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Aberta conta 
bancária para 
construção 
do teatro

Está aberta a conta para a 
captação de recursos para a 
construção do teatro em Len
çóis Paulista. A intenção da 
administração é conseguir a 
cota prevista pela Lei Roua- 
net -  20% do valor total da 
obra, cerca de R$ 420 mil -  
o quanto antes, para poder 
movimentar os recursos arre
cadados e acelerar a constru
ção. A construção do prédio 
principal está orçada em R$ 
2,1 milhões. Independente 
das doações, a prefeitura se 
prepara para iniciar a cons
trução do teatro com cerca 
de R$ 400 mil previstos pa
ra esse fim no orçamento de 
2008. O processo de licitação 
já está aberto. ►► Página A6

Pão sobe 20%
Produtos à base de trigo tiveram alta; aumento é causado por crise na Argentina

O pão -  item praticamente 
indispensável na mesa do bra
sileiro -  está em média 20% 
mais caro desde o mês passa
do. A previsão é de que o preço

suba ainda mais nas próximas 
semanas. Em algumas cidades 
o aumento já vem sendo pra
ticado há 15 dias. Em Lençóis 
Paulista, o quilo do pão pas

sou de R$ 5,50 para R$ 6,10 
em algumas padarias. Em Ma- 
catuba e Agudos, o preço do 
pão sobe a partir de hoje. Os 
empresários do setor justifi

cam que estão apenas repas
sando a despesa para o con
sumidor. O trigo subiu muito 
nos últimos meses e a previsão 
é de mais alta. ►► Página A3

Vereadores 
suspendem  
sessão e vão 
para Santos

Não teve sessão na 
manhã de ontem na 
Câmara de Agudos. A 
reunião parlamentar foi 
cancelada porque seis 
dos nove vereadores via
jaram para Santos para 
participar do 52° Con
gresso Estadual de Muni
cípios. A viagem foi cus
teada com dinheiro da 
Câmara. O prefeito José 
Carlos Octaviani tam
bém deveria se juntar ao 
grupo. O vereador Apare
cido Dantas (PPS) viajou 
para Santos, mas deixou 
um bilhete endereçado 
à reportagem do jornal 
O ECO . ►► Página A5

COPA LENÇÓIS M ELH OR ES

Lance da partida entre Atitude (branco) e MAC/Graf-Set; único empate da rodada de domingo

Três times estão na segunda fase
Três equipes já garantiram 

vaga na segunda fase da Copa 
Lençóis de Futebol Amador. 
Alfredo Guedes, Palestra e Du- 
ratex venceram seus adversá
rios por uma diferença de três 
gols na rodada de domingo 29 
e eliminaram a necessidade do 
jogo de volta. A competição

INCÊNDIO

Duas casas 
pegam fogo

Um incêndio destruiu uma 
casa em Agudos, no domingo 
30. Em Lençóis Paulista, um mo
rador da Cecap tentou incendiar 
sua residência. ►► Página A3

faz parte das comemorações 
pelo aniversário de 150 anos 
do município. Alfredo Guedes 
venceu o Botafogo por 3x0. O 
Palestra goleou o Nações por 
6x2 e a Duratex atropelou a 
Prata, vencendo por 8x0. O 
único empate da agenda acon
teceu no jogo entre Atitude e

MAC/Graf-Set, que ficaram no 
1x1. Outros dois jogos estão 
previstos pela primeira fase: a 
Frigol encara o Cruzeirinho e 
o Grêmio da Vila pega a Tri- 
vial/Hábil. Ambas as partidas 
devem acontecer no domingo 
6, no estádio Archângelo Bre- 
ga, o Bregão. ►► Página A2
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Noaberto mata 
mosquito da dengue.

Olha que até no 
brasão de Borebi tem 
a propaganda do ex- 

prefeito. Tem uma 
vaca desenhada. E a 

oposição acha a que é 
concorrência desleal! 

Para qualquer lado que 
você olhe em Borebi só 

se vê Vaca!
►► Página A5

Troféus da festa já estão prontos
Estão prontos os troféus 

que serão entregues aos 
Melhores 2007, em festa na 
noite do dia 12 de abril, no 
Clube Marimbondo. Des
ta vez, a inspiração para a 
criação da artista plástica

Cássia Rando foi o bandei
rante Francisco Alves Pe
reira, considerado um dos 
bandeirantes desbravado
res do território de Lençóis 
Paulista. O jornal também 
apresenta hoje mais um ho

menageado. O empresário 
João Carlos Lorenzetti fica 
com o troféu Comunicação 
pelo trabalho na direção de 
duas rádios -  uma emissora 
AM e outra FM -  e também 
de um jornal. ►► Página A7
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Chuva
de

Alfredo Guedes, Palestra e Duratex vencem com larga 
vantagem e se garantem na segunda fase da Copa Lençóis 
de Futebol Amador sem precisar do jogo de volta

Da redação

As equipes de Alfredo Gue
des, Palestra e Duratex vence
ram seus adversários por uma 
diferença de três gols na roda
da de domingo 29 e já estão na 
segunda fase da Copa Lençóis, 
sem necessidade do jogo de 
volta. A competição - que faz 
parte das comemorações pelos 
150 anos de Lençóis - é pro
movida pela Liga Lençoense de 
Futebol Amador.

Jogando na manhã de do
mingo, em Alfredo Guedes, a 
equipe da casa bateu o Botafo
go pelo placar de 3 a 0. Marino 
abriu o placar aos 36 minutos da 
etapa inicial. Já no segundo tem
po, os gols da equipe de Alfredo

Guedes foram assinalados pelos 
jogadores Josias aos 17 minutos 
e César, aos 38 minutos.

Também em Alfredo Gue
des, o Palestra carimbou pas
saporte para a próxima fase ao 
golear a Nações por 6 a 2. Na 
manhã de domingo, no estádio 
municipal Archangelo Brega, o 
Bregão, outra goleada: a Dura- 
tex derrotou a Prata por 8 a 0. 
Logo aos 13 minutos, Cristia- 
no marcou o primeiro gol da 
Duratex. Um minuto depois, 
Fabiano conferiu o segundo e, 
novamente, Fabiano aumentou 
aos 15 minutos. O primeiro 
tempo terminou com a Dura- 
tex em vantagem no placar de 3 
a 0. Na etapa final os jogadores 
vieram a campo com o mesmo

apetite do primeiro tempo e 
marcaram mais cinco gols. Aos 
10 minutos, com Elton, aos 13 
com Éderson, e, aos 35 e 39 mi
nutos, com Fabiano, o destaque 
da partida com quatro gols. O 
último foi assinalado por Dê- 
nis, aos 43 minutos.

No último jogo da manhã 
no Bregão, Atitude e MAC/Graf- 
Set ficaram no empate em 1 a 
1. Aos 15 minutos do primeiro 
tempo, Rodrigo abriu o marca
dor para a Atitude e, Adriano, 
aos 30 minutos, empatou para 
o MAC/Graf-Set.

No próximo domingo 6, 
no Bregão, às 8h45, a Frigol jo
ga contra o Cruzeirinho e, na 
partida de fundo, o Grêmio da 
Vila recebe a Trivial/Hábil.

A partida entre Atitude e 
MAC/ Graf-Set, realizada 
no Bregão, foi a única 
que ficou no empate

COPA TV  TEM

UME/Elétrica Pittoli passa de fase
A equipe da UME/Elé- 

trica Pittoli, do bairro rural 
de Alfredo Guedes, perdeu 
para Agudos por 6 a 5, em 
partida válida pela 10® edi
ção da Copa TV TEM de 
Futsal. O jogo aconteceu no 
ginásio Antonio Lorenzetti 
Filho, o Tonicão, na sexta-

feira 28. As duas equipes 
estão na segunda fase da 
competição. UME/Elétrica 
Pittoli termina com a segun
da colocação no grupo 13. 
Na segunda fase, dividem a 
chave as representações de 
Barra Bonita e Bariri.

Ainda na rodada de sex-

ta-feira, no Tonicão, Barra 
Bonita bateu Santo Antonio 
da Estiva por 6 a 3. A equi
pe da Vitoriana derrotou a 
agremiação de Pardinho pe
lo placar de 5 a 3.

A UME/Lençóis também 
está na segunda fase da co
pa e terá como adversários

Cabrália Paulista e Tarumã. 
Agudos vai enfrentar Lins e 
Chavante na segunda etapa. 
Borebi, que também se clas
sificou, divide grupo comVi- 
toriana e Boracéia. A data e 
local dos jogos ainda não 
foram anunciados pela or
ganização do evento.

M A C A T U B A

CSK é primeiro finalista do Am ador
A equipe do CSK de Ma- 

catuba é a primeira finalista 
da 2® Copa Regional de Fu
tebol Amador de Macatuba, 
promovida pela Secretaria de 
Esportes e Lazer de Macatuba. 
Na manhã de domingo 29, no 
estádio municipal Amadeu Ar- 
tioli, o time da casa venceu a 
Frigol, a atual campeã da com
petição, pelo placar de 2 a 0.

As duas equipes fizeram 
uma partida equilibrada. A 
melhor chance de gol da Fri- 
gol aconteceu aos 41 minutos 
da primeira etapa, quando 
o meia Valdir cabeceou forte 
exigindo uma bela defesa do 
goleiro Francisco . Em seguida 
numa falha da zaga, o atacan
te Alex do CSK matou a bola 
no peito e chutou no canto do 
goleiro Adilson, fazendo 1 a 0 
para a equipe da casa.

Na etapa final, a zaga do 
CSK se fechou atrás, não dan
do chances para a Frigol. A 
melhor chance real de gol da 
equipe lençoense saiu aos 22 
minutos, quando o meia Val
dir acertou uma bela bicicleta 
na trave. Aos 25 minutos em

CSK venceu Frigol por 2 a 0 e já está na final

contra-ataque rápido, o cen
troavante Evandro do CSK foi 
derrubado dentro da área pelo 
zagueiro Carlão que acabara 
de entrar em campo. Na co
brança o jogador Gildo con
feriu o segundo gol que deu 
a vitória e a classificação para 
final ao CSK.

Na outra semifinal, o Pri- 
mavera/Millenium venceu a

Vanglória de Pederneiras por 
WO. A equipe pederneirense 
chegou 15 minutos atrasada 
ao jogo. Alegando problemas 
mecânicos no ônibus que 
transportava os atletas, o pre
sidente do clube, José Carlos 
Pegatin, avisou que iria recor
rer da decisão e tentar marcar 
uma nova data para o jogo. 
"Tenho documentos, como

Boletim de Ocorrência e nota 
fiscal do conserto do veículo 
que provam que o nosso ôni
bus teve problemas mecâni
cos. Até levei jogadores com 
uma caminhonete, mas quan
do cheguei ao estádio, o time 
adversário já não estava mais 
em campo", completou.

Para o presidente do 
Primavera, Ismael de Assis 
Carlos,o Formigão, sua equipe 
já está na final. "Minha equipe 
estava em campo no horário 
marcado, esperamos o tempo 
de tolerância, eles não com
pareceram e fomos embora. 
Estamos nos preparando para 
a final, mas, se eles têm docu
mentação que consiga reverter 
a situação, que apresentem e, 
cabe a comissão disciplinar de 
resolver o caso", completou.

Até o fechamento da edi
ção, a equipe da Vanglória ain
da não havia apresentado o 
recurso. O prazo para recurso 
termina na tarde de hoje. Caso 
a comissão disciplinar receba 
o recurso, o presidente da co
missão tem até a quarta-feira 
para decidir o caso.

m a r im b o n d o
Pelo Campeonato de 

Futebol Society do CEM 
(Clube Esportivo Marim
bondo), categoria sênior 
B (nascidos entre 29 e 41 
anos), o Botafogo bateu o 
Vasco da Gama pelo placar 
de 9 a 7. Os gols do Bota
fogo foram marcados por 
Marcos Alemão (4) e Celsi- 
nho Martins (5). Reginaldo, 
Jef, Caverna, Américo e Mu
rilo que concluiu três vezes 
diminuíram para o Vasco. 
No outro jogo da rodada, 
o Internacional venceu o 
Grêmio por 5 a 4. Os gols 
do Inter foram assinalados 
por Marino, Francis (2), 
Gildo (2). Altair, Marqui- 
nhos, Rodolfo e Silvinho 
Paccola descontaram para o 
Grêmio. No domingo 6, às 
8h45, o Flamengo encara o 
Fluminense e, na seqüência, 
o Cruzeiro pega o Goiás.

m a r im b o n d o  2
Ontem haveria rodada 

pelo Campeonato de Fu
tebol Society do CEM, ca-

tegoria máster (42 anos) 
No primeiro jogo, o líder 
Guarani enfrentaria o Co- 
rinthians e, na partida de 
fundo, o Palmeiras pegaria 
a Ponte Preta. Até o fecha
mento da edição as partidas 
não haviam terminado.

MALHA
Na manhã de domin

go 30, a equipe de malha 
da UME/São João dispu
tou partida amistosa con
tra a agremiação de Itapuí. 
O jogo terminou em 2 a 0 
Itapuí. No próximo domin
go 6, às 10h, na cancha de 
malha da vila São João, a 
equipe lençoense recebe a 
representação de São Ma
nuel. O jogo é válido pela 
Liga Bauruense de Malha.

FUTSAL
Em partida válida pelos 

Joguinhos da Juventude, na 
manhã de sábado 29, em 
Bauru, a equipe masculina 
de futsal sub18 de Lençóis 
perdeu para Macatuba pelo 
placar de 3 a 2.

LOUCOS 
POR FUTEBOL

"Corintiano sou desde 
criança. Fico triste 
quando o timão perde 
para o Palmeiras.
Mas sou louco por ti 
Corinthians".
Selmo José de Matos, 
motorista

COM AS LAMPADAS
FLUORESCENTE
COMPACTA

A MARCA DA QUALIDADE

SA N T^LA R A
^  Materiais Elétricos

BOM ATENDIMENTO -  RAPIDEZ NA ENTREGA -  EXCELENTES PREÇOS -  QUALIDADE -  VARIEDADE 
Fones:14. 3263-1057 ou 3269-7777
Loja 1: Avenida Brasil, 583 - Centro - Lençóis Pta.
Loja 2: Rod. Osny Matheus, Km 112 - Lençóis Pta.
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a l i m e n t a ç ã o

Pão de cada dia
Crise na Argentina eleva preço do trigo e brasileiros pagam a conta: pão francês 
sofre reajuste médio de 20% e tendência é de mais alta nas próximas semanas

NOTAS POLICIAIS

Fernanda Benedetti

Da Redação

O pão nosso de cada dia 
está chegando mais caro pa
ra o consumidor e a previsão 
é de que o preço suba ainda 
mais nas próximas semanas, 
impulsionado pela alta do tri
go. Em algumas panificadoras 
e padarias de Lençóis Paulis
ta, o preço do quilo do pão 
já sofreu reajuste de 20%, em 
média. Em outros estabeleci
mentos, o preço do pão tem 
data subir: hoje. Os empresá
rios dizem que estão apenas 
repassando o aumento na 
despesa, já que o trigo subiu 
bastante nos últimos meses.

Em Lençóis Paulista, o 
quilo do pão francês há 15 
dias custava em média R$ 
5,50. Agora é comercializa
do por até R$ 6,10. É um dos 
maiores valores encontrados 
na região. Em Barra Bonita, o 
reajuste também já aconteceu 
e o quilo do pão francês pas
sou de R$ 4,90 para R$ 5,90. 
Já as padarias de Macatuba e 
Agudos programaram o au
mento para hoje. Em Agudos, 
o quilo do pão custava R$ 
3,80 até ontem na maioria 
dos estabelecimentos. Agora 
vale R$ 5. Em Macatuba, o 
quilo do pão francês passou 
de R$ 4,50 para R$ 5,50.

O aumento já fez alguns 
consumidores sentirem no 
bolso. Maria Aparecida Alves 
Capucho disse que não vai 
deixar de comprar pão, mas 
vai ter que fazer um controle 
maior. "No fim a gente acaba 
comprando, mas antes nós 
comprávamos uma quantida
de maior, agora tem que ser 
mais controlado", ensina. Já

a p r e e n s ã o
A Polícia Militar de Len

çóis Paulista apreendeu uma 
pequena quantidade de co
caína dentro de um veículo, 
na avenida dos Estudantes, 
próximo ao fórum. A droga 
estava escondida no assoa
lho do banco do motorista 
e foi encontrada durante 
patrulhamento de rotina. 
No carro, estavam seis pes
soas, entre eles um adoles
cente e uma criança. Todos 
acabaram liberados. Os me
nores foram encaminhados 
ao Conselho Tutelar.

r o u b o
Uma mulher teve a bolsa 

roubada por dois homens 
na vila Malvina, próximo 
à garagem da Prefeitura de 
Agudos. O roubo aconteceu

no dia 29, por voltas 22h. Os 
ladrões fingiram estar arma
dos para que a mulher entre
gasse seus pertences. A bolsa 
foi encontrada perto do local 
do roubo. Faltava o celular e 
uma quantia em dinheiro.

c o m é r c io
Agudos teve dois furtos 

no final de semana. No sá
bado 29, o dono de uma 
oficina mecânica, na vila 
Vienense, chegou para tra
balhar e notou que seu es
tabelecimento apresentava 
sinais de arrombamento. Os 
ladrões levaram um tacógra- 
fo e um aparelho de som. O 
segundo furto foi registrado 
ontem, em uma loja no cen
tro de Agudos. Foram leva
dos um computador e vários 
baldes de plástico.

FOGO

Lençóis e Agudos registram incêndios

Por causa de problemas externos, pão francês teve alta de até 20% nas padarias da região

para a consumidora Jaqueline 
Salles, o aumento não deve fa
zer muita diferença, já que ela 
não compra o pão todos os 
dias. "Para quem compra to
dos os dias deve pesar", diz.

Os empresários do setor 
justificam que estão apenas 
repassando a despesa para o 
consumidor. O trigo subiu 
muito nos últimos meses e a 
previsão é de mais alta. "Há 
um ano a saca podia ser en
contrada no mercado por R$ 
20. Hoje está cotada em R$ 38, 
com tendência de aumento", 
informa Fausto Benedito Mo- 
rales, proprietário das pada

rias Trigal, em Lençóis Paulis
ta. Morales diz ainda que pre
ço do pão só não subiu antes 
porque parte do aumento foi 
absorvido pelos comerciantes. 
Agora, segundo ele, não havia 
como não praticar o reajuste.

Carlos Salve, proprietário 
da Padaria Pão, Doces e Cia, 
em Barra Bonita, aumentou 
o quilo do pão francês em 
um real. "Desde que a venda 
passou de unidade para quilo 
nunca mais tinha aumentado 
meu preço. Só que agora a fa
rinha subiu muito. Eu pagava 
R$ 58 o saco e agora pago R$ 
87. Não dava mais para segu

rar", justifica o comerciante. 
"É duro repassar o aumento 
para o consumidor, mas fazer 
o quê? Os aumentos estão sen
do de 20% a 30% e eu aumen
tei o mínimo possível", garan
te. Ele acredita que o aumento 
não vai refletir na diminuição 
do consumo do pão francês. 
"É um hábito do brasileiro co
mer o pãozinho e para quem 
come apenas um por dia, o 
aumento não vai representar 
muita diferença", comenta.

Um incêndio que des
truiu totalmente uma casa no 
jardim Europa, em Agudos, 
pode ter sido provocado por 
briga de casal. O incêndio 
aconteceu por volta das 14h 
de domingo e foi preciso o 
deslocamento uma unidade 
do Corpo de Bombeiros de 
Bauru e um caminhão pipa 
da prefeitura para conter as 
chamas. Ninguém se feriu.

M.F., moradora na casa 
incendiada, informou ter bri
gado com o marido, e por 
isso saiu levando os filhos. 
Quando voltou, o imóvel já 
tinha sido consumido pelo 
fogo. Segundo declarações de 
vizinhos, o marido teria sido

o último a deixar a casa. A 
polícia investiga como o fogo 
começou.

Em Lençóis Paulista, tam
bém foi registrado um incên
dio no domingo 30. Uma ca
sa localizada na rua Francisco 
Marins, Cecap, pegou fogo 
por volta das 22h.. M.A.S., 
morador da residência, assu
miu a autoria do incêndio. 
Ele disse ter feito uso de be
bida alcoólica e ateado fogo 
em tudo por conta própria. 
Um vizinho viu e acionou 
a Polícia Militar. As brigadas 
de incêndio da Lwart e da 
prefeitura foram acionadas e 
controlaram rapidamente as 
chamas. Não houve vítimas.

Cenário externo motivou alta
Vários fatores impulsio

naram a alta do trigo. Entre 
eles estão o aumento do con
sumo em países asiáticos, 
queda na produção e princi
palmente o reflexo de protes
tos contra os aumentos dos 
impostos de exportação na 
Argentina. Os produtores se
guraram o trigo e a escassez 
provocou a alta. A Argentina 
é um dos maiores fornecedo
res de trigo para o Brasil.

"Só para se ter uma idéia, o

preço do grão no mês de abril 
subiu três vezes. No começo 
do mês, a saca era cotada a 
R$ 35, depois foi para R$ 38 
e agora está sendo negociado 
por R$ 45 e pode aumentar 
ainda mais agora em abril", 
explica André Bergamin, ge
rente regional de vendas de 
uma empresa que negocia o 
grão. Ainda segundo ele, os 
Estados Unidos, que também 
têm uma importante fatia do 
mercado brasileiro, já expor-

taram praticamente todo o 
contingente de grãos previstos 
para o Brasil neste ano.

Bergamin ressalta tam
bém que o preço do grão de 
trigo só deve começar a cair 
em setembro, que é quando 
o produto produzido aqui 
no país vai estar pronto para 
chegar ao mercado interno. 
Salles também afirmou que 
os preços nas padarias só de
vem começar a reduzir daqui 
nove ou dez meses.

E.A.S. DESCASCAMENTO DE 
MADEIRAS LTDA EPP, torna 
público que requereu na CETESB 
a Licença Previa e Instalação para 
Prestação de Serviços de Tornea
ria e Solda ,à Rua Ernesto Caccio- 
lari, 159 - Distrito Industrial Luiz 
Trecenti Lençóis Paulista/SP.

COMUNICADO DE EXTRAVIO
VALDINEI PIRES CARDOSO - ME, com endereço nesta cidade de Lençóis 
Paulista, estado de São Paulo, à Av. Estados Unidos, 289 -  Jd Das Nações, 
devidamente matriculado no CNPJ sob n° 09.095.986/0001-03 e Inscrição Es
tadual n° 416.120.040.133, comunica o extravio dos documentos fiscais, Nota 
Fiscal De Venda a Consumidor Serie D-1 do n° 163, 164, 165 e 319 não se 
responsabilizando pelo uso indevido.
Lençóis Paulista, 26 de Março de 2.008.

DIRETORIA DE ENSINO 
DE BAURU

E.E. DR. PAULO ZILLO 
LICITAÇÃO DE CANTINA 

ESCOLAR

A Diretoria Executiva da Associação 
de Pais e Mestres da E.E. Dr. Pau
lo Zillo, Lençóis Paulista, SP, sita à 
rua 13 de Maio, n°. 509, em Lençóis 
Paulista, SP, torna pública a abertura 
do Processo de Licitação para admi
nistração dos serviços de Cantina 
Escolar da referida escola, e comuni
ca aos interessados que as instruções 
deverão ser retiradas no endereço 
acima no período de 07/04/2008 a 
1 1 /04/2008, no horário das 8 às 18 
horas, mediante a comprovação de 
R$26,60 (vinte e seis reais e ses
senta centavos), correspondente 
a 02 (duas) Ufesp’s, em nome da 
APM, junto à Nossa Caixa-Nosso 
Banco, agência 0187-2, conta n°. 04
000681-1, em Lençóis Paulista, sem 
devolução. As propostas deverão ser 
encaminhadas em envelope lacrado 
para o endereço da escola até o dia 
14/04/2008, às 18 horas. A abertura 
dos envelopes será realizada em ses
são pública no dia 16/04/2008, às 18 
horas, nas dependências da escola, 
pela Comissão Julgadora designada 
pelo Diretor Executivo da APM.

Lençóis Paulista, 27 de março de 
2008.

Diretor Executivo: Solange Re- 
pik Jordão

®  Q s a i i E c d t o  a a t e  r a
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 ̂ a 5 de abril

perto de você.

Para mais informações acesse:

www.sinalaberto.com.br
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E D I T O R I A L

Pão salgado
O brasileiro teve boas e 

más notícias no mês de mar
ço. As boas novas dizem res
peito ao reajuste do salário 
mínimo, que passou de R$ 
380 para R$ 415, equivalente 
a pouco mais de 9% de cor
reção. No Estado de São Pau
lo, o mínimo é de R$ 450. A 
má notícia é que um produto 
sempre presente na mesa, o 
pãozinho, sofreu um aumen
to que em alguns lugares foi 
superior a 20%, embora mui
to pouco tenha sido falado 
sobre o assunto. Vale lembrar 
que o aumento também recai 
sobre o biscoito, o macarrão 
e as massas em geral.

Os maiores culpados pela 
alta do pãozinho são os vizi
nhos argentinos. A vida políti
ca, tributária e econômica dos 
'hermanos' reflete diretamen
te no bolso dos brasileiros.

Grande parte do trigo con
sumido pelos brasileiros vem 
do exterior. E dessa grande 
parte, a maior parcela é im
portada da Argentina. Os pro
dutores daquele país estão 
defendendo o que é seu. Que
rem taxas menores para poder 
exportar e, conseqüentemente, 
aumentar seus lucros. Na defe
sa de seus interesses, seguram 
o produto. Basta entender um

pouquinho de mercado exter
no para saber que quando há 
escassez de um produto, seu 
preço atinge as alturas.

Nesse cenário, o Brasil fica 
num beco sem saída. A pro
dução brasileira de trigo na 
safra 2007-2008 foi de 3,8 mi
lhões de toneladas, enquanto 
o consumo nacional foi de 10 
milhões de toneladas. O Brasil 
compra da Argentina porque o 
grão vem mais barato, sem im
posto por causa do Mercosul. 
Isso é claro, quando não há re
tenção de exportações dos vizi
nhos. O Brasil também compra 
trigo de outros países, como 
Estados Unidos e Canadá, mas 
com uma tarifa de 10% sobre o 
valor. Do jeito que a situação es
tá não há como pagar menos.

Internamente os produto
res também tentam se orga
nizar. Em janeiro a categoria 
se reuniu com representantes 
do governo brasileiro para 
reivindicar melhores condi
ções de produção, aumen
tando assim a capacidade de 
abastecimento no país. Esta é 
uma solução a médio e longo 
prazo para não ser tão depen
dente do mercado externo. 
Enquanto isso não acontece, 
a solução é consumir menos 
ou então pagar mais.

A R T I G O

Nem tudo são flores
Fernanda Benedetti

Quando entrei na facul
dade de Comunicação Social, 
com habilitação em Jornalis
mo, confesso que queria ser 
igual à jornalista Fátima Ber- 
nardes, que apresenta o Jornal 
Nacional da Globo. Queria 
ficar bonita todas as noites, 
usar roupas da moda e prin
cipalmente receber o salário 
dela, que não é baixo - alguns 
mil reais - o que me ajudaria 
muito a dar uma vida melhor 
para minha mãe.

Com o passar do tempo, 
aprendi que nem tudo no jor
nalismo são flores. Aliás, se 
é que posso dizer que temos 
flores em nossa rotina, mas 
posso dizer com certeza que 
os espinhos são muitos e do
lorosos.

Hoje, aprendi a ver o jor
nalismo através da luz, a luz 
do dia, a luz da noite, enfim 
de formas que poucas pessoas 
enxergam.

Minha mãe sempre me 
disse para eu fazer Direito, ou 
Educação Física, já que dancei 
durante muitos anos da mi
nha vida. Afinal quem quando 
criança não sonhou em ser bai
larina? Eu fui uma. Mas enfim, 
a vida realmente nos leva para 
rumos diferentes do que pla
nejamos. Durante dois anos e 
meio fiz estágio numa empre-

sa da cidade e ouvia a seguinte 
mensagem, que era mais ou 
menos assim:"procure sempre 
o caminho da felicidade, e a 
felicidade está dentro de vo
cê". E foi isso que fui buscar.

Há quase três anos eu des
cobri que posso ser feliz no 
jornalismo. Não preciso ga
nhar muito como a Fátima 
Bernardes, e nem ser amante 
de senador alagoano. Só pre
ciso ter uma máquina foto
gráfica na mão, hoje consigo 
ser feliz. Nem todos têm um 
olhar apurado, para mostrar 
através da luz o que cada fa
to representa. Fazer uma foto, 
não é apenas o aspecto de be
leza, mas sim saber explorar 
ao máximo a luz, afinal a luz é 
a fotografia.

Hoje eu sou feliz por fazer 
o que gosto. Infelizmente não 
é o que minha mãe quis e dese
jou para mim, mas com certeza 
um dia ela irá se orgulhar. Por 
mais que queira cobrir guerras, 
como o fotógrafo Robert Capa, 
ou ser conhecida, como Cartier 
Bresson - outra lenda do foto- 
jornalismo, sei que nem tudo 
são flores. Enfim, posso não 
ser a Fátima Bernardes porque 
hoje estou mais preocupada 
em ser um Sebastião Salgado, 
só que do sexo feminino.

Fernanda Benedetti é
estudante de jornalismo

ERRATA
No release encaminhado para a imprensa na semana pas

sada 'Ascana e Corpo de Bombeiros realizam treinamento' há 
uma incorreção. Na verdade o treinamento foi feito pelo solda
do Tadeu Bergamasco Urréa, que pertence ao Corpo de Bombei
ro de Bauru, mas não por meio da instituição.
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PLANTÃO
É estável o quadro de saú

de do deputado federal Ricar
do Izar (PTB). Ele continua 
na UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) do HCor (Hospital 
do Coração), em São Paulo. 
Segundo a assessoria do de
putado, os médicos já estu
dam a possibilidade de dimi
nuir os sedativos para fazer 
com, ainda hoje, Izar respire 
sem a ajuda de aparelhos.

SUSTO
Izar deu um susto em 

amigos e correligionários 
quando, na madrugada de 
sexta-feira 28, foi internado 
às pressas no HCor com for
tes dores no peito. O diagnós
tico apontou um aneurisma 
na artéria aorta e o deputado 
foi operado imediatamente. 
Em princípio, Izar deve ficar 
60 dias fora de combate.

SESTA
O vereador Ismael dos 

Santos Silva (PSDB), o For- 
migão, andou reclamando a 
amigos que está estressado. 
Ontem, depois de almoçar em 
um restaurante da cidade, ele 
pediu que lhe dessem carona 
até sua casa, porque precisava 
dormir. Queria estar em boas 
condições na hora da sessão 
da Câmara para poder anun
ciar a concretização de uma 
reivindicação antiga.

EM fo lh a
Segundo fontes dos basti

dores políticos locais, Formi- 
gão iria à tribuna da Câmara 
para anunciar o recape da vi
la Repke. Para isso o vereador 
aguardava a liberação de uma 
verba prometida pelo depu
tado federal Arnaldo Jardim 
(PPS), mas teria conseguido 
a realização da obra junto às 
frentes de trabalho da prefei
tura e deve antecipar a notícia.

ESCALDADO
Ainda na manhã de on

tem, Gumercindo Ticianeli 
Júnior (DEM) teria sido co
brado sobre a sessão que a Câ
mara faria na noite de ontem 
para não se alongar nos dis
cursos. Na sessão da segunda- 
feira 24, ele discursou horas 
sobre fila de banco e saúde, e 
o Legislativo acabou aprovan
do um único projeto, dos três 
que estavam em pauta.

NA PAUTA
Outra pauta tranqüila 

estava prevista para a sessão 
de ontem, com quatro pro
jetos na Ordem do Dia, dos 
quais dois são concessões 
de títulos de Cidadão Len- 
çoense. Mas no que depen
desse de Ticianelli Júnior, 
não seria bem assim. No 
final da tarde, o vereador 
protocolou seis pedidos de 
regimes de urgência para 
projetos que, segundo ele, 
estavam parados nas gave
tas do Legislativo.

DESENCALHE
Ouvido pela Terceira Co

luna, Ticianelli Júnior disse 
que queria desencalhar os 
projetos da pauta. "É tudo 
projeto que está parado es
perando o parecer das co
missões", explica. Segundo 
ele, os companheiros verea
dores não estão com tempo 
de passar na Câmara para ver 
os projetos. "O pessoal não 
dá os pareceres e os projetos 
vão ficando. E é complicado 
porque estamos sem quase 
nada para votar", afirmou.

OS ESCOLHIDOS
Entre os projetos que 

devem ganhar um pedido 
de regime de urgência estão 
quatro concessões de área no 
Distrito Industrial, um proje
to que autoriza a utilização 
de máquinas de costura da 
prefeitura por uma coopera
tiva de costureiras e um que 
faz adequações no funcio
nalismo público. "O pessoal 
precisa disso. Os empresários 
estão nos cobrando", diz Ti- 
cianelli Júnior.

MATEMÁTICA
Para conseguir emplacar 

os pedidos de regime de 
urgência, Ticianelli Júnior 
conta com a possibilidade 
de conseguir sete assina
turas na hora da sessão: a 
dele e de mais seis parla
mentares. O vereador de
mocrata já faz as contas, e 
aposta em conseguir o nú
mero exato de assinaturas 
para fazer votar os projetos 
na hora. Feito isso, as co
missões permanentes do 
Legislativo se reúnem para 
dar os pareceres e só então 
entra em discussão o pedi
do de regime de urgência.

ATENTO
Quem não quer nem saber 

de assinaturas e pedidos de 
regime de urgência, mas esta
ria atento à sessão da noite de 
ontem, é o funcionário do Pro- 
con, Hélio Marzo. Desde que 
teve o título de Cidadão Len- 
çoense rejeitado, Marzo não 
vê a hora que cheguem à pauta 
outros projetos concedendo tí
tulos, para observar a votação.

EM PAUTA
Os homenageados da noi

te de ontem seriam o secretá
rio de Transportes do Gover
no do Estado, Mauro Arce e 
o médico Reinaldo Taminato. 
O primeiro foi proposto pelos 
Formigão e Manoel dos Santos 
Silva, o Manezinho (ambos 
do PSDB), o segundo veio dos 
vereadores Ailton Tipó Laurin- 
do (PV) e Palamede de Jesus 
Consalter Júnior (PMDB).

LONGE
Os dois últimos votaram 

contra o título de Cidadão 
Lençoense de Hélio Marzo e 
desde então uma das princi
pais curiosidades do funcio
nário do Procon era saber se 
Palamede e Tipó (que já de
claram, vão votar contra todo 
e qualquer título de Cidadão 
Lençoense), vão votar contra 
este, proposto por eles pró
prios. A "sorte" dos vereadores 
é que Marzo está em São Paulo 
fazendo um curso, onde deve 
ficar até o final de semana.

EXTRA
Na sexta-feira 28, o prefeito 

José Carlos Octaviani (PMDB) 
pediu a convocação de uma 
sessão extraordinária para vo
tação do abono aos servidores. 
E quem foi levar o projeto na 
câmara, foi nada mais nada 
menos que seu sobrinho, o 
pré-candidato a prefeito, Ever- 
ton Octaviani (PMDB).

PONTUALIDADE
Octaviani - que nos últi

mos meses vinha atrasando 
em até 15 dias o pagamento 
dos servidores -  dessa vez 
surpreendeu. Depositou o 
salário na última sexta-feira 
dia 28, o que causou espanto 
nos funcionários da prefei
tura. E quem avisou os ser
vidores da boa nova? O seu 
sobrinho e pré-candidato a 
prefeito, Everton Octaviani.

"Estou feliz por receber o 
Prêmio Melhores 2007. A 
satisfação do trabalho re
conhecido é muito gran
de, porém foi uma evolu
ção gradual, ano a ano 
que fomos ganhando a 
confiança da população. 
Quando começamos com 
a funerária São Francis
co atendíamos 15% da 
cidade, hoje já passamos 
dos 50% com os planos 
de assistência".

Victor Angélico, da 
funerária São Francisco

"Eu estou muito feliz em 
receber o Prêmio Melho
res 2007. Isso prova que 
estamos fazendo o me
lhor para nossos clientes. 
Procuramos sempre fazer 
o melhor para eles. Eu 
agradeço a confiança de 
cada um pelo nosso tra
balho",

Vilma Tobias de Souza,
do Tem Tudo

"Para nós, da Pizzaria 
Hábil, foi muito legal 
aparecer pela primeira 
vez na pesquisa do Prê
mio Melhores 2007. Esse 
prêmio, a gente não es
perava. Isso é reconheci
mento dos nossos clientes 
que confiam no nosso 
trabalho",
Fabiane Aparecida Ângelo 

de Souza, Pizzaria Hábil

Quem trafega pela rua Ignácio Anselmo tem que estar atento a um enorme buraco que abriu na altura da 
fábrica de macarrão. O problema, que já não era pequeno, foi agravado com as fortes chuvas que caíram 
no mês passados. Uma queda em buraco representa um grande prejuízo para proprietários de carros e 
um verdadeiro perigo para motociclistas.

f r a s e

"O funcionário 
ficará proibido 
de ficar doente,
pois perderá o
beneficio",

Do vereador Aparecido Dantas, 
de Agudos, sobre o projeto do 
prefeito José Carlos Octaviani, 

que tira o abono de quem faltar 
ao trabalho

PARA PENSAR

"O elefante deixa- 
se acariciar. O 
piolho, não"

Lautréamont

mailto:oeco@jornaloeco.com.br
http://www.jornaloeco.com.br
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A GU D OS

Fechado para viagem
Vereadores de Agudos cancelaram sessão de ontem para participar do Congresso 
de Municípios, em Santos; despesas de viagem serão pagas pelo Legislativo

Da Redação

Na Câmara de Vereadores 
de Agudos, ontem não teve 
sessão, como acontece toda 
segunda-feira. É que seis dos 
nove parlamentares que com
põem o Legislativo agudense 
viajaram para Santos para 
participar do 52° Congresso 
Estadual de Municípios. A 
viagem foi custeada com di
nheiro da Câmara. Ficaram 
em Agudos apenas os mé
dicos Samir Salmen (PDT), 
José Carlos Donegá Moran- 
dini (PDT) e José Otaviano 
Delazari (PP). O prefeito Jo
sé Carlos Octaviani (PMDB) 
também deveria se juntar ao 
grupo. A data da viagem do 
prefeito não foi divulgada. O 
evento vai até a sexta-feira 4.

Os vereadores não são 
obrigados a repor a sessão 
que deixaram de realizar on
tem. Isso porque seria a quin
ta do mês de março. Pelo re
gimento interno da Câmara

Antes da viagem, o vereador Aparecido Dantas contestou 
cláusula de projeto aprovado na semana passada

de Agudos, os parlamentares 
só são obrigados a realizar 
quatro sessões por mês. Caso 
haja tempo para uma quinta 
sessão, sua realização é fa

cultativa. Na última sessão, 
foi criada por meio de um 
decreto, uma comissão para 
representar o município no 
evento.

CONTESTAÇÃO
O vereador Aparecido Dan

tas (PPS) viajou para Santos, 
mas deixou um bilhete ende
reçado à reportagem do jornal 
O ECO. É que o vereador está 
contestando um item de pro
jeto aprovado pela Câmara na 
sexta-feira 28, durante sessão 
extraordinária. O projeto é de 
autoria do prefeito Octaviani 
e concede abono mensal de 
R$ 100 para os servidores pú
blicos e também para cargos 
de confiança. O texto entrou 
em regime de urgência e foi 
aprovado por unanimidade.

Acontece que uma cláusula 
do projeto que passou desaper
cebida pelos vereadores. É que 
só tem direito ao abono quem 
não faltar ao trabalho nenhu
ma vez no mês. Nem median
te apresentação de atestado 
médico. "O funcionário ficará 
proibido de ficar doente, pois 
perderá o beneficio", avalia. 
Dantas quer que o prefeito re
tire a cláusula do projeto.

I G A RA Ç U d o  T I E T Ê

Capelazzo pede palestras 
para jovens eleitores

b a r r a  b o n i t a

Católicos realizam 3° Cerco de 
Jericó; orações vão até dia 6

O vereador de Igaraçu 
do Tietê, João Paulo Capela- 
zzo (PC do B), enviou para 
o Cartório Eleitoral de Barra 
Bonita, ao qual está ligado 
o seu município, requeri
mento que pede divulgação 
da importância do voto nas 
escolas estaduais e estimular 
que adolescentes com 16 e 17 
anos tirem o título de eleitor.

"Me chama a atenção o 
desinteresse que tem numa 
cidade de 18 mil eleitores, os 
jovens eleitores. Apenas 98 
pessoas com 16 anos tem o 
título eleitoral", lamenta Ca-

pelazzo. "Sabemos que o vo
to nessa idade não é obrigató
rio, mas temos que incentivar 
esse ato de cidadania, que é 
escolher seus governantes. 
Com 16 anos muitos deles já 
sabem cobrar o político".

De acordo com o verea
dor, o Cartório Eleitoral de
veria se aproximar mais dos 
alunos e explicar como ter o 
título, se deve ou não votar, e 
incentivá-los a participar mais 
da política. "Quanto mais 
participarem, mais estarão in
teressados e atentos à corrup
ção", finalizou o vereador.

Começou no domingo 30 e 
vai até o dia 6, em Barra Bonita 
e Igaraçu do Tietê, o 3° Cerco 
de Jericó. A primeira noite de 
orações aconteceu na matriz 
de São Joaquim, em Igaraçu.

As celebrações são reali
zadas todo dia em igrejas di
ferentes. Hoje, às 19h30, as 
orações são na igreja Santo 
Antonio, com o padre Fábio 
Rogério Timóteo, organiza
dor do Cerco e que acredita 
numa maior participação dos 
fiéis neste ano. "Sabemos que 
o grande chamariz é a propa
ganda e o testemunho. Através 
da propaganda as pessoas se

informam sobre o evento em 
si e através do testemunho ga
nham confiança e começam a 
tomar parte e vivenciar a rea
lidade do Cerco", comenta. 
"Então algumas pessoas par
ticipam para alcançar alguma 
graça física, outra espiritual, e 
tem aquelas que querem ape
nas estar na presença de Deus, 
de Jesus", complementa.

O encerramento do Cerco 
será no domingo, a partir das 
18h30, na Praça Waldemar 
Lopes Ferraz, o Teleférico, em 
Barra Bonita, com a participa
ção das comunidades católicas 
dos dois municípios.

"Noaberto mata mosquito da 
dengue com cabo de fibra ótica"

Nego hein? Como diz o 
meu querido e grande ami
go, o Benazio. "Cada uma 
não filhu!" Como esses mo
ços mentem! Esses vereado
res mentem mais que bula 
de remédio! Haa!raaaa!

Dizem que lá na carvoa- 
ria, na estrada de Borebi, ti
nha um brasão! Seria o bra
são de Agudos? A carvoaria 
deveria chamar dois irmãos 
ou crematório municipal! 
Grelhado na brasa!

Olha que até no brasão 
de Borebi tem a propaganda 
do ex-prefeito. Tem uma vaca 
desenhada. E a oposição acha 
que é concorrência desleal! 
Para qualquer lado que você 
olhe em Borebi só se vê Vaca!

A turma do MST invadiu 
a prefeitura. Eles queriam 
assar o Vaca lá no casa
mento da Noiva da Colina! 
Ainda bem que ele não foi 
encontrado, dizem que saiu 
dando Pinotti e foi pedir 
proteção se escondendo 
atrás do Boi Pintado!

E aqui na bandeira de 
Agunistão querem colocar 
a imagem de uma mula!

E olha que tem umas 
imagens do Ozéda Mu La- 
den expostas em postos de 
saúde que estão dando o 
que falar! E dizem que serão 
colocados bustos do prefei
to na entrada dos acessos 
da cidade. Aí sim. Os aces
sos não serão duplicados e 
sim triplicados, só que de 
riso e de raiva! Olha o caja
do do Moisés! Ele quer dar 
uma cajadada no lombo da 
Mula Paraguaia!!

Hum! Dizem que tem 
umas escolas particulares 
levando uns troquinhos ex
tra aí hein! TCE parece que 
pegou, ah vou dar uma che
cada na coisa e se eu desco
brir eu vou lá e play!!

Noaberto Popyemayer 
está dando lambada de cabo 
de fibra ótica pra todos os 
lados. Ele quer dar cabo dos

mosquitos da dengue que 
voltaram a dar picadas em 
Lençóis! O Varise, o nosso 
Álvaro Uribe, falou que os 
mosquitos são que nem as 
Farc: tem que ser combati
dos no mato e disse que em 
Lençóis tem sim mosChitto 
da dengue! E vamos cansar 
de ver o Noaberto pra rua 
balançando aquele cabão 
de fibra ótica!!

Eu li uma notícia: "Aci
dente em Lençóis, na rua 
César Jacomini, que envol
veu um automóvel Tipo 
zero vermelho!" E por isso 
que o Ardeli quer lambada 
na Padre Soluço!

Um vereador perguntou 
para o outro: "você come 
na rua Inácio Pinto? "Não 
Jácomo o Nicolau Pacolla"

E o Peixeiro lá em Arei- 
ópolis escapou e o Ze- 
zinho Bilisasia da Barra 
também! Como será que 
eles conseguem? Parecem 
o Carlão aqui em Agudos!

Em Bauru morre o Qua- 
ggio de falência múltipla 
dos ônibus ops! De órgãos! 
Uma senhora idosa ao ver o 
Parreira na TV Prevê, aquela 
do Dudaiev, o filantropo, 
exclamou: "Ué o Bozó mu
dou de emissora! Ele não 
estava na Globo?".

E vem aí a Facilpa. É a 
espora batida e dolorida na 
tala do pescoço do animal! 
Alô Dito Martins, grande 
baluarte! Agiliza pra nós 
menino aqueles ingressos 
de cortesia! Se não vou ter 
que assistir os shows e as 
montarias de binóculo do 
Cajúúú! Ou você parcele o 
pagamento dos ingressos 
em suaves prestações em 
carnês da infiniveste, em 60 
parcelas sem juros com en
trada só para dezembro!

Tchau. Língua Preta ves
te Paulistinha e vou ver os 
vereadores irem para o con
gresso! É a ignorância que 
estravanca o congrécio!

As Melhores Ofertas 
E stão  Aqui!!

Validade da Oferta: 27 de Março a 5 de Abril - A  transferência gratuita não inclui emplacamento e seguro obrigatório. 
Juros adma de 0,99 para carros acima do ano 2006 com 50% de entrada em 24x e sujeito à aprovação do banco.

Para m ais informações acesse : 
www.sinalaberto.com .br Tel.: (14)3269-1581
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ACIMA DO ANO 1994 FINANCIAMOS SEU PROPRIO VEICULO!
FINANCIAMENTO E REFINANCIAMENTO SE VOCÊ COMPROU CARRO EM OUTRO LU6AR, VENHA FAZER UMA CONSULTA DE FINANCIAMENTO 
AS MELHORES TAXAS! ANTES DE FECHAR QUALQUER NE6ÓCI0.

JA PENSOU EM TER SEU CAMINHAO? 
FAÇA UMA CONSULTA DE 

TEMOS

Fones: 3264-3968 e 3264-3033
Av. Papa João Paulo II (ao lado do Auto Posto Leão) - Lençóis Paulista

http://www.sinalaberto.com.br
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Número no banco
Prefeitura abre a conta para a captação de recursos para a construção do Teatro em 
Lençóis; enquanto não consegue movimentar doações, Cultura abre licitação para obra

Fernanda Benedetti

Cristiano Guirado

Há pouco mais de uma se
mana foi aberta a conta para 
a captação de recursos para a 
construção do teatro em Len
çóis Paulista. O prefeito José 
Antonio Marise (PSDB) e a 
diretora de Educação e Cultu
ra, Izabel Cristina Campanari 
Lorenzetti, começam os tra
balhos de captação de verbas 
para a obra. A intenção da 
administração é conseguir a 
cota prevista pela Lei Rouanet 
-  20% do valor total da obra, 
cerca de R$ 420 mil -  o quanto 
antes, para poder movimentar 
os recursos arrecadados e ace
lerar a construção. A constru
ção do prédio principal está 
orçada em R$ 2,1 milhões.

O prefeito Marise ressaltou 
a importância da concretização 
da abertura da conta. "Todo 
mundo que vai pagar imposto 
de renda pode fazer a doação, 
seja pessoa física ou jurídica. 
Fizemos todo o procedimento 
para viabilizar a construção e 
a aprovação da Lei Rouanet foi 
importante nisso. A prefeitura 
vai aplicar o que tem condi
ções, dentro do orçamento, e 
vamos precisar da participação 
das empresas e das pessoas de 
Lençóis e região, e de todos 
que entendem que a cultura é 
importante para a comunida
de", diz o prefeito.

Izabel Cristina reforça as

Enquanto doações para o teatro não caem na conta, Marise vai construir fundação do prédio

palavras de Marise. "Muita 
gente ajudando com pouco 
permite que se faça alguma 
coisa. Tivemos uma reunião 
com os escritórios de contabi
lidade em fevereiro e estamos 
preparando um material de di
vulgação para visitar possíveis 
doadores", explica a diretora 
de Educação e Cultura. "Essa

doação é muito segura, sofre 
um controle rígido do Ministé
rio da Cultura e esperamos que 
muita gente ajude sem maiores 
preocupações", completa.

A conta ainda está zerada e 
segundo o jornal O ECO pôde 
apurar, a primeira doação -  no 
valor aproximado de R$ 70 mil 
-  poderia ser depositada ainda

hoje. O nome da empresa doa- 
dora não foi divulgado. Ainda 
segundo Izabel Cristina, é mui
to provável que a cota de R$ 
420 mil seja alcançada só no 
segundo semestre. "O rimo das 
obras vai depender dos recursos 
captados. Se tudo correr bem, é 
uma obra que deve começar e 
não parar mais", completa.

Prefeitura abre licitação para iniciar obra
Independente das doações, 

a prefeitura se prepara para 
iniciar a construção do tea
tro com cerca de R$ 400 mil 
previstos para esse fim no or
çamento de 2008. Na semana 
passada o setor de Suprimen
tos abriu concorrência pública 
para contratar a empresa que

vai construir a fundação do 
prédio. "Estamos licitando pa
ra trabalhar com a verba que 
está prevista no orçamento do 
município", diz o prefeito Jo
sé Antonio Marise (PSDB).

Segundo o prefeito, dos R$ 
400 mil, cerca de R$ 250 mil 
devem ser investidos na cons-

trução da fundação. Os R$ 150 
mil restantes ficam destinados 
para que a Diretoria de Obras 
prepare as imediações do ter
reno. "A fundação é uma parte 
da obra que não deve demorar. 
A partir do momento em que 
conhecermos a empresa ven
cedora, essa etapa deve ficar

pronta entre 60 e 90 dias", ex
plica o diretor de Obras, Anto
nio Silveira da Correa. "Depois 
de feita a fundação o próximo 
passo é construir a estrutura e 
fechar o prédio. Temos que ver 
quanto vai entrar de recursos 
de doações para estudar como 
vamos fazer", finaliza.

a d o l e s c ê n c i a

Programa federal chega a 
Lençóis Paulista e região

Lençóis Paulista e algumas 
cidades da região vão receber 
125 para o ProJovem (Pro
grama Nacional de Inclusão 
de Jovens). Este ano o projeto 
vai chegar a mais de 50% dos 
municípios brasileiros.

Entre as cidades em que o 
jornal O ECO circula foram 
contemplados Lençóis Pau
lista, com 75 vagas, Maca- 
tuba, 25 vagas e Piratininga 
com outras 25 vagas.

As vagas anunciadas fa
zem parte do ProJovem 
Adolescente, uma das mo-

dalidades do ProJovem, que 
tem por objetivo aumentar 
a qualificação e o tempo de 
estudo adolescentes de famí
lias carentes. Este ano foram 
oferecidas 498 mil vagas em 
todo Brasil.

O ProJovem possui qua
tro modalidades: ProJovem 
Urbano, ProJovem Campo, 
ProJovem Trabalhador e Pro- 
Jovem Adolescente. A moda
lidade adolescente é o única 
dos ProJovem que não conce
de bolsa de estudos aos bene
ficiados. Isso porque os valo-

res são direcionados aos pro
jetos em que os adolescentes 
desenvolvem trabalhos de 
complemento educacional.

A primeira dama e direto
ra de Assistência e Promoção 
Social de Lençóis Paulista, 
Joana Andreotti Marise, afir
mou que ainda não tem to
das as informações de como 
vai funcionar a mecânica do 
programa na cidade. Nos dias 
10 e 11 de abril, funcionários 
da área de Assistência Social 
participam de capacitação. O 
curso acontece em Águas de

Lindóia. Segundo Joana, o 
objetivo do evento é infor
mar como serão repassados 
os recursos e quais atividades 
serão desenvolvidas.

Segundo dados do portal 
ProJovem, os participantes 
vão desenvolver atividades 
de integração com as comu
nidades em que vivem, vão 
aprender a organizar e im- 
planar projetos sociais e ser 
preparados para o mercado 
de trabalho. As ações devem 
contar com R$ 275 milhões 
para serem postas em prática.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES 

EXTRATO DO CONTRATO 53-2008
PROC: 38-2008 - CONTRATANTE: Pref. M. Macatuba - CONTRATADA: CIA BRASILEIRA DE
PETRÓLEO IPIRANGA - VALOR: R$ 518.220,00- ASSINATURA: 31.03.08 - OBJETO: aquisição
de óleo diesel e gasolina, entrega parcelada por 12 meses. VIGÊNCIA: 30.03.2009. MODALIDADE:
Pregão 15-2008. PROPONENTES: 03
Macatuba, 31 de março de 2.008
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES 
EXTRATO DO CONTRATO 54-2008
PROC: 43-2008 - CONTRATANTE: Pref. M. Macatuba - CONTRATADA: WHITE MARTINS GA
SES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A - VALOR: R$ 7.553,00- ASSINATURA: 31.03.08 - OB
JETO: aquisição de oxigênio medicinal, entrega parcelada. VIGÊNCIA: 31/12/2008. MODALIDADE: 
Pregão 18-2008. PROPONENTES: 02 
Macatuba, 31 de março de 2.008 
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES 
EXTRATO TERMO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO 20-2008 

PROC: 46-2008 - EDITAL: 25-2008 - ÓRGÃO: Prefeitura M. Macatuba - OBJETO: aquisição de con
creto usinado para execução de sa^etões e passeios públicos em diversos pontos da cidade. A Pref. de 
Macatuba torna público que o Prefeito Municipal homologou o processo em referência, adjudicando o 
objeto da licitação em favor de BAURUMIX CONCRETO LTDA conforme segue: item 1 -  36 m3 
de concreto FCK 220, pedra 1, slump 5+-1 por R$ 212,00/m3, e item 2 -  60 m3 de concreto FCK 180, 
pedrisco, slump 5+-1 por R$ 202,00/m3, totalizando R$ 19.752,00; ficando portanto o representante 
legal convocado para assinatura do correspondente contrato, dentro do prazo de 5 dias.
Macatuba, 31 de março de 2008.
COOLIDGE HERCOS JÚNIOR -  Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Aviso de Licitação -  Pregão n° 048/2008 -  Processo n° 090/2008

Objeto: aquisição de suprimentos de informática para as escolas -  
Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 
11 de abril de 2008 às 14:00 horas -  O edital completo encontra-se 
disponível no site www.lencoisDaulista.sD.gov.br -  Informações: Praça 
das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 31 de março de 2008. JÚLIO AN
TONIO GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Waldir Gomes, Diretor Administrativo Substituto da Prefeitura Muni
cipal 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 seguin
tes atos oficiais:
Decreto 76 de 19.03.2008.........................Dispõe sobre a criação da Cre
che Marta Dal Ben Conti, localizada no Residencial Açaí I.
Decreto 77 de 19.03.2008.........................Altera disDOsitivos dos Decre
tos Executivos que especifica.
Decreto 78 de 19.03.2008................................ Atualiza o valor da multa
prevista na Lei Municipal n° 3.121, de 3 de julho de 2002, a vigorar até 
30 de junho de 2008, para as agências bancárias que não cumprirem os 
requisitos previstos na lei.
Decreto 79 de 19.03.2008...........................Altera disDOsitivo do Decre
to Executivo n° 015 de 3 de janeiro de 2005.
Decreto 80 de 24.03.2008................................ Dispõe sobre suplementa-
ção de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 81.000,00.
Decreto 81 de 25.03.2008.............................. Dispõe sobre a introdução
de Educação Ambiental no currículo das escolas municipais.
Portaria 818 de 14.12.2007........................Abre nos termos da Lei Mu
nicipal n° 3.660/06, processo administrativo em relação a funcionário 
público portador da Cédula de Identidade RG n° 10.484.097.
Portaria 183 de 17.03.2008........................Aplica pena de repreen
são a funcionário público portador da Cédula de Identidade RG n° 
18.678.759, em face de julgamento em processo administrativo.
Portaria 197 de 25.03.2008......................Exonera Ezequiel Caires de
Souza Filho do cargo de Agente de Serviços Urbanos -  pedido.
Portaria 201 de 27.03.2008........................Nomeia Marcelo Henrique
Fazzio Feres para o cargo de Desenhista Projetista.
Portaria 202 de 27.03.2008........................Nomeia Carlos Alexandre
Cavalheiro para o cargo de Técnico em Informática.
Portaria 203 de 27.03.2008........................Nomeia Vinícius José Roma-
ni para o cargo de Agente Escolar.
Portaria 204 de 27.03.2008.......................Nomeia Odair Placca Júnior
para a função temporária de Coordenador de Eventos Comemorativos, 
CL-026.
Portaria 205 de 31.03.2008...........................Nomeia Márcia Elizabeth
Vieira Mergulhão para a função temporária de Professor de Educação 
Básica I, ME-001.
Portaria 206 de 31.03.2008...........................Nomeia Maria Terezinha
Pereira Giglióli para a função temporária de Professor de Educação 
Básica I, ME-001.
Portaria 207 de 31.03.2008...........................Nomeia Maria José Benedi
ta Torres Varavallo para a função temporária de Professor de Educação 
Infantil, ME-001.
Portaria 208 de 31.03.2008...........................Nomeia Sandra Brun Beteto
para a função temporária de Professor de Educação Infantil, ME-001.

Lençóis Paulista, 31 de março de 2008.

Waldir Gomes
Diretor Administrativo Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Aviso de Licitação -  Pregão n° 047/2008 -  Processo n° 089/2008

Objeto: aquisição de EPI’s (botinas de segurança) -  Tipo: Menor preço 
-  Recebimento das propostas e sessão de lances: 11 de abril de 2008 às 
10:00 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, 31 de março de 2008. JÚLIO ANTONIO GONÇAL
VES - Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 1° de Abril de 2008. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 295,65.

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

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

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

Veículos
Imóveis
Novos/Usados

Empregos
Serviços
Diversos

http://www.lencoisDaulista.sD.gov.br


ME LHOR ES
Fotos: Fernanda Benedetti

Como prêmio aos melhores
Jornal O ECO apresenta os troféus que serão entregues aos campeões no 
Melhores 2007; estatueta faz menção ao desbravador Francisco Alves Pereira

Cristiano Guirado

O bandeirante Francisco 
Alves Pereira, considerado 
por historiadores um dos des
bravadores de Lençóis Paulis
ta, a então Boca do Sertão, é 
o personagem da vez. Ele ser
viu como inspiração para a 
criação da estatueta que será 
entregue aos Melhores 2007, 
em noite solene realizada no 
dia 12 de abril, a partir das 
20h no CEM (Clube Espor
tivo Marimbondo). Nessa 
ocasião, o jornal O ECO pre
mia os destaques de Lençóis 
Paulista no comércio, indús
tria e também os profissio

nais liberais. E ainda entrega 
troféus aos indicados para as 
categorias especiais - prêmio 
destinado a pessoas e entida
des que se sobressaíram por 
trabalhar em prol da comuni
dade no município e região. 
As cerca de 120 estatuetas que 
serão entregues aos Melhores 
já são apresentadas hoje.

A explicação quanto à ori
gem da estatueta vem da pró
pria autora da obra, a artista 
plástica Cássia Rando. Foi ela 
quem esculpiu as três versões 
dos troféus entregues, primei
ro pela Folha Popular, idea- 
lizadora do Prêmio e depois 
pelo O ECO, quando houve a

fusão dos dois veículos. "Nas 
primeiras edições do prêmio, 
o troféu indicava uma pessoa 
que se destacava dos demais 
em seu grupo e procurava dar 
a idéia de empreendedorismo. 
No ano passado a inspira
ção foi o jornalista Alexandre 
Chitto", explica. "Para esse 
ano a direção de O ECO me 
pediu uma imagem que desse 
a idéia de um desbravador. Na 
hora me veio na cabeça a ima
gem que vai ser entregue nesse 
ano", completa.

Cássia Rando conta que 
passou cerca de uma sema
na na concepção e criação da 
imagem. "Imaginei um ba-

talhador, uma pessoa forte", 
diz. Os moldes da estatueta 
foram feitos em argila e o pro
duto final foi produzido em 
um composto de madeira e 
metal. Ainda está em estudo 
a possibilidade de uma peça 
em alusão à primeira edição 
do jornal O ECO ser anexada 
à estatueta. A artista plástica 
elogiou a escolha da direção 
do jornal pela alusão ao des
bravador. "Achei muito bom o 
tema. Afinal de contas, O ECO 
não deixa de ser um desbrava
dor, já que foi o primeiro jor
nal que conseguiu firmar sua 
circulação em Lençóis Paulis
ta", finaliza. Este ano, homenageados recebem troféu inspirado em bandeirante

João Carlos Lorenzetti é comunicador do ano
"O que no começo era 

um envolvimento distante, 
ficou cada vez mais próximo. 
Optei por deixar a advocacia 
para me dedicar à comuni
cação. E estou me realizando 
nessa área". Assim o empre
sário João Carlos Lorenzetti, 
61 anos, define a mudança 
de rumo que tomou sua vida 
a partir de 1997, quando se 
aposentou do departamento 
jurídico da Zilor e passou a se 
dedicar exclusivamente ao co
mando da rádio Difusora e do 
jornal Tribuna.

Lorenzetti faz parte da 
lista de homenageados es
peciais do Melhores 2007. 
O empresário vai levar para 
a casa o troféu na categoria 
Comunicação.

O envolvimento com a co
municação veio em 1969, por 
meio dos sócios do grupo em
presarial e por iniciativa do seu 
pai, Antonio Lorenzetti Filho, o 
Tonico. "Meu pai era prefeito na 
época e a rádio estava em situ
ação ruim, correndo o risco de 
perder o prefixo para outra cida
de. Era a única rádio de Lençóis 
e meu pai acabou convencendo 
os sócios a comprar", conta. Pro
cesso parecido aconteceu com a 
aquisição da Tribuna, pelo mes
mo grupo, no ano seguinte.

No departamento jurídico 
da Zilor, foi designado para 
acompanhar a transição de che
fia dos dois veículos de comuni
cação. Foi assim que começou 
a descobrir sua vocação para a 
área das comunicações. Tinha o

gosto pela escrita -  que ele diz 
herdar do estudo do Direito -  e 
chegou a apresentar (por cerca 
de cinco anos entre o fim dos 
anos 70 e começo dos anos 80), 
a Ave Maria, ao vivo.

Em 1997, quando se apo
sentou, resolveu entrar de cabe
ça na chefia dos veículos de co
municação. "A rádio ainda tra
balhava com gravadores de rolo 
e o técnico de som tinha que 
ser um verdadeiro artista para 
ficar trocando os gravadores no 
estúdio. Era tudo muito impro
visado. Não tinha computador, 
o jornal era feito nas máquinas 
de escrever e composto em li- 
notipos. Começávamos a im
primir na segunda-feira para ter 
um jornal de oito páginas no 
sábado", lembra. Naquele mes-

mo ano deu início ao processo 
de automatização da rádio e do 
jornal, vieram os computadores 
e a Tribuna passou a ser impres
sa em off-set, ainda em preto e 
branco. Em março de 98 o jor
nal ganhou as cores.

Em outubro de 2001 a Di
fusora passou a operar na fre- 
qüência 1010. Em 2003, outro 
sonho realizado: entrava no ar 
a Ventura, primeira rádio FM de 
Lençóis Paulista.

Lorenzetti se diz honrado pe
la indicação ao prêmio Melho
res 2007. "Outros empresários 
de comunicação já passaram pe
la cidade, mas não trabalharam 
com rádio e jornal ao mesmo 
tempo. Essa homenagem quer 
dizer que meu trabalho está no 
caminho certo", conclui. oão Carlos Lorenzetti será homenageado no dia 12 de abril

MELHOllES 2007
O evento
mais esperado do ano ! 12

de Abril às 20h30
Clube Esportivo Marimbondo
Santa Esm eralda Banda & C oral

OS MELHOKES ESTARÃO EÀ
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No Clube Marimbondo, em Lençóis 
Paulista, o Jantar Italiano promovido 
pelo Rotary Clube foi um sucesso. Já em 
Macatuba, destaque para a Academia da 
Cerveja, do Pedrinho e Tuta.

Jornal O Eco Jornal O Eco

Alexandre, Mariquinha e Vivian
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Jornal O Eco Jornal O Eco
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Jornal O Eco

Jornal O Eco Jornal O Eco Jornal O Eco

Débora e Gregório jéhr • ■*' /

Jornal O Eco Jornal O Eco Jornal O Eco

Marcelo, Alcides e Tico, na Academia 
da Cerveja em Macatuba

Jornal O Eco Jornal O Eco

Henrique, Willer, Amauri e Isadora

MODAS

Outono-Inverno
2008

Realist
A natural A 

^  basic ^

Rû lgnácio Anselmo, 812 
Fl̂ 32G3̂ D3GD - Lençóis Pte.

iRuBLGereldm̂ ereire de Berros, G8G
F!̂ 22G4-I32D - Lençóis Pte.

Jornal O Eco

3264-3613
9741-3712

Rua XV de Novembro, 06  
Centr^^ Lençóis Paulista

Auto Elétrica Rogério
Serviços Elétricos em Geral],0 dTlOS

Agora também com caminhão tanque
Limpeza de Fossas
Caixa de Contenção
Tanques Industriais
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. BRASIL, 7 2 2 -LENÇÓIS PAULISTA


