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Foi considerada 
um sucesso a 
sétima edição do 
Prêmio Melhores 
do Ano, realizada 
no sábado 
12, no Clube 
Marimbondo.
O jornalista e 
escritor Lucius 
de Mello e a 
apresentadora 
da Record, 
Fabiana Berto, 
anunciaram os 
mais de 100 
premiados, entre 
destaques da 
opinião pública 
e indicados 
nas categorias 
especiais. O 
evento ainda teve 
o lançamento 
do livro 'Lençóis 
Paulista conta 
sua história', 
uma publicação 
do jornal O ECO
em homenagem

v á i ' aos 150 anos
do município.
Os convidados 
dançaram ao som 
da banda Santa 
Esmeralda.
W  Página A2

MST chega em Agudos
Grupo ocupou área na madrugada do sábado 12; em Borebi, 150 famílias estão acampadas desde novembro do ano passado

Integrantes do movimento colocaram faixa lembrando assassinato de sem terras em Eldorado dos Carajás, no estado do Pará

O MST acaba de montar 
acampamento numa área lo
calizada em Agudos. Segun
do um dos líderes do grupo, 
são aproximadamente 600 
pessoas que ocuparam uma 
faixa de terra localizada entre 
a Ambev e a alça de acesso à 
rodovia Marechal Rondon 
(SP-300) - considerada impro
dutiva pelos coordenadores 
do movimento. A propriedade 
tem plantações de eucalipto, 
pínus e cana-de-açúcar. Esta é 
a segunda ocupação feita por 
integrantes do movimento na 
microrregião de Lençóis Pau
lista em seis meses. Desde o

ano passado, famílias perten
centes ao movimento ocupam 
a fazenda Noiva da Colina, em 
Borebi. A reportagem do jor
nal O ECO conversou com Cé- 
lio Romoaldo Bernardino, um 
dos coordenadores do grupo 
em Agudos, que afirmou que 
a área invadida pertence ao 
governo do Estado e está ar
rendada ilegalmente à empre
sa Duratex. A informação não 
foi confirmada pela empresa. 
A coordenação do movimen
to informou que têm ativida
des programadas para hoje 
no acampamento, mas não 
adiantou quais. ►► Página A5

S A N T U A R I O

Praça será 
reinaugurada 
hoje à noite

Hoje, a partir das 19h30, 
o prefeito de Lençóis Paulis
ta, José Antonio Marise e o 
monsenhor Carlos José de 
Oliveira, entregam à comu
nidade a praça Padre Dom 
José Magnani, onde fica o 
Santuário Nossa Senhora da 
Piedade. A praça passou um 
ano em reformas, teve o piso 
trocado e parte da arboriza- 
ção refeita. O evento faz parte 
das comemorações pelos 150 
anos de Lençóis Paulista (que 
serão completados no dia 
28 de abril) e dos 150 anos 
do Santuário (comemora
dos amanhã). ►► Página A6
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Depois de cobranças de pênaltis, jogadores do CSK comemoraram vitória e título de campeão

CSK é campeão do Amador de Macatuba
O CSK/Macatuba é o 

grande campeão da 2® Copa 
Regional de Futebol Ama
dor de Macatuba. Na manhã 
do domingo 13 a equipe 
venceu Vanglória, por 4 a 
2, nos pênaltis, depois em
patar por 0 a 0 no tempo

normal. Frigol e Primavera/ 
Millenium deveriam dis
putar o terceiro lugar, mas 
nenhuma das equipes apa
receu. O artilheiro da copa 
foi o jogador Rodrigo, da 
Santa Luzia, com oito gols. 
Adilson, do CSK, foi eleito

o melhor goleiro. O torneio 
foi promovido pela Secreta
ria de Esporte e Lazer de Ma- 
catuba e foi disputado por 
19 equipes das cidades de 
Macatuba, Lençóis, Borebi, 
Areiópolis, Itapuí, Pedernei
ras e Botucatu. ►► Página A7

E C O N O M I A

Corte de cana começou ontem, na região de Lençóis Paulista

Começa safra canavieira
Começa hoje a safra ca

navieira 2008/2009 para 
a microrregião de Lençóis 
Paulista, com o giro das mo- 
endas nas usinas São José e 
Barra Grande. A queima da 
palha de cana-de-açúcar co

meçou no domingo. Com os 
cortadores, o ritmo de traba
lho segue normal. Já as má
quinas não puderam operar 
ontem. A safra tem expec
tativa de aumento em 14% 
da produção. ►► Página A3
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Ao som da Banda Santa Esmeralda, os convidados foram para a pista de dança; noite da festa Melhores 2007 recebeu cerca de 900 convidados no salão social do Clube Marimbondo

Noite dos PREMIADOS
Sandro A lponte

A comunidade de Lençóis 
Paulista e região pôde confe
rir mais uma festa do Prêmio 
Melhores do Ano, do jornal 
O ECO. A sétima edição do 
evento foi realizada no sábado 
12, no CEM (Clube Esportivo 
Marimbondo) e reuniu apro
ximadamente 900 pessoas. A 
festa homenageou destaques 
do comércio, empresas, pres
tadores de serviços, profissio
nais liberais e personalidades 
do município e região.

O jornalista e escritor Lu- 
cius de Mello e a apresentado
ra da TV Record, Fabiana Ber- 
to, foram os responsáveis pelo 
cerimonial e anúncio dos pre
miados. Depois do jantar os 
convidados dançaram ao som 
da Santa Esmeralda, conside

Em noite de gala, jornal O ECO premia os melhores de 2007 e recebe elogio de 
autoridades presentes; Banda Santa Esmeralda anima evento e faz público dançar

rada uma das maiores bandas 
de baile do país.

O evento ainda teve o lan
çamento do livro 'Lençóis Pau
lista conta sua história', uma 
publicação do jornal O ECO 
em homenagem aos 150 anos 
do município, de autoria do 
professor Edson Fernandes e do 
jornalista Cristiano Guirado.

Para o comandante da 
Polícia Rodoviária, o tenente- 
coronel Carlos Alberto Pafetti 
Fantini, a festa é marcante pa
ra a cidade. "As pessoas espe
ram e aguardam a realização 
deste evento e sabem que os 
homenageados são pessoas e 
entidades que levam o nome

de Lençóis para o Estado e Bra
sil. O Moisés (Moisés Rocha, 
sócio do jornal O ECO) está 
de parabéns e deve continu
ar sempre com o prêmio que 
serve de incentivo para que os 
outros melhorem e dêem o 
melhor de si", destacou.

O presidente da Ascana 
(Associação dos Plantado
res de Cana do Médio Tietê), 
Hermínio Jacon, também não 
poupou elogios ao O ECO. 
"Participamos com satisfação 
deste evento patrocinado pelo 
O ECO porque é um evento 
importante para nossa cidade 
e a gente vê que o compare- 
cimento do público é grande.

Cumprimento a diretoria do 
jornal, o Moisés e seus ideali- 
zadores", disse. Luiz Roberto 
Leoncini, gerente administra
tivo da Adria/Zabet, destacou 
a importância do prêmio para 
a região. "É muito importante 
para a cidade e região, O ECO 
está de parabéns e o povo de 
Lençóis merece quem estimu
la o empresariado a continuar 
investindo aqui", definiu.

Para o prefeito José Anto- 
nio Marise (PSDB), premiado 
como político do ano, o prê
mio destaca aqueles que tra
balham. "Costumo dizer que 
nada resiste ao trabalho e por 
trás de todo o sucesso e o que

se constrói, está o trabalho", 
exemplificou o prefeito. "Es
tamos celebrando o trabalho 
que fazemos no dia-a-dia na 
cidade, na empresa, nas en
tidades, nas nossas famílias, 
enfim, é um momento muito 
especial e que nós todos nos 
confraternizamos e podemos 
sentir orgulho de nossa cida
de", completou.

Luiz Carlos Trecenti, sócio- 
proprietário do grupo Lwart, 
foi eleito o Homem do Ano 
e 'dividiu' o prêmio. "Lençóis 
tem vários homens do ano 
e quero dividir esse prêmio 
com os demais empresários 
que trabalham para dar em

prego a alguém", ressaltou. 
"O jornal, o Moisés, estão de 
parabéns em mostrar algo de 
bom para Lençóis e região. 
Hoje é dia da imprensa mos
trar coisas positivas e isso é 
muito bom", falou.

O empresário José Anto- 
nio Foganholi, o Pardal, re
cebeu dois troféus. Um pela 
atuação de sua concessioná
ria, a Divelpa, e outro como 
Personalidade do Ano. Pardal 
também deixou sua impres
são sobre o prêmio. "A fes
ta premia uma classe, a dos 
empresários, que viveram 
momentos difíceis num pas
sado recente e que souberam 
superar com tranqüilidade. O 
trabalho supera tudo e feliz
mente conseguimos vencer as 
dificuldades e nos manter no 
mercado", concluiu.

Livro sobre a h istó ria de  
Len çóis fo i lan çad o  n a festa

Antes do início da entrega 
dos troféus, a festa Melhores 
2007 recebeu o lançamento 
do livro 'Lençóis Paulista con
ta sua história', que compila o 
trabalho de dois anos de pes
quisa. Neste período, todos os 
sábados o jornal O ECO pu
blicava um capítulo. O livro 
que vem assinado pelo jor
nalista Cristiano Guirado e o 
historiador Edson Fernandes, 
autores da maioria dos textos, 
teve o trabalho incansável de 
uma equipe formada por vá
rios profissionais e coordena
da pela jornalista Conceição 
Giglioli Carpanezi.

O livro celebra os 70 anos 
do jornal O ECO, comemora
dos em fevereiro último, e os 
150 anos de Lençóis Paulista, 
festejado no próximo dia 28 
de abril.

O prefeito José Antonio 
Marise (PSDB) foi o primei
ro a receber um exemplar. 
"Quero cumprimentar toda 
a equipe de O ECO que tra

Festa marcou lançamento do livro 'Lençóis Paulista conta sua história'

balhou no projeto, principal
mente o Edson Fernandes e 
o Cristiano Guirado, mas sei 
que atrás dessas duas pessoas, 
uma equipe toda trabalhou 
para isso", avaliou. "E com a 
publicação estamos pagando 
uma dívida muito grande que 
tínhamos com as pessoas que 
fizeram a história de Lençóis, 
aquelas que se esforçaram pa

ra registrar a história de Len
çóis Paulista, como é o caso 
do Alexandre Chitto, que foi o 
grande historiador de Lençóis, 
e o livro sistematiza tudo isso 
e se torna um livro que serve 
de consulta para toda a socie
dade e, principalmente, para 
a classe estudantil do municí
pio", destaca.

Monti e Thame elogiam evento
Dois deputados federais 

estiveram na festa Melhores 
para receber homenagem 
pelo trabalho que desen
volvem em prol da região: 
Mendes Thame (PSDB) e 
Milton Monti (PR).

"O ECO é um jornal 
que conseguiu se firmar 
como um veículo partici
pante da vida política, so
cial e cultural da cidade. 
Se enraizou no município 
e faz parte dele", declarou 
Thame. "Consegue ser um 
veículo de formação de 
opinião pública, e não só 
de informação, e ao mes
mo tempo um canal que 
recebe as reivindicações da 
comunidade. É um orgulho 
para a cidade poder ter um 
veículo do porte de O ECO 
e me sinto muito honrado 
em receber essa homena
gem", completou.

Para Monti, a homena
gem é um novo compro
misso. "Minha presença 
renova o compromisso de 
sempre procurar ajudar a

Os deputados federais Milton Monti e Mendes Thame

cidade e me somar nessa 
energia positiva que a gente 
vê aqui", comentou. "É im
portante estimular as pessoas 
que no seu cotidiano ajudam 
a comunidade a crescer, no

comércio, indústria, serviço, 
profissionais liberais, enfim 
todos que colaboram para 
ver a cidade cada vez mais 
desenvolvida e melhor para 
todos", finaliza.
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Dia de trabalho
Safra canavieira começa oficialmente hoje, com a moagem nas usinas São José e 
Barra Grande; na Usina Da Barra trabalho começou na semana passada

Kátia Sartori

Começa oficialmente hoje a 
safra canavieira 2008/2009 para 
a microrregião de Lençóis Pau
lista com a moagem de cana 
nas usinas São José, em Maca- 
tuba, e Barra Grande, em Len
çóis Paulista. As duas unidades 
pertencem às empresas Zilor. A 
queima da palha de cana-de- 
açúcar começou no domingo. 
As informações são da Ascana 
(Associação dos Plantadores de 
Cana do Médio Tietê). Segundo 
informações da associação, o 
volume de chuvas que caiu no 
último final de semana e ontem 
não deveria atrasar o início da 
produção. Com os cortadores, 
o ritmo de trabalho segue nor
mal. Já as máquinas não pude
ram operar ontem. A usina Da 
Barra, do Grupo Cosan, iniciou 
a moagem na semana passada.

As expectativas para safra 
2008/2009 são de um aumento 
em 14% da produção. Ao todo, 
as usinas São José e Barra Gran
de devem moer mais de oito 
milhões de toneladas de cana. 
A movimentação financeira gi
ra acima dos R$ 7 milhões.

No ano passado, por causa 
da longa estiagem, houve per
da na produtividade -  em mé
dia 4%. Os produtores tam
bém perderam em lucrativida
de, já que a produção cresceu 
muito acima do esperado e fez 
com que a tonelada de cana ti
vesse queda de preço.

A Ascana é um conglomerado 
com pouco mais de mil planta
dores de cana que são os respon
sáveis por toda a cadeia produtiva 
da planta, que vai do plantio até 
a entrega nas usinas. O total de

Ontem foi de corte para os trabalhadores rurais; usinas começam a moer a cana hoje

área de cana plantada pelos asso
ciados da Ascana é de 124.681,63 
hectares, para esta safra a cana 
a ser colhida é proveniente de 
102.800 hectares de terra.

A grande novidade desta 
safra é o aumento da colheita

mecanizada. Segundo o geren
te operacional da Ascana, Élio 
Pires de Camargo, para esta 
safra foram adquiridas mais 13 
máquinas colhedeiras. Serão 24 
máquinas em operação a par
tir deste ano contra 11 da safra

passada. Até 2014 quase toda 
a área de cana do estado de 
São Paulo tem que ser colhida 
sem emprego de fogo, segundo 
previsto no Protocolo Agroam- 
biental -  acordo feito entre go
verno, plantadores e indústria.

NOTAS POLICIAIS

POSTO COMUNITÁRIO 

DE TRÂNSITO

FOGO!
Mais uma casa foi des

truída pelo fogo em Agu
dos. O incêndio - segundo 
registrado em menos de um 
mês - ocorreu no domingo 
13, por volta das 23h, em 
uma casa na rua Zurique, 
no bairro Pampulha. Foi 
preciso acionar o Corpo de 
Bombeiros de Bauru para 
apagar as chamas. O pro
prietário da casa contou 
aos policiais que saiu por 
alguns minutos e quando 
retornou, o imóvel já havia 
incendiado. Apesar dos da
nos, ninguém ficou ferido. 
As causas do incêndio serão 
investigadas pela Polícia Ci
vil.

IMPRUDÊNCIA
Um acidente grave ocor

reu na manhã de ontem, na 
rua Dr. José Lisboa Júnior, 
em Piratininga. Um cami
nhão Scania, modelo T13, 
trafegava no sentido à zona 
rural. Próximo à fazenda 
Paraíso, J.A.S, de 31 anos, 
tentou pegar uma carona 
no cavalo da carreta, mas 
perdeu o equilíbrio e foi 
atropelado pelo caminhão.

Ele foi levado para Bauru 
com fraturas nas pernas.

a t r o p e l a m e n t o
Em Lençóis Paulista, um 

atropelamento foi registra
do pela Polícia Militar, no 
sábado dia 12, no Núcleo 
Habitacional Luiz Zillo. 
Mãe e filha atravessavam 
a avenida dos Imigrantes 
quando uma moto, que 
seguia no sentido centro- 
bairro, atingiu a menina. 
O resgate foi acionado e 
a vítima foi levada para o 
pronto-socorro, onde ficou 
em observação. A mãe não 
ter visto a aproximação da 
motocicleta.

COLISÃO
Um acidente de trânsi

to com vítima ocorreu no 
domingo 13, na avenida 
Prefeito Jácomo Nicolau 
Paccola. Uma motocicle
ta Honda CG seguia pela 
avenida no sentido centro- 
bairro quando teve sua pre
ferencial cortada por um 
Chevete. O motociclista 
caiu e teve ferimentos leves. 
O motorista do carro fugiu 
sem prestar socorro.

m e i o  a m b i e n t e

Praças e campos de futebol 
ganham toque ecológico

A Prefeitura de Lençóis 
Paulista adotou conceitos 
ecológicos na reforma de três 
praças das principais praças 
da cidade e na construção de 
um estádio de futebol. O está
dio terá sistema de drenagem 
que armazena a água de chu
va para a irrigação do grama
do. As praças estão ganhan
do reservatórios para receber 
água não tratada e terão piso 
que absorve parte da água de 
chuva. "Esse tipo de piso pode 
absorver até 60% da água, de-

pendendo do volume de chu
va. Com isso, melhoramos a 
infiltração de água", explica 
Simone Dalbém, arquiteta 
urbanista da prefeitura.

No futuro Estádio Muni
cipal João Roberto Vagula, ao 
lado do Ginásio de Esportes 
Hiller João Capoani, no Nú
cleo Luiz Zillo, o gramado 
tem um sistema de drena
gem que armazena a água de 
chuva para ser reutilizada na 
própria irrigação do campo. 
O sistema tem quatro tan

ques, com capacidade total 
de 60 mil litros. O gramado, 
com 100 metros de extensão 
por 68 metros de largura, foi 
plantado sobre areia, que fa
cilita a infiltração de água.

No caso dos tanques do 
estádio, os maiores, a pre
feitura gastou R$ 7,6 mil. "A 
existência dos tanques nas 
praças, principalmente nessas, 
que são grandes, vai facilitar 
a irrigação e reduzir o custo 
da prefeitura com caminhão- 
pipa", diz o prefeito José An-

tonio Marise (PSDB). Hoje, a 
rega da maior parte das praças 
e canteiros de avenidas e áre
as de lazer em toda a cidade é 
feita com caminhões-pipa.

Segundo Marise, as pró
ximas áreas de lazer já serão 
construídas com os tanques 
para a água de irrigação. É o 
caso de uma praça de lazer e 
esportes que será construída 
ainda neste ano na divisa en
tre o Parque Rondon e o Jar
dim América. (com assessoria 
de comunicação)
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E D I T O R I A L

Movimento na área
Costuma-se dizer que o 

mundo, a sociedade, estão 
m udando quando um  pro
blema que antes era distan
te passa a fazer parte de sua 
vida. O assunto em questão 
não é bem um problema, 
embora remeta a um -  a 
reforma agrária -  mas um 
movimento que antes pa
recia uma coisa distante do 
centro-oeste paulista, mais 
especificamente de Lençóis 
Paulista. É o MST (Movi
mento dos Sem Terra) que 
chega com força, número e 
organização.

É possível questionar os 
rumos que o movimento 
tom ou desde que foi cria
do, a motivação de quem 
ingressa no grupo e a le
gitimidade daqueles que 
estão lutando pela terra. E 
não dá para ignorar que o 
movimento entrou para a 
pauta de discussões regio
nais.

A origem do movimen
to rural brasileiro conside
rado por muitos como o 
mais radical e polêmico da 
atualidade remete ao final 
da década de 80. Não de
m orou para a mobilização 
ganhar adeptos em todo o 
país. Desde o início, a his
tória do MST foi repleta de 
lutas armadas, greves de 
fome e discussões - muitas

vezes sem resultado - com 
representantes do governo.

Hoje o movimento con
ta com cerca de 400 asso
ciações de produção, co
mercialização e serviços, 49 
cooperativas de produção 
agropecuária, com 2.299 
famílias associadas; 32 co
operativas de prestação de 
serviços com mais de 10 
mil sócios diretos, duas 
cooperativas regionais de 
comercialização e três coo
perativas de crédito.

Com todos esses inte
grantes, o MST chegou a 
Borebi, Agudos e Piratinin- 
ga (cidade em que está há 
mais tem po). Em Borebi, 
mais especificamente, a 
nova com unidade de 150 
habitantes mexeu com a 
vida da cidade. Garantir 
a esses cidadãos, que es
tão acampados na fazen
da Noiva da Colina desde 
novembro do ano passa
do, direitos básicos como 
educação e saúde, passou a 
ser função da prefeitura do 
município, que não estava 
necessariamente preparada 
para isso. Numa região on
de o sistema de produção é 
basicamente agrário, é por 
esses e outros motivos que 
não se pode ignorar a pre
sença do MST. O recado é 
para todos.

A R T I G O

Muita bola vai rolar
Fernanda Benedetti

Hoje vou falar sobre o es
porte, especialmente sobre 
o futebol. Não vou usar este 
espaço para argumentar so
bre as jogadas entre Palmei
ras e São Paulo, nem falar 
sobre a postura de zagueiro, 
centroavante, goleiro, téc
nico e juízes, como fariam 
meus amigos da redação 
que gostam de futebol. Eu 
não gosto. E mesmo não 
gostando tenho que convi
ver com o futebol todos os 
finais de semana. Sem muita 
opção de assunto, hoje vou 
falar sobre a final da Copa 
Regional de Futebol Amador 
de Macatuba.

Em primeiro lugar ,quero 
parabenizar a equipe do CSK 
de Macatuba que foi cam
peã. E escrevendo este arti
go me lembrei que no ano 
passado eles estavam parti
cipando do campeonato de 
futsal na Nova Lençóis, em 
Lençóis Paulista. Na final, 
eles chegaram com apenas 
6 jogadores, isto é, ninguém 
poderia se ferir porque não 
havia banco de reserva e 
nem assim eles desistiram. E 
venceram.

Apesar de vários impas
ses que ocorreram durante 
a Copa Regional, não posso 
deixar de citar a postura de 
alguns times durante o cam
peonato. Como, por exem
plo, os times da Primavera e 
Frigol, que não comparece
ram para disputar o terceiro 
lugar. O time de Botucatu, 
Monte Mor, onde um dos 
jogadores agrediu o juiz. Por

tudo que houve acho que a 
postura deveria ser diferente, 
afinal juiz ladrão, brigas, de
sentendimento com a orga
nização, isso existe em qual
quer campeonato e em Ma- 
catuba não seria diferente.

O que me deixa aliviada 
num campeonato é a final. 
Saber que no próximo final 
de semana estarei livre. Isso 
é muito bom, afinal não es
condo de ninguém que não 
gosto de estar parte do meu 
domingo dentro de um cam
po de futebol. Muitas vezes 
sem poder dormir até tarde, 
e debaixo do sol forte.

Escrevendo este artigo 
fiquei imaginando, se Ma- 
catuba tivesse que organizar 
todos os campeonatos que 
Lençóis organiza, meu Deus, 
coitado do meu amigo Ma- 
né, que iria sofrer para pegar 
os resultados. Coitados dos 
juízes, que poderiam levar a 
pior, coitados dos membros 
da organização, ficariam 
loucos. Bom mesmo é em 
Lençóis Paulista. Aqui sim 
gostam e têm vocação, afi
nal são pelo menos quatro 
campeonatos de futebol por 
ano. Isso sem contar as co
pas de futebol de areia e fut- 
sal que acontecem nos bair
ros da cidade e no ginásio de 
esportes Tonicão.

Para finalizar, quero pe
dir a Deus que dê muita 
paciência a mim e a meus 
colegas de trabalho, porque 
em ano eleitoral, haja cam
peonato esportivo!

Fernanda Benedetti é
estudante de jornalismo
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AUDIÊNCIA
O prefeito José Anto- 

nio Marise (PSDB) viajou a 
São Paulo ontem, acompa
nhado do vereador Manoel 
dos Santos Silva (PSDB), o 
Manezinho, e do diretor de 
Desenvolvimento, Geração 
de Emprego e Renda, Altair 
Toniolo, o Rocinha. Eles ti
veram uma audiência com o 
secretário dos Transportes, 
Mauro Arce, para reforçar 
os pedidos de infra-estru
tura que devem ser inclusos 
na licitação para a terceiri
zação da rodovia Marechal 
Rondon (SP-300).

DE PRAXE
O trio aproveitaria para 

tocar no assunto de praxe, o 
asfaltamento da rodovia Os- 
ny Matheus (SP-261), entre 
Lençóis Paulista e Águas de 
Santa Bárbara. Sobre esse as
sunto, Mauro Arce falou por 
telefone com a Terceira Co
luna e disse que ainda não 
há datas para começar a me
xer no local. "Essa rodovia 
está na relação. Temos um 
número razoável de estradas 
estaduais não asfaltadas e 
ainda não existe projeto pa
ra o local", afirmou.

IMPORTÂNCIA
Arce ressaltou a impor

tância da estrada e reafirmou 
a posição do Governo do Es
tado de deixá-la asfaltada até 
2010. "É uma via importante 
porque liga as rodovias Cas
telo Branco e Marechal Ron- 
don. É de grande interesse 
para o governo e tem impor
tância estratégica", avaliou. 
Mesmo assim, não quis dar 
uma data para o início das 
obras. "Vamos nos preparar 
para a licitação, mas não 
quero prometer nada, por
que tudo sempre depende 
de recursos", completa.

NA PORTA
Na porta da Secretaria 

de Transportes os três len- 
çoenses encontraram uma 
figura conhecida da região. 
Também estava por lá o pre
feito de Agudos, José Carlos 
Octaviani (PMDB). Ao que 
tudo indica, Octaviani tam
bém participaria da audiên
cia com Mauro Arce. A busca 
por verbas é uma constante 
entre os prefeitos.

MELHORES
Além da movimentação e 

do apelo popular, não há co
mo negar que o prêmio Me
lhores 2007, realizado pelo 
jornal O ECO na noite de sá
bado 12, foi de uma eferves
cência política de proporções 
raramente vista na cidade. As 
principais figuras políticas 
da noite foram os deputa
dos federais Antonio Carlos 
de Mendes Thame (PSDB) e 
Milton Monti (PR), que rece
beram o prêmio como Perso
nalidade Política.

COMPARTILHAR
"É um prazer compartilhar 

desse momento da vida da ci
dade", disse Mendes Thame à 
Terceira Coluna. Thame divi
dia a mesa com o presidente 
da Ascana (Associação dos 
Plantadores de Cana do Mé
dio Tietê), Hermínio Jacon, e 
elogiou o jornal O ECO pela 
sua longevidade. "Não é fácil 
encontrar uma instituição de 
mídia que chegue a 70 anos 
de bons serviços prestados à 
cidade", afirmou o deputado.

PRAZER
Já Milton Monti ressaltou 

a importância da premiação 
para os melhores de acordo 
com a preferência popular. "É 
com prazer que venho parti
cipar dessa festa. É de uma 
importância muito grande 
evidenciar as pessoas que se 
dedicam ao desenvolvimento 
da cidade", afirmou.

AUSENTE
Outro federal, o deputado 

Arnaldo Jardim (PPS), estava 
na lista de convidados, mas 
não pôde comparecer. Man
dou como representante seu 
assessor Sérgio Murilo. "A 
gente vê que uma festa cui
dada nos mínimos detalhes, 
com toda equipe de O ECO 
espalhada dando atenção 
aos convidados. Estou muito 
orgulhoso de representar o 
Arnaldo nessa edição do prê
mio", afirmou Murilo. "O de
putado tinha um compromis
so de natureza pessoal e não 
teve como transferir. Mas o de
putado acredita nisso, quando 
uma comunidade mantém 
uma tradição e se mobiliza 
em torno de algo. Mas no pró
ximo ano, se Deus quiser, ele 
vai estar aqui", prometeu.

NOMES
Ainda na festa, outros des

taques políticos do evento fo
ram o prefeito José Antonio 
Marise (PSDB) e o vice-prefeito 
e diretor de Saúde, Norberto 
Pompermayer (PR). O prefeito 
de Macatuba, Coolidge Hercos 
Júnior (PMDB) não veio, mas 
a cidade vizinha foi representa
da pelo presidente da Câmara, 
Moacir Silvestrini (PV).

TÚNEL DO TEMPO
O Melhores 2007 também 

trouxe figuras que fizeram par
te do passado político recente 
de Lençóis Paulista. E nesse 
ponto, destaque para dois ex- 
prefeitos, Ézio Paccola (PSDC), 
prefeito entre 1977 e 1982, e 
entre 1989 e 1992; e José Pra
do de Lima (PP), o Pradinho, 
prefeito entre 1997 e 2000.

AUTOR
Sem falar, é claro, no pro

fessor de História e vereador, 
Edson Fernandes (PT), um 
dos autores do livro "Lençóis 
Paulista conta sua história", 
cujo lançamento dividiu as 
atenções com a premiação 
dos Melhores 2007. Além de 
conversar com os presentes, 
Fernandes deu entrevista às 
emissoras regionais de televi
são, Rede Record e TV Prevê.

PRÉ-CANDIDATOS
Era muito provável que o 

próximo prefeito de Lençóis 
estivesse na festa. Isso por
que, além de Norberto, uma 
série de outros prefeitáveis 
prestigiaram o evento. Dois 
pré-candidatos assumidos, os 
vereadores Ailton Tipó Lau- 
rindo (PV) e Palamede de Je
sus Consálter Júnior (PMDB) 
aproveitaram a noite para 
adiantar seus contatos.

p r e f e it á v e is
Outros possíveis candida

tos a prefeito pelo grupo de 
Marise estavam na festa: o em
presário Luiz Carlos Trecenti 
(DEM), prestigiou o evento, 
assim como a diretora de Edu
cação e Cultura, Izabel Cristina 
Campanari Lorenzetti (PSDB). 
Acomodados na mesma mesa, 
outros dois prefeitáveis: o dire
tor de Meio Ambiente, Benedi
to Martins (PSDB), e o diretor 
de Desenvolvimento, Geração 
de Emprego e Renda, Altair To- 
niolo (DEM), o Rocinha.

P O Ç A  D Á G U AF á & u A

"Acho muito bom uma 
nova empresa estar che
gando a Lençóis Paulis
ta. Vai ajudar bastante 
porque tem muita gente 
desempregada. E 200 em
pregos vão aliviar",

Jefferson Willian 
Calandra, carregador

"A chegada de uma em
presa no segmento de 
metalurgia vai ser muito 
bom. Com isso a cidade 
vai se desenvolver ainda 
mais e gerar novos em
pregos. O que está em 
falta no município",

Suzi do Santos Calandra, 
ajudante de fiação de 

roupa

"Acho muito importante 
uma nova empresa se 
instalar na cidade. Isso 
gera mais emprego e acho 
que vai ajudar bastante 
quem está desempregado 
no momento",

Francisco Adão Blanco, 
empresário

f r a s e

"Nossa reivin
dicação é para 
que essa terra 
cumpra sua 
função, que é 
fazer reforma 
agrária. A  luta 
pela reforma 
agrária ainda 
é necessária n

Com a chuva que caiu ontem pela manhã, a principal porta de entrada para Agudos, a avenida Richard 
Freudenberg, ficou com várias poças dágua que formaram um verdadeiro piscinão. Em dia de muita 
chuva, é recomendável atenção redobrada dos motoristas.

Célio Romoaldo Bernardino,
um dos coordenadores do MST, 

sobre a ocupação de área em 
Agudos

P A R A  P E N S A R

"Os desvios das boas 
regras são tanto mais 
perigosos, quanto 
maior a altura don
de procedem, e com 
tanto mais franqueza 
devem ser rebatidos, 
quanto mais elevada 
a autoridade que os 
apadrinhe".

Rui Barbosa

mailto:oeco@jornaloeco.com.br
http://www.jornaloeco.com.br
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Fernanda Benedetti

Grupo chegou na madrugada de sábado e ocupa área próxima à rodovia Marechal Rondon, perto da Ambev, em Agudos

Luta pela terra
MST ocupa propriedade que fica entre Ambev e alça de acesso a Agudos; "estamos 
mobilizados para permanecer o tempo que for necessário", diz um dos líderes

Cristiano Guirado

Na madrugada do sábado 
12, um grupo de pessoas liga
dos ao MST (Movimento dos 
Sem Terra), ocupou uma faixa 
de terra localizada entre a Am- 
bev e a alça de acesso que liga 
Agudos à rodovia Marechal 
Rondon (SP -  300). Segundo 
os líderes do grupo, a terra 
é improdutiva. Segundo os 
acampados, o grupo tem cerca 
de 600 pessoas e as famílias es
tão prontas para ficar na terra 
até que ela seja repassada aos 
trabalhadores. A propriedade 
tem plantações de eucalipto, 
pínus e cana-de-açúcar.

Esta é a segunda ocupa
ção feita por integrantes do 
movimento na microrregião 
de Lençóis Paulista em seis 
meses. Desde o ano passado, 
famílias pertencentes ao mo
vimento ocupam a fazenda 
Noiva da Colina, em Borebi.

A reportagem do jornal O 
ECO foi ao local do novo as
sentamento e conversou com 
Célio Romoaldo Bernardino, 
um dos coordenadores do

grupo. Segundo ele, a área in
vadida tem 5,4 mil hectares, 
pertence ao governo do Estado 
e está arrendada ilegalmente à 
empresa Duratex, em Agudos. 
Até a tarde de ontem ninguém 
havia entrado com pedido de 
reintegração de posse. A in
formação não foi confirmada 
pela empresa.

Ainda segundo Bernar- 
dino, a propriedade foi con
siderada inativa pelo Incra 
(Instituto Nacional de Colo
nização e Reforma Agrária) 
há dois anos. "Nossa reivin
dicação é para que essa ter
ra cumpra sua função, que é 
fazer reforma agrária. A luta 
pela reforma agrária ainda é 
necessária. O avanço da mo
nocultura é uma ameaça à 
população brasileira e nossa 
ação é pacífica e em defesa da 
vida, contra a monocultura e 
contra o modelo do agrone- 
gócio" afirmou. "As terras que 
pertencem ao governo não 
são difíceis de serem identi
ficadas. Foi feita vistoria há 
dois anos e consta como im
produtiva, passível de se fazer

reforma agrária", completa.
Bernardino garante: as fa

mílias não arredam o pé do 
local enquanto não sair o 
assentamento em definitivo. 
"Estamos mobilizados para 
permanecer o tempo que for 
necessário. As famílias estão 
dispostas a ficar até que a ter
ra volte para as mãos dos tra
balhadores", completa.

O coordenador do acam
pamento descreveu o movi
mento de ocupação como 
pacífico e diz que o trabalho 
agora é organizar o acampa
mento. "Entramos em paz, 
sem resistência e agora vamos 
massificar a área com várias 
famílias da região e com sem- 
terras que estão acampados 
nas beiras das rodovias no 
Pontal do Paranapanema, 
Andradina, laras, Itapeva e es
palhados estrada afora", afir
mou. Um dos fatores que cha
ma atenção é uma faixa onde 
está escrito 'Acampamento El
dorado dos Carajás. Segundo 
Bernardino, esse é um movi
mento nacional em memória 
ao massacre de Eldorado dos

Carajás, ocorrido em 17 de 
abril de 1996. "Essas ações 
têm caráter nacional e visam 
pautar o massacre de 19 sem- 
terras e 12 anos de impunida
de. É uma ação de repúdio a 
esse massacre que ainda con
tinua impune", explica.

t e r r a  d e  n in g u é m
Segundo o jornal O ECO 

pôde apurar, há um impasse 
em relação à propriedade da 
terra. A prefeitura de Agudos 
não soube informar quem é 
o dono da área invadida. A 
equipe de reportagem entrou 
em contato com a assessoria 
de imprensa da Ambev, que 
limitou-se a dizer que a em
presa tomou conhecimento 
da invasão e avisou as auto
ridades responsáveis. A em
presa também confirmou que 
não precisou tomar qualquer 
providência para reforçar sua 
segurança, mas não confirma 
a propriedade da terra. Na 
Duratex, nenhum dos funcio
nários contatados soube in
formar se a área estava arren
dada para a empresa.

Movimento cresce na região
Esta é a segunda ocupa

ção promovida pelo MST 
na microrregião de Lençóis 
Paulista num período de 
seis meses. Em novembro do 
ano passado, cerca de 150 
famílias ocuparam a fazenda 
Noiva da Colina, em Borebi.

O acampamento permanece 
até hoje. O acampamento 
conta com pessoas que vie
ram de várias partes do Es
tado de São Paulo, a maioria 
da região de Promissão e do 
pontal do Paranapanema.

Segundo dados do Incra,

em todo o Estado de São 
Paulo existem 130 assenta
mentos administrados pelo 
Itesp (Instituto de Terras do 
Estado de São Paulo). Nesses 
assentamentos existem qua
se 6,5 mil famílias.

Outras 10,3 mil famílias

estão divididas em outros 
125 acampamentos por to
do o estado. Só na região de 
Bauru existem cinco acampa
mentos, com mais de 550 fa
mílias. Além de Borebi e Agu
dos, algumas famílias estão 
acampadas em Piratininga.

Os invasores chegaram

Ah nego! Que festa 
hein?! E nem tudo que re
luz é ouro e nem tudo que 
balança cai. Mas meus mio
los estão balançando tanto 
que parecem que irão cair 
fora da cabeça! Meu Deus, 
que ressaca! Dá até vontade 
de beber a cascata de Santa 
Bárbara inteira! A taxa de 
diabetes deve estar nas nu
vens!

E o Varise recebendo 
prêmio, pensei que estava 
na Colômbia vendo o Álva
ro Uribe negociando com 
as Farc! O Milton Monti pa
recia que estava assustado, 
os cabelos dele estavam ar
repiados e em pé, acho que 
ele viu um marimbondo de 
fogo! E o Thame...mos no... 
Parecia um faraó, o Tutha- 
meskamon! Faltou o Pe
dro Phodias que falou que 
mandaria um representante 
lá de Agunistão, o Benázior 
Bhuto!

Dizem que na hora em 
que o Luiz Carlos da Lwart 
foi receber o prêmio muita 
gente cochichou: "Tresenti, 
Tresenti o cheiro do perfu
me dele!" Acho que é de eu
calipto! Ué ele teria virado 
um coala?

Eu vi juntos lá na festa 
o Padre Silvano e o Monse
nhor Carlos. Parecia aquele 
filme, os irmãos gêmeos, 
com Arnold Schuazneguer 
e Deni de Vito! Bom foi um 
show de bola da turma do 
ECO, TV Prevê, que trans
mitiu ao vivo! E viva o Sa
muel Ferro, Nádia Lindona, 
só não vi o Duda, eu que
ria tanto que ele desse uma 
piscada pra mim. O Rafael 
Santo Antonio, meu amigo 
macarrão, que está parecen
do mais uma taturana!

Teve gente que ingeriu 
tanto álcool que se acendes
se um palito de fósforo por 
perto iria tudo pelos ares! 
Iria explodir o Marimbon
do inteiro! Teve gente que 
saiu à deriva voando pra 
qualquer lado, para onde 
o vento levasse, parecia um 
marimbondo de fogo!

Eles chegaram, os inva
sores chegaram! O MST, o 
Movimento dos Sem Traba
lho chegou lá na Brahma! 
Agora a Mula vai fumar! 
Dizem que eles ficam na 
cerca da Ambev cantando 
"Dêê alguma coisaa aííí pra 
eu bebeeer!"

Olha a notícia de um 
jornal. Em nota publicou 
que o choro do santo em 
Macatuba foi acidente e que 
a polícia está investigando! 
Hí caramba e se decretarem 
a prisão do santo? Pensou 
o sargento Josué sair com o 
santo algemado da igreja!

Em Borebi, um ex-ve
reador teria pedido em re
querimento a compra de 
um helicóptero para o Vaca 
ir para São Paulo e vigiar 
o céus de Borebi! Ah, Bo- 
rebi teria uma capital que 
se chamaria Vacanosaires e 
não Boinosaires! Ahhraaa! 
E em Agudos tem um que 
pediu para vigiar o espa
ço aéreo e aplicar multas a 
quem excedesse na veloci
dade! Pú nego!

'Conveniamos' foi a 
palavra dos vereadores de 
Agudos ao irem para São 
Paulo com o prefeito para 
assinar convênio! E viva a 
Paulistinha que queria me 
dar um fraque para ir à fes
ta. E que festa o pessoal do 
ECO é soda...com wiski! Tô 
cristalizado. Tchau.

L E N Ç Ó I S  P A U L I S T A

Recurso do auxílio-transporte sai hoje
A comissão de análise do 

auxílio-transporte divulga ho
je o resultado dos processos 
de recurso para os estudantes 
que tiveram o pedido negado. 
Quem entrou com recurso de
ve comparecer pessoalmente 
para tomar ciência do resulta
do, que será divulgado na Di
retoria de Assistência, das 8h 
às 17h.

A comissão lembra ainda 
que o estudante que teve o 
processo deferido nesta eta
pa deverá obrigatoriamente 
comparecer à diretoria de as
sistência para assinatura do

respectivo benefício. Os estu
dantes que tiveram o processo 
aprovados também devem en
tregar os recibos do transporte 
nos meses de fevereiro e mar
ço, até o 30 de abril.

O auxílio-transporte é da
do a estudantes que freqüen- 
tam faculdade, cursos técnicos 
e profissionalizantes fora do 
município, com renda fami
liar de até 10 salários míni
mos, ou R$ 3,8 mil. Neste 
ano, a Prefeitura de Lençóis 
Paulista deve investir R$ 420 
mil em auxílio-transporte pa
ra estudantes.
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JA PENSOU EM TER SEU CAMINHÃO? ACIMA DO ANO 1994 FINANCIAMOS SEU PROPRIO VEICULO!
FAÇA UMA CONSULTA DE FINANCIAMENTO E REFINANCIAMENTO SE VOCÊ COMPROU CARRO EM OUTRO LU6AR, VENHA FAZER UMA CONSULTA DE FINANCIAMENTO 

TEMOS AS MELHORES TAXAS! ANTES DE FECHAR QUALQUER NEGÓCIO.

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



1 5 0  A N O S

Embrulhado para presente
Kátia  Sartori

Hoje, a partir das 19h30, o 
prefeito de Lençóis Paulista, 
Jose Antonio Marise (PSDB) 
e o monsenhor Carlos José 
de Oliveira, reinauguram a 
praça Padre Dom José Mag- 
nani, onde fica o Santuário 
Nossa Senhora da Piedade. O 
local passou por uma refor
ma completa. O evento faz 
parte das comemorações pe
los 150 anos de Lençóis Pau
lista (que serão completados 
no dia 28 de abril) e dos 150 
anos do Santuário (comemo
rados amanhã).

A reforma da praça come
çou há exatamente um ano.

As mudanças mais signifi
cativas trazidas com a refor
ma foram a troca do pátio 
a construção de duas passa
relas que vão diversificar os 
acessos para o Santuário. O 
piso das calçadas também foi 
trocado. O jardim ganhou 
um sistema de irrigação mais 
moderno. O estacionamen
to ganhou capacidade para

Prefeito Marise e monsenhor Carlos de 
Oliveira reinauguram hoje, às 19h30, a 
praça Padre Dom José Magnani

Praça Padre Dom José Magnani será reinaugurada hoje, às 19h30

mais veículos.
Além da reinauguração da 

praça, a programação de ani
versário do município segue 
durante todo o mês de abril.

Esta semana, os eventos se 
concentram na Casa da Cul
tura Maria Bove Coneglian. A 
diretoria de Cultura progra
mou uma série de espetácu-

los teatrais. Amanhã tem du
as peças em cartaz. Às 11h, o 
grupo Faz e Conta apresenta o 
espetáculo infantil Rapunzel. 
Às 20h, tem a peça Marinsia- 
nas, com atores do grupo da 
Melhor Idade de Botucatu.

Na quinta-feira 17, a partir 
das 20h, a peça Rapunzel vol
ta a ser apresentada. Também 
haverá premiação do concur
so de poesias. Na sexta-feira 
18 será encenado o espetácu
lo O Sítio dos Objetos, pela 
Cia Mariza Teatro de Formas 
Animadas, às 14h.

Ainda na sexta-feira 18, 
tem culta em ação de graças 
pelos 150 anos de Lençóis 
Paulista no Csec, a partir das 
19h. Às 19h30, o prefeito Ma- 
rise apresenta à comunidade 
as obras de reforma e amplia
ção da escola Edwaldo Roque 
Bianchini, na Cecap.

Encerrando a programa
ção da semana, no sábado 19, 
às 20h, tem show com Tião 
Carvalho e Trio Forró, na pra
ça Paulo Freire (em frente à 
Casa da Cultura).

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 
LEI MUNICIPAL N.° 1.465 DE 09 DE ABRIL DE 2008.

“Dispõe sobre a fixação da remuneração por subsídios para os ocupantes dos 
cargos de Presidente da Câmara de Vereadores e Vereadores do Município de 
Areiópolis e da outras providencias”.

José Pio de Oliveira, Prefeito Municipal de Areiópolis, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou 
e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Artigo 1°) - O Valor do subsidio devido aos ocupantes dos cargos de Presiden
te da Câmara de Vereadores e de Vereador, do Município de Areiópolis/SP, fica 
fixado nos valores instituídos pela presente Lei para o exercício do mandato 
eletivo de 01 de janeiro 2009 a 31 de dezembro de 2012.

Artigo 2°)- Será de R$ 2.500.00 (dois mil reais e quinhentos reais) mensais, o 
valor do subsídio devido ao ocupante do cargo eletivo de Presidente da Câmara de 
Vereadores do Município de Areiópolis e, de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos) 
mensais, o valor do subsidio para o ocupante do cargo de Vereador Municipal.

Artigo 3°)- O valor instituído pelo artigo anterior será pago mensalmente em 
parcela única, com vigência a iniciar-se em 1° de janeiro de 2009 e cujo pri
meiro vencimento ocorrerá em 1° de fevereiro de 2009 e assim sucessivamente 
todo dia 1° de cada mês.

Artigo 4°)- Fica facultado ao setor responsável pela quitação dos valores pe
cuniários a proceder à retenção do montante devido a titulo de imposto de 
renda e outras incidências previdenciárias ou legais, se houver, diretamente 
do subsidio a ser pago.

Parágrafo Único)- Poderão ser descontados as ausências do edil que deixar 
de comparecer as Sessões legislativas, sem a observância do artigo 23 da Lei 
Orgânica do Município de Areiópolis ou do disposto nos artigos 91 e seguintes 
do Regimento Interno da Câmara de Vereadores.

Artigo 5°)- Os valores instituídos para pagamento do subsidio, discriminados no ar
tigo 2° serão corrigidos monetariamente, de forma mensal, pela aplicação do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), divulgado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísticas (IBGE), ou outro índice que venha a substituí-lo.

Parágrafo 1°)- A cada período de 12 (doze) meses, será efetuado o computo de 
todos os índices a fim de apurar eventual diferença, na forma prevista no artigo 
37, inciso X, da Constituição Federal.

Parágrafo 2°)- Em sendo apurado eventual diferença a menor no repasse, esta 
será somada ao índice do mês imediatamente subseqüente e incorporada, para 
todos os fins ao valor do subsidio.

Artigo 6°)- As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de 
dotação orçamentária própria, suplementadas se necessário.

Artigo 7°)- Esta Lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2009, revogadas as 
disposições em contrario.

Areiópolis, 09 de abril de 2008

DESTILARIA SANTA MARIA S/A
CNPJ n° 51.423.085/0001-51 / NIRE n° 35300321316 

Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária
São convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, que se realizará no dia 
28 de Abril de 2008, às 15h30min na sede social, na Fazenda Santa Maria, Bairro Lajeado, Lençóis Paulista/SP, 
a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) prestação de contas dos administradores, exame, discus
são e votação do Balanço Patrimonial e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado 
em 31 de Dezembro de 2007; b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; Isso posto ficam os 
senhores acionistas convocados para a assembléia supra mencionada, ressalta-se que, não havendo quorum 
para instalação dos trabalhos da assembléia em primeira convocação, ficam os senhores acionistas desde já, 
convocados para uma segunda reunião a se realizar no mesmo dia, local, 30 (trinta) minutos de após a primei
ra chamada, com qualquer número de acionistas presentes. Comunicamos que se encontra à disposição dos 
senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o art.133 da Lei n° 6.404/76, com as alte
rações da Lei n° 10.303/2001, relativos ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2007. Lençóis 
Paulista, SP, 11 de Abril de 2008. Antonio Dur^al Boso - Membro - Conselho de Administração. (12,15,17)

PREFEITURAMUNICIPAL DE AREIOPOLlS 
LEI MUNICIPAL N.° 1.464 DE 09 DE ABRIL DE 2008.

“Dispõe sobre a fixação da remuneração por subsídios para os ocupantes dos 
cargos de Prefeito e Vice Prefeito do Município de Areiópolis e da outras pro
videncias”.

José Pio de Oliveira, Prefeito Municipal de Areiópolis, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou 
e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Artigo 1°) - O Valor do subsidio devido aos ocupantes dos cargos eletivos de 
Prefeito e Vice Prefeito, do Município de Areiópolis/SP, fica fixado nos valo
res instituídos pela presente Lei para o exercício do mandato eletivo de 01 de 
janeiro 2009 a 31 de dezembro de 2012.

Artigo 2°)- Será de R$ 6.500,00 (seis mil, quinhentos reais) mensais, o valor 
do subsídio devido ao ocupante do cargo eletivo de Prefeito, e de R$ 2.300,00 
(dois mil, trezentos reais) mensais, o valor do subsidio para o ocupante do 
cargo de Vice Prefeito.

Artigo 3°)- O valor instituído pelo artigo anterior será pago mensalmente em 
parcela única, com vigência a iniciar-se em 1° de janeiro de 2009 e cujo pri
meiro vencimento ocorrerá em 1° de fevereiro de 2009 e assim sucessivamente 
todo dia 1° de cada mês.

Artigo 4°)- Fica facultado ao setor responsável pela quitação dos valores pe
cuniários a proceder a retenção do montante devido a titulo de imposto de 
renda e outras incidências previdenciárias ou legais, se houver, diretamente 
do subsidio a ser pago.

Parágrafo Único)- Fica autorizada, também; retenção total ou parcial, do valor 
devido a titulo de subsidio ao ocupante de cargo de Prefeito Municipal quando 
houver inobservância dos preceitos contidos no artigo 74 da Lei Orgânica do 
Município de Areiópolis ou do artigo 248 e seguintes do Regimento Interno da 
Câmara de Vereadores local.

Artigo 5°)- Os valores instituídos para pagamento do subsidio discriminados 
no artigo 2°, serão corrigidos monetariamente de forma mensal, pela aplicação 
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), divulgado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), ou outro índice que venha a 
substituí-lo.

Parágrafo 1°)- A cada período de 12 (doze) meses, será efetuado o computo 
de todos os índices, a fim de apurar eventual diferença, na forma prevista no 
artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.

Parágrafo 2°)- Em sendo apurado eventual diferença a menor no repasse, esta 
será somada ao índice do mês imediatamente subseqüente e incorporada, para 
todos os fins ao valor do subsidio.

Artigo 6°)- Fica vetado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, 
prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória ao valor do 
subsidio, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, inciso X e XI 
da Constituição Federal.

Artigo 7°)- As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de 
dotação orçamentária própria, suplementadas se necessário.

Artigo 8°)- Esta Lei entrará em vigor em O1 de janeiro de 2009, revogadas as 
disposições em contrario.

Areiópolis, 09 de abril de 2008.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
L E I N° 2 2 4 9

AUTORIZA A CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEL À EMPRESA ACUMULADORES SÃO 
LUIZ LTDA. -  ME.

A Câmara Municipal de Macatuba aprova, e eu, Prefeito Municipal sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1° - Fica autorizada, nos termos do artigo 99, § 4o, da Lei Oigânica Municipal, a concessão de uso de 
forma gratuita, à empresa Acumuladores São Luiz Ltda. -  Me, inscrita no CNPJ sob n°. 59.072.389/0001-23, 
do imóvel que assim se discrimina, conforme mapa e memorial descritivo, anexo I:

M em orial D escritivo
R efere-se a área do distrito in d ^ tria l, conform .e descrição aba^o:

LO TE 04 - Um terreno de fo rm ã o  retangular, correi^^ondente ao l^^e n °  04 (quatro), da quadra “06”, do 
l^team ento “D istrito Industrial M ário A lves N unes”, localizado no lado d ireto  da R ua Francisco Fantini, 
distante 52,61 m  (cinqüenta e dois metros e sessenta e um  centímetros) do início da curva de concordân
cia da esquina da R ua Sebastião de O live^a M achado, nesta cidade e Comarca de M acatuba; medindo 
19,60mi(dezeno^e metros e sessenta centímetros) de fre ^ e p a ra  a m encionada R ua M ato G ^o^o; 46,00 
(quarenta e seis metros) do l ^ o  d ireto  de quem  da rua ol^apara o imóvel, onde confronta com o sistem a 
de lazer SL3; e 46,00m  (quarenta e seis m etros) do l ^ o  esquerdo, onde confronta com os lotes 03, po-r
23,00m (v ^ te  etrês m.etros) e n ° 02por 23,00m (v ^ te  etrêsm .etros); e 19,60m. (dezenove m etros eseissen^a 
centímetros) nos f^ d o s , onde confronta com a R ua 15 de Novembro; encerrando a área de 901,60m3 
(novecentos e um  m etros quadrados e sessenta decím etros quadrados).
Encontra-se edificado no terreno um  barracão para uso e fin s  industriais, em  alienaria, total^ando 231,30 m í 
(duzentos e trinta e um  metros quadrados e trinta decímetros quadrados) da área construída.

§ 1o -  A presente concessão tem por objetivo incentivar a atividade da concessionária, visando a movi
mentação econômica e geração de receita pública e empregos.
§ 2o - A concessão se dará com dispensa de licitação, conforme autorizado pelo artigo 99, § 4o da Lei 
Orgânica Municipal.

Artigo 2o -  O prazo de concessão será de 05 (cinco) anos, havendo, como termo inicial, a partir do 
nonagésimo dia após a assinatura do contrato.
§ 1o -  No prazo de 30 (trinta) dias a partir da vigência desta Lei, o representante da concessionária deverá 
comparecer junto à Prefeitura Municipal para formalização e assinatura do contrato de concessão de uso, 
nos termos do modelo representado pelo anexo III, munido dos seguintes documentos:
I -  CNPJ;
II -  Contrato Social ou documento equivalente;
III -  Certificado de Regularidade Fiscal -  CRF, junto ao Fundo de Garantia Por Tempo de Sei^iço -  
FGTS;
IV -  Certidão Negativa de Débito do INSS;
V -  Certidão Negativa de Débitos Municipais;
VI - prova de idoneidade financeira da empresa;
VII - prova de idoneidade financeira dos sócios proprietários como pessoa física;
VIII - Certidão negativa de ônus reais e pessoais, bem como da distribuição de ações cíveis, execuções, 
concordatas, falências ou ação de recuperação judicial ou procedimento de recuperação extrajudicial 
quer em relação à pessoa jurídica, quer em relação à pessoa física de seus sócios-gerentes, sócios-pro- 
prietários ou sócios componentes ou empresário individual, relativo aos últimos 5 (cinco) anos.
§ 2o -  Do contrato de Concessão de Uso, constará, obrigatoriamente, o prazo para que a concessionária 
inicie suas atividades junto ao imóvel, que não poderá exceder a 90 (noventa) dias, salvo por motivo 
devidamente justificado.
§ 3o - O descumprimento por parte da concessionária aos prazos previstos nos parágrafos anteriores, bem 
como a não apresentação dos documentos relacionados nos incisos I à V do § 1o, implicará, conforme o 
caso, na perda do direito ou rescisão do contrato de concessão, que ocorrerá mediante despacho funda
mentado do Chefe do Executivo.
§ 4o -  Ocorrendo à perda do direito à concessão ou a rescisão do contrato pela não observância dos prazos 
previstos nos. § 1o. e 2o, deste artigo poderá ocorrer a renovação do pedido por mais uma vez, após 90 
(noventa) dias da ciência do despacho previsto no § 3o , desde que exista imóvel disponível, devendo ser 
novamente submetido à apreciação do Poder Legislativo.
§ 5o -  Os prazos previstos nos §§ 1o. e 2o. deste artigo, poderão ser prorrogados, desde que devidamente 
justificado, mediante despacho fundamentado do Chefe do Executivo.
§ 6o - A perda ao direito da concessão ou rescisão do contrato independerá de procedimento judicial, 
devendo ser observado, entretanto, o princípio da ampla defesa na esfera administrativa.

Artigo 3o - Findo o prazo de concessão, a concessionária deverá restituir o imóvel independente
mente de notificação, no mesmo estado de limpeza e conservação em que recebeu, sob pena de respon
der por perdas e danos.

Artigo 4o -  A concessão poderá ser rescindida pela concessionária antes do término do prazo de conces
são, mediante requerimento protocolado na Prefeitura Municipal.
Parágrafo Único -  Caso venha a ocorrer a rescisão na forma prevista no caput deste artigo, bem como 
nos termos dos artigos 5o e 6o, ficará vedado ao Poder Público Municipal a realização de nova concessão 
à mesma concessionária, desde que para o mesmo fim.

Artigo 5o -  O imóvel ora concedido será destinado exclusivamente para o desenvolvimento das ativi
dades da concessionária, ficando vedada a utilização para qualquer outro fim, sob pena de rescisão da 
concessão.

Artigo 6o -  Ocorrerá também a rescisão da concessão, caso venha a ser constatado pelo Poder Conce- 
dente, o abandono do imóvel ou a paralisação das atividades da concessionária.

Artigo 7o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Macatuba, 14 de março de 2008.

COOLIDGE HERCOS JÚNIOR
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇOIS PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO - Concorrência n° 003/2008 

Processo n° 106/2008
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e 
mão-de-obra para os serviços de recapeamento asfáltico em diversas 
vias públicas da cidade -  Encerramento: 15 de maio de 2008 às 10:00 
horas -  O edital completo deverá ser retirado no Setor de Licitações da 
Prefeitura, sito à praça das Palmeiras, n° 55, Centro, Lençóis Paulista, 
Fone: 14-3269.7088/7022. Lençóis Paulista, 14 de abril de 2008. JÚ
LIO ANTONIO GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇOIS PAULISTA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convo
ca, o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso 
Público abaixo identificado para o preenchimento de uma vaga, na 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não compare- 
cimento no dia, horário e local estabelecidos pela presente convocação 
implicará na perda de vaga conforme preceitua a lei.
Edital n.° : 003/2006 
Cargo: Enfermeiro
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista
Data : 18 de abril de 2008 
Horário: 10:00 horas

01 -  Claudia Espim Ribeiro
02 -  Cassiane Aparecida Viotto 
Lençóis Paulista, 14 de abril de 2.008.-

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇOIS PAULISTA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, 
o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Pú
blico abaixo identificado para o preenchimento de 05 (cinco) vagas, na 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não compare- 
cimento no dia, horário e local estabelecidos pela presente convocação 
implicará na perda de vaga conforme preceitua a lei.
Edital n.° : 001/2008
Cargo: Agente de Conservação e Limpeza
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista
Data : 17 de abril de 2008 
Horário: 10:00 horas

01 -  Simone Gomes da Silva
02 -  Lucimara Cristina Bernardo Nunes
03 -  Luciana Ais dos Santos
04 -  Priscila Soares Damascena
05 -  Andrea Teixeira de Carvalho Ferraz 
Lençóis Paulista, 14 de abril de 2.008.-

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 15 de Abril de 2008. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 247,90.
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M A C A T U B A

Ouro da casa
CSK bate Vanglória nos pênaltis e fica com o título de campeão da Copa Regional de 
Futebol Amador de Macatuba; final aconteceu domingo no estádio Amadeu Artioli

Da r edação

CSK de Macatuba é o gran
de campeão da 2® Copa Re
gional de Futebol Amador de 
Macatuba. O título foi decidi
do na manhã do domingo 13, 
no estádio Amadeu Artioli, 
contra a equipe de Vanglória, 
por 4 a 2, nos pênaltis. No 
tempo normal, a partida ter
minou empatada em 0 a 0. 
Frigol e Primavera/Millenium 
deveriam disputar o terceiro 
lugar, mas nenhuma das equi
pes apareceu.

Na primeira etapa, tanto 
CSK como Vanglória cria
ram inúmeras oportunida
des de concluírem as joga
das em gol. Já no segundo 
tempo, a Vanglória criou as 
melhores chances.

Uma das oportunidades 
mais claras de gol foi aos qua
tro minutos do segundo tem
po. Em jogada rápida, o lateral 
José Hamilton, da Vanglória, 
chutou forte e Edivaldo, do 
CSK, tirou a bola em cima da 
linha. Em seguida o CSK teve a 
oportunidade de abrir o mar
cador com Fubá, que chutou 
por cima do gol de Gustavo.

Aos seis minutos, em joga
da rápida, o meia Paulo Edu
ardo do CSK invadiu a área e 
foi derrubado pelo zagueiro 
Adriano. O juiz anotou o pê
nalti. Na cobrança, Adilson 
chutou e o goleiro Gustavo de
fendeu. As duas equipes ainda 
tiveram chances de concluir,

Nos pênaltis, CSK de Macatuba garantiu a vitória e o título por 4 a 2 em cima da Vanglória

mas o placar ficou mesmo no 
zero a zero. A decisão do títu
lo foi para os pênaltis e o CSK 
levou a melhor e bateu a Van- 
glória por 4 a 2.

O artilheiro da copa foi 
o jogador Rodrigo, da Santa 
Luzia, com oito gols. Adil
son, do CSK, foi eleito o me
lhor goleiro.

c e r im o n ia
A cerimônia de entrega de 

medalhas e troféus contou 
com a presença da secretária de 
Esportes de Macatuba, Silvana 
Aparecida de Souza, do presi
dente da comissão disciplinar, 
José Roberto Valardão, dos 
vereadores lençoenses, Mano
el dos Santos Silva (PSDB), o

Fernanda Benedetti

CARATE
Cerca de 150 caratecas 

de Lençóis Paulista parti
ciparam do 1° Festival de 
Karatê, promovido pelo 
professor Raphael Blanco, 
no domingo 6. O evento 
aconteceu no Csec. Blanco 
é responsável pela Acade
mia Zanchin de karatê-do. 
A idéia era reunir um gran
de número de atletas, todos 
de Lençóis. A título de cola
boração, o Festival contou 
com a presença de diversos 
professores da academia 
Kaizen de Agudos que fize
ram uma apresentação. To
dos os atletas, vencedores 
ou não, receberam meda
lhas de participação.

COPA l e n ç ó is
A rodada da 3® Copa 

Lençóis -  Troféu 150 anos, 
no último final de semana, 
teve partida única. Jogando 
no estádio Archangelo Bre- 
ga, o Bregão, o Mac/Grafset 
derrotou a Atitude por 3 a 
1. A partida aconteceu no 
domingo 13.

m a r im b o n d o
No domingo, pela Co

pa de Futebol Society Sê
nior B (atletas entre 28 e 
41 anos) do CEM (Clube 
Esportivo Marimbondo), 
o Internacional venceu 
o Botafogo por 11 a 4. O 
Vasco da Gama derrotou o 
Grêmio por 6 a 5.

Manézinho, e Gumercindo Ti- 
cianelli Júnior (DEM).

A 2® Copa Regional de Fu
tebol Amador de Macatuba, 
promovida pela Secretaria de 
Esporte e Lazer, teve início no 
dia 13 de janeiro e reuniu 19 
equipes das cidades de Macatu- 
ba, Lençóis, Borebi, Areiópolis, 
Itapuí, Pederneiras e Botucatu.

1_________________________________ 1

i LOUCOS 
’ PO R  FUTEBOL

"Que o São Pau
lo é um time de 
ponta e inovador 
todo mundo 
sabe, mas ago
ra o time vem 
demonstrando 
poderes divinos: 
ressuscitou até 
um imperador".

João Paulo 
Ramos, inspetor 
de aluno

V ILA  d a  p r a t a J I U - J I T S U

Rolamar A tle ta s  t r e in a m  p a r a  o  
fica com C a m p e o n a t o  P a u lis t ao título

Em jogo bastante dis
putado, a Rolamar ven
ceu o União Primavera 
por 2 a 1 e ficou com o 
título do 8° Campeo
nato da Vila da Prata. O 
jogo aconteceu no do
mingo 13, no Campo do 
Prata.

O time da Rolamar 
começou melhor, ofe
recendo muito perigo à 
meta do time adversário. 
Tanta insistência surtiu 
resultado. Aos dez minu
tos do primeiro tempo, 
a Rolamar abriu o placar 
em um jogada individual 
do centro-avante Edinho, 
que passou rápido por 
dois zagueiros e bateu 
forte no canto esquerdo 
do goleiro. Mas o União 
não se intimidou e pou
co tempo depois chegou 
ao empate com um gol 
do Baianinho.

Já no segundo tempo, 
o jogo voltou a ficar equi
librado. Em cobrança de 
falta para o time do Rola- 
mar, o goleiro adversário 
não conseguiu segurar 
e a bola sobrou limpa 
para Edinho marcar seu 
segundo gol e definir o 
placar.

Depois de disputar o Interestadual, atletas treinam para o Campeonato Paulista

Atletas da academia 
Alliance de Macatuba se pre
param para disputar o Cam
peonato Paulista de jiu-jit- 
su. A competição está mar
cada para o dia 19 de abril, 
no São Paulo Tênis Clube. 
A equipe comandada por 
Marcus Galvão leva delega
ção composta por atletas de 
Macatuba, Lençóis Paulista e

Pederneiras.
No dia 30 de março, 

os atletas participaram do 
Campeonato Interestadual, 
em Santa Cruz do Rio Pardo. 
A delegação voltou para casa 
com 11 medalhas, premiação 
em dinheiro, suplementos e 
brindes. Os destaques foram 
os lutadores Hare e Wal- 
ter Galvão, Moisés Ribeiro,

a g u d o s

Flamengo perde a segunda na Copa Pindoba
Mais uma rodada de 

muitos gols aconteceu no 
domingo 13, no estádio 
Achilles Sormani, válida pe
la Copa Pindoba, o campe
onato Amador de Agudos. A

competição é promovida pe
la Secretaria de Esportes do 
município.

No primeiro jogo realiza
do, o Caçula/Borebi goleou o 
Palestra por 5 a 1. Na segunda

partida, Flamengo sofreu sua 
segunda derrota consecutiva 
na competição: perdeu para 
o Boca Junior por 3 a 2.

O Flamengo chegou a 
abrir 2 a 0 no placar, mas ce-

J O I S

Futebol foi destaque 
do final de semana

Guilherme Canduzin, Cíntia 
Ferreira, João Dias, Everton 
Vanni, Bruna Grigoleti, Bru
no Sipoli, Rubens Santos, 
Francisco Silva, Denis Fuso 
e Elton Paulino.

A equipe conta com 
apoio da Prefeitura de Ma- 
catuba, Nova Jeans, Tecno- 
cana, Alisson Presentes e Cia 
do Corpo.

No futebol set master, Duraflora B venceu a Zabet, por 2 a 0

deu o empate e a virada para 
a equipe adversária.

Com os resultados, Boca 
Junior e Caçula/Borebi assu
mem a liderança do campeo
nato, com seis pontos cada.

Na sexta-feira, quatro par
tidas de futebol set master 
foram realizadas no Espaço 
Lazer da Zilor, pelos 61° Jois 
(Jogos Industriários do Sesi). 
O time da Lwarcel A foi derro
tado pela Zilor A por 7 a 0. O 
time da Zabet enfrentou o da 
Omi Brasil e saiu com vitória 
por 5 a 1. Já o time Prefeitura 
de Lençóis perdeu para o Zilor 
B por 7 a 0. O time da Lwart 
foi derrotado pela Prefeitura 
de Borebi por 4 a 2. No sába
do 12, no estádio Archangelo 
Brega, o Bregão, Duraflora B 
venceu a Zabet, por 2 a 0.

No domingo 13, no giná

sio de esportes Antonio Lo- 
renzetti Filho, o Tonicão, a 
Omi do Brasil goleou a Zabet 
por 8 a 2 no futsal feminino. 
Angico's de Borebi derrotou a 
Duraflora por 6 a 0.

Ainda no domingo 13, 
no futebol de campo, jogan
do no Espaço Lazer, Lwarcel 
B venceu a Zilor A por W.O. 
Também por W.O., a Zilor B 
venceu a Lwarcel. No Grêmio 
Recreativo Lwart, a Lwart Quí
mica e Prefeitura de Lençóis 
Paulista empataram em 4 a 4. 
Outro empate por 2 a 2 foi re
gistrado na partida entre Lwart 
e Duraflora A.
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giro Na Festa Melhores 2007, do jornal O 
ECO, muita gente bonita curtiu uma 
noite de gala. Foram mais de cem  
premiados, tudo ao som  da Banda 
Santa Esmeralda!

Cíntia Fotografias Cintia Fotografias

MODAS
Rua Ignáclu Anselmo, S12 

F.: 32B3-D3BD - Lençóis Pta.

Rua Baraldu Paralra da Berros, BBB 
F.: B2BA-132B - Lençóis Pta.

AGORA TAMBÉM COM SALAO 
DE FESTA LUA DE CRISTAL

equipe especializada em decorações
artigos para restas em geral, 

locação de enfeites, cama 
elastica e piscina de bolinhas

Av. Pe. Saiústio R. Machado, H 45
_____ Lençóis Paulista_____

atendemos toda a região

3264-36Í3 
9741-3713

Rua XV de Novembro, 0 6  
C e n tro Le n çó is  Paulista

EXCLUSIVIDADE

Shirley
CABELO & BELEZA

PHOTON
HAIR UON
NA ESCOVA GRADATIVA TRANSFORMA E 
TRATA CABELOS VIRGENS, COM MECHAS, 

DESCOLORIDOS OU COM COLARAÇÃO.

Auto Elétrica Rogério
Serviços Elétricos em G erall,0 d llO S

Agora também com caminhão tanque
Limpeza de Fossas
Caixa de Contenção
Tanques Industriais
Lagoas Ç.

Rua Bartolomeu B. da Silva, 325 • Pq. São José • Lençóis Paulista
F. (14) 3263 4987 /  (14) 81313550
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RUA RAUL GONÇALVES DE o Í iV e Ír A,^»  lj37 , 
FONE: 14.3263-1163 - CENTRO - LENÇÓIS PAÜLISTA1


