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Facilpa esquenta 
vendas de inverno
Comerciantes abusam de criatividade nas vitrines para atrair consumidores

Na quinta-feira 24 começa 
a 31® Facilpa e o clima da feira 
já pode ser conferido nas ruas 
do comércio lençoense. Nas 
vitrines, os comerciantes abu
sam do xadrez e dos acessó
rios country. Para o diretor da 
Acilpa (Associação Comercial

e Industrial de Lençóis Pau
lista), Ricardo Viegas, o inves
timento dos comerciantes e 
empresários em visibilidade 
nas fachadas de suas lojas é 
algo que deve ser elogiado. "É 
o caminho mais lógico que as 
coisas podem tomar. Ao invés

de ficar reclamando é preciso 
ir se adequando e adquirindo 
outras ferramentas, ou seja, 
vou percebendo o mundo de 
outra maneira e me atualizan
do", exemplifica. A abertura 
oficial da Facilpa está marca
da para 22h30 de quinta-feira.

Depois tem show com Victor 
& Léo. Além da programação 
musical, a feira traz rodeios, 
provas eqüestres, parque de 
diversões, praça de alimen
tação, leilões e exposições de 
animais. O evento termina em 
4 de maio. ►► Página A2

No recinto José Oliveira Prado, equipe trabalha a todo vapor nos últimos detalhes da feira; ao lado, comerciantes diversificam nas vitrines e consumidores renovam o armário com roupas de frio

1 5 0  A N O S

Desfile vai 
levar bolo 
à avenida

O tradicional desfile 
cívico em comemoração 
ao aniversário de Lençóis 
Paulista este ano foi an
tecipado para o sábado 
26, às 8h30, na avenida 
Padre Salústio Rodrigues 
Machado. O município 
comemora 150 anos na 
próxima segunda-feira, 
28 de abril. O evento 
sempre foi realizado 
na data do aniversário. 
Segundo a diretora de 
Educação e Cultura, Iza- 
bel Cristina Campanari 
Lorenzetti, desde 2006 
a temática dos desfiles 
foi a história de Lençóis. 
Para este ano, ficou es
tabelecido que o desfile 
representaria na aveni
da a festa de aniversá
rio da cidade. O carro 
com o bolo é tarefa para 
o Senai. ►► Página A7

Jogando na quadra do Espaço Lazer da Zilor, a Lwarcel B levou a melhor e derrotou a Lwart B por dois sets a zero

Rodada tem partidas de vôlei e futebol
A equipe de vôlei mascu

lino da Lwarcel B venceu a 
Lwart B por 2 a 0 na manhã 
de domingo 20, no Espaço 
Lazer Zilor, em partida válida

pelos Jois (Jogos Industriários 
do Sesi). A competição é pro
movida pelo Sesi de Botucatu 
e pela Prefeitura de Lençóis 
Paulista.Nos outros jogos da

rodada, a Lwarcel A derrotou a no Bregão e no Grêmio Lwart. 
Zilor A por 2 a 0. A Prefeitura A Duraflora B goleou Lençóis 
de Lençóis venceu a Zilor B por Equipamentos por 6 a 0. A Zi- 
W.O. No futebol de campo, na lor B bateu a Prefeitura de Len- 
tarde de domingo, teve rodada çóis por 1 a 0. ►► Página A6

P O L Í C I A

Em Agudos, 
5 são presos 
por tráfico

Cinco pessoas foram pre
sas e outras cinco estão sen
do investigadas por tráfico de 
drogas pela Polícia Civil de 
Agudos. Em ação realizada na 
noite da sexta-feira 18, foram 
apreendidos 50 gramas de cra- 
ck e 50 de cocaína, quantida
de suficiente para colocar 400 
porções no mercado. O grupo 
foi preso no bairro Santa An
gelina. Uma mulher foi arro
lada como chefe da quadrilha. 
Os outros quatro são homens. 
Um dos integrantes foi preso 
dentro de um posto de saúde, 
onde trabalha como vigia. A 
polícia diz que ele vendia dro
gas dentro do estabelecimen
to. A operação começou quan
do a suposta chefe chegava a 
cidade junto com o motota- 
xista D.F.F. A dupla foi surpre
endida pelos policiais na alça 
de acesso a rodovia Marechal 
Rondon, na altura da Faculda
de de Agudos. *¥■  Página A3

A G U D O S

Albergue 
corre risco 
de fechar

►► Página A5

ÍNDICE

Dia A 2

Saúde A 3

Opinião A 4

Regionais A 5

Esportes A 6

Giro Social A 8

Expressinho (de uniforme vermelho e branco) venceu o primeiro confronto com o Primavera pelo placar de 2 a 1, no domingo 20

C O P A  L E N Ç Ó I S

Expressinho
derrota
Primavera

Expressinho/Pittoli venceu 
o Primavera/Millenium por 
2 a 1, no derby mais espera
do do ano no Campeonato 
Amador de Lençóis Paulista. 
O jogo foi realizado no do
mingo 20, no Bregão. As duas 
equipes voltam a se enfrentar 
em data não definida pela Li
ga Lençoense. Ainda na roda
da de domingo, Santa Luzia 
goleou a SR Peças por 4 a 0 e 
a Rolamar bateu o União Ca- 
juense por 3 a 1. ►► Página A6
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SHOWS 
DA FACILPA

Para chamar atenção dos consumidores, vitrines foram decoradas com botas e muito xadrez; Facilpa começa na próxima quinta-feira e aquece vendas de roupas

Jeito de cowboy
Comércio lençoense aproveita Facilpa e dia das mães para aquecer vendas e 
sortear prêmios; roupas e acessórios country dominam a decoração das lojas

Sandro Alponte

A 31^ Facilpa (Feira agro
pecuária, comercial e indus
trial de Lençóis Paulista) 
começa na quinta-feira 24, 
com show de Victor & Léo, 
mas há algumas semanas as 
ruas de Lençóis Paulista já es
tão no clima da feira. É que 
os empresários apostam nas 
roupas e acessórios ao estilo 
country para aquecer as ven
das nos meses de abril e maio 
-  quando o consumo volta a 
crescer impulsionado pelo 
dia das mães.

Para o diretor da Acilpa 
(Associação Comercial e In
dustrial de Lençóis Paulis
ta), Ricardo Viegas, o inves
timento dos comerciantes e 
empresários em visibilidade 
nas fachadas de suas lojas é

algo que deve ser elogiado. 
Os comerciantes apostam nas 
botas e no xadrez. "É o cami
nho mais lógico que as coisas 
podem tomar. Ao invés de 
ficar reclamando é preciso ir 
se adequando e adquirindo 
outras ferramentas, ou seja, 
vou percebendo o mundo 
de outra maneira e me atua
lizando", exemplifica o dire
tor. "Vejo Lençóis como pólo 
de uma microrregião muito 
forte que envolve Macatuba, 
Areiópolis, Borebi, Peder
neiras e demais cidades da 
região. Isso faz parte de uma 
visão de futuro que o próprio 
empresário percebeu que pre
cisa ter e trabalha todas essas 
oportunidades. A feira é uma 
oportunidade para o empre
sário", comenta Viegas.

Até o dia 4 de maio, quan-

do termina a Facilpa, com 
show do cantor Daniel, os 
empresários e comerciantes 
torcem para que o tempo es
frie ainda mais e, consequen
temente, as vendas aumen
tem. "Nos últimos anos o 
tempo colaborou bastante e a 
gente acredita que lá pelo dia 
27 ou 28 de abril o clima vai 
ficar ainda mais frio", comen
ta Joel Fernandes da Silva, 
sócio-proprietário das Lojas 
Silva. "E o próprio recinto da 
Facilpa é um local mais frio. 
Por isso quem vai para a fes
ta sempre está bem agasalha- 
do", emenda.

Silva comemora o iní
cio da feira. "A Facilpa sem
pre traz lucro para a gente. 
A venda de jaquetas, calças, 
botas e acessórios sempre é 
maior. A expectativa também

é muito boa para este ano. 
Montamos vitrines com m o
tivos country e isso chama 
bastante a atenção dos con
sumidores", diz ele.

Maria Aparecida Giovane- 
ti, a Cidinha, da Hot Wear, 
também vive a expectativa 
de aumento nas vendas com 
a Facilpa e já colocou seus 
produtos na vitrine. "É uma 
época de inverno e as pesso
as procuram algo diferente, 
peças mais quentinhas, um 
jeans legal e o movimento 
já é maior nos últimos dias", 
informa Cidinha. "Os clien
tes procuram jaqueta, calça, 
um casaco diferente. Enfim, 
se o tempo continuar frio as 
vendas devem aumentar ain
da mais porque lá na região 
da feira o clima é ainda mais 
frio", analisa.

Feira com eça 
na quinta

A 31^ Facilpa (Feira 
Agropecuária, Comer
cial e Industrial de Len
çóis Paulista) começa na 
quinta-feira 24 de abril e 
vai até o dia 4 de maio, 
no recinto José Oliveira 
Prado. O evento é orga
nizado pela Associação 
Rural de Lençóis Paulis
ta, com o apoio da pre
feitura. As atrações são 
programação musical, 
rodeios em touros e em 
cavalos, provas eqüestres, 
parque de diversões, pra
ça de alimentação, leilões 
e exposições de animais.

A abertura oficial da 
feira está marcada para 
às 22h30 de quinta-feira. 
Na seqüência tem show 
com Victor & Léo.

q u inta-feira  24
23h - Victor & Léo

se x t a -feira  25
23h - André & Matheus*

Sá b a d o  26
23h - NXZero

dom ingo  27
23h - Edson & Hudson

seg u n d a-feira  28
23h - Jeito Moleque*

t e r ç a -feira  29
22h30 - Edu & Anderson*

q u a rta -feira  30
23h - Guilherme & 
Santiago

q u inta-feira  1°
23h - Hugo & Tiago*

se x t a -feira  2
23h - João Neto & 
Frederico

Sá b a d o  3
23h - Roupa Nova

dom ingo  4
23h -  Daniel*

*shows com portões 
abertos

Ingressos para Victor & 
Léo - R$ 20 

Venda antecipada - R$ 15

Para os demais shows, 
os ingressos custam  

R$ 16. Na venda 
antecipada, R$ 12.

Ingressos para estudantes 
R$ 8 todos os dias, exceto 

para Victor & Leo, que é 
de R$ 10

d i a  d a s  m a e s

Comércio vai sortear fim de semana em spa
Até o dia 21 de maio, a 

Acilpa (Associação Comercial 
e Industrial de Lençóis Paulis
ta) realiza a campanha do dia 
das mães. Nas compras acima 
de R$ 50 os consumidores 
concorrem a um final de se
mana no spa Espaço Light, em 
Piratininga, e um aparelho ce
lular da TIM. Cinco pessoas se
rão sorteadas. O dia das mães 
é comemorado no segundo 
domingo de maio, dia 11. Cer
ca de 100 lojas já aderiram a

campanha e estão sendo iden
tificadas com cartazes.

De acordo com Ricardo 
Viegas, diretor da Acilpa, o dia 
das mães é a primeira grande 
data do ano para o comércio. 
"É, sem dúvida, o período de 
maior venda e só perde para 
o Natal", ressalta. "E a cam
panha tem a finalidade de 
acender cada vez mais a von
tade das pessoas estarem par
ticipando do dia propagado, 
ser mais um diferencial para

o lojista e dele fazer algo que, 
de repente, o concorrente não 
está fazendo", diz Viegas.

Porém, o diretor da Acilpa 
faz um alerta. "É preciso ter a 
consciência de que as campa
nhas são institucionais e eu 
não consigo levar ninguém pa
ra dentro de uma loja quando 
faço esse tipo de campanha. 
Nada vai sobrepor o trabalho 
interno de uma loja através do 
bom atendimento, qualidade 
dos produtos", declara o dire-

tor. "Esse é um trabalho que 
deve ser feito o ano todo e é is
so que vai definir o sucesso ou 
não de uma empresa comer
cial. Agora, a campanha insti
tucional faz com que as pes
soas vivam mais aquela data e 
não deixem para se lembrar na 
última hora", analisa.

t r e in a m e n t o
Ricardo Viegas adiantou 

para O ECO que a Acilpa lan
ça no dia 14 de maio um pro-

grama de desenvolvimento de 
pessoas. "Temos uma preocu
pação grande com o trabalho 
interno e esse treinamento, que 
vai ser contínuo, é voltado pa
ra as empresas que pretendem 
melhorar seu atendimento e 
qualidade nas vendas", expli
cou o diretor da associação.

De acordo com Viegas, o 
objetivo é fazer algo mais do 
que um curso de motivação 
profissional. "Às vezes, o trei
namento é estanque e o fun-

cionário trabalha animado 
apenas uma semana. Depois 
disso há uma queda na moti
vação", comenta. "Então nos 
primeiros meses vamos fazer 
uns dois encontros mensais e 
depois nos reunir uma vez por 
mês. Sempre buscando resul
tado positivo para a empresa, 
na forma de mais venda e 
maior faturamento e, no caso 
das pessoas, para prepará-las 
melhor para atender durante 
todos os dias do ano".

COM AS LAMPADAS
FLUORESCENTE
COMPACTA

A MARCA DA QUALIDADE

SANTi^LARA
^  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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Medida preventiva
Entre 26 de abril e 9 de maio acontece campanha de vacinação contra gripe para 
idosos de todo o país; em Lençóis, diretoria aproveita para prevenir câncer bucal

Kátia Sartori
Arquivo Fernanda Benedetti/Jornal O ECO

Entre os dias 26 de abril 
e 9 de maio, o Ministério da 
Saúde realiza a campanha 
nacional de vacinação de ido
sos contra a gripe. Em todo 
o Brasil, a expectativa é imu
nizar mais de 14 milhões de 
pessoas com mais de 60 anos. 
A partir de sábado, a vacina 
estará disponível em todas as 
unidades de saúde e postos 
do PSF (Programa Saúde da 
Família). Em 2008, a campa
nha chega à sua 10^ edição.

A partir deste ano, o Mi
nistério da Saúde estipulou 
a meta de vacinação para as 
diretorias e secretarias muni
cipais de vacinar 80% da po
pulação de idosos. Até o ano 
passado, a meta era estipula
da em 70%.

Em Lençóis Paulista, o 
trabalho das equipes de saú
de já começou. É que desde 
a semana passada a diretoria 
tem realizado a imunização 
das pessoas acamadas, que 
não tem condições de ir até 
os postos de saúde. Segun
do informações da direto
ria, são cerca de 250 vacinas 
agendadas.

A meta de Lençóis Paulista 
é vacinar 4.384 pessoas com 
mais de 60 anos. Segundo 
informações da diretoria de 
Saúde, esse número corres
ponde a 80% da população 
de idosos no município. A 
população total nessa faixa 
etária é de 5.438 pessoas. No 
ano passado, Lençóis Paulista 
vacinou 4.278 pessoas com 
mais de 60 anos. A cobertu
ra vacinal foi equivalente a 
81,3% da população.

Vacinação contra a gripe para maiores de 60 anos começa no sábado 26 e vai até 9 de maio

s a u d e  b u c a l
A diretoria de Saúde de Len

çóis Paulista vai aproveitar o pe
ríodo da campanha de vacina

ção contra a gripe para realizar 
uma campanha de prevenção ao 
câncer bucal. Quem for tomar a 
vacina pode aproveitar para pas

sar por avaliação do dentista. 
Isso porque os índices de câncer 
bucal são maiores entre a popu
lação com mais de 60 anos.

NOTAS P O LIC IA IS

a s s a l t o
Ladrões assaltaram 

uma padaria no centro de 
Lençóis Paulista e fugiram 
levando R$ 2 mil em di
nheiro. O caso aconteceu 
na sexta-feira 18, por volta 
das 20h. Segundo infor
mações da Polícia Militar, 
os ladrões chegaram no 
estabelecimento armados 
e encapuzados. Uma das 
funcionárias foi rendida e 
obrigada a abrir o caixa e 
entregar o dinheiro. Depois 
fugiram num Palio preto.

FURTO
Em patrulhamento pela 

Avenida Papa João Paulo II 
a Polícia Militar encontrou

três homens que carrega
vam peças de caminhão. Ao 
perceber que seriam abor
dados, dois fugirame um 
terceiro foi rendido e levado 
para a delegacia. As peças, 
que pertenciam a um Ford 
F14000, eram furtadas.

d r o g a
Um rapaz de 20 anos, 

morador de Barra Bonita 
foi preso com pouco mais 
de seis gramas de cocaína 
na rodovia que liga Minei
ros do Tietê a Dois Córre
gos, na madrugada do do
mingo. A droga estava es
condida numa Brasília com 
placas de Jaú. Ele foi preso 
em flagrante.

Macatuba monta 4 
frentes de vacinação

Em Macatuba, segundo 
Andréa Palaro Frascareli, 
enfermeira responsável pela 
equipe de Vigilância Epide- 
miológica, serão montadas 
quatro frentes de vacinação: 
na antiga escola Padre José 
Corsini, e nos postos do 
PSF (Programa Saúde da Fa
mília) da vila Santa Rita, do 
jardim Bocaiúva e Planalto.

"A gripe pode parecer 
uma doença comum, mas 
para os idosos não é, já que 
pode trazer internações e

complicações maiores co
mo uma pneumonia. Daí 
a importância de que to
dos as pessoas acima dos 
60 anos sejam vacinadas", 
explicou. A população com 
mais de 60 anos é estimada 
em 1,6 mil pessoas. A me
ta é vacinar 1.280 idosos. 
Quem mora na zona rural 
vai receber a vacina em ca
sa. Assim como em Lençóis 
Paulista, a secretaria de Saú
de vai orientar sobre o cân
cer bucal.

a g u d o s

Polícia prende cinco por tráfico de drogas
A Polícia Civil de Agudos 

desbaratou uma quadrilha de 
traficantes de drogas que vinha 
agindo no município. Cinco 
pessoas foram presas com 50 
gramas de crack e 50 gramas de 
cocaína, quantidade que daria 
para colocar 400 porções no 
mercado. Outros cinco acusados 
estão sendo investigados.

No grupo preso na sexta- 
feira a noite, no bairro Santa 
Angelina, estão uma mulher, 
considerada a chefe da quadri
lha, e outros quatro homens. 
Um dos integrantes da quadri
lha, Z.P.B, só as iniciais foram 
divulgadas, foi preso dentro de 
um posto de saúde, onde tra
balha como vigia. A polícia diz 
que ele vendia drogas dentro 
do estabelecimento.

Polícia Civil de Agudos apreende 100 gramas de drogas

A operação começou quan
do R.A.P.B., a mulher aponta
da como chefe da quadrilha, 
chegava a cidade junto com o 
mototaxista D.F.F. A dupla foi 
surpreendida pelos policiais na 
alça de acesso a rodovia Mare

chal Rondon, na altura da FAAG 
(Faculdade de Agudos). A droga 
estava com eles. Com a prisão 
dos dois, a polícia chegou até os 
outros três acusados. Nenhum 
dos presos quis falar, alegaram 
que só falam em juízo.

Segundo o delegado Jader 
Biazon, todos os presos já tem 
passagem pela polícia, alguns 
já cumpriram pena por tráfico 
de drogas. A investigação durou 
dois meses e foi denominada 
'Santa Angelina. Biazon diz que 
os cinco são acusados de por 
tráfico e associação ao tráfico de 
drogas e formação de quadrilha. 
Ainda segundo o delegado, a 
mulher seria a responsável pe
la embalagem e distribuição da 
droga aos outros acusados. "Esse 
foi um trabalho de uma intensa 
investigação feita pelos policiais 
civis de Agudos que estão traba
lhando para conter este tipo de 
crime na cidade" frisou o delega
do Biazon. Os homens foram le
vados para a cadeia de Duartina 
e a mulher para Avai.

DIVELPA
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E D I T O R I A L

Entre a diversão e o trabalho
Começa na próxima quinta- 

feira a 31® edição da Facilpa 
(Feira Agropecuária, Comercial 
e Industrial de Lençóis Paulista). 
Para alguns, 11 dias de festa. Para 
outros, 11 dias de muito traba
lho. De uma forma ou de outra 
não tem como negar que a feira 
aquece a economia do municí
pio. Nas lojas, as botas e jaque
tas dão o tom nos figurinos. Os 
hotéis já estão reservados para os 
artistas ou suas equipes.

Mas, é sempre bom lembrar 
que a Facilpa não é feita apenas 
de shows. Os leilões de ovinos 
aumentam a cada ano. Na pra
ça de alimentação, o visitante 
encontra de tudo um pouco. 
Sem contar com as exposições 
de flores, parque de diversões e 
rodeios em touros e cavalos. Isso 
só para ficar nas atividades mais 
comentadas.

Em seus 31 anos de exis
tência, a Facilpa mostra que há 
muito tempo deixou de ser um 
evento local para se tornar uma 
referência na região. Uma refe
rência que o município de Len
çóis Paulista já conquistou em 
outras áreas ao longo de seus 
150 anos de história, como na 
saúde, educação e comércio.

A partir desta semana, Len
çóis Paulista passa a girar em 
torno da feira. Todas as equi
pes que vão trabalhar na festa 
já estão por aqui e isso direta 
ou indiretamente aquece vários 
segmentos. O de alimentação 
e vestuário talvez sejam os que 
mais possam comemorar. Afi
nal, comer todo mundo precisa 
e se vestir (agasalhar) também. 
A expectativa é de que 200 mil 
pessoas passem pelo recinto José 
Oliveira Prado, palco da feira.

A semana também reserva 
outras festividades. No sábado, 
a avenida padre Salústio Rodri
gues Machado recebe o desfile 
cívico que marca os 150 anos 
de Lençóis. E a festa promete. 
Alunos das escolas públicas e 
particulares e outros profissio
nais vão mostrar aos convidados 
tudo de bom que a cidade tem. 
As fanfarras estão ensaiando há 
meses, os carros alegóricos estão 
sendo finalizados. Tudo prepa
rado com carinho para que esta 
data fique marcada na memória 
dos lençoenses por muitos anos. 
Enfim, vamos para a festa e pa
ra o trabalho. E o jornal O ECO 
está pronto para realizar a cober
tura de todos os eventos.

A R T I G O

Esse velho vício-religião
Cristiano Guirado

Eu tenho uma lista razoável 
de vícios. Luto para me livrar de 
alguns deles. Com outros a con
versa é mais diplomática, acre
dito ser possível administrá-los. 
Mas tem um, pelo menos um, 
do qual não tenho a menor espe
rança de me ver livre, e que me 
arde clarividente a certeza de que 
vai me acompanhar ao caixão: 
o futebol. Quantas vezes já não 
me peguei dizendo "nunca mais 
quero saber disso". E, no próximo 
domingo, lá estou eu na frente da 
TV de novo.

Minha relação com o futebol 
é um vício propriamente dito. 
Conto as horas para ver chegar 
a hora da "próxima dose". Mi
nutos antes, o coração dispara, a 
pressão sobe, o calafrio percorre 
a espinha, a temperatura do cor
po aumenta para níveis quase 
(ou literalmente) febris, o suor 
se esvai frio. Quando a bola rola, 
esquece. Mergulho no universo 
psicodélico onde eu sou o técni
co do meu time de coração, e os 
poucos metros que me sobram 
em frente à TV são minha área 
técnica. Grito, xingo e oriento a 
marcação. Corrijo o posiciona
mento dos defensores, chamo a 
atenção dos atacantes. Comparti
lho da tensão da zaga em lances 
de perigo contra a minha meta. 
Vibro com o gol!

Nesse final de semana a do
se do meu alucinógeno eterno 
foi um pouco mais forte. Perder 
o jogo de ida para o São Paulo 
(com um gol com a mão, não se 
pode deixar esquecer) e passar a 
semana toda sob provocações 
e tripúdios dos tricolores, acos
tumados a vencer a tudo e a to
dos, foi um fator que otimizou o 
efeito dessa droga. Tudo isso fez 
com que, na nora hora em que a 
bola rolou, os níveis de adrena
lina atingissem índices inéditos 
desde a semifinal da Libertadores 
de 2000, nos dois jogos contra o 
Corinthians. Não são níveis se-

guros de consumo, mas acredito 
ainda estar um pouco distante da 
overdose.

A bola rolou e a respiração 
ficou mais pesada. Antes dos 10 
minutos de jogo, o primeiro ci
garro ajudou soltar um pouco a 
tensão nos músculos e tendões. O 
Palmeiras começa em cima. Aos 
22 minutos, o gol faz fugir o grito 
catártico e rouco que sai machu
cando a garganta já quase rouca. 
Dez segundos depois, o segundo 
cigarro acompanha a sensação 
um pouco mais clara de alívio.

Alívio? Que nada. A cada fal
ta, a sensação de que vinha mais 
uma bola alçada na área. Afinal, 
é só isso que o São Paulo sabe fa
zer. Aumento minha concentra
ção na tela e triplico a incidência 
de orientações ao sistema defen
sivo. Com meu time na frente a 
sensação era de que a vitória era 
questão de tempo. Ah... esse tem
po que custava a passar! Com o 
time em vantagem, o alívio se 
transformava em uma tensão 
ainda maior, traduzida na obri
gação de não deixar a vantagem 
ir por água abaixo. Ah... o relógio 
que não colabora!

O segundo gol!!! O sorriso 
maroto e o samba provocador 
do homem-futebol arte, são a 
última descarga de adrenalina 
daquela tarde. E agora sim, a 
sensação de que o efeito daquela 
dose da droga está prestes a pas
sar. Acompanhando as últimas 
voltas do relógio (agora sim, vi
sivelmente mais rápido), oriento 
os últimos movimentos dos atle
tas em campo e espero pelo apito 
final apenas pela confirmação de 
mais uma dose bem ministrada. 
Os minutos que se seguem tra
zem a pulsação, a temperatura e 
a pressão de volta aos níveis nor
mais. Algumas dores nas costas 
representam a ressaca da tensão. 
Tudo de volta ao normal. Até a 
próxima dose.

Cristiano Guirado, 30 anos, 
é jornalista

PRAZOS
Faltam 20 dias para o fim 

da movimentação eleitoral. Pa
ra quem for fazer o alistamen
to eleitoral pela primeira vez, 
transferir o título para outro 
município, revisão nos dados 
cadastrais (como a alteração 
de endereço, por exemplo) ou 
mudar o local de votação den
tro da cidade, o prazo limite é 
até o dia 7 de maio. Quem não 
estiver com a situação regulari
zada até essa data, às 18h, não 
participa das eleições 2008. 
Esse prazo é válido, inclusive, 
para quem completa 16 anos 
até a data da eleição e vai tirar o 
título pela primeira vez.

BUROCRACIA
Para quaisquer dessas mo

vimentações relacionadas aci
ma, os documentos necessá
rios são RG, CPF (para quem 
tiver) e comprovante de ende
reço recente no próprio nome 
ou no nome dos pais. Para o 
homem maior de 18 anos é 
obrigatória a apresentação do 
comprovante de alistamento 
militar. Para quem já com
pletou 19 anos, é obrigatório 
o pagamento de multa de R$ 
3,51, por alistamento tardio.

BRASILEIROS
O brasileiro deixa tudo 

para última hora e em Len
çóis Paulista não poderia ser 
diferente. Segundo o Cartório 
Eleitoral, até agora -  há 20 dias 
do fechamento do cadastro -  
o movimento de eleitores é 
pífio. Pensando nisso a Justiça 
Eleitoral já prepara um plantão 
para o final do alistamento: 
entre os dias 1° e 4 de maio.

DENÚNCIA
Já está no ar o denúncia 

on-line, através da qual a Jus
tiça Eleitoral espera pela ajuda 
dos eleitores na missão de fis
calizar o comportamento dos 
pré-candidatos das eleições 
2008. Por enquanto, a prin
cipal preocupação é a campa
nha antecipada. Depois das 
convenções e dos registros de 
candidaturas, os olhos se vol
tam para as campanhas irregu
lares (como a compra de votos 
e a utilização dos proibidos 
brindes e eventos artísticos). O 
eleitor pode fazer sua denún
cia, de forma anônima, pela 
internet: http://www.tre-sp.
gov.br/Denuncia/default.jsp.

LIGADO
E não foi só a redação do 

jornal O ECO que deu expe
diente nesse feriado. Na ma
nhã de ontem, o prefeito José 
Antonio Marise (PSDB) e o 
diretor de Obras, Antonio Sil
veira Correa, foram flagrados 
fiscalizando as obras de du
plicação da avenida Olavo Bi- 
lac -  que liga a avenida Padre 
Salústio Rodrigues Machado 
-  ao recinto da Facilpa (Fei
ra Agropecuária, Comercial e 
Industrial de Lençóis Paulis
ta). Depois a dupla foi ver de 
perto o recinto, para ver como 
estavam os movimentos de 
preparação para a feira, que 
começa na quinta-feira 24.

EVIDÊNCIA
E por falar no prefeito 

Marise, ele esteve, ao lado da 
primeira dama, Maria Joana 
Andreotti Marise, no culto 
evangélico em comemora
ção aos 150 anos de Lençóis 
Paulista, realizado na noite de 
sexta-feira 18, no Csec (Clube 
Social Esportivo e Cultural). 
Outra figura política deu as 
caras no evento, o vereador e 
pré-candidato a prefeito, Ail- 
ton Tipó Laurindo (PV). Tipó 
é conhecido da cantora Lau- 
riete, que animava o evento. 
Ele conseguiu a condução pa
ra a cantora vir de São Paulo 
para sua primeira apresenta
ção no município, em 2001.

ALIADOS
Tipó vive a verdadeira ro

tina de pré-candidato a pre
feitura, mesclando aparições 
em eventos públicos e articu
lações de aliança para as elei
ções deste ano. Recentemente 
ele esteve com o presidente 
nacional do PSDC, José Maria 
Eymael, que garantiu apoio 
a uma eventual candidatura 
para a batalha nas urnas. Em 
Lençóis Paulista, a comissão 
provisória do partido é presi
dida pelo cardiologista Fábio 
Flosi, médico pessoal de Tipó.

FECHADOS
Outros dois partidos já 

estariam fechados com uma 
eventual candidatura de Ti- 
pó. O PRP, do líder evangéli
co Valdeci da Silva, o Val, e o 
PSL, que tem a comissão pro
visória em Lençóis Paulista 
presidida pelo advogado Joa
quim Paulo Campos.

CLÁSSICO
O vereador Gumercindo 

Ticianelli Júnior (DEM) le
vou a melhor sobre o colega 
de Câmara, Ismael de Assis 
Carlos (PSDB), o Formigão, 
na Copa Lençóis de Futebol 
Amador. No domingo, o Ex- 
pressinho, time de Ticianelli 
Júnior, venceu a equipe de 
Formigão, o Primavera Mille- 
nium, por 2x1. Para o delírio 
de quem acompanha a rivali
dade entre os dois.

FESTA!
"A rivalidade é sempre 

boa, quando é o meu time 
que perde", brincou Formi- 
gão. Por mais chateado que 
Formigão tivesse ficado, pas
sou logo. À noite ele estava na 
avenida Padre Salústio Rodri
gues Machado, comemoran
do a vitória do Palmeiras em 
cima do São Paulo por 2x1 
pelas semifinais do Campeo
nato Paulista.

MAIS UM
Dentre os vários nomes 

que pleiteiam o cargo de pre
feito em Barra Bonita, um 
vem sendo bastante comen
tado nas últimas semanas. É 
o de Silvio Carlos Finato, ex- 
diretor de Turismo de Barra 
Bonita na administração do 
ex-prefeito Luiz Fernando Or- 
tigosa. Finato é filiado ao PP, 
mesmo partido do vice-prefei- 
to afastado Marcos Waldomi- 
ro Ribeiro do Prado. Desde o 
afastamento de Prado, Finato 
tem seu nome cogitado para 
disputar as urnas.

REUNIÕES
Coincidência ou não, Sil

vio Finato vem sendo visto 
com mais freqüência na cida
de desde que seu nome sur
giu como possível candidato 
a prefeito. Perguntado sobre a 
candidatura, ele desconversa, 
como todos, e diz que está a 
disposição do partido.

DE PESO
Segundo O ECO pôde 

apurar, caso resolva sair can
didato, Finato teria apoio de 
peso. Teria, inclusive, o apoio 
do seu patrão, Hamilton Régis 
Policastro, do escritório HRP, 
que cuida das carreiras artís
ticas de Daniel, Guilherme & 
Santiago, Hugo & Tiago, Eros 
& Eron e Maurício Manieri.
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"Eu espero que esse ano 
o movimento na praça de 
alimentação seja melhor 
que no ano passado. A 
programação de shows 
nessa Facilpa (Feira Agro
pecuária, Comercial e In
dustrial de Lençóis Pau
lista) está melhor que nos 
anos anteriores e acho 
que isso vai ajudar a me
lhorar o movimento".

Márcio Antonio de 
Oliveira, vendedor de 

doces caseiros

"Nessa Facilpa espero que 
aumente o movimento 
nas barracas. Os shows 
estão melhores que no 
ano passado e isso faz 
com que as pessoas ve
nham mais"

Anísio de Souza Lopes, 
vendedor de pastel

"Espero que venham mais 
pessoas esse ano na Fa- 
cilpa, que o movimento 
possa melhorar. O ano 
passado já  foi bom, mas 
quero vender mais esse 
ano. Alguns shows estão 
melhores que no ano pas
sado"

Luis Tiago Espitzner,
vendedor

F R A S E

"Numa 
festa não 
podia faltar 
presentes, 
tem que 
ter alegria, 
tem que 
ter música 
e também 
tem que ter 
bolo",

Quem está acostumado a ir para o bairro Itamaraty pela avenida Lázaro Brígido Dutra terá que mudar o 
caminho. Isso porque a rua Coronel Joaquim Anselmo Martins, principal via de acesso à avenida, está in
terditada por causa da Facilpa (Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Lençóis Paulista). O trânsito 
vai ficar impedido até 4 de maio. Os motoristas devem desviar pela rua Olavo Bilac, na vila da Prata.

Izabel Cristina Campanari 
Lorenzetti, diretora de 

Educação e Cultura de Lençóis 
Paulista, sobre o desfile de 150 

anos da cidade

P A R A  P E N S A R

"O não, melhor 
é que o digam as 
leis, que os reis".

Padre Antonio Vieira

http://www.tre-sp
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
http://www.jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
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Sem adequação, Pesah pode perder subvenção municipal e fechar as portas; albergue recebe até oito pessoas por dia

Risco de fechar
Com documentação irregular, albergue de Agudos pode ter que fechar as portas; 
prazo de adequação dado pelo Conselho de Assistência Social vai até 31 de julho

Da Redação

O albergue Pesah, que em 
hebraico que dizer Casa de 
Passagem, corre o risco de fe
char as portas em Agudos. Isso 
porque a entidade recebe ver
bas da Prefeitura Municipal, 
mas ainda não se adequou à 
nova legislação que rege todas 
as entidades assistenciais do 
país. O albergue funciona há 
sete anos e abriga pessoas que 
não tem onde ficar, principal
mente no período da noite. A 
casa recebe de quatro a oito 
pessoas por dia, encaminha
das quase sempre pelo Con
selho Tutelar, Fundo Social de 
Solidariedade e Hospital de 
Agudos.

Segundo informações da 
presidente do Conselho de 
Assistência Social do municí

pio, Ângela Wolber, a Pesah 
recebe subvenção da prefei
tura no valor de R$ 1 mil por 
mês e o abrigo não estaria ade
quado às normas para prestar 
este tipo de serviço. Segundo 
Ângela, a casa não tem estru
tura física e funcionários su
ficientes para o atendimento. 
Além disso, está localizada no 
centro da cidade entre dois es
tabelecimentos que vendem 
bebidas alcoólicas.

A presidente do Conselho 
disse que a decisão de notificar a 
diretoria da Pesah partiu depois 
de uma reunião realizada entre 
os membros que fazem parte do 
Conselho Municipal de Assis
tência Social. O prazo para que 
o albergue venha se adequar às 
normas vai até 31 de julho.

Segundo os diretores da 
Pesah, são oferecidos aos al

bergados acomodações, sopas 
e café da manhã. O prazo de 
permanência na casa varia de 
três a 15 dias, mas houve casos 
em que a pessoas acidentadas 
permaneceram no albergue 
por mais tempo.

A diretora da entidade é a 
assistente social Edna Caputti 
Leite, que também é vice-pre
sidente do Conselho do Idoso 
em Agudos. Ela falou que re
cebe verba da prefeitura, mas 
o valor não é suficiente para a 
manutenção do albergue que 
precisa pagar aluguel, contas 
de energia e água e salários de 
funcionários. Segundo Edna, a 
despesa mensal gira em torno 
de R$ 1,8 mil.

A diretora da Pesah disse 
ainda que já está providencia
do outro lugar para a instala
ção do abrigo e que vai reivin

dicar mais funcionários junto 
à administração municipal. 
"Vamos tentar de todas as ma
neiras manter as portas abertas 
para atender aos desabrigados 
carentes, nem que para isso te
nha que pedir ajuda do Minis
tério Público" disse Edna.

A presidente do Conselho 
do Idoso de Agudos, Laura 
Prado Fogolin, lamentou a si
tuação e a decisão do Conse
lho Municipal de Assistência 
Social. Laura disse que a Pesah 
é de muita importância para a 
cidade, já que em Agudos não 
existe um albergue noturno e 
pessoas que passam pelo hos
pital e não tem para onde ir 
são sempre bem atendidas na 
entidade. "Vamos torcer para 
que tudo dê certo e a Pesah 
permaneça atendendo", con
clui Fogolin.

M A C A T U B A

Conselho Tutelar abre inscrições
Vão de 5 a 9 de maio as 

inscrições para eleição dos 
membros do Conselho Tu
telar de Macatuba. Podem 
se inscrever pessoas de am
bos os sexos, maiores de 21 
anos, que morem no m u
nicípio há mais de anos e 
que tenham  completado o

ensino médio. É requisito 
para a função ter experi
ência na área de defesa ou 
atendim ento dos direitos 
da criança e do adolescen
te. O edital completo está 
disponível nesta edição.

Os interessados em pre
encher a função devem pro-

curar a Secretaria de Assis
tência Social do município, 
que fica na rua Arlindo Ba
tista Artioli, n° 3-20. O ho
rário de atendimento é das 
9h às 11h e das 14h às 16h. 
É necessário levar foto 3x4, 
documentos como R.G., tí
tulo de eleitor e currículo

que comprove experiência 
na área de defesa ou aten
dimento dos direitos da 
criança e do adolescente.

A prova de seleção está 
marcada para o dia 6 de ju
lho, a partir das 8h, na es
cola municipal Odila Galli 
Lista.

"Agunistão será 
transformada em 
uma ilha Carlebã"

Ah nego nem tudo que 
reluz é ouro! Os coalas co
medores de eucalipto le
vantaram acampamento. 
Os sem-terra foram para 
longe, foram chupar laran
jas secas lá no fundão de 
Borebi! Deu cancro cítrico 
no pomar da Cutrale e só 
vai sobrar o bagaço da la
ranja!

Um amigo meu aqui 
em Agunistão disse que é 
um sem-terra. Ela falou que 
não consegue ter terra nem 
debaixo das unhas! Ahhh- 
hraaa!

E por falar em Agunis- 
tão. O prefeito Ozédamu- 
laden levou o maior drible 
da história, e foi do Arce, 
do secretário Mauro Arce. O 
prefeito não levou um dri
ble da vaca foi um drible da 
mula! Foi lá apresentar um 
vídeo ameaçador e ofensivo 
na TV Al Jazira!

O prefeito Ozedamu- 
laden vai acabar isolando 
Agunistão do resto do m un
do. Vamos ficar ilhados e a 
cidade passará ser uma ilha 
Carlebã ou uma Faixa de 
Gases metano!

Olha só isso! O pessoal 
aqui em Agunistão queria 
comemorar o dia de Tira- 
dentes com desfile e até en
feitar as ruas com o tema In
confidência Mineira, igual a 
de Corpus Christi! A praça 
principal é chamada de Pra
ça Tiradentes, mas devido 
às brigas que lá acontecem 
nos finais de semana está 
sendo chamada de Praça Ti- 
raosdentes no soco!

Dizem que o Benazio 
Bhuto, assessor do depu
tado Pedro Phodias estava 
dando conselhos ao prefeito 
de Agudos dizendo: "Olha 
Carlux. Não tenha essa má

goa em seu coração, filhu 
queridu. Não faz bem para 
você. Faça como eu tenha 
apenas sentimentos buni- 
tos". E foi quando ele olhou 
para o lado e viu que vinha 
em sua direção um desafeto 
e mais que depressa pegou 
o Carlão pelo braço e disse: 
"olha vamos sair daqui que 
vem vindo ali um grandis- 
síssimo dum sem vergonha 
que eu não posso nem vê- 
lo" ah rarara!

Isso é Agudos, se cercar 
vira hospício e se cobrir vira 
circo!

Alô Lençóis, alô meu 
povo! Vai começar tudo 
de novo! A terra do Varise 
vai tremer com a Facilpa! 
Vamos convidar os peões 
pequeninos a montar no 
rodeio mirim! Já estão tra
jados e até de esporas os 
peõezinhos, ManEcozinho, 
Tipóia, Varise e Padre Silva- 
no! De Agudos virão Nelsi- 
nho Ayub, Picolé e o Glau- 
quinho! Vai ser a esporinha 
batidinha e doloridinha!!

Ditoooo! Não esqueça da 
minha caloi! Ahhh raaaa!

Gostei do pessoal da rá
dio daqui narrando o jogo. 
Foi mais ou menos assim, 
"O número 11 passou para 
o número nove, o numero 
cinco tabelou com o nu
mero dez e agora lá vem, lá 
vem, lá vai lá vai lá vai" sai 
o jogador Branco e entra o 
Marrom!

Ai, vou embora. Vou lá 
pra Facilpa comer churro e 
ficar com o churro pingan
do açúcar!

E as porteiras vão abrir! 
Vai ser mulas, vacas pino- 
teando pra todos os lados! 
E obrigado a Brahma pelas 
Cristais que nos manda
ram!

COMUNICADO
S.S.C. Locadora de Veículos Ltda.-ME, rua Fernão Dias Paes, 334 -  Jd. 
Ubirama -  Lençóis Paulista/SP, com CNPJ 07.501.757/0001-08 e I.E.: 
416.107.452.117, comunica o extravio do talão de NF. Serv. Transporte Mod. 
7 série B-1 do n° 000001 a 000050, não se responsabilizando pelo uso inde
vido do mesmo.

Empresa Agrícola Bernardinense Ltda.
CNPJ n° 52.142.593/0001-24 / NIRE n° 35202258148 

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Quotistas a comparecerem à Assem bléia Geral Ordinária, a ser reali
zada às 14:30 horas, do dia 29 de Abril de 2008, na sede social, na Fazenda São José, Bairro São 
José, município de Bernardino de Campos, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Balanço 
Patrimonial e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2007; 
b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2007. 
Bernardino de Campos-SP, 14 de Abril de 2.008. André Luis Saffi Boso - Sócio-Administrador (19,22,24)

1 M O D E L O  11 A N O 1 1 C O R  1 O P C I O N A I S  1 M O D E L O  11 A N O 1 1 C O R  1 O P C I O N A I S  1
M ONZASL EFI 1993 CINZA ESCORT 1.61 GL 1996 PRATA

VECTRACHALLANGE 2001 CINZA COMPLETO UNO MILLE EP 1996 VERMELHA
ASTRA ELEGANCE 2005 BEGE AR BAIG-RODA-AR Dl PALIO WEEKEND 2000 BRANCA
MONZACLASS EFI 1993 CINZA PALIO EX 1999 VERDE

OMEGACD 2003 CINZA COMPLETO PALIO WEEKEND 2002 CINZA COMPLETA-AR
ASTRA SEDAN 2003 AZUL COMPLETA PALIO EL 1996 CINZA

GOL 10001 1995 PRATA UNO MILLE S X 4P 1997 CINZA
GOL SPECIAL 2000 PRATA SIENAFIRE FLEX 2008 PRATA

GOL CL 1991 AZUL CB-500 2002 PRETA
FIESTA 2000 BRANCO CG-150 ESD 2005 PRETA

FIESTAEDGE 2003 VERMELHO XSARAPICASSO GLX 2001 PRATA COMPLETA
ESCORT 1.81 GL 1995 BEGE M.BENZ 1113 1978 AZUL

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.

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



A M A D O R

Vitória suada
Expressinho/Pittoli vence Primavera/Millenium por 2 a 1 na Copa Lençóis; 
equipes voltam a se enfrentar para decidir vaga na próxima fase

J O I S

Lwarcel bate Lwart no vôlei

Fernanda Benedetti

Da r edação

Expressinho/Pittoli ven
ceu Primavera/Millenium por 
2 a 1, no derby mais espera
do do ano. O  jogo, válido pe
la Copa Lençóis de Futebol, 
foi realizado na m anhã do 
domingo 20, no estádio m u
nicipal Archangelo Brega, o 
Bregão. As duas equipes vol
tam a se enfrentar. A data e 
local não foram anunciados 
pela Liga Lençoense de Fute
bol Amador, que organiza a 
competição. O  Expressinho 
se classifica para a próxima 
fase com um empate.

A partida entre Expressi- 
nho e Primavera começou 
movimentada com as duas 
agremiações tocando a bo
la. A primeira grande chance 
foi criada pelo Expressinho. 
Aos sete minutos, em jogada 
rápida do ataque, o atacante 
Beto Galinha, do Expressi- 
nho, cruzou e Rafael, de fo
ra da área, acertou um belo 
chute na trave. Após o susto, 
o Primavera partiu para ci
ma do Expressinho, que se 
preocupou em recuar e jogar 
apenas nos contra-ataques. 
Aos 21 minutos, o Expressi- 
nho abriu o placar com gol 
do centroavante Arlindo, de 
cabeça.

Mesmo sofrendo o gol, 
o Primavera continuou ata
cando, mas as jogadas eram 
sempre paradas pela zaga ad
versária. Aos 26 minutos, o 
Primavera chegou ao empa
te com o centroavante Zóio, 
que deu números finais ao 
primeiro tempo.

Lance da partida em que o Expressinho venceu o Primavera por 2 a 1

Na etapa final, o Expressi- 
nhou marcou já aos cinco m i
nutos, com Josane, que acer
tou um belo chute de dentro 
da área. A bola foi parar no 
canto direito do goleiro Geo- 
vani. Após sofrer o segundo 
gol, o Primavera equilibrou 
o jogo e criou oportunidades 
de empatar a partida. Uma 
delas foi em cobrança de fal
ta com o atacante Carlinhos.

RODADA
Com a goleada de 4 a 0 

sobre a SR Peças, a equipe da

Santa Luzia, do técnico Paulo 
Silva, carimbou o passaporte 
para a próxima fase da Copa. 
Quem vence a partida por 
um a diferença de três gols 
elimina a necessidade do jo
go de volta. O jogo aconteceu 
em Alfredo Guedes.

Os gols que garantiram a 
Santa Luzia na próxima fase 
foram marcados por Helder 
(41 do primeiro tempo e 31 
do segundo), Anderson da 
SR (contra aos 34 do segundo 
tempo) e Betinho Cavalcanti 
(43 do segundo tempo).

A equipe de vôlei mascu
lino da Lwarcel B venceu a 
Lwart B pelo placar de 2 a 0. A 
partida aconteceu na manhã 
de domingo 20, no Espaço 
Lazer Zilor, em partida válida 
pelos Jois (Jogos Industriá- 
rios do Sesi).A competição é 
uma iniciativa do Sesi Botu- 
catu em parceria com a Dire
toria de Esportes e Recreação 
de Lençóis Paulista.

Nos outros jogos da roda
da de vôlei masculino, a Lwar- 
cel A derrotou a Zilor A por 2 a 
0. A Prefeitura de Lençóis ven
ceu a Zilor B por W.O. Na ma
nhã de segunda-feira 21, no 
Espaço e Lazer Zilor, três jogos 
marcaram mais uma rodada 
do vôlei de areia masculino. A 
Zilor A venceu a Lwart A por 
2 a 1. A Lwarcel B derrotou a 
Duraflora pelo placar de 2 a 0. 
A Prefeitura de Lençóis bateu 
a Lwarcel por 2 a 0.

No futebol de campo, na 
tarde de domingo, no está
dio municipal Archangelo 
Brega, o Bregão, a equipe da 
Duraflora B goleou Lençóis

Equipamentos por 6 a 0.
Também no domingo, no 

Grêmio Lwart, a Zilor B bateu 
a Prefeitura de Lençóis por 1 a
0. No outro jogo, a Duraflora 
A venceu a Lwarcel B por WO.

No futebol livre, a Lwar
cel A goleou a Lwart Química 
por 5 a 1. Na partida de fun
do, a Zilor A derrotou a Lwart 
por 3 a 2. Os jogos foram rea
lizados no Espaço Lazer.

Na tarde de sábado 19, 
no ginásio de esportes An- 
tonio Lorenzetti Filho, o To- 
nicão, oito jogos marcaram 
mais uma rodada do futsal 
masculino. Unimed e Zabet 
empataram em 3 a 3. Dura- 
flora goleou a Prefeitura de 
Lençóis B por 8 a 2. Lpnet 
venceu a Lwarcel A por 5 a 2. 
Lwart derrotou a Prefeitura de 
Lençóis A por 6 a 2. RM Mon
tagens venceu Moretto por 3 
a 2. Zilor B venceu Angico's 
de Borebi por 4 a 2. Frigol 
goleou o Grupo Terra por 8 a
1. E Lençóis Equipamentos 7, 
Lwart Química 2 foi o resul
tado do último jogo.

Em partida realizada no 
Bregão, a Rolamar bateu o 
União Cajuense pelo placar 
de 3 a 1. A Rolamar abriu 
o placar aos cinco minutos 
com Vinicius e Mateus Lima 
ampliou aos 16 minutos da 
primeira etapa. No segundo 
tempo, aos 15 minutos, o 
União Cajuense descontou 
com Nelson Pereira e, aos 41 
minutos, Willian decretou a 
vitória da Rolamar. As duas 
equipes voltam a se encarar. 
O local e data da partida ain
da não foram anunciados.

"Sou corintiano 
roxo. Apesar de 
não conseguir a 
classificação no G4 
do Paulistão, tenho 
certeza que vamos 
ser campeões da 
Copa do Brasil" 

Adriano da Silva 
Ferreira, professor 
de educação física

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
EDITAL n° 01/2008

ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR CRIADO PELOS ARTS. 3° E 9° DA LEI 1586/92, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI N° 1633/93 - MANDATO -  28/07/2008 A 28/06/2011

0  CMDCA, abaixo representado pela sua presidente, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, 
faz saber a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que estarão abertas no período 
de 05 a 09 de maio de 2008, as inscrições para eleição dos membros do CONSELHO TUTELAR, criado 
pela Lei 1586/92 e alterado pela lei n° 1633/93, para o período de 28/07/2008 a 20/06/2011, cujas normas e 
condições são as seguintes:

1 -  A candidatura é individual, de ambos os sexos, observando o que determina o art. 37, incisos XVI e XVII da 
Constituição Federal; sem vinculação político-partidária e o candidato deverá possuir os seguintes requisitos:

• Reconhecida idoneidade moral;
•  Ter Idade superior a 21 anos, no momento da inscrição;
•  Residir no município há mais de 2 anos;
•  Possuir ensino médio completo;
•  Possuir experiencia na área de defesa ou atendimento dos direitos da criança e do adolescente, pelo prazo 
mínimo de 2 anos, comprovada através de curriculo e documento idôneo que confirme a relação de experiencia 
em uma das áreas:
A) estudos e pesquisas;
B) atendimento direto;
C) defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente
• Não possuir antecedentes criminais;
• Não ter sido, por qualquer motivo, parte em processo administrativo disciplinar, do qual tenha sido condena
do e exonerado de cargo ou de função pública;
• Não pertencer, de qualquer, aos quadros de servidores ativos e Segurança Pública, Civil ou Militar;
• Estar no gozo de seus direitos político;
• Aprovação em exame de aferição de conhecimentos específicos acerca Estatuto da Criança e do Adolescente, 
ECA.
• A prova de que se trata no paragráfo anterior, é de carater eliminatório, será de múltipla escolha e elaborada 
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente (CMDCA), com a fiscalização do Ministério 
Público;
• Será considerado aprovado na prova de conhecimentos específicos o candidato que obtiver 50% ou mais 
de aproveitamento.

II - O período para o pedido de registro de candidatura será de 05 a 09 de maio de 2008 na sala de reuniões na 
Secretaria de assistencia Social do município, localizado na rua Arlindo Batista Artioli, 3-20, no horário das 
9:00 às 11:00 e das 14:00 às 16:00 horas, mediante requerimento endereçado ao CMDCA, acompanhado de 
prova de preenchimento dos requisitos estabelecidados no item anterior, ou seja:

•  Apresentar documento que comprove possuir experiencia na área de defesa ou atendimento dos direitos da 
criança e do adolescente, pelo prazo mínimo de 2 anos, comprovada através de curriculo e documento idôneo 
que confirme a relação de experiencia em uma das áreas:
D) estudos e pesquisas;
E) atendimento direto;
F) defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente;
• Cópia reprográfica da cédula de identidade e CPF;
• Comprovante de residencia no município há mais de 2 anos;
• Apresentação do Currículum Vitae;

• Reconhecida idoneidade moral representada por documento firmado por duas autoridades da cidade ou por 
cidadãos comuns, porém, ocupantes de expressiva representatividade na comunidade;
• Cópia reprográfica do Título de Eleitor, juntamen te com o comprovante de ter votado ou justificado na 
última eleição..
• 1 foto 3X4 recente.

O candidato impossibilitado de fazer sua inscrição pessoalmente deverá 
faze-lo mediante instrumento de procuração.

III -  Autuando o pedido de registro, abre-se vista ao representante do Ministério Público para eventual impug
nação, no prazo de cinco dias, decidindo o CMDCA em igual prazo.

IV -  Concluindo o prazo para registro das candidaturas, o CMDCA dará publicidade dos nomes dos candidatos 
registrados, em ordem alfabética, fixando o prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação, para recebimento 
da impugnação. Havendo impugnação, os autos serão encaminhados ao Ministério Público para manifestação, 
no prazo de 3 (três) dias, decidindo o CMDCA em igual prazo.

V -  Das decisões relativas às impugnações, caberá ao Poder Judiciário, no prazo de 5 (cinco) dias contados da 
intimação. Vencida as fases de impugnação do recurso, o CMDCA mandará publicar a listagem dos candidatos 
habilitados pelo pleito.

VI _ A prova seletiva será realizada no dia 06 de julho de 2008, na Escola Municipal Odila Galli Lista, locali
zado na rua João batista Cavalari, 844 no horário das 8:00 as 11:00 horas. Comparecer munidos de documento 
de RG e caneta esferiográfica.

VII _ O CMDCA, dará a publicidade dos nomes dos candidatos aprovados e habilitados ao pleito. Os candida
tos terão o prazo de dois dias para eventuais recursos junto ao CMDCA, que recorrerá ao Ministério Publico. 
Com prazo igual para comunicar aos candidatos o resultado do recurso.

VIII _ Caso o candidato que recorreu esteja habilitado para o pleito, O CMDCA publicará nova listagem 
constando os nomes dos candidatos para o pleito.

IX -  É vedada a propaganda eleitoral nos veículos de comunicação social, admitindo-se somente a realização 
de debates e entrevistas. Se dispor a Prefeitura Municipal de local adequado para propaganda, será cedido a 
todos os candidatos em igualdade de condições. No caso de debates ou entrevistas, haverá convocação prévia 
dos candidatos.

X -  O membro será eleito pelo voto obrigatório e secreto dos cidadãos previamente indicados e representativos 
da comunidade, a saber:

•  3 (três ) do Poder Legislativo;
•  3 (três ) do Poder Executivo;
•  2 (dois) do Rotary Clube de Macatuba;
•  2 (dois) do Lions Clube de Macatuba;
•  2 (dois) da Loja Maçônica Caridade e Concórdia;
•  2 (dois) da Casa da Criança Desidério Minetto;
•  2 (dois) da Casa da Criança Santo Antonio;

•  2 (dois) da Casa da Criança Cristo Rei;
•  2 (dois) da Casa SOS Renascer;
•  2 (dois) da Legião Mirim de Macatuba;
•  2 (dois) da APM da EE Fernando Valezi;
•  2 (dois) da APM da EE Jardim Europa;
•  2 (dois) da APM da EE Prof.® Fanny Altafim Maciel;
•  2 (dois) da APM da EM Odilla Galli Lista;
•  2 (dois) da APM da EM Waldomiro Fantini;
•  2 (dois) da APM da EM CAIC Cristo Rei;
•  2 (dois) da APAE;

XI -  A eleição será realizada no dia 18/07/2008, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Macatuba, locali
zado na rua 9 de Julho, 15-20, iniciando-se a votação às 9:00 horas, encerrando-se às 11:00 horas. Encerrada 
a votação, em seguida será feita a apuração, podendo os candidatos apresentarem impugnações de plano pelo 
CMDCA, ouvindo o Ministério Público. Não se conformando o candidato com a decisão, caberá recurso ao 
Poder Judiciário no prazo de 3 (três) dias.

XII -  Concluída a apuração dos votos sob a fiscalização do Ministério Público, o CMDCA proclamará o resul
tado. Os cinco primeiros mais votado será considerado eleito, ficando os demais pela ordem de votação como 
suplentes. Havendo empate na votação, será eleito o candidato de maior idade.

XIII- São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar, os previstos no art. 26, parágrafo único, e quanto 
às atribuições e funcionamento são previstas nos arts. 27 a 32, todos da Lei 1586/92 com as alterações da lei 
1633/93.

XIV -  A atuação do Conselho Tutelar é a constante na Lei Federal n° 8069/90 e nas leis Municipais n° 1586/92 
e 1633/93.

XV -  O conselheiro fica ciente que deverá cumprir uma jornada de 30 horas semanais e trabalho, revezando- 
se entre si nos períodos da manhã, da tarde e da noite (plantão noturno), conforme plano que será fixado pelo 
CMDCA.

XVI -  O mandato do Conselheiro em exercício será mensalmente gratificado, a razão de R$ 670,00 (seiscentos 
e setenta reais ), podendo ser corrigido de acordo com a permissibilidade legal, avaliação do trabalho e da 
disponibilidade financeira, tudo dependendo da manifestação do CMDCA. Em razão do mandato não gerar 
qualquer relação de emprego, será considerado serviço relevante prestado ao município.

XVII -  O candidato ou seu procurador, através da assinatura na ficha do período de inscrição, implicará na 
plena aceitação dos termos deste edital.

XVIII -  Os casos omissos porventura surgidos, serão resolvidos pelo CMDCA, ouvindo o Ministério Público.

Macatuba, 28 de Março de 2008 
Maria Aparecida Leda 
Presidente CMDCA

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

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

• Veículos
• Imóveis
• Novos/Usados

Empregos
Serviços
Diversos

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

Festa e alegria
Desfile em comemoração aos 150 anos de Lençóis Paulista 
será no sábado 26; estudantes e entidades contam a história 
do município na avenida Padre Salústio Rodrigues Machado

Da Redação

O tradicional desfile em 
comemoração ao aniversário 
de Lençóis Paulista este ano 
foi antecipado para o sábado 
26. O município completa 
150 anos na próxima segun
da-feira 28 de abril. O desfile 
está marcado para às 8h30, 
na avenida Padre Salústio Ro
drigues Machado.

Segundo a diretora de 
Educação e Cultura de Len
çóis Paulista, Izabel Cristina 
Campanari Lorenzetti, desde 
2006 a temática dos desfiles 
tem sido a história de Len
çóis Paulista. Em 2006, o 
desfile tratou das origens da 
cidade até o final do século 
19. Em 2007, contou a h istó
ria do século 20. Já para este 
ano, ficou estabelecido que 
o desfile seria representaria 
na avenida a festa de aniver
sário da cidade.

"Quando em fevereiro 
deste ano nós nos reunimos - 
quando eu falo nós, estou me 
referindo às escolas públicas, 
particulares e organizações da 
sociedade civil - definimos o 
que não podia faltar em uma 
festa de aniversário. As pesso
as foram levantando as ques
tões. Numa festa não podia 
faltar presentes, tem que ter 
alegria, tem que ter música e 
também tem que ter bolo", 
adianta Izabel Cristina.

Baseado nisso, o desfile 
deste ano será aberto com o 
selo comemorativo aos 150 
anos. O primeiro carro ale
górico vai trazer caixas de 
presentes. Nessas caixas, ga
rantiu a diretora, vão estar 
escritas palavras que simboli
zam coisas boas que a cidade 
adquiriu ao longo dos tem 
pos como: cooperativismo, 
indústria, comércio, lazer, 
saúde e educação.

Para Izabel Cristina, a edi
ção 2008 do desfile vai trazer 
muito simbolismo. "Este ano 
nós não vamos contar his
tória com foi nos anos pas
sados. Não vamos levar per
sonagens, não vamos levar 
empresas, não vamos levar o 
comércio. Este ano vamos fa
lar, de maneira muito simbó
lica, da força da nossa terra, 
da qualidade de nossa água 
entre outros temas", destaca.

No encerramento, a d i
retora prom eteu repetir a 
principal atração da come
moração dos 100 anos, em 
1958, que foi um  carro ale
górico representando o bolo 
de aniversário. O trabalho 
será feito pelos alunos do 
Senai (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial). 
Depois que o bolo passar 
na avenida, acontece a tradi
cional cavalgada e desfile de 
carros antigos.

Centro de Formação Profissional 
prepara surpresa para desfile

O Centro de Formação 
Profissional de Lençóis 
Paulista tam bém  prepa
rou um a surpresa para o 
aniversário de 150 anos de 
Lençóis Paulista. A novi
dade vai estar na avenida 
Padre Salústio Rodrigues

Machado no sábado26, 
durante o desfile cívico.

Os alunos do curso de 
marcenaria desenvolveram 
porta-canetas em m adei
ra. O material faz alusão 
aos 150 anos de Lençóis 
Paulista e será distribuído

antes do desfile. Segundo 
a diretora de Educação e 
Cultura, Izabel Cristina 
Campanari Lorenzetti, 
serão m ontados diversos 
pontos de distribuição pe
la avenida para não gerar 
tumulto.

Izabel Cristina adianta alguns detalhes do desfile de aniversário dos 150 anos de Lençóis Paulista

a r t e  d e  b a g a ç o  Com criatividade é possível transformar qualquer material. Este foi o conceito 
ensinado a artesãos lençoenses em curso oferecido pela diretoria de Desenvolvimento, Geração de 
Emprego e Renda. Os participantes aprenderam a transformar bagaço de cana-de-açúcar -  matéria- 
prima abundante na região -  em objetos de decoração e bijuterias.

Na trilha do sucesso, a dupla André & Matheus já 
está entre as20mais tocadasnasrádiosdo Brasil 
e emociona com grandes sucessos especialmente 
selecionados para este show memorável.
A dupla André & Matheus traz à Facilpa 2008 
o mega-show e lança o Cd Falando de Amor em 
comemoração aos 150 anos de Lençóis Paulista.

Você é convidado especial para 
dividir essa grande emoção.

W W W . a t t d r e e m a t h e u s . c o m . b r

http://WWW.attdreematheus.com.br
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EXCLUSIVIDADE
Shirley
CABELO & BELEZA

PHOTON
HAIR UON CABELO & BELEZA

NA ESCOVA GRADATIVA TRANSFORMA E 
TRATA CABELOS VIRGENS, COM MECHAS, 

DESCOLORIDOS OU COM COLARAÇÃO.

Auto Elétrica Rogério
Serviços Elétricos em GeralXu 3H 0S

Agora também com caminhão tanque 
Limpeza de Fossas ^
Caixa de Contenção ^
Tanques Industriais '  ' . a
Lagoas ’

Rua Bartolomeu B. da Silva, 325 • Pq. São José • Lençóis Paulista
F. (14) 3203 4 9 8 7 / (1 4 ) 81313550

sjH Ò éPiiisrfi
RUA r I u l  Go n ç a l v e s  d e  o Í iv e (ra,^ «  ^^7

FONE: 14.3263-1163 -CEN TR O -LEN ÇÓ IS PAULISTA


