição de estátuas, 
invasão de museu e agora um 
furto na biblioteca. A biblioteca

que deveria ser considerada um 
templo sagrado. Uma loja, um 
banco, a gente até entende.

A linha genética que sepa
ra os seres humanos dos ma
cacos é muito tênue. Por isso, 
não é raro ver macaco agindo 
como se fosse gente e, ao mes
mo tempo, muita gente agindo 
pior do que se fosse um maca
co. Tem macaco iconoclasta no 
poder, praticando genocídio e 
destruindo sítios arqueológi
cos em nome de Deus, da paz 
no mundo e da civilização.

Agir como primata não de
pende de classe social ou edu
cação -  muito embora uma 
amiga historiadora defenda 
que quando todos assimilarem 
que o patrimônio cultural é 
coletivo, essa coisa de vanda
lismo acaba. Eu já acredito que 
um sentimento mais primitivo 
é o que estimula comporta
mentos assim. Atitudes boçais 
simplesmente existem em todo 
o canto e em qualquer lugar.

Historicamente foi assim. 
Com poucas exceções, a cada 
grande conquista, os costu
mes, lendas, diversidade cultu
ral, artes e até a linguagem dos 
povos dominados foi suprimi
da. Qual a diferença entre o 
presidente americano enterrar 
a história oriental com bom
bas no deserto ou um vândalo 
destruir um prédio histórico?

Se o homem das cavernas 
viajasse no tempo talvez rabis
casse as paredes porque esta é 
a única forma que ele conhecia 
para produzir cultura. Se o ho- 
mo sapiens moderno viajasse 
para o passado, ia apagar as pin
turas das cavernas de propósito, 
só para provar que é superior.

Kátia Sartori é jornalista.

E R R A T A
Na edição de sábado, na matéria sobre o Carnaval Popular 

na Facilpa, o nome de uma das bandas saiu errado. Na verdade, 
tocam a Banda Pop Shock e Grupo Evidência.
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Terceira Coluna
LAMENTO

Lençóis Paulista começou 
a semana com uma notícia 
triste. Depois do Museu His
tórico e Cultural "Alexandre 
Chitto", foi a vez da Bmol 
(Biblioteca Municipal Oríge- 
nes Lessa) ser furtada. A inva
são aconteceu por volta da 1h 
de domingo 20. Os ladrões 
levaram um computador. Na 
manhã de ontem, o prefeito 
José Antonio Marise (PSDB) 
lamentou o acontecido. "Fa
zer o que? É o mundo em que 
vivemos", afirmou.

REUNIÃO
Está virando rotina os en

contros do vice-presidente 
do diretório local do PSDB, 
o empresário Marcos Lini, 
com o vereador Manoel dos 
Santos Silva, o Manezinho, e 
o empresário José Santana, o 
Dodô (todos do PSDB). Na 
tarde de sábado, o trio foi 
visto em uma lanchonete da 
cidade. O assunto em pauta 
eram as eleições 2008.

CONVIDADO
Conversa vai, conversa 

vem, o trio resolveu ligar 
para o vice-prefeito e di
retor de Saúde, Norberto 
Pompermayer (PR), e con
vidá-lo para participar da 
roda. Norberto aceitou o 
convite e ficou com os tu
canos por pelo menos 40 
minutos, ajudando a incre
mentar o assunto.

a m a ssa r  BARRO'
Norberto defendeu a fi

losofia do ex-governador 
Geraldo Alckmin (PSDB) 
de que o sucesso vem com o 
trabalho e até usou a expres
são eternizada pelo tucano; 
amassar o barro. A men
sagem que o vice-prefeito 
deixou para a roda é de que, 
independente de quem for o 
candidato da situação, todo 
o grupo tem que se enga
jar na campanha e ajudar a 
manter a prefeitura nas mãos 
do mesmo grupo político.

COMPANHIA
Outro homem público 

apareceu para fazer com
panhia aos três tucanos. O 
vereador e presidente da Câ
mara, Nardeli da Silva (PV), 
chegou logo depois que Nor- 
berto saiu da mesa.

REVELAÇÃO
Entre as revelações feitas, 

Nardeli garantiu que não vai 
sair candidato a vice na chapa 
do vereador Ailton Tipó Lau- 
rindo (PV), como se cogita 
nos bastidores políticos da ci
dade. Ou seja, se a decisão de
pender só de Nardeli, ele deve 
ser candidato a vereador.

d espo rtistas
Outros dois vereadores 

lençoenses protagonizaram 
uma passagem engraçada na 
tarde de domingo. Despor
tistas por natureza, Ismael 
de Assis Carlos (PSDB), o 
Formigão, e Gumercindo 
Ticianelli Júnior (DEM) es
tavam no estádio Amadeu 
Artioli, em Macatuba, acom
panhando a Copa Regional 
de Futebol Amador do mu
nicípio vizinho.

sarrin h o
A rodada marcava a estréia 

da equipe do Primavera/Mil- 
lenium -  presidida por For- 
migão -, que enfrentava o ti
me da Frigol. Ticianelli Júnior 
também estava no estádio, 
espionando, já que ambas as 
equipes são futuras adversá
rias da equipe presidida por 
ele, o Expressinho. A Frigol 
saiu na frente, com gol de 
Ronaldo, e Ticianelli Júnior li
gou para Formigão para irritar 
o colega e perguntou: "quan
to está o jogo?".

VIRA-VIRA
Formigão foi adepto do 

"quem ri por último, ri me
lhor". E seu time acabou ven
cendo o jogo por 4x2. Termi
nado o jogo, Formigão procu
rou Ticianelli Júnior no está
dio para retribuir a gozação. 
Sem sucesso. Quando viu o 
time do Primavera marcar 
quatro gols, Ticianelli Júnior 
saiu de fininho.

serpen tin a
A primeira sessão ordi

nária da Câmara de Verea
dores de Macatuba de 2008 
deve acontecer numa sexta- 
feira e não na segunda, dia 
habitual. Pelo calendário, 
o expediente deveria ser re
tomado na segunda-feira 4, 
mas a mesa diretora quer 
adiantar a primeira sessão 
para o dia 1°, sexta-feira, 
graças ao carnaval.

projeções
Nos bastidores políticos 

em Macatuba já começaram 
as projeções a longo prazo. 
O vereador Joaquim San
tana dos Santos (PV), que 
mantém relações cada vez 
mais estreitas com o prefei
to Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB), já figura como 
um dos prefeitáveis para as 
eleições de 2012. As apostas 
indicam que o PV em Maca- 
tuba estaria querendo recu
perar o poder no município. 
É sempre bom lembrar que 
o partido fez história com 
administradores como João 
Carlos Hueb e José Henrique 
Soares. Para 2008, o partido 
está fechado com Coolidge.

m o d éstia
Muito modestamente, 

Santana diz que não é bem 
assim e garante que, além 
dele, o PV macatubense 
tem outros nomes de peso 
e que podem ser candidatos 
em 2012, como o vereador 
Francisco Sergio Alves Nu
nes, Silas Bovolin ou mes
mo o ex-prefeito José Hen
rique Soares.

IMPACTO
E impactou a notícia de 

que o vereador Benedito 
Jordão (PSC), o Siqueira, 
poderia perder seu mandato 
por infidelidade partidária. 
Eleito pelo PTB, o vereador 
alegou que não sabia que 
sua suplente, Ana Apareci
da Zuntini, havia solicitado 
a cadeira à qual o partido 
teria direito no legislativo 
macatubense.

estr a n h o
Siqueira achou estranha 

a informação, alegando 
proximidade entre o PSC e 
o PTB, que em Macatuba é 
comandado pelo ex-prefei
to José Gino Pereira Neto, 
o Zezo, e insinuou que a 
reportagem de O ECO es
taria mal informada. "Acho 
melhor apurar direito essa 
informação", afirmou. E li
mitou-se a dizer que iria re
correr de qualquer decisão. 
Meia hora mais tarde, o pre
sidente do PSC em Macatu- 
ba, Everaldo Andrade, ligou 
para a redação do jornal O 
ECO para perguntar o que 
estava acontecendo.

P O  V O

"Apesar da divulgação 
da febre amarela pe
la mídia, a região que 
moramos ainda não foi 
afetada.

Bruno Telesca,
estudante.

"Não tenho medo, pois a 
febre amarela não che
gou na região e há meios 
de prevenção, como a 
vacina."

Cleiton Queiroz Martini,
autônomo.

As fortes chuvas do final de semana, mais os ventos, acabaram derrubando uma das árvores da creche 
da Ocas, na avenida Carlos Drumond de Andrade, na Cecap. Logo após o incidente, funcionários da 
Prefeitura de Lençóis Paulista cortaram o que sobrou da árvore e liberaram o local. Ninguém se feriu e 
também não houve estragos.

"Não tenho medo da fe
bre amarela porque não 
saio do Estado de São 
Paulo. Também existe 
vacina para evitar a do
ença."

Vanderlei de Abreu 
Viana, serviços gerais.

f r a s e

"É complicado 
ir buscar a 
pessoa em 
casa para ir 
pescar, vê-la 
se despedir dos 
filhos, e depois 
voltar sem 
ela",

Josuel Romão, pescador 
lençoense que estava com o 

irmão e o primo que morreram 
ao tentar salvar um rapaz de 
Bauru que se afogou no Rio 

Tietê

P A R A  p e n s a r

"Para nos 
conservarmos 
sãos de corpo 
e de espírito, 
devemos 
dedicar-nos cedo 
aos interesses 
gerais da 
humanidade."

Barão de Feuchtersleben

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


A G U D O S

Irregular
Tribunal de Contas do Estado aponta irregularidades na contratação de 

funcionários e denuncia o prefeito José Carlos Octaviani ao Ministério Público

Da Redação

O prefeito de Agudos, Jo
sé Carlos Octaviani (PMDB), 
provavelmente terá que ex
plicar na Justiça mais uma 
irregularidade apontada pe
lo TCE (Tribunal de Contas 
do Estado) de São Paulo em 
relação à contratação de fun
cionários públicos. O TCE 
recomendou que o caso seja 
analisado pelo Ministério Pú
blico. O prefeito de Agudos 
também não teve as contas 
aprovadas pelo órgão que fis
caliza os municípios nos anos 
de 2003, 2004 e 2005. O ca
so só não foi parar na Justiça 
porque os vereadores aprova
ram as contas, mesmo com 
parecer contrário do TCE.

As contratações tidas como 
irregulares e que estão sendo 
analisadas pelo Ministério 
Público ocorreram nos anos 
de 2001 e 2002 com a contra
tação sem concurso público e 
por prazo determinado de seis 
meses para os cargos de médi
co da família, dentista, mo
torista de coletivo, psicólogo, 
enfermeiro e auxiliar de enfer
magem. Consta que os con
tratados por seis meses con
tinuam trabalhando até hoje. 
O TCE estipulou ao prefeito 
multa de 200 Ufesps (Uni
dade Fiscal do Estado de São 
Paulo), ou seja, R$ 2.976,00. 
Cada Ufesp vale R$ 14,88.

Segundo apurou O ECO, 
um inquérito já foi instaurado 
pelo Ministério Público e as 
investigações já começaram. 
Procurado pelo jornal, Octa- 
viani disse que sua assessoria 
jurídica vai recorrer da multa.

O prefeito admite que fez 
as contratações sem concurso 
público porque entende que 
houve necessidade e também 
para dar oportunidade de em
prego para pessoas que procu
ram a prefeitura e que passam 
por dificuldades. "Essas con
tratações são aquelas chama
das 'Frente de Trabalho' por
que nem sempre é possível 
esperar a realização de con
curso público", justifica. "Eu 
sei muito bem quais são as 
necessidades do município" 
frisou o prefeito.

Octaviani informa que re
alizou dois concursos públi
cos, um em 2001 e outro em 
2003, e diz que pretende re
alizar outro ainda no mês de 
fevereiro. "Eles (os conselhei
ros) não têm a mínima noção 
da necessidade de um muni
cípio e vivem criando proble
mas. Não conhecem e alegam 
que cometi irregularidades?", 
questiona o prefeito. "Jamais

Contratações feitas por Octaviani vão ser apuradas pelo Ministério Público

deixarei que pessoas da m i
nha cidade morram por fal
ta de atendimento médico 
ou remédios", explicou o 
prefeito.

o u tr a s  c o n ta s
O prefeito de Agudos te

ve três prestações de contas 
- 2003, 2004 e 2005 - rejeita
das pelo Tribunal de Contas. 
Segundo parecer do órgão 
fiscalizador, os números sem
pre apresentaram déficit no 
orçamento, ou seja, o prefeito 
teria gasto mais do que arre
cadou durante o ano e assim 
desrespeitado a Lei de Res
ponsabilidade Fiscal.

Entretanto, os vereadores 
de Agudos sempre votaram 
contrários aos pareceres dos 
conselheiros do TCE e aprova
ram as contas de Octaviani. O 
motivo seria de que não hou
ve má fé por parte do chefe 
do Executivo e que os conse
lheiros estariam equivocados 
sobre a análise das contas do

município.
O ECO ouviu um verea

dor, que não quis ser identi
ficado, que confirmou essas 
informações e acredita que 
as demais contas do prefei
to também serão aprovadas

mesmo se houver rejeição por 
parte do Tribunal de Contas. 
Neste mês, o salário dos servi
dores municipais que teriam 
que ser pagos até o quinto dia 
útil do mês foi feito na sema
na passada.

Tô querendo emprego!
Nego! Nem tudo que 

reluz é ouro! Nesse país do 
Lula lelé só não trabalha 
quem não quer! E eu quero 
trabalhar na prefeitura de 
Agudos, quero ser contra
tado sem concurso públi
co, que se dane o TCE! Eu 
vou ser o maior cobrador 
do ônibus circular gratui
to! Vou ser o braço direito 
da alcaeda do Ozéda mu 
Laden!

Um amigo meu francês 
que mora aqui na city, disse 
que o TCE pegou o Carlão 
por ele ter contratado fun
cionários sem "Hors-con- 
cours" (sem concurso) eu 
entendi que os funcioná
rios não sabem fazer "O ó 
com o cours" haa!raa!

Dizem que aquele enor
me papai Noel sentado lá 
perto da linha está esperan
do a Sapest ir embora do 
município! O prefeito Car- 
lão teria prometido mandar 
ela embora antes de termi
nar o mandato! Ah! não dá 
nada não. Falta pouco, só 
24 anos! Ahrarara!

Óiaaa! Já estão prome
tendo colocar banheiro e 
ar-condicionado nos ôni
bus gratuito! Os manos vão 
parar de urinar nas paredes! 
Irão fumar uns braus no ba
nheiro! Vai ser aquele chei
ro maneiro em um ambien
te refrescante mermão!

Essa é boa! Um ladrão 
entrou no banheiro da ro
doviária de Agudos, aquele 
mais fedido do mundo, e 
roubou as torneiras! O guar
da viu quando ele saiu todo 
molhado e com as torneiras

nas mãos! Ele foi visto ba
lançado uma das torneiras 
no jardim da igreja matriz 
e vertendo água! Um cara 
que passava por perto disse: 
"o loco meu, que torneira 
torta e enferrujada é essa?".

E lá nos bairros Santa 
Cândida e Parque Pampu- 
lha, com essa chuvarada 
ninguém entra e também 
ninguém sai. É o pantanal 
agudense! O pessoal de lá 
está tendo a duplicação de 
acesso. Acesso de raiva!

Hiirapaz! Rachou a 
Igreja, rachou o Monte San
to! O pastor Calado expul
sou meio mundo! Será que 
excomungou também? Ele 
disse também: "que quei
me essa Língua Preta!" Ain
da bem que estou fazendo 
figa.

Emprego! O Varise, o 
clone do Álvaro Uribe, e 
o Colidge Hércules estão 
abrindo concurso público! 
Ah! Vou lá, só não quero 
trabalhar de esticador de 
cabo de fibraótica do Noa- 
berto em Lençóis e de de- 
senterrador de remédios 
vencidos em Macatuba! Vai 
que eu ache um plamil ven
cido, tomo e entro no cio!

E o Lula estava dançan
do coladinho com a Luiza 
Erundina e disse para ela: 
"Companheira Erundina... 
desculpe, mas acho que tive 
um ereção". Ela respondeu: 
" Ah Lulaaa eu também, eu 
também!"Ahh ra!raaa

Vou embora, que a coisa 
aqui ta cada vez mais engra
çada! Virou circo! O enTu- 
binho não pega nem beira!

r e l i g i ã o

Tríduo a São Paulo 
começa hoje

Começa hoje, a partir das 
19h, o tríduo em comemo
ração a São Paulo Apóstolo, 
na igreja matriz de Agudos. 
O tríduo ao santo padroei
ro começa com uma mis
sa que será celebrada pelo 
padre Fontana, de Arealva. 
Amanhã tem missa com 
o padre Marcos Pavan, de 
Gália. Na quinta-feira 25, 
a celebração será do padre 
Hermínio, de Guarantã.

Fechando o tríduo, o 
frei Ademir Sanquetti, páro
co de Agudos, celebra missa

e anuncia a distribuição do 
bolo de São Paulo aos fiéis.

Este ano, o tríduo tem 
como tema "Renovar a Co
munidade" que segundo o 
frei Ademir, pretende cons
cientizar os devotos sobre 
a importância de São Pau
lo na vida de Jesus Cristo. 
"Esse evento servirá como 
preparativo para a come
moração do aniversário da 
Igreja Matriz de São Paulo 
Apóstolo, que nesse ano 
completará 110 anos", fina
lizou o frei Ademir.



M A C A T U B A

Dia de gols
CSK de Macatuba goleia Cruzeiro na segunda rodada da Copa Regional de Futebol Amador 

de Macatuba; Santa Luzia bateu o Liverpool e Primavera/Millenium venceu a Frigol

LOUCOS 
POR FUTEBOL

Da r edação

Pela segunda rodada da 
2® Copa Regional de Fute
bol Amador de Macatuba, 
promovida pela Secretaria de 
Esportes e Lazer, jogando na 
manhã de domingo 20, no 
estádio municipal Amadeu 
Artioli, a equipe do CSK go
leou a Cruzeiro pelo placar 
de 4 a 0. Robson abriu o pla
car aos 8 minutos, Agnaldo 
aumentou aos 24 e Adilson 
ampliou aos 29 minutos do 
primeiro tempo. Na etapa 
final, Adilson anotou o seu 
segundo gol na partida, aos 
13 minutos, dando números 
finais ao jogo.

No período da tarde, tam
bém no Amadeu Artioli, a San
ta Luzia conquistou a sua se
gunda goleada na competição 
ao vencer o Liverpool por 5 a 
0. Na estréia da competição, no 
domingo passado, a Santa Lu
zia bateu o União Cajuense pe
lo mesmo placar. O destaque 
da partida foi o atacante Rodri
go, que marcou quatro vezes: 
aos 4, 12, 15 e 39 minutos do 
primeiro tempo. O outro gol 
da Santa Luzia foi anotado por 
Hernandes, aos 36 minutos da 
etapa inicial.

No último jogo da rodada 
no Amadeu Artioli, a equipe 
do Primavera/Millenium, do 
técnico Clóvis Gino Pereira, o

Jogando no Amadeu Artioli, o CSK goleou o Cruzeiro por 4 a 0

Mosca, estreou com vitória na 
competição ao bater a Frigol, 
atual campeã da copa, pelo 
placar de 4 a 2. Na primeira 
etapa, a Frigol começou com 
jogo de bola rápido e logo 
aos 7 minutos abriu o marca
dor com Ronaldo. Depois de 
ter sentido o gol, o Primave
ra, que promoveu as estréias 
dos atacantes Athanásio, Car- 
linhos e Nazão (ex-Graxaria) 
e Xuxa (zagueiro da equipe 
do cantor Daniel), se encon
trou em campo e aos 27 mi-

nutos chegou ao empate com 
o estreante Carlinhos, em 
cobrança de pênalti. Aos 38 
minutos, o Primavera virou 
o jogo com Xuxa, de cabeça, 
que aproveitou a cobrança de 
escanteio feita por Nazão.

Logo no início do segun
do tempo, aos três minu
tos, o atacante Athanásio foi 
derrubado dentro da grande 
área, pênalti, que Carlinhos 
cobrou e conferiu. Aos 8 mi
nutos, Juliano diminuiu para 
a Frigol. Mesmo depois de

ter sofrido o gol, o Primavera 
era todo pressão e aos 11 mi
nutos, em jogada individual, 
Xuxa chapelou o zagueiro e 
chutou no ângulo do goleiro 
adversário, conferindo o seu 
segundo gol e o quarto do 
Primavera, que ainda desper
diçou inúmeras oportunida
des de ampliar o placar.

Já no campo do Centro 
de Lazer do Trabalhador, no 
domingo de manhã, Borebi e 
Duratex ficarm no empate em
0 a 0. À tarde, União Cajuen- 
se e Rolamar empataram em
1 a 1. Ronaldo, aos 37 minu
tos da etapa inicial, marcou 
para o União Cajuense e Luiz 
Ricardo empatou para a Ro- 
lamar aos 18 minutos do se
gundo tempo.

PRÓXIMA r o d a d a
No próximo domingo 

acontece a terceira rodada da 
competição. Às 9h, no campo 
do Centro de Lazer do Traba
lhador, a Santa Luzia enfrenta 
a Rolamar. Às 15h, a Duratex 
pega a Cruzeiro e, no jogo de 
fundo, a Dinamite de Botu- 
catu recebe a Vanglória. Já no 
Amadeu Artioli, às 9h, o Pa
lestra joga contra o Liverpool. 
Às 15h, o Expressinho estréia 
na copa jogando contra o 
Monte Mor de Botucatu e, na 
seqüência, o CSK de Macatu
ba pega o MAC.

"O meu time é de tradi
ção. Desde quando conhe
ço futebol sou torcedor 
do São Paulo, para mim 
não existe equipe melhor. 
O tricolor do Morumbi só 
me dá felicidade"
Rogério Raimundo 
Coelho, o Marreta, 
operador de máquina

Comarca de Macatuba - SP
Edital de Notificação de Leonel Gomes da Silva e Maria Vanda Gomes da Silva, 
expedido nos autos da Ação de Notificação Judicial n° 333.01.2006.001092-0/000000- 
000, n° de Ordem 486/06, em que figura como requerente a Companhia de Habita
ção Popular de Bauru e como requeridos Leonel Gomes da Silva e Maria Vanda 
Gomes da Silva prazo de 30 dias. A Doutora Ana Lúcia Aiello Garcia, MM. Juíza de 
Direito da Comarca de Macatuba - SP, na forma da lei, etc..., Faz Saber a Leonel 
Gomes da Silva, brasileiro, casado, caldeireiro, portador do RG. n° 80.145.044-12 e 
do CPF. n° 404.175.901-30 e Maria Vanda Gomes da Silva, brasileira, casada, do lar, 
portadora do RG. n° 22.008.161 e do CPF. n° 079.034.068-25, que por parte da reque
rente, foi ajuizada uma Ação de Notificação Judicial n° 333.01.2006.001092-0/000000- 
000, n° de Ordem 486/06, constando da inicial que a requerente construiu e compro
meteu-se a vender aos requeridos uma unidade residencial situada na Rua Argentina 
n° 215, Núcleo Habitacional Jardim Europa, em Macatuba/SP, mediante contrato de 
promessa de compra e venda n° 128.0104, nos moldes do Sistema Financeiro de 
Habitação, cuja cláusula 17’ , letra “d”, prevê que ocorrerá a rescisão com reversão da 
posse do imóvel à Promitente Vendedora, se o promitente comprador faltar ao paga
mento de 03(três) prestações mensais. Os requeridos encontram-se inadimplentes 
desde janeiro de 2000, perfazendo o total de R$ 13.436,14 (abril/2006). Posto isto, 
tendo em vista a inadimplência por parte dos adquirentes, expede-se o presente edital 
de notificação, para que no prazo de 30 dias quitem o débito e seus acréscimos legais 
junto à sede da COHAB/BAURU, sob pena de não o fazendo, sofrer Ação Ordinária 
de Rescisão de Contrato cumulada com o pedido de Reintegração de Posse. E en
contrando-se os requeridos em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua Notifi
cação por edital, para todos os termos e atos da ação proposta. E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente edital 
que será publicado e afixado na forma da Lei. Macatuba, 10 de janeiro de 2008.

EXTRAVIO
Nilce Alves Santos Lençóis Paulista -  ME, firma estabelecida na cidade de 
Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, à Rua Ângelo Lazari, 192 -  Cidade 
Jardim Caju, cadastrada no CNPJ 04.741.523/0001.40 e Inscrição Estadual 
sob n° 416.100.476.116, declara para os devidos fins que foram extraviados 
os talões de nota fiscal de Modelo 1 sob n° 001 a 250 e notas fiscais venda a 
consumidor modelo 2 série D-1 sob n°s 251, 401 a 450 e 451 e 452. Não nos 
responsabilizamos pelo uso indevido.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 06-2008
PROCESSO: 12-2008 - OBJETO: aquisição de diversos medicamentos, destinados ao atendimento das 
pessoas carentes do município, entrega parcelada de acordo com a solicitação e necessidade do servi
ço público, durante exercício de 2008. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 08.02.2008 às 
08h30min. O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, Rua 9 de Julho, 15-20, 
Centro, Macatuba, das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00, nos dias úteis, pelo site www.macatuba. 
sp.gov.br, ou solicitando-o pelo e-mail pregao@macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser 
obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 3298-9856.
Macatuba, 21 de janeiro de 2.008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR - Prefeito Municipal

a g r í c o l a

Mazetto goleia Tecnocana II no Jardim Bocaiúva
A equipe Mazetto não to

mou conhecimento do adver
sário e aplicou uma goleada 
de 5 a 0 sobre a Tecnocana II. 
Os gols do Mazetto foram as
sinalados pelos jogadores Ro
berto Luiz, Leandro Oliveira, 
Adão e Cleison Roberto, que 
fuzilou a rede duas vezes. A 
partida aconteceu na manhã 
de domingo 20, no campo do 
Nenzão, no Jardim Bocaiúva.

No outro jogo, a equipe 
do Condomínio I não compa
receu à partida para encarar a

Agricana que venceu por WO. 
As partidas são válidas pelo I 
Campeonato Agrícola de Fute
bol de Macatuba, promovida 
pela Secretaria de Esportes e 
Lazer, com apoio do vereador 
José Antonio Tavano (PMDB), 
o Zeca Tavano. Por não com
parecer por duas vezes aos jo
gos, a equipe Condomínio I 
foi eliminada da competição.

No próximo domingo 
acontece a quinta rodada do 
campeonato. No primeiro jo
go, marcado às 9h, o Condo

mínio II joga contra a Tecno
cana I e, na seqüência, a APA 
(Agrícola Pouso Alegre) pega a 
Tecnocana II.

O I Campeonato Agrícola 
de Futebol de Macatuba con
ta com a participação de sete 
equipes. As equipes jogam en
tre si e a competição segue os 
mesmos moldes do Campe
onato Brasileiro, por pontos 
corridos, quem fizer o maior 
número de pontos é conside
rada a campeã.

A liderança é da Tecnoca-

na I com 9 pontos, seguida do 
Mazetto com 6 pontos ganhos. 
O evento que reúne 120 atletas 
tem término previsto para 9 de 
março. Zeca Tavano disse estar 
surpreso com a competição 
que está atraindo um grande 
número de pessoas ao campo 
do Nenzão. "Quero agradecer 
o imenso apoio que temos re
cebido do prefeito Coolidge, da 
secretaria de esportes e do sócio 
da Tecnocana, o Toninho Ugu- 
cione, que tem comparecido 
em todos os jogos", agradeceu.

Resolução n° 01/2008

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de validade do certificado de inscrição de entidade social.
O Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei 
1750/96, e com base na deliberação de seu colegiado, na reunião ordinária realizada em 18/01/2008. 
Considerando a lei n° 8.742 de 07/12/93, a deliberação CONSEAS/SP n° 2 de 14/12/99 e resolução 
01/2004 do CMAS, resolve:
Art.° 1 -  Prorrogar o prazo de validade do certificado de inscrição da entidade: O.S.A.A.S. -  Organiza
ção Santo .Antônio de Ação Social -  até 15/05/2008.
Art.° 2 -  Esta resolução entrará em vigor na data de publicação, nos termos da lei, revogadas as dispo
sições em contrário.

Macatuba, 18 de Janeiro de 2008.

Márcia Cristina A. Pavanello
Presidente do CMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 04-2008 - PROCES
SO: 10-2008 - OBJETO: Registro de Preços para contratação futura de empresa especializada em Trans
porte Intermunicipal de Estudantes, com veículo ônibus, ano de fabricação não inferior a 1.993, para o 
exercício de 2008. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 07/02/08 às 08h30min. O edital, na 
íntegra, poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, na Rua 9 de Julho, 15-20, Centro, Macatuba, das 
08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h00min, nos dias úteis. Quaisquer informações poderão ser 
obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 3298-9854.
Macatuba, 21 de janeiro de 2008.
Coolidge Hercos Junior - Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Leandro Orsi Brandi, Diretor Administrativo da Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 
da Lei Orgânica do Município, torna público os seguintes atos oficiais:
Decreto 21 de 2.01.2008............Altera dispositivo do Decreto Executivo n°
153 de 26 de junho de 2007.
Portaria 22 de 17.01.2008............Afasta nos termos da Lei Municipal n.°
3.660/2006 para tratamento de saúde Reinaldo Bageston de Mattos.
Portaria 23 de 18.01.2008........... Autoriza a contratação temporária de até
vinte Professores de Educação Infantil para efeitos de substituição em escolas 
da rede pública municipal de ensino, durante o ano letivo de 2008, pelo 
regime Estatutário, nos moldes da Lei Complementar n ° 21/03 e alterações.
Portaria 24 de 18.01.2008...........Autoriza a contratação temporária de até
trinta Professores de Educação Básica I para efeitos de substituição em escolas 
da rede pública municipal de ensino, durante o ano letivo de 2008, pelo regime 
Estatutário, nos moldes da Lei Complementar n ° 21/03 e suas alterações.
Portaria 25 de 18.01.2008............Autoriza a contratação temporária de até
cinqüenta Professores de Educação Básica II para efeitos de substituição 
em escolas da rede pública municipal de ensino, durante o ano letivo de 
2008, pelo regime Estatutário, nos moldes da Lei Complementar n ° 21/03 
e alterações
Portaria 26 de 18.01.2008............Autoriza a contratação temporária de
até vinte Professores de Educação Especial para efeitos de substituição 
em escolas da rede municipal de ensino, durante o ano letivo de 2008, 
pelo regime Estatutário, nos moldes da Lei Complementar n ° 21/03 e 
alterações.
Portaria 27 de 18.01.2008............Autoriza a contratação temporária de
um Cozinheiro para suprir vaga existente no quadro de servidores da 
administração pública municipal.
Portaria 28 de 18.01.2008............Exonera Eliane Mara Boso do cargo de
Agente Administrativo -  pedido.
Portaria 29 de 18.01.2008............Exonera Kátia Regina Policarpo do cargo
de Agente Administrativo -  pedido.

Lençóis Paulista, 21 de janeiro de 2008.

Leandro Orsi Brandi 
Diretor Administrativo

CARNAVAL 2008 - COMUNICADO

A Comissão Organizadora do Carnaval de Rua de Lençóis Paulista e a Diretoria 
de Cultura do Município já  começaram os preparativos para o carnaval 2008. 
Os interessados na comercialização de alimentos e bebidas no local, deverão 
procurar a Diretoria de Cultura para participar do procedimento de escolha das 
barracas, que neste ano novamente será feito através da oferta de preços em 
envelopes fechados, garantindo igualdade de condições a todos os interessados 
na locação de barracas.
As regras para participação poderão ser obtidas na Casa da Cultura, sito à Rua 
Sete de Setembro n.° 934, até o dia 24 de janeiro de 2008, das 08h às 17h com 
Letícia ou Cláudia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Aviso de Licitação -  Pregão n° 009/2008 -  Processo n° 017/2008

Objeto: registro de preços para aquisição, em caráter emergencial, de 
medicamentos e materiais médicos não previstos na lista de padronização 
da Diretoria Municipal de Saúde para atender ao '"Programa Especial 
de Atendimento à Saúde’", conforme Lei Municipal n° 2.980/2001 -  
Tipo: Maior Desconto -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 
01 de fevereiro de 2008 às 14:00 horas -  O edital completo encontra-se 
disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das 
Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14
3263.0040. Lençóis Paulista, 21 de janeiro de 2008. JÚLIO ANTONIO 
GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

R E C E IT A S  E  D E S P E S A S  D O  E N S IN O  - P U B L IC A Ç Ã O  (A R T IG O  2 5 6  D A  C O N S T IT U IÇ Ã O  E S T A D U A L )

M U N IC ÍP IO : L E N Ç Ó IS  P A U L IS T A P E R ÍO D O : 4° T R IM E S T R E  D E  2 .0 0 7 .-

R E C E IT A S  A R R E C A D A D A S A cu m u lad o D E S P E S A S  D O  E N SIN O A cu m u lad o

Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU 2.380.528,17 12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação 0,00
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis 587.298,97 12.361 - Ensino Fundamental 5.508.317,73
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza 3.647.382,73 12.365 - Educação Infantil 3.697.222,78
Imposto de Renda Retido na Fonte 1.574.614,21 12.366 - Educação de Jovens e Adultos 0,00
Dívida Ativa de Impostos 663.958,75 12.367 - Educação Especial 0,00
Atualização de Dívida Ativa de Impostos 807.515,45 (  =  )  T o ta l da D esp esa  do E n sin o 9 .20 5 .5 4 0 ,5 1

Multa/Juros provenientes de impostos 0,00 ( - ) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros 1.866.013,33
Fundo de Participação dos Municípios 13.890.188,04 ( - ) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB 163.808,23
Imposto Territorial Rural 179.829,21 ( - ) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito 0,00
Desoneração de Exportações (LC-87/96) 270.780,85 (  =  )  T o ta l da D esp esa  co m  R ecu rso s  P ró p r io s 7 .1 7 5 .7 1 8 ,9 5

Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços 28.195.615,96 ( + ) Depesas realizadas com Recursos do FUNDEB 11.599.125,00
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor 4.433.835,87 ( + ) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB 0,00
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação 289.437,95 ( - ) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB 4.266.317,68
T O T A L  R E C E IT A S  D E  IM P O S T O S  E T R A N S F E R Ê N C IA S 5 6 .9 2 0 .9 8 6 ,1 6 (  =  )  T O T A L  A P L IC A D O  N O  E N SIN O 1 4 .5 0 8 .5 2 6 ,2 7

A P L IC A Ç Ã O  N O  E N S IN O  (A R T . 2 1 2  C F) 2 5 ,4 9 %

QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais 1.839.846,25
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais 283.221,78
Recursos de Operações de Crédito 0,00 F U N D E B

Recursos recebidos do FUNDEB 11.599.125,00 Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB 1 0 0 ,0 0 %

Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB 79.735,98 Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB 6 4 ,1 6 %

T O T A L  D O S  R E C U R S O S  A D IC IO N A IS 1 3 .8 0 1 .929 ,01

T O T A L  D A  R E C E IT A  A R R E C A D A D A 7 0 .7 2 2 .9 1 5 ,1 7 R E P A S S E S  À  C O N T A  D O  E N S IN O  - A R T .6 9 ,§ 5 °,L E I 9 .3 9 4 /9 6 7 .15 7 .2 6 0 ,0 1

José António Marise Izabel Cristina Campanari Lorenzetti Adriano Carlos Paccola
Prefeito Municipal Diretora de Educação Contabilista - CRC 1SP220.456/O-4

Publicado no jornal O Eco, no dia 22 de Janeiro de 2008. Na página A6. Valor da publicação R$ 506,57.

http://www.macatuba
mailto:pregao@macatuba.sp.gov.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br


a r e i a

Decisão final
Esquadrilha e Nova Lençóis decidem no próximo sábado, dia 26, o título da 2® 

Copa Verão O ECO de Futebol de Areia; partida acontece no Júlio Ferrari

Da  r edação

As equipes Esquadrilha e 
Nova Lençóis disputam no 
próximo sábado, dia 26, às 
18h, a final da 2^ Copa Verão 
O ECO de Futebol de Areia 
-  Troféu José Antonio Marise 
-, organizada pelo vereador 
Gumercindo Ticianelli Júnior 
(DEM) com apoio da Direto
ria de Esportes e Recreação e 
Jornal O ECO. Antes, às 17h, 
Stopcar e Nações disputam o 
terceiro lugar. A cerimônia de 
premiação contempla as qua
tro equipes melhores coloca
das, além do artilheiro e me
lhor goleiro. A animação fica 
por conta dos grupos de pago
de Art'Manha e Evolusamba.

O artilheiro da copa até o 
momento é o jogador Josimar, 
da Esquadrilha, com oito gols 
marcados, e o melhor goleiro 
é o atleta Maicon, também 
da Esquadrilha. Para Júnior 
Ticianelli, a copa tem atendi
do todas as expectativas. Ele 
comentou que durante os jo
gos não houve nenhum ato 
de indisciplina por parte dos 
atletas. "A arbitragem tem se 
saído muito bem, em todas as 
partidas o público tem compa
recido em grande número. Es
peramos uma grande final no 
próximo sábado, a premiação 
vai ser muito boa, que vença o 
melhor", conclui.

A Esquadrilha carimbou 
passaporte para a final ao ba
ter a Nações pelo placar de 3 
a 1. Josimar abriu o marcador 
para a Esquadrilha e Peterson

Lance da partida em que a Esquadrilha (de cinza) bateu a Nações e se garantiu na final

Atletas da Nova Lençóis comemoram gol e a classificação

empatou para a Nações, ainda 
no primeiro tempo. Na etapa 
final, André e Josimar, que 
marcou o seu segundo gol no 
jogo, assinalaram para Esqua-

drilha, dando números finais 
à partida.

Na outra partida das semi
finais, a Nova Lençóis derrotou 
a Stopcar por 4 a 2. O jogador

[OÇO RAPIDO^S:^^^^

Vinicius abriu o marcador pa
ra a Nova Lençóis. A primeira 
etapa terminou com a Nova 
Lençóis em vantagem. No se
gundo tempo, a Nova Lençóis 
veio a campo com apetite e 
marcou mais três gols com Vi- 
nicius, que fez o seu segundo 
gol na partida, Danilo e Lucas. 
Os atletas Adão e Flávio dimi
nuíram para a Stopcar.

As partidas foram realiza
das na tarde de sábado 19, no 
campo de areia da Praça de 
Esportes e Lazer Euclides Jerô- 
nimo Ribeiro, no Júlio Ferrari. 
A 2^ Copa Verão O ECO de 
Futebol de Areia teve início no 
dia 13 de dezembro do ano 
passado e reúne 12 equipes.

SINUCA
No domingo 13, no Skinão Bar, o popular Bar da Têra, 

aconteceu o 1° Torneio de Sinuca Feminino de Lençóis 
Paulista. O troféu de campeã ficou com Natália Aparecida 
Dias. O segundo lugar foi conquistado por Teresa Cristina 
Lopes de Oliveira e, o terceiro por Suzana Carvalho. As três 
foram premiadas com troféus e um kit beleza cada uma.

fu tebo l
Já estão abertas as ins

crições para o Festival de 
Futebol Infantil, categoria 
sub 15 (nascidos entre 92 e 
93). Os interessados devem 
retirar a ficha de inscrição 
na Liga Lençoense de Fu
tebol Amador, que fica nas 
dependências do estádio 
municipal Archangelo Bre- 
ga, o Bregão, com Anaísa. 
O evento está marcado para 
domingo 10 de fevereiro, 
no estádio distrital Eugênio 
Paccola, na Cecap.

FUTSAL
Começa na noite do sába

do 26, no ginásio de esportes 
Antonio Lorenzetti Filho, o 
Tonicão, a Copa de Futsal 
'Cidade do Livro 150 Anos. 
No primeiro jogo, marcado 
às 18h30, a Prefeitura de Bo- 
rebi encara a Prefeitura Ma- 
catuba. Em seguida, o Porto/ 
Areiópolis joga contra Itapuí. 
O evento conta com a parti
cipação de 12 equipes. Além 
das equipes de Lençóis, o tor
neio reúne representantes de 
Areiópolis, Aparecidinha de

São Manuel, Bauru, Borebi, 
Itapuí, Jaú, Macatuba, Pra- 
tânia, Pederneiras e São Ma
nuel. As partidas acontecem 
às terças-feiras, quintas-feiras 
e sábados.

ag u d o s
A Secretaria de Esportes 

da Prefeitura de Agudos, em 
parceria com a Ong ADIA 
(Associação Desportiva In
dependente de Agudos) e 
Projeto Crescer e Edificar, 
iniciou no dia 14 de janeiro 
o funcionamento das Escoli- 
nhas de Formação Esportiva 
que atendem de graça, crian
ças, jovens e adolescentes na 
faixa etária de 7 a 21 anos de 
idade. As escolinhas funcio
nam no ginásio municipal 
de esportes e oferecem vagas 
para as modalidades de fu
tebol de campo, basquete, 
vôlei, caratê, jiu-jitsu, futsal 
e atletismo. A grade de ho
rários está montada com au
las de segunda a sábado. Os 
interessados ainda podem 
se inscrever na Galeria Mu
nicipal, que fica na avenida 
Benedito Otoni, 146.

' ò i í
Assinou

g o u !
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O ECO
Um senhor jornal

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

Fone: (14) 3269 3311
Rua Geraldo Pereira de Barros, N°. 948, Centro 

Lençóis Paulista • CEP 18680-020

Assinando o Jornal O ECO, além de ganhar o cartão Ec o  CLASSIC, você 
irá concorrer a vários prêmi°s, c° nfira!

1  Micro
c o m p u ta d o ^

2  Viagens para 
Termas d o s  Laranjais

(com acompanhante)

1  Câmera 
digitai

1  B o o k
Fotográfico

Curso de 
Beleza

^a/e-compras
R$ J.000,00^

2 v ia g e n s  para 
o Hopi-Harí _

(com acompanhante)

Apoio

fÇ ín tia
' —  ^  fotografias

O ECO

http://www.jornaloeco.com.br


N em  a chuva d e ix o u  a m oçad a  em  

casa n o  ú lt im o  fin a l de sem an a . 

C on fira  n o  c liq u e  de O ECO q uem  

p a sso u  p ela  L an ch on ete  B o lão  M ix e 

P izzaria  P ram io.
mande os convites, deixe 

0 trabalho por nossa conta

equipe especializada em decerações
artigos para festas em geral, 

locação de enfeites, cama 
elastica e piscina de bolinhas
Ay, Pe. Salústio R. Mactiado, 1145 

Lençóis Paulista
atendemos toda a região

AcEssórios para CElularES, bijutErias, bolsas e pÍErcing

Chinelos
Várias carES e modelos

Loja 1 Bijutorias,bolsaseacossóríos-R.Dr.AntonioTedosco,161 II. i j i  l. ll
Loja 2 Bijuterías, balsas e acessórios - Av. 25 de Janeira, 486 MCcITa MlOS\JUèXj-ii
Loja 3 Armarinhos e peças para montagem - R. Dr. Antonio Tedesco, 182 Lençóis Paulista

Auto Elétrica Rogério
Serviços Elétricos em GeraiÚ)

Agora também com caminhão tanque 
Limpeza de Fossas 
Caixa de Contenção

Lagoas

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

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

Rodízio todas as quintas

DISK PIZZA

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

AV. B R A S IL , 7 2 2  - LENÇÓIS PAULISTA


