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Nem o sol e nem a chuva espantou os pescadores do rio Tietê. Na tarde de sábado 23, mesmo com o tempo nublado, eles estavam por toda parte do rio. O trio de pescadores foi flagrado em Barra Bonita. A cena 
não é rara, mas quem consegue fisgar o peixe comemora, afinal nem todos têm a sorte de levar muitos peixes para casa. E, dizem os pescadores, que a alegria de fisgar um 'peixão' é a mesma de marcar um gol.

Burocracia na 
CDHU paralisa 
projeto mutirão
Marise faz reunião técnica para dar andamento em projeto de 
moradia para 225 famílias; convênio está parado desde 2006

O prefeito de Lençóis Pau
lista, José Antonio Marise (PS
DB), e o diretor de Obras e 
Engenharia, Antonio Silveira 
Correa, estiveram em São Pau
lo. Na agenda, o compromis
so de vencer a burocracia da 
CDHU. Por causa da transição 
do governo estadual, a cons
trução de 225 casas populares, 
no prolongamento do Jardim

Caju e no bairro rural de Alfre
do Guedes, ainda não come
çou. O convênio foi assinado 
em 2006 e as já foram até uni
dades sorteadas. Mas as obras 
não começaram até agora. A 
burocratização foi tão grande 
que a prefeitura e o governo 
do Estado tiveram que atua
lizar o convênio. O novo do
cumento foi assinado no dia

9 de janeiro deste ano e, entre 
outras coisas, corrigia o valor 
dos imóveis populares. Marise 
e Silveira tinham reunião mar
cada com a equipe técnica da 
CDHU para a tarde de ontem. 
Os dois esperavam sair de lá 
com dúvidas sanadas e com 
uma solução sobre a melhor 
fórmula de tirar os loteamen- 
tos do papel. ►► Página A3

S O L I D A R I E D A D E

Entidade doa moradia para 
família carente de Agudos

Lençóis Paulista e região começam 2008 com aumento no número de demissões, segundo dados do M i
nistério do Trabalho. Mesmo assim, a evolução do emprego continua positiva. A construção civil garante 
trabalho em todo o país e não foge à regra em Lençóis Paulista. Enquanto os outros setores demitiram 
mais ou igual a 2008, a construção civil gerou mais empregos e demitiu - proporcionalmente - menos. O 
único problema é que está faltando mão-de-obra para tocar o setor. ►► Página A2

A Associação do Coração 
Misericordioso de Jesus acaba 
de doar uma casa para uma 
família carente de Agudos. A 
família de Valdomiro e Tere
sa Rodrigues aparece como a

primeira contemplada pelo 
projeto. A entrega aconteceu 
na semana passada. A asso
ciação é liderada pela empre
sária Elza Mesquita Guerreira, 
que trabalha junto com mais

25 voluntários. O objetivo da 
Acomje é transformar ou mu
dar as condições de habitação 
de pessoas carentes e que te
nham portadores de deficiên
cias na família. ►► Página A5

A vitória da Frigol sobre o Atlético Macatuba não deixou dúvida no placar de 4x2

Frigol se classifica no Amador
A Frigol foi a Macatuba 

e venceu a equipe da casa, o 
Atlético de Macatuba por 4 a 
2 e garantiu a última vaga pa
ra a segunda fase da 2® Copa

Regional de Futebol Amador. 
O jogo aconteceu no último 
domingo no estádio Amadeu 
Artioli. As equipes MAC, Van- 
glória, Santa Luzia, Frigol, CSK

de Macatuba, Monte Mor de 
Botucatu, Palestra e Primavera/ 
Millenium também estão clas
sificadas. A tabela da nova fase 
sai hoje. ►► Página A7

TRIAGEM A Diretoria 
de Saúde de Lençóis 
Paulista deu início à 
campanha contra a 

hepatite tipo C. O 
objetivo é identificar 

pessoas portadoras da 
doença e encaminhá- 

las para tratamento 
médico. Os agentes de 
saúde vão de casa em 

casa para aplicar um 
questionário elaborado 

pelo Hospital das 
Clínicas, da Faculdade 
de Medicina da Unesp 

de Botucatu. Esse é 
o primeiro ano que 

Lençóis realiza busca 
ativa em toda a cidade.

T R Â N S I T O

Denatran 
premia 
Barra Bonita

►► Página A5

P A D R O E I R A

Imagem da 
santa visita 
Lençóis

►► Página A3
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E M P R E G O

Altos
baixos
Volume de demissões em Lençóis Paulista sobe em janeiro; 
Rocinha tranqüiliza e diz que saldo ainda é positivo em 1,4 
mil vagas no mês no Município

Kátia Sartori

Depois de terminar 2007 
como uma das cidades brasi
leiras que mais contrataram, 
Lençóis Paulista começa 2008 
com o pé no freio na geração 
de emprego. Os dados do Ca- 
ged (Cadastro Geral de Em
pregados e Desempregados), 
do Ministério do Trabalho, 
registram aumento no núme
ro de demissões. Por causa 
disso, janeiro de 2008 fechou 
com saldo de vagas menor 
do que em janeiro de 2007. 
O número retrata o balanço 
entre as contratações e demis
sões de empregados com car
teira assinada.

O mesmo aumento das 
demissões pode ser observado 
em quase todas as cidades em 
que o jornal O ECO circula. 
As exceções são Barra Bonita e 
Igaraçu do Tietê, que contrata
ram mais e demitiram menos 
em janeiro deste ano em com
paração com o mesmo perío
do de 2007.

O diretor de Desenvolvi
mento, Geração de Emprego 
e Renda de Lençóis Paulista, 
Altair Toniolo, o Rocinha, ex
plica os números e diz que a 
variação é pequena. Segundo

ele, as condições econômicas 
de Lençóis não dão margem 
para preocupação e ressalta 
que o saldo do emprego con
tinua positivo.

Em janeiro de 2007, o sal
do entre demissões e contrata
ções em Lençóis fechou positi
vo em 1.610. Este ano, janeiro 
fechou em 1.442 novas vagas 
abertas. Embora a variação se
ja pequena, o aumento nas de
missões quebra um ritmo que 
vinha crescendo desde 2003.

O número de demissões 
também aumentou em Ma- 
catuba, Areiópolis, Agudos e 
Piratininga (veja quadro). O 
Caged não possui registros so
bre Borebi.

Os setores lençoenses que 
mais demitiram foram a agro
pecuária (contratou 1.808 e 
demitiu 494 trabalhadores 
formais), o setor de serviços 
(228 demissões contra 215 
contratações), a indústria de 
transformação (165 contra
tações e 122 demissões) e o 
comércio (160 contratações e 
113 demissões).

A construção civil, que 
vem sendo destaque na ge
ração de empregos em todo 
o Brasil, não foge a regra em 
Lençóis Paulista. Enquanto os

outros setores demitiram mais 
ou igual a 2008, a construção 
civil gerou mais empregos e 
demitiu proporcionalmente 
menos. Em janeiro de 2007, 
o saldo entre contratações e 
demissões no setor foi de oi
to empregos. Em janeiro de 
2008, o saldo positivo pulou 
para 51 empregos.

BARRA E IGARAÇU
As exceções na área de cir

culação do jornal O ECO são 
Barra Bonita e Igaraçu do Tietê, 
cujo número de contratações 
foi maior em janeiro de 2008 
do que em janeiro de 2007.

Em janeiro do ano passa
do, Barra Bonita contabilizou 
saldo negativo de 13 empre
gos. No mesmo período de 
2008, o saldo entre contrata
ções e demissões foi positi
vo, 72. Em Igaraçu do Tietê a 
evolução foi de 96 empregos 
(negativo) em janeiro de 2007 
para 76 (saldo positivo) em 
janeiro de 2008, entre contra
tações e demissões.

e s t a t ís t ic a
Para medir a evolução do 

emprego, o Ministério do Tra
balho registra as contratações 
e demissões de empregados 
com carteira assinada em to
do o país. A comparação en
tre contratação e demissão 
mostra como está a econo
mia da cidade. Quanto maior 
for o saldo positivo, mais a 
produção das empresas está 
aquecida. Saldos positivos 
ou negativos próximos de ze
ro significam estabilidade na 
atividade econômica. Quan
to mais negativo for o saldo, 
mais dificuldades.

A construção civil é destaque na geração de novos empregos em todo Brasil

"2008 vai ser um ano muito bom", acredita Rocinha
Para o diretor de De

senvolvimento, Geração 
de Emprego e Renda de 
Lençóis Paulista, Altair 
Toniolo, o Rocinha, ape
sar de ter aumentado as 
demissões em janeiro, 
o saldo de empregos no 
município ainda é muito 
bom e a variação é peque
na. "Normalmente, janei
ro não é um mês muito 
bom. O início das contra
tações é agora, em feverei
ro. E como nós fechamos 
2007 com os números lá 
em cima, talvez algumas 
contratações que deve- 
riam ter acontecido em 
janeiro tenham sido an
tecipadas para dezembro. 
Eu sou otimista e não te
nho dúvida de que 2008 
vai ser um ano muito 
bom", destaca Rocinha.

Segundo Rocinha, a

SALDO DO EMPREGO

JANEIRO/2007 JANEIRO/2008
Lençóis 1.610 1.442
Agudos 92 77
Igaraçu - 96 76
Barra Bonita -13 72
Areiópolis 35 1
Piratininga 10 0
Macatuba 29 -52

Fonte: Caged/MTb

economia no município deve 
ser impulsionada pela agrope
cuária, cujas contratações para a 
safra canavieira se intensificam 
a partir de março e abril. Vale a 
mesma leitura para a prestação 
de serviços e a construção civil 
-  setor em que está sobrando 
mão-de-obra. "Tivemos difi
culdade para contratar mão-de- 
obra para as obras da diretoria", 
testemunha. Além da constru-

ção civil, Rocinha informa que 
deve continuar faltando mão- 
de-obra qualificada nas áreas 
técnicas e profissionalizantes.

Por último, o diretor adian
ta que Lençóis Paulista deve ter 
aproximadamente 400 novos 
postos de trabalho nos próxi
mos meses. Isso porque devem 
ser aprovadas pelo menos 20 
concessões de áreas no distrito 
industrial local.

Venha você também fazer 
a diferença no mundo!

9

Esta é sua grande chance!
165 jovens já  participaram !

ílDEgES
Projeto Formação de Líderes 2008

Inscrições na secretaria das
9

escolas: de 20/02 a 04/03



H A B I T A Ç Ã O
Fernanda Benedetti

Missão
diplomática
Marise vai a São Paulo para desburocratizar mutirão do 
Caju e de Alfredo Guedes junto a CDHU; "já era para ter 
começado a construir há um ano", diz prefeito

Da Redação

O prefeito José Antonio 
Marise (PSDB) e o diretor de 
Obras e Engenharia, Antonio 
Silveira Correa, passaram a 
segunda-feira em São Paulo. 
A dupla tenta resolver um pro
blema burocrático que emper
ra a construção de moradias 
para 225 famílias. É que está 
parado na CDHU (Compa
nhia de Desenvolvimento Ha
bitacional e Urbano) o pro
cesso dos mutirões de casas 
populares no loteamento vizi
nho ao Jardim do Caju e em 
Alfredo Guedes. "Já era para 
termos começado a construir 
há um ano", diz Marise. Segun
do ele, a transição de governo 
de Geraldo Alckmin para José 
Serra (ambos do PSDB), gerou 
problemas na CDHU, o que 
fez com que as ações em an
damento fossem paralisadas. 
"Eles suspenderam tudo e só 
agora estão retomando as ati
vidades", explicou o prefeito.

Marise e Silveira tinham 
reunião marcada com a equipe 
técnica da CDHU para a tarde 
de ontem. Os dois esperavam 
sair de lá com dúvidas sanadas

e com uma solução sobre a 
melhor fórmula de tirar os lo- 
teamentos do papel. O primei
ro convênio foi assinado no 
início de 2006. As casas foram 
sorteadas em agosto daquele 
ano. Ainda em 2006, a pre
feitura começou a preparar os 
dois terrenos para a construção 
das casas, mas interrompeu o 
processo quando sentiu que a 
transição de governos geraria 
problemas na CDHU.

A burocratização foi tão 
grande que a prefeitura e o go
verno do Estado tiveram que 
atualizar o convênio. O novo 
documento foi assinado no 
dia 9 de janeiro deste ano e, 
entre outras coisas, atualiza
va o valor da unidade de R$ 
13,7 mil para cerca de R$ 20 
mil. "Fizemos um estudo do 
convênio definitivo e viemos 
a São Paulo para tirar dúvidas 
sobre como implementar o 
loteamento", explicou o pre
feito. "Coisas do tipo como 
fazer a licitação para a compra 
de material e qual a melhor 
forma de contratar a empresa 
que vai trabalhar na orienta
ção dos mutuários", continua.

Os convênios liberam R$

612 mil para a construção de 
24 casas no bairro de Alfredo 
Guedes e outros R$ 5.125.500 
para a construção de 201 casas 
que vão ser erguidas em um 
terreno ao lado do Jardim do 
Caju. Nesse valor também es
tão inclusos taxas administra
tivas e recursos para a instala
ção de infra-estrutura básica, 
como guias, sarjetas, redes de 
água e esgotos e asfalto. As ca
sas têm três dormitórios, com 
valor unitário aproximado de 
R$ 20 mil.

Marise disse que o funda
mental da visita é conhecer 
a experiência da CDHU em 
novas ações de mutirão -  um 
tipo de parceria entre governo 
e comunidade que teve seu 
auge nos anos 80 -  e como 
lidar com a pesada logística 
que demanda a construção 
loteamentos desse porte. "Pre
cisamos de orientação, por 
exemplo, sobre como estocar 
o material de construção e so
bre a melhor forma de treinar 
os mutuários. Viemos pedir 
orientação da CDHU para 
não entrar em nenhuma fria", 
completa o prefeito.

Pelo sistema de mutirão, as

NOTAS POLICIAIS

O terreno que vai receber as casas no prolongamento está preparado há quase um ano

casas são construídas em par
ceria entre governo do Estado, 
a prefeitura e a comunidade. 
O governo do Estado arca com 
os custos do material de cons
trução, a prefeitura garante a 
implantação da infra-estrutura 
básica e o morador entra com 
a mão-de-obra. Até o fecha
mento desta edição, a reu
nião com a equipe técnica do 
CDHU ainda não havia aca
bado. Mas, o prefeito Marise 
já adiantava que, mesmo que 
volte de lá com as dúvidas to
das sanadas, a construção das 
casas não vai começar imedia
tamente. "Acho que em menos 
de 60 dias será impossível co
meçar a construção", finaliza.

r e l i g i ã o

Imagem de Nossa Senhora chega a 
Lençóis Paulista amanhã

A réplica da imagem de 
Nossa Senhora Aparecida, 
Padroeira do Brasil, chega 
em Lençóis Paulista ama
nhã, às 19h, e fica na cida
de até o dia 8 de março. Se
gundo o monsenhor Carlos 
José de Oliveira, pároco do 
Santuário Nossa Senhora 
da Piedade, a visita da ima
gem comemora o centená
rio da Diocese de Botucatu 
e os 50 anos da Arquidio
cese. A Diocese de Botucatu 
foi criada em 1907 pelo pa
pa Pio X e elevada à Arqui
diocese pelo Papa Pio 12, 
em 1958.

Os católicos de Lençóis 
Paulista e região estão con-

vidados a recepcionar a san
ta, a partir das 19h, no trevo 
da Disimag. Às 19h30, tem 
acolhida e missa na capela 
de São Benedito. Na quinta- 
feira 28, às 7h30, tem missa 
com a imagem na capela do 
Lar Nossa Senhora dos De
samparados. Às 15h, a mis
sa é na capela do Hospital 
Nossa Senhora da Piedade e 
às 19h30, no Santuário. Na 
sexta-feira 29, tem procis
são às 5h30, saindo do San
tuário e às 9h tem terço no 
Lar das Crianças. Ao meio- 
dia, será rezado terço na 
Casa Mãe Piedade. Às 19h, 
procissão motorizada até a 
paróquia de São José.

PROGRAMAÇÃO

»  AMANHÃ

19h -  Recepção à imagem no trevo da Disimag 
19h30 -  missa na capela de São Benedito

»  q u in t a -fe ir a

7h30 -  missa no asilo
15h -  missa na capela do hospital
19h30 -  missa no Santuário

»  s e x t a -fe ir a

5h30 -  procissão saindo do Santuário
9h -  terço no Lar das Crianças
12h -  terço na Casa Mãe Piedade
19h -  procissão motorizada até a paróquia de São José

a g r e s s ã o
Um homem de 77 anos 

foi levado para o pronto- 
socorro, vítima de lesão 
corporal. O caso aconteceu 
na sexta-feira 22, no Jardim 
Ubirama. Depois de ser 
atingido por chutes, o ho
mem caiu, quebrou o braço 
e teve que passar por cirur
gia. A vítima contou aos 
policiais que sofreu uma re
presália porque se recusou 
a ajudar uma pessoa. Uma 
testemunha teria confirma
do a história.

e n c o b e r ta
Uma motocicleta e uma 

caminhonete se envolve
ram em acidente na Vila 
Cruzeiro, no sábado 23. O 
motociclista seguia pela rua 
Paraíba no sentido bairro- 
centro, quando, no cru
zamento com a rua Ama
zonas, uma F-1000 cortou 
a frente. O motorista da 
caminhonete disse não ter 
visto a placa de pare pela 
rua Amazonas, pois estava 
encoberta por uma árvore.

p o r  a c a s o
Em outro acidente regis

trado no sábado 23, no Par
que Rondon, um motoci
clista teve ferimentos leves 
depois de colidir com um 
Vectra. O passageiro da mo
to, que também ficou feri
do, era W.A.R., de 31 anos, 
que tinha mandado de 
prisão contra si. Depois de

passar pelo pronto-socorro, 
foi levado para a cadeia.

fu r to
O proprietário de um 

ônibus Mercedes Benz, pla
cas de Barra Bonita, acionou 
a Polícia Militar de Igaraçu 
do Tietê, na madrugada da 
segunda-feira 25, depois 
que notou que seu veículo 
havia sido furtado de frente 
sua residência, na Cohab. 
Ele percebeu o furto quan
do saía para trabalhar.

fu r t o  2
Em Barra Bonita, um 

Voyage, ano 85, foi furta
do na madrugada do do
mingo 24, na rua Tomaz 
Guzzo, Vila São José. O 
proprietário notou que 
seu carro havia sido leva
do às 5h30. A Polícia Mi
litar fez patrulhamento e 
não encontrou o veículo.

CASA
Na rua Salvador de To

ledo, no Centro de Barra 
Bonita, o dono de uma 
casa acionou a Polícia Mi
litar no sábado 23, depois 
que notou que uma pes
soa não-identificada en
trou em sua casa e levou 
um celular Motorola, um 
talão de cheques, carteira 
com documentos pesso
ais, R$ 60 em dinheiro e 
um cheque no valor de 
R$ 495. Não havia sinal 
de arrombamento.



E D I T O R I A L

Sonho adiado
A burocracia é capaz mes

mo de destruir sonhos. Ou pe
lo menos de fazer muita gente 
duvidar que eles possam real
mente se tornar realidade. Por 
causa da burocracia da transi
ção de governos, 225 famílias 
lençoenses tiveram que adiar 
o sonho de ter a casa própria.

Está parado na CDHU 
(Companhia de Desenvolvi
mento Habitacional e Urba
no) o processo de construção 
de casas populares em sistema 
de mutirão no loteamento vi
zinho ao Jardim do Caju e em 
Alfredo Guedes. E o processo 
parou por causa da transição 
de poder entre o ex-governa
dor Geraldo Alckmin (PSDB) 
e José Serra (PSDB). A demo
ra é tanta que o prefeito de 
Lençóis Paulista, José Antonio 
Marise (PSDB), e o diretor de 
Obras, Antonio Silveira Cor
rêa, foram a São Paulo ontem 
tentar por um fim na novela.

A transição do governo es
tadual já completou um ano, 
tempo suficiente para fazer as 
trocas necessárias. Já o drama 
das famílias que esperam pela 
casa própria é mais antigo.

Primeiro, as pessoas so
nham com a casa própria. 
Depois têm que esperar que o

convênio seja uma possibili
dade. Sem contar as filas para 
inscrição - tem gente que per
noita -  e a agonia de esperar 
pelo sorteio. São pouco mais 
de 200 famílias beneficiadas, 
mas com certeza trata-se de 
um sonho comum a milhares 
de pessoas.

O processo todo devia ter 
sido finalizado em 2006. E 
em tese foi. O convênio foi 
assinado, as casas foram sor
teadas, a prefeitura até come
çou a mexer na área destinada 
para a construção. E o sonho 
pára por aí. O convênio teve 
que ser reafirmado de novo 
no começo deste ano, o valor 
das casas foi corrigido, mas 
nenhuma parede foi erguida.

Vale ainda lembrar que 
as casas significam uma con
dição de vida digna para al
gumas dessas famílias. Em 
Alfredo Guedes, parte das 
moradias que serão erguidas 
já tem endereço certo. Vão 
abrigar pessoas extremamen
te carentes, que estão vivendo 
sem água encanada ou sem 
energia elétrica em um prédio 
abandonado da antiga estação 
ferroviária. Mas, no Brasil, a 
burocracia ainda emperra o 
sonho de muitos brasileiros.

A R T I G O

São Tomé Futebol Clube
Cristiano Guirado

Não é segredo para os leito
res mais assíduos desse espaço 
que, na prática, sou um dos 
mais fervorosos devotos de São 
Tomé, o apóstolo que ficou co
nhecido por não acreditar na 
ressurreição de Jesus Cristo an
tes que visse e tocasse suas cha
gas. Sua desconfiança deu ori
gem à expressão "ver para crer".

Acompanho a política len- 
çoense há pelo menos oito 
anos. Desde 2005 sinto aumen
tar a freqüência de críticas e 
questionamentos para cima da 
administração do prefeito José 
Antonio Marise (PSDB). Nesse 
acompanhamento, não precisa 
ser nada inteligente para perce
ber que os ataques se acirraram 
em 2007 e tudo levava a crer 
que teríamos um 2008 trucu
lento, acompanhado por uma 
campanha eleitoral arrastada 
entre acusações e processos ju
diciais de ambos os lados.

Eis que, na volta das sessões 
legislativas da Câmara local, o 
vereador Ailton Tipó Laurin- 
do (PV), principal ícone opo
sicionista, surgiu admitindo 
exageros e dizendo que o acir
ramento dos ânimos era ruim 
para Lençóis Paulista. Menos 
de 20 dias depois, outra peça da 
oposição no xadrez eleitoral, o 
médico José Rubens Pietraróia 
(PMDB), aparece dizendo que 
o grupo oposicionista tem que 
deixar de lado o governo Marise 
e se concentrar em elaborar um 
projeto de governo alternativo 
para ser submetido à apreciação 
do eleitor.

Até então (ou melhor, a par
tir de então) está tudo perfeito, 
pelo menos no meu parco en
tendimento sobre política: a si
tuação apresenta seu candidato 
e seu plano de governo, a opo
sição apresenta seu candidato

e seu plano de governo, obvia
mente contrária -  ou pelo me
nos, diferente -  do plano apre
sentado pela situação. E a po
pulação, nas urnas, diz de qual 
mais gosta. O discurso populista 
agressivo é desnecessário e pode 
se voltar contra seu idealizador. 
Só para ilustrar, a reorganização 
administrativa da prefeitura que 
criou as funções gratificadas e a 
parceria com a Ocas (Organi
zação Cristã de Ação Social), 
foram largamente atacadas pela 
oposição até então. Um prefeito 
que for com esse discurso, teori
camente teria que arrumar um 
jeito melhor de fazer isso num 
próximo mandato. E é ai que a 
coisa pega.

O que posso interpretar des
sa súbita "tomada de consciên
cia" da oposição é que percebe
ram que atacar o prefeito Mari- 
se não resolve muito. E que o 
caminho é pensar em um plano 
de governo diferente, que consi
ga resultados iguais ou melho
res do que o plano vigente. O 
que leva a entender que ambos 
os lados vão fazer uma campa
nha esquecendo os adversários 
e tentando convencer o eleitor 
de que um projeto é melhor, ou 
mais aplicável que o outro. Sem 
discursos populistas e infunda
dos, sem ataques pessoais, sem 
murro na mesa.

Essa seria a campanha elei
toral dos meus sonhos. Mas, 
como sou devoto de São To- 
mé -  e com a vivência de quem 
vai para a cobertura da terceira 
eleição municipal -  não tenho 
qualquer receio em dizer: só 
acredito vendo. E já que falaram 
que vai ser assim, vou cobrar. 
Afinal, não me custa nada. Pelo 
contrário, sou pago para isso e 
cobrado para fazer isso.

Cristiano Guirado,
30 anos, é jornalista

O  ECO D
CNPJ: 03.433.116/0001-02 • lE: 416.043.125.113 - ME 

Editora e Jornal Folha Popular Ltda-ME
Rua Geraldo Pereira de Barros, 948, Centro 

Lençóis Paulista, SP, CEP: 18680-020

Circulação Regional: Agudos, Areiópolis, Barra Bonita, Borebi, 
Igaraçu do Tietê, Lençóis Paulista, Macatuba e Piratininga

EDITORA RESPONSÁVEL:
Conceição G iglio li Carpanezi 
M tb : 23.102

FONE/FAX: Telefone: (14) 3269-3311 
E-MAIL: oeco@ jornaloeco.com.br 
SITE: www .jorna loeco.com .br

DEPARTAMENTO COMERCIAL:
Telefone: (14) 3269-3311
e-mail: comercial@ jornaloeco.com.br

IMPRESSÃO:
JS Produções Gráficas Ltda. Bauru SP 
Fone/Fax: (14) 3227-1920.

Registrado no Cartório de Registro das 
Pessoas Jurídicas de Lençóis Paulista 
no Livro sob n° 004

O ECO é registrado conform e Lei de 
Imprensa, pelo decreto 2322 de 20 de 
maio de 1940, com registro no DIP.

Os a rtigos  assinados são de in te ira  responsabilidade de seus autores 
e não representam , necessariam ente, a o p in ião  deste jo rn a l

PREPARAÇÃO
Na tarde de ontem, os ve

readores de Lençóis Paulista 
se concentraram em prepa
rar a sessão que a Câmara 
faria à noite. Apesar da con
centração dos parlamenta
res, a reunião legislativa não 
reservava surpresas.

TRÂMITE
O prefeito José Anto- 

nio Marise (PSDB) assina 
dois dos cinco projetos que 
constavam do expediente. 
Salvo qualquer surpresa 
(como um pedido de regi
me de urgência de última 
hora, o que tem acontecido 
bastante), os documentos 
seriam encaminhados às 
comissões.

LISTA
Além dos dois projetos 

de Marise, a dupla Ailton 
Tipó Laurindo e Nardeli da 
Silva (ambos do PV), João 
Miguel Diegoli (DEM) e Ed
son Fernandes (PT) assina
vam projetos que constam 
da pauta. Destaque para o 
projeto do petista que cria a 
Ouvidoria Parlamentar. Es
se projeto foi aprovado em 
primeira votação na sema
na passada. Como recebeu 
uma emenda (do próprio 
Edson) durante a semana, 
volta para as comissões.

VERDES
Tipó e Nardeli aparece

ram com uma idéia inte
ressante. Pelo menos apa
rentemente, já que o docu
mento ainda não teve seu 
teor divulgado até o fecha
mento da edição. O proje
to da dupla cria a Política 
Municipal de Atenuação 
do Aquecimento Global. A 
tendência é que os verea
dores verdes explicassem o 
seu funcionamento duran
te essa semana.

CONHECIDO
Ainda para a sessão de 

ontem, foram renovadas as 
esperanças de que a Câmara 
de Lençóis daria andamen
to no projeto 4029/2007, 
que altera o regime disci
plinar de parte dos fun
cionários da prefeitura. O 
projeto é um dos campeões 
de trâmite nas gavetas do 
Legislativo lençoense.

EMENDADO
O 4029 deu entrada no fi

nal de junho do ano passado e 
quase desencalhou na última 
sessão. Mas o presidente Nar- 
deli da Silva colocou o docu
mento em votação integrada, 
ou seja, queria aprovar o pro
jeto em definitivo junto com 
as três emendas apresentadas 
por Ailton Tipó Laurindo. Ed
son Fernandes fez o plenário 
voltar atrás e as três emendas 
terão que ser discutidas e vota
das separadamente. Só depois 
a Câmara vota a redação final.

ANSIEDADE
Também nos bastidores 

do Legislativo, mas nem tão 
preocupado com a sessão 
que a Câmara faria na noite 
de ontem, o vereador Mano
el dos Santos Silva (PSDB), 
o Manezinho, aguardava 
ansiosamente por dois tele
fonemas. Um deles viria da 
Casa Civil, avisando da si
tuação de seu pedido para a 
liberação de R$ 200 mil para 
asfaltamento da Cecap.

REPERCUSSÃO
O segundo telefonema 

aguardado por Manezinho 
seria feito pelo deputado 
federal Antonio Carlos de 
Mendes Thame. Manezinho 
quer saber do deputado qual 
foi a reação do vice-governa- 
dor Alberto Goldman (PS
DB) ao pedido de verbas de 
R$ 150 mil para a construção 
de uma miniusina de biodie- 
sel em Lençóis Paulista, em 
parceria com a Facol (Facul
dades Orígenes Lessa).

NEGOCIAÇÃO
Em Agudos, as peças do 

jogo político se movimentam 
com velocidade. Uma disputa 
se configura entre o candida
to apoiado pelo prefeito José 
Carlos Octaviani (PMDB) e 
uma chapa formada por li
deranças oposicionistas. Os 
governistas devem ser enca
beçados pelo jovem Ewerton 
Octaviani (PMDB), sobrinho 
do atual prefeito. Ewerton 
tem acompanhado de perto 
as ações do Executivo. A se
gunda chapa deve girar em 
torno do vice-prefeito Jaime 
Caputti (PR). Desde o ano 
passado, Caputti tenta estru
turar um grupo político de 
peso na cidade.

REFORÇO
Caputti pode ter ganhado 

na semana passada um reforço 
importante, caso se candidate 
a prefeito de Agudos. Segun
do apurou a Terceira Coluna, 
o presidente do PT agudense, 
Mário Ferreira da Silva, conver
sou com integrantes da possí
vel equipe de campanha de 
Caputti. Pode estar pintando o 
primeiro acordo para compor 
a chapa para as eleições 2008.

BARULHENTO
Quem andava sumido nos 

últimos tempos e reapareceu 
foi o prefeito de Areiópolis, 
José Pio de Oliveira (PT), o 
Peixeiro. Ele foi visto no do
mingo 24 chegando ao recin
to José Oliveira Prado para 
acompanhar o campeonato 
de som automotivo. Segundo 
amigos, Peixeiro veio a Len
çóis para prestigiar o evento 
ao lado dos filhos, que são en
volvidos nos meios musicais.

AVOADO
O diretor de Desenvolvi

mento, Geração de Emprego e 
Renda da Prefeitura de Maca- 
tuba, Ângelo Antonio Lista, o 
Gelo, está farto dos acessos de 
esquecimento que há tempos 
o incomodam. Dizem que, nas 
últimas semanas, os esqueci
mentos foram tantos que Ge
lo passou a mão no telefone e 
marcou uma sessão de acupun
tura para melhorar a memória.

IRRITADO
Faz algumas semanas que 

o chefe de Gabinete do pre
feito Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB), José Aurélio Pas- 
choal, anda irritado com seus 
companheiros de trabalho. A 
bronca não tem nada a ver 
com desentendimentos pro
fissionais ou políticos entre a 
equipe de governo. O motivo 
é a sala de Zé Aurélio.

INVASÃO
O culpado da irritação 

seria o secretário Adminis
trativo, José Carlos Ferreira. 
Dizem as más línguas que, 
em um belo dia, Ferreira 
entrou na sala de Paschoal 
e resolveu mudar a disposi
ção do mobiliário. Objetivo: 
aproveitar melhor o espaço. 
Ele teria colocado a mudan
ça em prática sem avisar o 
dono da sala.

"Ainda não comprei meu 
ingresso para Facilpa, 
mas pretendo ir aos sho- 
ws de Edson & Hudson, 
Roupa Nova e Daniel. 
Também vou prestigiar a 
dupla sertaneja lençoense 
André & Matheus."

Aline Aparecida Bissoto, 
estudante.

"Não comprei meu in
gresso para a Facilpa.
Eu não gostei da pro
gramação este ano. Por 
Lençóis Paulista estar 
comemorando 150 anos 
eu esperava muito mais, 
deveriam trazer artistas 
que realmente fazem par
te da nossa cidade e que 
a comunidade conheça 
como Teodoro e Sampaio 
e Amado Batista".

Carina do Santos, 
monitora

As chuvas dos últimos dias em Lençóis Paulistas espalharam barro e lama por algumas ruas e vem provo
cando reclamação por parte dos moradores. Na rua Graúnas, na Nova Lençóis, por exemplo, quase nem 
se vê o asfalto.Os moradores dizem que caminhões com barro circulam pelo asfalto e deixam muita lama 
espalhada. As donas de casa estão irritadas e querem providências.

"Ainda não comprei os 
ingresso, vou comprar só 
no pagamento. Quero 
ir ao show do NXZero e 
se sobrar dinheiro vou a 
mais shows".
Roger Renan dos Santos,

legionário

FRASE

"Eu sou 
otimista e 
não tenho 
dúvida de 
que 2008 vai 
ser um ano 
muito bom",

Altair Toniolo, o Rocinha, 
diretor de Geração de Emprego 

e Renda de Lençóis, ao 
comentar os dados do Caged

P ARA PENSAR

"Podemos 
escolher o que 
semear, mas 
somos obrigados 
a colher aquilo 
de plantamos"

Provérbio chinês

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


b a r r a  b o n i t a

Manobra correta
Projeto de educação no trânsito da prefeitura de Barra Bonita é destaque 
nacional; resultado saiu na semana passada e foi divulgado pelo Denatran

Sandro A lponte

Barra Bonita foi desta
que na 7® edição do Prêmio 
Denatran de Educação no 
Trânsito, referente ao ano de 
2007. Dos 5.562 municípios 
que podiam participar com 
projetos deste tipo, a Barra 
estreou com pé direito e con
quistou a primeira posição.

Os autores do projeto 
"Trânsito Amigo: educação 
no trânsito não tem idade" 
são o cabo da Polícia Militar 
e autoridade de trânsito em 
Barra Bonita, Sérgio Lopes, o 
diretor do Demutran, Sérgio 
Pushetti e Celso Pavani, enge
nheiro de trânsito. "O prêmio 
coroa o trabalho que vem sen
do feito desde 2005", diz o ca
bo. O projeto foi implantado 
em 2006, o material enviado 
em meados do ano passado e 
a colocação foi anunciada no 
início desta semana.

O policial informa que 
foi surpresa a colocação. 
"Quando fomos informados 
de que iríamos receber um 
certificado, achamos que 
era aquele de participação. 
Porém, quando vimos que 
era a primeira colocação is
so nos estimulou bastante", 
comenta cabo Sérgio. "Agora 
vamos trabalhar e melhorar 
ainda mais. É um orgulho 
para todos nós do Demu
tran fazer o Denatran enxer
gar Barra Bonita e ver que a 
gente faz algo para melhorar

Certificado de primeiro lugar em prêmio do Denatran ficou com Barra Bonita

a educação no trânsito do 
município", destaca.

O projeto Trânsito Amigo 
envolveu alunos da primei
ra a quarta séries das escolas 
municipais de Barra Bonita. 
Teve distribuição de cartilhas, 
adesivos da "Família Trân
sito" e cartazes que estimu
lavam ações corretas como

usar o cinto de segurança e 
atravessar na faixa de pedes
tre. "Ações que visam, prin
cipalmente, a segurança da 
criança", afirma cabo Sérgio. 
"Inclusive foram os próprios 
alunos que deram nomes pa
ra a família que criamos do 
trânsito", diz.

O diretor de Trânsito da

cidade, Sérgio Pusheti, ficou 
surpreso com o prêmio. "To
dos os municípios do Brasil 
podiam participar do prêmio 
e para nossa alegria nós fica
mos com o primeiro lugar", 
comenta o diretor. "A gente 
sabia que nosso projeto era 
bom, mas receber o prêmio 
foi muito bom", ressalta.

a g u d o s

Associação doa casa para família carente
A Acomje (Associação do 

Coração Misericordioso de 
Jesus) acaba de doar uma ca
sa para uma família carente 
de Agudos. A família de Val- 
domiro Rodrigues e Teresa 
Rodrigues foram os primeiros 
contemplados pelo projeto. A 
entrega aconteceu na semana 
passada.

A associação é liderada 
pela empresária Elza Mesqui
ta Guerreira junto com mais 
25 voluntários. O objetivo da

Acomje é transformar ou mu
dar as condições de vida de 
moradias de pessoas carentes 
e que tenham na família por
tadores de deficiências.

Rodrigues disse estar mui
to feliz pela doação. "Jamais 
imaginaria que já nos meus 
67 anos de vida iria ganhar de 
presente um lugar para morar 
dignamente. Sei que existem 
ainda muitas pessoas carentes 
vivendo nessas condições em 
que eu vivia", avalia. A mulher

e o filho de Rodrigues são de
ficientes. O beneficiado além 
de receber casa nova também 
terá a sua disposição uma pes
soa que dará assistência no 
que for necessário.

A Acomje foi formada há 
dois anos. Antes de realizar a 
doação, foi feita uma avaliação 
sócio-econômica da família. O 
imóvel vai ficar registrado no 
nome do projeto para evitar 
que venha ser vendido futura
mente. "As famílias beneficia-

das podem ficar morando no 
imóvel o tempo que for neces
sário" afirmou a coordenadora. 
O grupo conta com o apoio de 
vários setores da comunidade 
agudense, com o Programa da 
Saúde Assistindo a Família da 
Sapsa (Sociedade Amigos dos 
Pobres de Santo Antonio) e da 
Prefeitura Municipal que for
nece a mão-de-obra nas cons
truções das casas. Quem quiser 
colaborar com o projeto pode 
ligar para (14) 3262-1992.

Varise vai ser patrono 
dos bombeiros!

Ham nego nem tudo 
que reluz é ouro e nem tu
do que balança cai! Bomba! 
Varise vai ser patrono dos 
bombeiros em Lençóis!

Se a coisa arder na cida
de chame a unidade do cor
po de bombeiros Varise que 
ele vai bombar! Vai apagar 
o fogo da moçada por lá! E 
a notícia de polícia, que um 
rapaz bateu na mulher com 
objeto cortante. É, não se
guiu o lema que em mulher 
não se bate nem com uma 
rosa. Bateu com um facão 
mesmo!

Em Bauru, uma mulher 
morreu depois de se jogar 
na frente de um ônibus cir
cular. Ela sofreu várias fra
turas pelo corpo. Aqui em 
Agudos se acontecer um ca
so deste, a pessoa vai morrer 
de tétano - tão enferrujados 
que estão os ônibus gra
tuitos! Um dia desses uma 
enfermeira pegou o ônibus 
para ir para o trabalho e ao 
descer notou que estava to
da de vermelho, foi devido 
à nuvem de ferrugem que 
sai do busão! Ela falou que 
a chamaram de dama de 
vermelho!

Dizem que motorista ao 
tentar fazer a conversão em 
uma rua começa a esterçar 
a direção uns 50 metros an
tes! E vão todos pendura
dos iguais Tarzan no cipó!

Essa é boa. Dizem que o 
prefeito Carlão estava pas
sando pela praça Tiraden- 
tes quando foi abordado 
por um rapaz que estava 
meio grogue e lhe disse: "ô 
Carlão, que beleza de pra
ça hein? Nessa você capri
chou!" Foi quando o prefei
to respondeu todo conten

te: "Essa praça meu amigo 
eu cuido como se fosse a 
menina de meus olhos" e 
o rapaz retrucou: "Então o 
Parque Pampulha e o San
ta Cândida você trata co
mo se fosse o seu...nariz!" 
haa!raaaa!

E aquele rapaz no par
que Pampulha, o Cícero 
Pernambuco, mostrando 
uma rua sem asfalto e es
buracada! Parecia o ET de 
Varginha!! O Pampulha e o 
Santa Cândida parecem que 
receberam um bombardeio 
dos carlibãs, lá só tem cra
teras!

Agudos e Lençóis são 
campeãs em ganhar os Os
car, Oscargôs, Oscaramu- 
jos! É uma lesma só!

Makatube! O prefeito 
vai urbanizar a rodovia Os- 
ny Mateus! O Coolidge não 
quer que ninguém mais co- 
lidge no local! E em Pirati- 
ninga os vereadores querem 
acabar com o recesso pa- 
ralam entar de julho! Ham 
eles vivem constantemente 
em recesso! E lá dá uma du
pla sertaneja boa: Sandro 
Bola e Zé Gordinho!

Uma sorveteria em Bo- 
rebi tem um cartaz com ca- 
nudinho ereto no meio de 
duas bolas e pingando leite 
cremoso! Escrito é do Vaca 
preta!!

Vou embora lá para o 
Bodega's ver o pessoal fa
zendo pipi on-line na Tele- 
afonica! É o turismo rural 
em expansão!

Agudos, a saúva em pri
meiro lugar! Uma ova pra 
cidade! Cada uma não fi- 
lhu! E volto a repetir que 
engraçado é cego no meio 
de um tiroteio!

l e g i s l a t i v o

Vereadores de Agudos voltam a criticar segurança pública
Na sessão legislativa de 

ontem, na Câmara de Agu
dos, os vereadores aprova
ram projetos, requerimen
tos, indicações e voltaram a 
criticar a segurança pública. 
O assunto já tinha sido o 
ponto alto das discussões na 
sessão anterior.

O primeiro projeto a ser 
votado foi de autoria do

prefeito José Carlos Octavia- 
ni (PMDB) e repassa R$ 60 
mil para a Apae (Associação 
de Pais e Amigos dos Excep
cionais), Casa do Menor Re
nascer e Lar da Criança Agu- 
dense. O segundo projeto, 
também de Octaviani, doa 
imóvel para a Legião Mirim.

O presidente da Câma
ra, Nelson Assad Ayub (PP)

e o vereador Auro Octavia- 
ni (PMDB) apresentaram 
projeto de concessão de 
título de cidadão agudense 
a Rubens Cury. Auro Octa- 
viani, ainda apresentou um 
outro projeto mudando 
nome de rua no bairro Jar
dim Europa. A Rua Madri 
passa a se chamar Luiz Pe
dro da Cunha. O vereador

Aparecido Dantas (PPS) 
pediu também a mudança 
do nome da Rua Lins, no 
Jardim Europa, para José 
Ferreira Martins. Todos os 
projetos, requerimentos e 
indicações foram aprova
dos por unanimidade.

Na tribuna, o vereador 
Altair Geraldo Gonçalves 
Barca (PMDB) fez severas

criticas ao jornal O ECO, dis
cordando da matéria pública 
na edição da última quinta- 
feira 22. O vereador disse 
que não criticou os serviços 
da Polícia Civil, mas sim da 
Polícia Militar. O vereador 
Barca chegou a sugerir uma 
carta de repúdio ao jornal e 
ao seu representante.

Já o vereador José Carlos

Donegá Morandini (PDT) 
ratificou as críticas que fez 
na última sessão e cobrou 
medidas de segurança. O 
coro de Morandini foi en
grossado por Samir Salmen 
(PDT), que defende que lei 
não é cumprida em Agudos 
e que isso é um problema 
do governo do Estado e do 
governo Federal.
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FUTSAL

Só goleada
Pitoli/Prefeitura de Lençóis derrota ALF por 8 a 1 pela Copa 
Cidade do Livro; já o AC Black bateu a USV/Pitoli por 4 a 3

Fernanda Benedetti

Da redação

Pitoli/Prefeitura de Len
çóis não teve conhecimento 
do adversário e aplicou uma 
goleada de 8 a 1 sobre a Alf 
(Associação Lençoense de 
Futsal)/ Primavera. O jogo 
aconteceu na noite do sába
do 23, no ginásio de esportes 
Antonio Lorenzetti Filho, o 
Tonicão, e a partida é válida 
pela segunda fase da 8® Copa 
Regional de Futsal Cidade do 
Livro -  150 Anos. No outro 
jogo da rodada, a AC Black 
bateu a USV/Pitoli Lençóis 
pelo placar de 4 a 3.

Os gols da Pitoli foram as
sinalados pelos jogadores Fa- 
biano, Stefan, Fábio, Ronildo 
e Elton (que marcaram duas 
vezes cada). A partida entre 
as duas agremiações foi movi
mentada. Para a maioria dos 
torcedores que compareceu ao 
ginásio do Tonicão, o resulta
do foi uma surpresa, já que a

jOGOS DE HOjE

20h -  Itapuí x Borebi
21h -  Flamenguinho 

x Pratânia
Local: Tonicão

Lance da partida em que a AC/Black venceu USV/Pitoli

Alf, que tem no comando o 
técnico Mixirica, foi terceira 
colocada na edição 2006 da 
Copa TV TEM.

Na outra partida, a AC Bla- 
ck venceu com gols de Lucia- 
no, Everton, Marcelo e Nilson 
Sobral. Os gols da USV/Pitoli 
Lençóis foram concluídos por 
Fransley, Alan e Murilo. Na 
noite de hoje tem mais roda
da. Às 20h, Itapuí joga contra 
Borebi e, no jogo de fundo, o 
Flamenguinho de Aparecidi- 
nha recebe Pratânia.

Nesta fase da competição 
as equipes se enfrentam den
tro do grupo, classificando- 
se as duas primeiras coloca
das de cada grupo para a fase 
seguinte. O grupo E tem Bo- 
rebi, Itapuí, Flamenguinho 
de Aparecidinha e Pratânia. 
O grupo F é formado pelas 
equipes USV/Pitoli Lençóis, 
AC Black, Alf (Associação 
Lençoense de Futsal) e Pi- 
toli/Prefeitura de Lençóis. A 
final da copa está marcada 
para 8 de março.

FUTEBOL

Tecnocana I 
é campeã 
do Agrícola

A Tecnocana I é a 
campeã do 1 ° Cam
peonato Agrícola de 
Futebol de Macatuba. 
Na grande final, reali
zada no domingo 24, 
no campo do Nenzão, 
a equipe enfrentou o 
Mazetto. O  jogo ter
minou em 0 a 0, mas 
como a competição era 
por pontos corridos, a 
Tecnocana I, que tinha 
16 pontos contra 13 do 
adversário, ficou com 
o título. O  Campeona
to Agrícola é realizado 
pela Secretaria de Es
portes com apoio do 
vereador José Antonio 
Tavano (PMDB), o Ze- 
ca Tavano.

O terceiro lugar fi
cou com a Agricana, 
que somou 13 pontos 
na tabela de classifica
ção. Os três primeiros 
colocados foram pre
miados com troféus e 
medalhas. O artilhei
ro do campeonato foi 
o jogador Adenilson 
Bertucci, da Tecno- 
cana I, com sete gols 
marcados. O troféu de 
melhor goleiro foi pa
ra Rafael da Silva, da 
equipe Mazetto. O I 
Campeonato Agrícola 
de Futebol teve início 
em dezembro de 2007 
e reuniu sete equipes.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

Aviso de Licitação -  Pregão n° 024/2008 -  Processo n° 047/2008
Objeto: aquisição de frutas para a merenda escolar -  Tipo: Menor preço -  
Recebimento das propostas e sessão de lances: 07 de março de 2008 às 14:00 
horas -  O edital completo encontra-se disponível no site www.lencoispaulis- 
ta.sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 
14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 25 de feverei
ro de 2008. JÚLIO ANTONIO GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

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:
Lei 3.802 de 18.02.2008....... Fixa o subsídio do Prefeito e do Vice-Prefeito
do Município de Lençóis Paulista para vigorar no exercício do mandato de 
1° de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2012 e dá outras providências.
Lei 3.803 de 20.02.2008....... Autoriza abrir crédito especial para suprir
com as despesas decorrentes da execução do convênio celebrado com o 
Ministério do Turismo.
Lei 3.804 de 20.02.2008.......Autoriza o Poder Executivo a firmar Termos de
Parceria com a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público -  OSCIP, 
Instituto Soma, para o desenvolvimento e execução de programas, projetos e 
ações no âmbito do Conselho de Desenvolvimento Regional -  CODER.
Decreto 42 de 18.02.2008............Dispõe sobre a suplementação de verbas
do orçamento vigente no valor de R$ 132.649,61.
Decreto 46 de 20.02.2008............Abre, nos termos da Lei Municipal n°
3.803 de 20.02.2008, crédito especial no valor de R$ 68.250,00 para suprir 
com as despesas decorrentes da execução do convênio celebrado com o 
Ministério do Turismo.
Portaria 116 de 21.02.2008............Designa Márcia da Silva para prestar
serviços junto ao Centro Municipal de Formação Profissional Prefeito Ide- 
val Paccola.
Portaria 118 de 21.02.2008............Concede nos termos da Lei Municipal
3.660/06, licença gestante a Eliana Pisani Arruda, Agente da Conservação 
e Limpeza.
Portaria 119 de 21.02.2008............Exonera Anete Biral da função gratifica
da de Vice-Diretora de Escola.

Lençóis Paulista, 25 de fevereiro de 2008.

Leandro Orsi Brandi 
Diretor Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Aviso de Licitação - Leilão n° 001/2008 - Processo n° 046/2008

Objeto: venda de veículos usados da Municipalidade -  Tipo: maior 
lance ou oferta -  Sessão de lances: 12 de março de 2008 às 09:00 horas
-  O edital completo encontra-se disponível no site www.lencoispaulis- 
ta.sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55 -  Lençóis Pau
lista -  Fone: 14-3269-7088/3269-7022 -  Fax: 14-3263-0040. Lençóis 
Paulista, 25 de fevereiro de 2008. JÚLIO ANTONIO GONÇALVES
- Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, notifica aos partidos políticos, 
os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, que encontra-se 
disponível no átrio de entrada da Prefeitura Municipal, a relação dos recur
sos federais recebidos no mês de Janeiro de 2.008.

Lençóis Paulista, 25 de Fevereiro de 2.008.

ADRIANO CARLOS PACCOLA 
Coordenador de Contabilidade e Tesouraria 
CRC 1SP 220.456/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, atendendo ao disposto no arti
go 16, da Lei 8.666 de 21.06.93, comunica que encontra-se afixado no átrio 
de entrada da Prefeitura relação de todas as compras efetuadas durante o 
mês de Janeiro de 2.008, bem como os montantes de cada um dos tributos 
arrecadados, os recursos recebidos e os valores de origem tributária, refe
rente ao mês de Janeiro de 2.008, conforme preceitua o artigo n° 162 da 
Constituição Federal.
Lençóis Paulista, 25 de Fevereiro de 2.008.

ADRIANO CARLOS PACCOLA 
Coordenador de Contabilidade e Tesouraria 
CRC 1SP 220.456/O-4

Publicado no jornal O Eco, no dia 26 de Fevereiro de 2008. Na página A6. Valor da publicação R$ 378,27.

IQCO

MALHA
Pela segunda rodada do 

Campeonato da Liga Bau- 
ruense de Malha, a equipe da 
UME/São João derrotou Ou- 
rinhos por 2 a 0. A partida 
aconteceu no domingo 24, 
na cancha da Vila São João. 
No domingo 2, em Bauru, a 
equipe lençoense enfrenta o 
União Independente.

COPA LENÇÓIS
Terminam na próxima 

segunda-feira, 3 de março, 
as inscrições para a 3® Copa 
Lençóis de Futebol Amador,

promovida pela Liga Lenço- 
ense de Futebol Amador. As 
inscrições podem ser feitas 
na sede da liga, que fica na 
rua Ignácio Anselmo, n° 
633, nas dependências do 
estádio municipal Archan- 
gelo Brega, o Bregão.

PROJETO
A Secretaria de Esporte 

e Lazer de Macatuba co
munica que estão abertas 
as inscrições para o Projeto 
"Esporte para Todos". Os 
interessados devem procu
rar a secretaria, das 8h às 
11h e das 13h às 16h.

MASTER
Ainda em Macatuba, 

estão abertas as inscrições 
para o Campeonato de 
Futebol de Campo, cate
goria master (acima de 39 
anos). As fichas de inscri
ção podem ser retiradas no 
ginásio de esportes Brasílio 
Artioli, das 8h às 11h e das 
13h às 16h.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo Presente Edital ficam convocados todos os membros da Diretoria e As
sociados da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 
DE MACATUBA (APAE), quites e em pleno gozo de seus direitos estatutá
rios, para participarem da Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 
primeira convocação no dia 19 de Março , de dois mil e oito, as 20 horas, na 
Avenida Coronel Virgílio Rocha, Jardim Capri, n° 7-40, na sede da APAE, a 
fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
Examinar o Relatório sobre as Atividades e Situação Financeira da As
sociação;
Eleição do Novo Conselho da Administração, Conselho Fiscal, Conselho 
Consultivo e Diretoria Executiva para o biênio 2008/2009 ;
Assuntos Gerais.

Havendo, na hora acima indicada, número legal de associados para instalação 
dos trabalhos em primeira convocação com a presença da maioria dos sócios e 
em segunda, 20(vinte) minutos depois a Assembléia será realizada, no mesmo 
dia e local com qualquer número deles, respeitando o disposto no parágrafo 2° 
do artigo 12 do estatuto da entidade .
Os sócios, quites com suas mensalidades e em pleno gozo de seus direitos es
tatutários interessados em participar da eleição deverão apresentar Chapa até 
as 16 horas, do dia 17 de Março de 2008, na Secretaria da ASSOCIAÇÃO DE 
PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACATUBA -.(APAE).

Macatuba, 22 de Fevereiro de 2008.

MARIA LUCILLA NUNES GOUVEIA 
Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PIRATININGA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Conforme disciplina o art. 9°, §4° da Lei Complementar n° 101 de 04/05/2000, 
convidamos a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de 
Piratininga, bem como toda a população, para participar da Audiência Pública 
para demonstrar e avaliar o cumprimento de Metas fiscais do 3° quadrimestre 
de 2007, a realizar-se no dia 29/02/2008 as 15hs00min, no Plenário da Câmara 
Municipal de Piratininga.

SILVIA MENDES SOARES 
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES

TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL 17-2008, PREGÃO 13-2008, PROC. 35-2008, OBJETO: 
aquisição MATERIAL ESCOLAR, pelo menor preço por item. A Prefeitura de Macatuba torna público 
que o edital em referência sofreu alterações, da seguinte forma: No ANEXO I -  Proposta Comercial e 
ANEXO II -  Termo de Referência -  No ITEM 238 ONDE SE LÊ: 70 -  pct -  Apontador para Lápis 
Jumbo, LEIA-SE: 70 -  UNIDADES -  Apontador para Lápis Jumbo. No ITEM 07 ONDE SE LÊ: 
Pacotes com 20 Cadernos brochura 1/4 caligrafia, 48 fls, formato 202x140 mm, LEIA-SE: Pacotes com 
20 Cadernos brochura 1/4 caligrafia, 40 fls, formato 202x140 mm. Ficam inalteradas as demais cláusulas 
do edital. A data para entrega e abertura dos envelopes fica mantida para o dia 28 de fevereiro de 2008 
as 08:30 hs, tendo em vista que inquestionavelmente a alteração não afetará a formulação da proposta. 
O edital em inteiro teor, com as alterações introduzidas, estará à disposição dos interessados, de 2̂  à 6̂  
feira, das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:30 horas, na rua Nove de Julho, 15-20, centro -  Macatuba -  SP, 
ou pelo Portal www.macatuba.sp.gov.br/pmm. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço 
acima ou pelo telefone (14) 3298-9854.
Macatuba, 25 de fevereiro de 2.008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR - Prefeito Municipal.

Destilaria João de Barro Ltda-ME, torna público que recebeu da Cetesb, a 
Licença de Operação Renovável n° 7002651 para Fabricação de Aguardente 
de Cana-de-açúcar, sito à Fazenda Córrego Vermelho, s/n° - Alfredo Guedes, 
Lençóis Paulista/SP.

grátis!
Nome: RG:
Cidade: Fone:
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

http://www.lencoispaulis-ta.sp.gov.br
http://www.lencoispaulis-ta.sp.gov.br
http://www.lencoispaulis-ta.sp.gov.br
http://www.lencoispaulis-ta.sp.gov.br
http://www.macatuba.sp.gov.br/pmm


A M A D O R
Fernanda Benedetti

Vaga
garantida
Frigol vence o Atlético de Macatuba e 
fica com a última vaga para a segunda 
fase da 2  ̂ Copa Regional de Futebol 
Amador; partida aconteceu no domingo 
23, no estádio Amadeu Artioli

Da redação

A Frigol fez a lição fora de 
casa. Venceu o Atlético de Ma
catuba, na casa do adversário, 
em partida realizada no do
mingo 23, e ficou com a úl
tima vaga para a segunda fase 
da 2® Copa Regional de Fute
bol Amador de Macatuba. Sob 
o comando do técnico Plínio 
Planas, a Frigol conseguiu a 
vitória na goleada de 4 a 2.

Além da Frigol, estão na 
fase seguinte outras sete equi
pes. Os classificados foram 
divididos em dois grupos. 
Na chave E tem MAC (Maca
tuba Atlético Clube), Vangló- 
ria, Santa Luzia e Frigol. Já o 
grupo F é formado por CSK 
de Macatuba, Monte Mor de 
Botucatu, Palestra e Primave- 
ra/Millenium. Nesta fase, as 
equipes jogam entre si, dentro 
do grupo, e vão para as semi
finais as duas melhores colo
cadas em cada chave. A tabela 
de jogos será divulgada hoje

pela Secretaria de Esportes, 
responsável pela competição.

A partida decisiva começou 
movimentada e a Frigol desde 
o início se mostrou bastante 
ofensiva. O palco do con
fronto foi o estádio Amadeu 
Artioli. Apesar do entusiasmo 
da Frigol, quem saiu na frente 
foi o Atlético. Logo aos 4 mi
nutos da etapa inicial, o joga
dor Alexandre driblou vários 
adversários, incluindo o go
leiro, e marcou um golaço. 
Sete minutos depois, de tanto 
pressionar, a Frigol chegou ao 
gol de empate com Juliano, 
em cobrança de pênalti. Aos 
39 minutos, Antunes virou o 
marcador para a Frigol, dan
do números finais ao primei
ro tempo. Na segunda etapa, 
a Frigol voltou a campo com 
a mesma motivação e, aos 
13 minutos, Branquinho au
mentou. Dois minutos de
pois, Alexandre concluiu o 
segundo gol da equipe maca- 
tubense. Mesmo após ter so

A Frigol goleou o Atlético por 4 a 2 e se classificou para a próxima fase do Campeonato Amador de Macatuba

frido o segundo gol, a Frigol 
continuou atacando e, aos 22 
minutos, novamente Bran- 
quinho conferiu o quarto gol 
da equipe.

Ainda no estádio Amadeu 
Artioli, Palestra e Santa Lu
zia ficaram no empate em 1 
a 1. José Carlos marcou pa
ra o Palestra aos 11 minutos 
e Ernandes empatou para a 
Santa Luzia aos 34 do primei
ro tempo. Areiópolis goleou 
Vanglória pelo placar de 4 a 1. 
O único gol da Vanglória foi 
assinalado aos 48 minutos da 
primeira etapa pelo jogador 
Cristiano. Todos os gols de

Areiópolis foram marcados 
no segundo tempo pelos jo
gadores Júlio César (16), Cé
sar de Souza (40 e 49) e Josias 
Zeferino (aos 50 minutos). 
No outro jogo da rodada, o 
União Cajuense bateu o Li- 
verpool por 2 a 1. Dario abriu 
o placar para o Liverpool aos 
36 minutos do primeiro tem
po. Aos 7 minutos do segun
do tempo, Ronaldo Fernan
des empatou para o União 
Cajuense e aos 45 minutos 
o jogador Nivaldo garantiu a 
virada. Este foi o único jogo 
realizado no Centro de Lazer 
do Trabalhador.

LOUCOS 
POR FUTEBOL

“Apesar do Palmeiras 
não ganhar nenhum tí
tulo há algum tempo, o 
bom palmeirense nunca 
desiste e ainda tem fé 
de que este ano vai".

Ana Paula Pini, 
estudante
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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  c la ss ic , você 
•irá concorrer a vários prêmiOS, confira!

1 Micro-computador; 3 Vale-compras no valor de 
R$ 1.000,00;1 Câmera digital; 5 Celulares; 2 Viagens para o 

Hopi-Hari (com acompanhante); 2 Viagens para Termas dos Laranjais I 
(com acompanhante); 1 Book Fotográfico e 1 Curso de Beleza

[ç íiintia

DiAS!
Sorteio ao vivo no dia 29 de fevereiro de 2008, da 11h às 12h, 

no programa Liga Liga da rádio Hot 107.

O ECO

http://www.jornaloeco.com.br


Laja I E  Laja 2:
' B i ju ter ia ,  Balsas e a cE ssar ias :  

‘'R. Dr. A ntania  TadEsca, IBI 
Av. 25  da J a n e i r a ,  48B

Laja B: 
A rm a r in h o  e peças  

 ̂ pa ra  m ontagem :
y-=^RÇDr. Antonio TadascD, 182 

Paulista'-

Rodízio todas as quintas

DISK PIZZA
0204
2620

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

AV. BRASIL, 722 - LENÇÓIS PAULISTA

Auto Elétrica Rogério
Serviços Elétricos em Geraldo

Agora também com caminhão tanque 

Limpeza de Fossas 
Caixa de Contenção 
Tanques Industriais

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

F. (14 ) 3263  4987 /  (14 ) 8 1 3 1 3 5 5 0


