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A TODO 
VAPOR

Faça sol ou faça 
chuva, a equipe que 
trabalha na reforma 

da praça Comendador 
José Zillo, a Concha 

Acústica, não tem 
descanso. É que a obra 
tinha previsão para ser 

concluída no mês de 
aniversário de Lençóis 
Paulista, ou seja, abril.

Mas justamente por 
causa do mau tempo, 

os trabalhos atrasaram. 
A reinauguração foi 

marcada para junho.

P O L Í C I A

Adolescente 
mata rival 
por ciúmes

Um rapaz de 21 anos 
foi morto a facadas por um 
adolescente de 17 anos. O 
caso aconteceu na madru
gada de terça-feira 29, num 
pesqueiro em Pederneiras. 
O crime teria sido motiva
do por ciúmes. ►► Página A3

INSS constrói agência 
em Lençóis Paulista
Nova sede tem previsão de ficar pronta em novembro; agência atende também usuários de outras cidades

O INSS (Instituto Nacio- do instituto, na rua Geraldo mônia na área da nova sede, Lençóis é a terceira cidade da reno doado pela prefeitura na 
nal de Seguridade Social) ini- Pereira de Barros, é alugada com a presença do prefeito região onde o INSS terá sede Vila Santa Cecília. A área tem 
ciou nesta semana a constru- e a própria tem previsão de José Antonio Marise (PSDB) própria. As outras são Bauru mais de três mil metros qua- 
ção de uma nova agência em ficar pronta em novembro. e do gerente regional do INSS, e Botucatu. O local escolhido drados e o projeto está orçado 
Lençóis Paulista. A sede atual Para marcar a data, teve ceri- Josué Lopes Moreira Filho. para sediar a agência é um ter- em R$ 800 mil. ►► Página A3
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AÇAO DE GRAÇAS Uma missa em ação de graças marcou os 150 anos do aniversário de Lençóis 
Paulista, no final da tarde de segunda-feira 28, no recinto da Facilpa. Depois da celebração, que reuniu 
no mesmo altar todos os padres do município, teve show de fogos de artifício e distribuição de bolo. 
Segundo dados da organização da feira, segunda-feira foi o dia de maior público. ►► Página A2

PRODUÇAO Ontem começaria o processo de julgamento e admissão dos ovinos que vieram para 
a 31® Facilpa (Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Lençóis Paulista). Antes de passarem pelo 
julgo dos jurados, os animais tiveram que tomar banho e receber outros cuidados especiais. O circuito 
de leilões de ovinos, grande filão de negócios da feira, começa hoje.

1° DE MAIO

Macatuba 
tem corrida 
e Barra, festa

►► Página A5
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M A C A T U B A

Fórum
discute
adolescência

Na terça-feira 29, o teatro 
municipal de Macatuba, se- 
diou o 1° Fórum Municipal 
sobre Adolescência e Sexuali
dade. Os temas discutidos fo
ram a gravidez na adolescên
cia e o abuso sexual infantil.O 
prefeito Coolidge Hercos Jú
nior (PMDB) lembrou que 
como médico pediatra lida 
diariamente com adolescentes 
grávidas. A organização convi
dou os alunos do ensino mé
dio da escola Dr. Osmar Fran
cisco da Conceição para parti
cipar do fórum. ►► Página A5
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150 anos de fé
Facilpa recebe missa em comemoração aos 150 anos de 
Lençóis Paulista e pelo dia do trabalhador; depois da 
celebração, fiéis viram show de fogos e comeram bolo

Da Redação

A festa de aniversário pelos 
150 anos de Lençóis Paulista 
incluiu a realização de uma 
missa no recinto da Facilpa 
(Feira Agropecuária, Comer
cial e Industrial de Lençóis 
Paulista), na segunda-feira 
28. Depois da celebração, que 
reuniu no mesmo altar todos 
os padres do município, te
ve show de fogos de artifício 
e distribuição de bolo. Uma 
grande mesa foi montada 
dentro da arena e as pessoas 
fizeram fila para pegar seu 
pedaço. O bolo foi doado pe
las Lojas Silva.

Segundo o presidente 
da feira, Benedito Martins, 
passaram pelo recinto José 
Oliveira Prado durante toda 
a segunda-feira mais de 30 
mil pessoas, público recorde. 
Desse total, ele acredita que 
aproximadamente cinco mil 
pessoas tenham acompanha-

do a missa.
Dito Martins, o prefeito 

José Antônio Marise e outras 
autoridades do município di
vidiram o palco com os sacer
dotes durante a missa. A ceri
mônia foi marcada por muita 
luz e canções.

Os shows de Pedro Bento 
& Zé da Estrada e Edu & An- 
derson, que aconteceriam na 
terça-feira 29 foram adiados 
em função da chuva. A co
missão organizadora da feira 
decidiu que Pedro Bento & 
Zé da Estrada se apresentam 
hoje, com entrada gratuita. 
A apresentação de Edu & An- 
derson ainda será definida.

A programação da Facilpa 
continua hoje com o show de 
Hugo & Tiago, às 23h e com 
portões abertos. A dupla traz 
para Lençóis Paulista o novo 
trabalho intitulado 'Inesque
cível'. Este é o terceiro álbum 
dos cantores, traz canções 
inéditas e uma regravação. A

produção é de Laércio da Cos
ta e Dalvimar Gallo. Entre as 
músicas que serão apresenta
das estão 'Silêncio Negro', 'Pi
rataria', que conta com a parti
cipação do grupo paranaense 
Garotos de Ouro e 'Chore no 
meu ombro', que contou com 
a participação de Daniel.

Amanhã tem show da 
dupla sertaneja João Neto & 
Frederico, às 23h. Eles apre
sentam seu mais recente tra
balho, o segundo DVD e o 
quarto CD, que leva o nome 
da dupla, lançado em 2008 
na cidade de São José do Rio 
Preto. Os discos apresentam 
regravações de sucessos da 
dupla como 'Filme de Amor', 
'Pega Fogo Cabaré', 'Só de Vo
cê', 'Pra Dizer Adeus' e 'Meu 
Anjo' e também traz doze 
faixas inéditas de autoria de 
João Neto & Frederico. Ro
mantismo em ritmo agitado 
caracteriza, segundo a dupla, 
esse novo trabalho.

mil pessoas 
acompanharam 

a missa de 
aniversário; 

depois da missa, 
público fez fila 

para receber 
bolo dos 150

Peão de Piracicaba fica 
com prêmio em cavalos

Foto Carlos

Na segunda-feira 28 tam
bém teve a final do Rodeio em 
Cavalos, atração que voltou a 
fazer parte da grade da feira. 
Trinta e cinco peões entraram 
na disputa.

Em uma final disputada, 
Fabiano Conceição, de Pira
cicaba, se deu bem e faturou 
primeiro lugar, com 263 pon
tos. O prêmio foi uma moto 
zero quilômetro. Em segundo 
lugar ficou Carlos Roberto da 
Silva, de Avaré, que marcou 
245 pontos e ganhou R$ 2 mil. 
No terceiro lugar ficou Silvio 
Brito, de Cerquinho, com 244 
pontos e faturou R$ 1.500. Em 
quarto lugar ficou João Batista 
Ribeiro, de Jaboticabal, com 
242 pontos e prêmio de R$ 
1mil. Luciano Henrique Fran
cisco, de Uchoa, ficou com o 
quinto lugar e prêmio de R$ 
700.

Para o coordenador da Fa- 
cilpa, José Oliveira Prado, o

Fernanda Benedetti

Fabiano Conceição ficou em primeiro lugar e ganhou uma moto

rodeio em cavalos este ano foi 
um sucesso e a organização 
ficou muito satisfeita com o 
resultado.

Hoje também tem a aber
tura do Circuito Crystal de Ro
deio Profissional em touros. 
A montaria começa às 20h30

com boiadas de Rogério Paiti, 
Girassol, André de Mogi e 3B 
e locução de Almir Cambra. 
Prado adiantou que para o 
ano que vem a comissão da 
feira pretende tentar trazer o 
Circuito Crystal de Rodeio em 
cavalos para a cidade.

NOITE d o  p a g o d e
Cerca de 30 mil pessoas passaram pela Facilpa na segunda-feira 28, feriado municipal pelo ani
versário de 150 anos de Lençóis Paulista. A atração musical da noite foi o show do grupo Jeito 
Moleque. A apresentação, no entanto, sofreu atraso de pelo menos uma hora. É que os pagodeiros 
tinham gravação para um programa de tv no Rio de Janeiro.

ÁôsÚíát
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150 anos, 210 páginas
e uma bela História...

Tenha em casa o livro ^Lençóis Paulista 
conta sua história -150  anos^

■' Pontos de Venda:
Jornal O Eco | Lençóis Revistas| Psiu! | Banca do Correia 

Didática | Banca do Posto Tigrão | Planet Sound | Ramblas

Patrocinadores:

zilor
EnQrgJa 9 Allmantos i A  FORÇA DA NOSSA REG IÃO

R$ 49,
- à  vista -

ou 2x no cheque pré

Com a coleta e o rerrefino, nós preservamos o meio ambiente 
fornecendo a destinação adequada para óleos lubrificantes usados 
ou contaminados de oficinas, indústrias, transportadoras, etc. 
Assim, garantimos a preservação dos recursos naturais 
e a continuidade do progresso.

A Lwart Lubrificantes 
faz parte do seu dia-a-dia.

Valorizando o homem, 
construindo o futuro.

www.grupolwart.com.br

http://www.grupolwart.com.br
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NOTAS POLICIAIS

Encontro em terreno da vila Santa Cecília marcou início da construção dafutura agência do INSS

Sede própria
Começa construção de nova sede do INSS em Lençóis Paulista, expectativa é de 
que prédio fique pronto dentro de sete meses; unidade atende quatro municípios

Da Redação

A construção de uma nova 
agência para o INSS (Institu
to Nacional de Seguridade 
Social) em Lençóis Paulista 
começou oficialmente na ter
ça-feira 29. Para marcar a da
ta, teve cerimônia na área da 
nova sede, com a presença do 
prefeito José Antonio Marise 
(PSDB), de diretores de sua 
equipe de governo, dos vere
adores Ailton Tipó Laurindo 
(PV), Manoel dos Santos Silva 
(PSDB), o Manezinho, Ismael 
Assis Carlos (PSDB), o Formi- 
gão, e Claudemir Rocha Mio 
(PR), o Tupã, e do gerente re
gional do INSS, Josué Lopes 
Moreira Filho. Lençóis vai ser 
a terceira cidade da região on
de o INSS terá sede própria. As 
outras são Bauru e Botucatu.

"Embora a obra esteja acon
tecendo no final do meu segun
do mandato, desde o início nós 
já havíamos feito uma doação

de um terreno ao INSS para a 
construção da agência, mas por 
motivos internos do órgão, por 
questões burocráticas ou orça
mentárias, não foi possível fa
zer a construção. Aí, como pas
sou muito tempo e a doação 
caducou", afirmou Marise.

Por enquanto a obra está 
na fase de terraplanagem. O 
local escolhido para sediar a 
agência é um terreno doado 
pela prefeitura e que fica na 
vila Santa Cecília, ao lado da 
Vara da Justiça do Trabalho. A 
área tem mais de três mil me
tros quadrados. Atualmente, a 
agência está em prédio aluga
do na rua Geraldo Pereira de 
Barros, no centro de Lençóis. 
O projeto está orçado em R$ 
800 mil. A empresa que ga
nhou o processo tem prazo de 
sete meses para concluir o tra
balho, mas Moreira Filho acre
dita que a obra deva ser con
cluída em cinco ou seis meses. 
A mudança acontece assim

que o prédio ficar pronto. O 
gerente garantiu que as novas 
instalações vão trazer mais 
conforto para os usuários. A 
agência de Lençóis, além do 
município atende Macatuba, 
Areiópolis e Borebi.

"De imediato, a popula
ção só vai perceber um maior 
conforto na área de espera e 
na área de atendimento, mas 
num curto espaço de tempo os 
sistemas vão ser agilizados, en
tão a demora durante o aten
dimento vai ser menor. Isso é 
um benefício para a popula
ção", comentou o gerente.

Apesar da mudança de 
prédio, o número de fun
cionários deve continuar o 
mesmo. Atualmente, a agên
cia conta com 15 pessoas: 
sete são do próprio instituto, 
quatro são terceirizados e ou
tros quatro são estagiários. A 
média de atendimentos gira 
na casa de 180 por dia.

"Nós prevemos essa neces-

sidade de contratar mais pes
soas há um bom tempo. No 
entanto, ainda não estamos 
sendo contemplados com o 
crescimento do corpo técnico 
pela direção federal do INSS. 
Mas dentro da gerência em 
Bauru, nós vamos dar todo 
suporte necessário para que 
essa demanda seja atendida 
dentro do m enor prazo de 
tempo possível", informou 
Moreira Filho.

it in er a n t e
Na visita a Lençóis Pau

lista o gerente regional do 
INSS, Josué Lopes Moreira 
Filho, revelou que está nos 
planos da regional de Bauru 
disponibilizar para a região 
um serviço denominado Pre- 
vi Cidades, que consiste na 
implantação de mini-agên- 
cias para encaminhamentos 
e resolução de problemas 
simples em cidades onde não 
há agências do INSS.

fu r t o s
Em Barra Bonita, a Po

lícia Militar registrou dois 
furtos de aparelhos de CD 
em veículos na terça-feira 29. 
Os incidentes foram registra
dos praticamente no mesmo 
horário. Um deles foi na rua 
Francisca Alves Pereira Ra
mos, Centro. O dono do ve
ículo disse que o ladrão que
brou o vidro da porta e levou 
a frente de um rádio MP3 e 
todos os seus documentos. 
No outro furto, na rua Ange- 
lo Tozato, Vila Corrêa, a víti
ma deixou o carro estaciona
do em frente à sua residência 
e ao retornar, às 17h notou 
o vidro do lado do motoris
ta quebrado e a ausência do 
aparelho de CD, uma maleta 
preta com documentos esco
lares e óculos de sol.

f a c a d a
Alex Augusto da Silva 

Souza, que estava em um 
bar no bairro Vila Nova, em 
Barra Bonita, foi atingido 
por um golpe de faca no ab
dômen. O caso aconteceu na 
noite de terça-feira 29. O au
tor da agressão fugiu do lo
cal e não foi encontrado pela 
PM. Souza foi socorrido por 
populares e levado para o 
Centro Cirúrgico do Hospi
tal e Maternidade São José.

im p r u d ê n c ia
Um acidente de trânsito 

foi registrado na terça-feira 
29, no cruzamento das ave
nidas 9 de Julho e 25 de Ja
neiro, em Lençóis. Um Kadet 
seguia pela 25 de Janeiro 
quando fez a conversão para

a direita na 9 de Julho. Uma 
moto que seguia no mesmo 
sentido cortou caminho pelo 
posto de combustíveis que fi
ca no cruzamento. O motoci
clista não viu o carro e bateu 
em sua lateral, o que fez com 
que ele caísse da moto. Se
gundo o condutor do Kadet, 
o motoqueiro se negou a ir ao 
pronto-socorro ou à polícia.

f l a g r a n t e
Um homem foi preso na 

terça-feira 29, acusado de fur
tar uma ótica que fica na rua 
Coronel Joaquim Anselmo 
Martins. Um vigilante que tra
balha no local chamou a po
lícia. Ele fazia a ronda e perce
beu que a porta da loja estava 
arrombada e que havia uma 
pessoa dentro do estabeleci
mento. Uma viatura foi deslo
cada ao local e avistou o autor 
do furto iniciando a fuga, mas 
acabou detido e levado para a 
cadeia de Duartina.

ANÔNIMA
Uma denúncia anônima 

levou a PM a apreender um 
revólver Rossi calibre 38, mu
nição, um rolo de fita adesiva 
e um de fita plástica, um rádio 
portátil e vários carregadores 
de celular. Os objetos estavam 
escondidos sob o viaduto da 
rodovia Marechal Rondon 
(SP-300), na altura do jardim 
Primavera. Segundo consta 
no boletim de ocorrência, a 
Polícia Militara recebeu uma 
ligação de um telefone públi
co, informando a localização 
dos objetos. A PM suspeita 
que seriam usados para reali
zar um furto ou um roubo.

A D R  I V E L
C O N C E S S IO N Á R IA  F IA T

CONTRATA-SE
*Recepcionista, oficina, sexo masc. 

*Mecânico c/ experiência 3 anos. 

*Eletrecista automotivo.

Enviar currfculum;
Rua: José Pacola, 63 - Lençóis Paulista

P O L I C I A

Adolescente mata por ciúmes
Jefferson Alexandre da Silva, 

21 anos, morreu na madrugada 
de terça-feira 29, no Hospital de 
Base de Bauru, após ser atingido 
por várias facadas desferidas por 
adolescente de 17 anos. O ho
micídio ocorreu num pesqueiro 
localizado na rodovia Coman
dante João Ribeiro de Barros, 
em Pederneiras, e foi motivado 
por ciúmes, segundo o delegado 
Márcio José Alves. Os envolvi
dos no crime eram naturais de 
Lençóis Paulista, mas há algum 
tempo haviam se estabelecido 
em Pederneiras.

Segundo o delegado, o ado
lescente não aceitava o fim de seu

relacionamento amoroso com 
uma mulher de 29 anos. Depois 
que a relação acabou, a mulher 
passou a namorar Silva. Segundo 
informações da polícia, quando 
soube do novo relacionamento, 
o adolescente chegou a procurar 
o casal e a discutir com os dois.

Na madrugada de terça-feira 
ele foi ao pesqueiro e desferiu os 
golpes de faca. Só parou quando 
a mulher lhe empurrou e a lâmi
na da faca quebrou. Depois de 
desferir as facadas, o adolescente 
ficou aguardando a chegada da 
PM. O menor foi detido e enca
minhado para o Núcleo de Aten
dimento Integrado, em Bauru.

DIVELPA
I N O O I S  P ~ T A

Cada chapa de aço prensada, peça projetada, pesquisa, tecnologia, todos os detalhes nüniChevrõíet são 
desenvolvidos polújrnã única razão: você. Um jeito de trabalhar que começa na fábrica e se estende para 
todas as concessionárias do Brasjl, particularmente para as suas oficinas. Na prática, as coisas funcionam 
da seguinte_maneira: a Chevjúlet fabrica o seu carro, transmite todas as informações sobre ele para a - 
Rede Chevrolet e nós cuidamos dê você. É com você do início ao fim. -

Revisão na Rede Chevrolet 
sai0 R 0 n

Revisão de 26 itens conforme o Manual do seu Chevrolet.

Para qualquer modelo Chevrolet e todas as quilometragens

mais as peças 
que realmente 
precisam ser 

trocadas

I

É misa de anngo. De gente que anda ao seu lado, 
se preocupa com o seu bem-estar, que cuida e 
valoriza suas conquistas. Um toque de qirnn não 
mede esforços pra você ter o certeza de dt̂ ar lá, 
semprcèlanas, tranquilo.

Quem exige o máximo em eficiência e qualidade vem pra Rede Chevrolet.

Agende jâ a sua revisão na concessionária DIVELPA - Fone: (14) 3269-1583
Revisão periódica segundo consta no Manual do Proprietário Chevrolet, válida para todos os modelos Chevrolet, exceto veículos Diesel, para as puiíometragens recomendadas pelo Manual do 
Proprietário Chevrolet: 3 parcelas fixas de RS 59,90, totalizando R$ 179,70. Valor apenas da mão-de-obra, peças não inclusas. Ou, preço à vista R$ 179,70, sendo valor apenas da mão-de-obra, 
peças não inclusas. Preços e condições válidos exclusivamente para vendas nas Concessionárias Chevrolet do Interior Paulista até 31/05/2008 ou enquanto durarem os estoques, podendo ser 
alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Para outros serviços não especificados, informe-se em sua concessionária Chevrolet. Manutenção indicada para os veículos que preservam as 
características originais de fábrica. Imagens não correspondem necessariamente aos produtos. Preserve a vida. Use cinto de segurança, www.chevrolet.com.br ■ SAC:0800702 4200

Super Troca de Óleo

R$ 29»
Veículos 8v de 1.0 a 1.8
Para outros modelos e serviços, 

consulte nossa equipe técnica

DIVELPA
C H E V R O L E T

Fone: (14) 3269-1581

http://www.chevrolet.com.br


E D I T O R I A L

Uma porta aberta
A realização do 1° Fórum 

sobre Adolescência e Sexuali
dade de Macatuba, na terça- 
feira 29, coloca na pauta do 
dia problemas como a gravi
dez precoce, o abuso sexual 
de crianças e adolescentes e 
vem com a proposta de for
talecer organizações como o 
Comdeca (Conselho Munici
pal de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente) e 
o Conselho Tutelar, agentes 
que garantem a integridade e 
cidadania das crianças e ado
lescentes do município.

Um dos envolvidos no 
processo, o prefeito Coolid- 
ge Hercos Júnior (PMDB), 
levou para o palanque as 
preocupações de quem está 
acostumado com a situação. 
Os problemas sociais que 
uma gravidez precoce pode 
agravar foram lembrados pe
lo prefeito que, vale lembrar, 
também é pediatra. "Já atendi 
um recém-nascido cuja mãe 
tinha 12 anos", frisou Coo- 
lidge. Para o prefeito, os pais 
das crianças, por serem muito 
jovens, talvez não se casem. A 
mãe tem que continuar estu
dando e tem que trabalhar 
e, portanto, não terá tempo 
suficiente para dedicar-se à 
criança. Essa combinação de 
fatores, para o prefeito, agra
va ainda mais os problemas 
sociais.

Outra envolvida, a vice- 
prefeita e secretária de Assis
tência Social, Maria Lucilla 
Nunes Gouveia (PSDB), saiu 
do fórum enxergando uma 
luz no fim do túnel para pre
venir que mais crianças sejam 
vítimas de abuso sexual. Para 
ela, as professoras, em sala 
de aula, é quem podem per
ceber mudanças nas crianças 
que são vítimas deste tipo de

abuso.
Quando se analisa os nú

meros, percebe-se que a pre
ocupação de Coolidge tem 
razão de ser. Os dados são da 
Seade (Fundação Sistema Es
tadual de Análise de Dados). 
Em 2006, mais de 11% das 
grávidas de Macatuba tinham 
menos de 18 anos. E essas 
garotas residem nos bairros 
periféricos, ou seja, onde se 
concentra a população de 
mais baixa renda. Para essas 
adolescentes, engravidar pre
cocemente torna mais dis
tante o sonho de estudar, ter 
profissão, melhorar as condi
ções de vida.

Com relação ao abuso se
xual infantil, outro tema do 
fórum, mais do que pelos 
números, o que está por trás 
das estatísticas, preocupa. No 
ano passado foram oito casos 
notificados pelo Conselho 
Tutelar, mas nenhum  confir
mado. Entretanto, a estima
tiva é de que 80% dos casos 
não sejam denunciados e que 
a maioria dos agressores seja 
alguém muito próximo da 
criança, como pais e padras
tos. Para se coibir um crime 
tão hediondo não tem outro 
jeito que não seja denunciar, 
para que o agressor seja pu
nido.

O fórum abriu as portas, 
deu o alerta para problemas 
que podem até estar perto de 
uma solução, mas certamen
te estão distante de um fim. 
As vítimas nessas situações 
podem ser consideradas in 
defesas, principalmente em 
se tratando de crianças. Reco
nhecer que o problema existe 
e não pode ser deixado de la
do -  principalmente por par
te do poder público -  já é um 
grande começo.

A R T I G O

Sem censura, pelo amor de Deus
Sandro Alponte

Se olharmos para a histó
ria, é possível ver que a evo
lução do ser humano é feita 
de etapas. Em cada um delas 
uma situação, um momento, 
uma verdade. Houve um tem
po, por exemplo, em que ape
nas uma instituição desem
penhava as funções de acu
sar, defender e julgar. E ai de 
quem se posicionasse contra 
tal atitude. Não havia como 
argumentar, apontar, justifi
car. Apenas, lamentar.

E nessa linha de evolução 
o homem criou a imprensa. 
Alguém que ia lhe contar o 
que acontecia em sua comuni
dade. Mais tarde o que se pas
sava no mundo. No entanto, 
esse órgão cresceu. Tornou-se 
porta-voz fiscal e defensor do 
cidadão. É claro que em certos 
momentos há exageros, erros, 
como em qualquer segmento. 
Mas daí querer calar, punir e 
intimidar, é demais. Digo isso 
porque ações judiciais com 
indenizações milionárias ten
tam calar alguns veículos de 
comunicação. Com o argu
mento de calúnia e difama
ção, servidores públicos que
rem ser indenizados. Primeiro 
não se podia criticar o juiz de

uma ação. Agora não se pode 
contestar nem a própria ação.

Homens ocupam cargos 
públicos, totalmente passí
veis de críticas e elogios, só 
querem elogios. Não admi
tem errar. Não querem ser 
contestados. Utilizam-se de 
demagogia e hipocrisia em 
seus discursos e agem nos 
bastidores com ira e revolta. 
Abraçam homens da impren
sa pela frente e mandam al
guém apunhalar pelas costas.

Já vivemos uma era difícil 
com a ditadura, período em 
que a imprensa se calou. Ago
ra, através de ações judiciais 
querem o mesmo? Sem cen
sura, pelo amor de Deus. Se 
algum de nós (jornalistas) er
rarmos, que sejamos punidos. 
Mas impedir que o cidadão, 
que paga com enorme difi
culdade seus impostos, que é 
o patrão de prefeitos, gover
nadores, presidente, juízes, 
promotores, não saiba como 
está sendo gasto seu dinheiro, 
é um crime. Se querem uma 
imprensa que não critique, 
não avalie, não fiscalize e não 
perturbe, honrem centavo por 
centavo o que é pago com 
nossos impostos.

Sandro Alponte é jornalista

P O V O

Terceira Coluna
COMOÇÃO

O prefeito de Lençóis 
Paulista, José Antonio Ma- 
rise (PSDB), se emocionou 
ao falar das conquistas de 
seu mandato na missa em 
comemoração aos 150 anos 
do município, na noite da 
segunda-feira 28, na Facilpa 
(Feira Agropecuária, Comer
cial e Industrial de Lençóis 
Paulista). Com a voz embar
gada, o prefeito agradeceu a 
cidade de Lençóis Paulista 
por ter dado a ele, por duas 
vezes consecutivas, a opor
tunidade de ser prefeito e 
ter tido a paciência de acom
panhar seu governo. Nos 
últimos dias, os discursos 
de Marise tiveram tom de 
despedida e muita emoção. 
Seria uma comoção?

HOMEM DE FÉ
O presidente da Facilpa 

e diretor de Meio Ambiente, 
Benedito Martins, aprovei
tou a oportunidade duran
te a missa para contar uma 
história de seu tempo de es
tudante. Quando se formou 
em Agronomia, lembrou que 
foi muito difícil conseguir o 
primeiro emprego e que foi 
preciso muita fé. Começou 
a trabalhar e quando rece
beu o primeiro pagamento 
chegou em casa feliz com o 
cheque nas mãos. Sua mãe, 
devota fervorosa de São Be
nedito, pegou o cheque e 
disse que aquele dinheiro 
era do santo. "Mas fui eu 
quem trabalhei", argumen
tou. E como resposta, a mãe 
rebateu: "mas foi o santo 
que arrumou o emprego pa
ra você".

e l e iç õ e s
Enquanto a situação não 

define o candidato a prefeito 
para as eleições municipais 
de 2008, os adversários do 
prefeito José Antonio Marise 
(PSDB) -  e de seu grupo -  
correm para se articular para 
as urnas. Um mistério que o 
mês de maio deve encerrar 
é sobre os rumos que o PT 
vai tomar nas eleições 2008. 
"Vamos ter que marcar as 
convenções, no máximo, até 
o meio de maio", revela o 
presidente do diretório local 
do partido, o advogado Ro
naldo Macedo.

NO MURO
Isso quer dizer que, pelo 

menos por mais duas sema
nas, o PT continua em cima do 
muro. Segundo Macedo, a de
cisão entre compor chapa com 
PV ou PMDB, ou lançar candi
datura própria, vai depender 
da afinação dos dois partidos 
com as ações do Governo Fe
deral. "Tivemos uma reunião 
com o diretório estadual e re
cebemos algumas diretrizes. A 
disposição do partido em co
ligações depende da afinidade 
dos projetos locais com Gover
no Federal", afirmou.

r e c o n v e r s a
Macedo garante que o fato 

de um ou outro partido estar 
coligado ou defendendo o 
Governo Federal nas esferas 
superiores do poder, não ne
cessariamente significa que as 
lideranças locais estejam dis
postas a fazer o mesmo apoio. 
E ele revela também que vai 
voltar a falar com os dois 
pré-candidatos, os vereadores 
Palamede de Jesus Consalter 
Júnior (PMDB) e Ailton Tipó 
Laurindo (PV). "A análise do 
caso é regional, não nacional. 
Vamos ter que voltar a conver
sar com os dois partidos para 
ver o que eles estão pensando 
em termos locais", revela.

LIVRO DE h is t ó r ia
Professores, alunos e his

toriadores de Agudos estão 
cobrando o prefeito José Car
los Octaviani (PMDB) sobre o 
lançamento de um livro que 
conte a história do município. 
O projeto existe desde seu pri
meiro mandato. Depois que 
Lençóis Paulista teve várias 
obras publicadas em come
moração aos seus 150 anos, a 
vontade dos historiadores de 
Agudos aguçou.

GERAL
Em Macatuba, o Controla

dor de gastos, Osnil Grecco, o 
Branco, agendou uma reunião 
de diretoria para amanhã, 
dia de ponto facultativo por 
causa do feriado de hoje, Dia 
do Trabalho. Ao tomarem co
nhecimento da tal reunião, foi 
uma reclamação geral. Branco 
não gostou, mas acabou ten
do de cancelar o encontro dos 
diretores do prefeito Coolidge 
Hercos Júnior (PMDB).

LITERATURA
O advogado e presiden

te da oscip Patriotismo, Luiz 
Eduardo Franco, e o diretor 
Administrativo da Prefeitura 
de Macatuba, José Carlos Fer
reira, ganharam um novo ape
lido nos bastidores da prefei
tura: Policarpo Quaresma. O 
livro de Lima Barreto -  Triste 
fim de Policarpo Quaresma 
- conta a história de um fun
cionário público nacionalista 
e patriota extremado. O apeli
do veio só porque insistiram, 
e venceram os relutantes, na 
idéia do tema para o desfile 
cívico que comemora o ani
versário de 108 anos do mu
nicípio ser 'Macatuba: capital 
nacional do patriotismo'.

fest a
Além do desfile cívico 

que será no dia 15 de junho, 
o prefeito Coolidge promete 
entregar uma série de obras. 
Se fosse antigamente, quan
do não tinha energia elétrica, 
os mais céticos diriam que 
teria que começar inaugurar 
obra bem cedo para poder 
acabar antes do escurecer. O 
aniversário de Macatuba é 13 
de junho, dia de Santo Anto- 
nio, padroeiro da cidade.

l ist a
Na lista de inaugurações 

programadas para junho está 
o Destacamento da Polícia Mi
litar, Centro de Saúde, Centro 
Odontológico, CRAS (Centro 
de Atenção Social) e Casa do 
Artesão. Com tanta obra, as
sessores do prefeito acham 
que a oposição não terá muito 
discurso nas eleições de outu
bro e sonham com a reeleição. 
Mas, todo político sabe que 
não existe eleição ganha.

m a is
Assim que a Polícia Militar 

desocupar o prédio que está 
hoje, na rua Nove de Julho, a 
antiga cadeia, Coolidge vai dar 
início a reforma do local que 
irá abrigar o Memorial de Ma- 
catuba. Tudo com dinheiro da 
Lei Rouanet e com patrocínio 
das empresas Zilor. O nome 
do memorial está no forno. O 
vereador Joaquim Santana dos 
Santos (PV) deve apresentar na 
sessão legislativa na segunda- 
feira 5 sua indicação: Elpídio 
Artioli. Agora é esperar!
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"O movimento na praça 
de alimentação da Facil- 
pa (Feira Agropecuária, 
Industrial Comercial de 
Lençóis Paulista) está 
bom, mas espero que com 
o feriado e o último final 
de semana o movimento 
aumente"

Juca Teixeira, vendedor 
de tapioca

"Este ano na Facilpa a 
praça de alimentação es
tá um pouco fraca, mas a 
feira sempre é muito boa. 
Então espero que neste 
feriado e no final de se
mana o movimento possa 
aumentar"

Josirene Araújo Chagas,
vendedor de milho e 

derivados

"Até segunda-feira, o mo
vimento nas barracas da 
Facilpa estava bom. Es
pero que nos últimos dias 
o movimento aumente 
e ajude todos a vender 
mais".

Ailton Aparecido da 
Silva, vendedor de doces

No cruzamento das ruas Ernesto Campanari e Izolina Cari Zillo, na vila Santa Cecília, parte do asfalto está 
cedendo próximo a um bueiro. Como choveu bastante nos últimos dias e há previsão de mais chuva, a 
tendência é que o buraco aumente ainda mais.

f r a s e

"Dentro da 
medicina, a 
adolescência é a 
fase da vida onde 
não existe nem a 
ingenuidade da 
criança e nem a 
experiência do 
adulto. Portanto, 
é uma fase de 
vulnerabilidade"

Coolidge Hercos Júnior,
prefeito de Macatuba, na 

abertura do 1° Fórum sobre 
Adolescência e Sexualidade

PARA p e n s a r

"Não há modo de 
mandar, ou de en
sinar, mais forte e 
suave que o exemplo: 
persuade sem retórica, 
reduz sem porfia, con
vence sem debate, to
das as dúvidas, desata 
e corta caladamente 
todas as desculpas"

Padre Manuel Bernardes

mailto:oeco@jornaloeco.com.br
http://www.jornaloeco.com.br
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M A C A T U B A

Adolescência em foco
Fórum Municipal sobre Adolescência e Sexualidade reúne 200 pessoas no teatro 
municipal Renata Lycia dos Santos Ludovico; gravidez e abuso sexual foram destaque

Kátia Sartori

Funcionários das áreas de 
Educação, Saúde e Assistência 
Social de Macatuba, e alunos 
do ensino médio da escola es
tadual Dr. Osmar Francisco da 
Conceição participaram do 1° 
Fórum Municipal sobre Ado
lescência e Sexualidade, na 
terça-feira 29. O evento, que 
aconteceu no teatro municipal 
Renata Lycia dos Santos Ludo- 
vico, discutiu principalmente 
a gravidez na adolescência e o 
abuso sexual infantil.

A abertura do fórum foi 
feita pelo prefeito Coolidge 
Hercos Júnior (PMDB). Como 
médico pediatra, ele afirmou 
lidar diariamente com adoles
centes grávidas, o que conside
ra um grave problema social. 
Dados do Seade (Fundação 
Sistema Estadual de Análise 
de Dados) mostram que em 
2006, 11,44% das gestantes 
de Macatuba eram menores 
de 18 anos. A grande maioria

Fórum reuniu estudantes e professores no teatro de Macatuba

é moradora de bairros perifé
ricos. "Dentro da medicina, a 
adolescência é a fase da vida 
onde não existe nem a inge
nuidade da criança e nem a 
experiência do adulto. Portan
to, é uma fase de vulnerabili
dade. Eu cheguei a atender um

recém-nascido cuja mãe tinha 
12 anos. Isso é preocupante", 
discursou Coolidge.

O fórum foi dividido em 
palestras e mesas de discus
sões. As convidadas foram a 
psicóloga clínica e institucio
nal Adriana Félix Providello,

que é coordenadora do Pro
grama de Enfrentamento ao 
Abuso e Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes em 
Bauru, e a psicoterapeuta in
fantil Marly Rodrigues Bighet- 
ti Godoy.

O outro assunto discuti
do no fórum foi a violência 
sexual contra crianças e ado
lescentes. No ano passado, o 
Conselho Tutelar do municí
pio notificou oito casos e os 
encaminhou para o Ministério 
Público. No entanto, nenhum 
foi confirmado.

Para a vice-prefeita e secre
taria de Assistência Social de 
Macatuba, Maria Lucilla Nu
nes Gouveia (PSDB), o fórum 
orientou como esses assuntos 
devem ser trabalhados. "Acho 
que a mensagem que ficou, no 
caso do abuso sexual infantil, 
é que quem pode identificar 
a criança que é vítima são as 
professoras. Então acho que 
nós temos que trabalhar isso 
com as professoras", finaliza.

s e r v i ç o

Repartições têm ponto facultativo amanhã
A maior parte dos municí

pios da região decretou ponto 
facultativo amanhã por causa 
do feriado pelo dia do traba
lhador, comemorado hoje. Isso 
quer dizer que o expediente nas 
repartições públicas só volta ao 
normal na segunda-feira 5. A 
única exceção é o município de

Agudos. Só vão emendar o fe
riado os servidores que tiveram 
horas para tirar. Mas o prefeito 
José Carlos Octaviani (PMDB) 
suspendeu o expediente das 
creches e dos postos de saúde.

Em Areiópolis, Barra Bonita, 
Igaraçu do Tietê, Macatuba, Bo- 
rebi, Piratininga e Lençóis Pau-

lista a coleta de lixo será manti
da amanhã. Em Igaraçu do Tie
tê, Barra Bonita, Lençóis Paulista 
e Areiópolis as creches também 
funcionam normalmente.

A Febraban (Federação Bra
sileira de Bancos) comunica 
que os bancos estarão fechados 
para atendimento ao público

hoje. Amanhã, o expediente 
será normal. As contas de con
sumo (água, luz, telefone e TV 
a cabo) e os carnês vencem ho
je podem ser pagos amanhã, 
sem incidência de multa. Os 
tributos, normalmente, já es
tão com a data ajustada pelo 
calendário de feriados.

1° DE MAIO

Eventos esportivos marcam dia do trabalhador
A Secretaria de Espor

tes de Macatuba programou 
uma série de torneios espor
tivos para hoje, em comemo
ração ao dia do trabalhador. 
Às 8h30, tem maratona de 
cinco quilômetros, com sa
ída na praça Mário Galassi 
para pessoas a partir de 16 
anos. O vencedor ganha uma 
bicicleta. Para se inscrever na 
corrida, é necessário apresen
tar o R.G.

No Centro de Lazer, a 
partir das 9h, tem campeo

nato de bocha. Às 10h, tem 
campeonato de truco e, às 
13h, campeonato de malha. 
As inscrições podem ser fei
tas antes da competição. Às 
17h, no ginásio de esportes 
Brasílio Artioli, tem torneio 
de basquete masculino e fe
minino.

No Cart (Centro de Apoio 
e Recreação ao Trabalha
dor) tem torneio de futsal 
às 8h30. Na seqüência, tem 
disputa de queda de braço e 
cabo de guerra.

b a r r a  b o n it a
Hoje, a partir das 7h, a Pre

feitura de Barra Bonita realiza a 
Festa do Trabalhador no estádio 
Renato Adamo Bola, na Cohab. 
O evento conta com progra-

mação artística e prestação de 
serviços, como emissão de do
cumentos e exames médicos. O 
encerramento está previsto pa
ra as 19h, com show da dupla 
sertaneja André & Matheus.

PROGRAMAÇAO DE FERIADO

p r o g r a m a ç ã o  
EM b a r r a  b o n ita
7h -  Missa campal 
8h -  Hasteamento de bandeiras 
8h30 -  Abertura oficial 
8h45 -  Palavra evangélica 
9h -  Grupo Âgape (Música 
Gospel)
Início do Torneio de truco 
(Salão de Festa da Cohab)
10h -  Início da gincana do 
trabalhador
10h30 -  Apresentação de 
danças e ginástica aeróbica 
11h -  Show com Bruno 
Otávio e Rafael 
12h -  Show de calouros 
13h30 -  Encerramento e 
premiação da gincana do 
trabalhador
Encerramento e premiação 
do torneio de truco 
14h -  Show com Eros e Eron 
15h30 -  Show do grupo D7

(Escola Clave de Sol)
16h -  Show da banda 
Interrupção Temporária 
17h -  Show com Oscar & 
Camilo
Início de Baile da 3® Idade 
(Salão de Festa da Cohab) 
l9h  -  Show com André & 
Matheus
20h30 -  queima de fogos

p r o g r a m a ç ã o
EM MACATUBA
8h30 -  Maratona de 5 km 
com saída na praça Mário 
Galassi
Torneio de futsal no Cart
9h -  Campeonato de bocha
no Centro de Lazer
10h -  Campeonato de truco
no Centro de Lazer
13h -  Campeonato de malha
no Centro de Lazer
17h -  Torneio de basquete

NÃO
CONCORDO

.COM
http://www.naoconcordocom.blogspot.com/ 

POR ALCIMIR CARMO

Não poderia iniciar a coluna, agora já em solo bra
sileiro, sem reverenciar aos trabalhadores pelo seu dia! 
Em especial, homenagem aos trabalhadores braçais, 
rurais, os quais, em geral, são os que mais dispendem 
energia física, porém, os que recebem salários os mais 
miseráveis. Não é incomum serem desrespeitados nos 
seus direitos, apesar de procederem a trabalho duro e 
que, às vezes, resulta em morte.

★  ★ ★
Homenagem póstuma ao trabalhador rural que há 

alguns anos morreu na região de Macatuba, empregado 
no corte da cana. Tomara que a sua partida sirva de lição 
para que seja repensada a terceirização da mão-de-obra 
agrícola em toda a região. É preciso que a responsabili
dade social das empresas desse setor, de fato, seja algo 
além de puro marketing porque a vida para o trabalha
dor não é nada doce.

★  ★ ★
O setor vai bem, obrigado! De acordo com a Agência 

Estado, a forte demanda pelo álcool combustível fará o 
Brasil produzir 631,5 e processar 579,8 milhões de tone
ladas de cana-de-açúcar. O crescimento da colheita pode 
chegar a 13,1% e da moagem para a produção de álcool 
e açúcar, aos 15,6% em relação à safra do ano passado. É 
mais dinheiro na burra dos usineiros, produtores e tam
bém aos municípios sucroalcooleiros.

★  ★ ★
E o setor, no âmbito local, estará em festa. É que as fa

mílias Zillo e Lorenzetti voltam a se unir em matrimônio. 
Em breve, o filho da política (diretora de Educação e Cul
tura) Izabel Campanari Lorenzetti se casa com a filha do 
empresário Antonio José Zillo, diretor-presidente da Zilor, 
empresa detentora do controle acionário das usinas São 
José (Macatuba), Barra Grande (Lençóis Paulista) e Quatá 
(Quatá), dentre outras empresas.

★  ★ ★
E na região, e por todo o País, quem também faz bom 

negócio é o grupo Cosan, que acaba de adquirir a rede 
de distribuição de combustíveis Esso. Essa empresa tem 
quase 40 mil funcionários, sem contar os terceirizados, em 
18 usinas, dois terminais portuários e projetos de implan
tação de novas usinas em Goiás -  conforme divulgou a 
empresa em publicidade comemorativa ao 1° de maio.

★  ★ ★
A Cosan, com sua grandiosidade, bem que poderia -  em 

ato de grandeza -  acabar com essa vergonha chamada ter
ceirização de mão-de-obra canavieira que, na verdade, nada 
mais é do que precarização. O trabalhador rural precisa ter 
o mínimo de condições asseguradas à sua saúde e segurança 
laborais, bem como, qualidade de vida. O doce açúcar não 
deveria ser tão amargo aos que o ajudam produzir!

★  ★ ★
E não é colocando máquinas que se resolve a situação 

da qualidade de emprego. Nem toda área pode substituir 
mão-de-obra. E por falar em área, neste ano, a previsão 
é a de que a de cana-de-açúcar cresça 653,72 mil hecta
res. Desse total, 64,7% ou seja, 423,12 mil hectares, vem 
das antigas áreas de pastagens. Outras lavouras, como a de 
soja, cederam 110,44 mil hectares e a de milho e laranja, 
respectivamente, 32,21 mil e 30,79 mil hectares.

★  ★ ★
Acho que já devemos rever nossos hábitos alimentares! 

O homem, aliás, é um dos poucos animais que consegue 
se adaptar às novas situações. Como política de segurança 
alimentar parece não existir no Brasil, não haverá outra so
lução senão a de nos adaptarmos aos deliciosos palmitos 
dessa gramínea rica em fibras. Ao delicioso e doce caldo. 
Enfim, é a 'maravilhosa' opção pelos bios!

★  ★ ★
Agora 'melhor' do que os avanços tecnológicos, são, ao 

menos em Barra Bonita, os políticos. Pesquisa do Jornal 
da Barra e Igaraçu confirmam as previsões deste colunista. 
O ex-prefeito José Carlos de Mello Teixeira, o Nenê, seria 
eleito prefeito hoje caso as eleições fossem nestes dias! O 
recado é claro: ou a atual administração é mesmo um fias
co ou a população não sabe o que é governo democrático, 
popular e que funcione.

★  ★ ★
Ao final, um lamento. O Teatro Municipal Zita de Marchi, 

onde tive o prazer de participar de vários espetáculos, está 
em petição de miséria. Não se pode mesmo esperar que um 
governo que não consegue oferecer o mínimo à população, 
possa ter preocupação com a cultura. Se tivesse, a dirigente 
não seria a que é, o prédio estaria cuidado, haveria compa
nhia estável de repertório. É a Barra já foi mesmo Bonita!
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C O R S A  C LA S S IC  LIFE 2005 BR A N C A E S C O R T 1 .8 G L 1995 BEGE

M O N Z A S L  EFI 1993 C IN ZA ES C O R T GL 1.6 1998 BR A N C O C O M PLETO
Z A F IR A E L E G A N C E 2005 PRATA FLEX E S C O R T 1 .6 G L 1996 PRATA
A S T R A  ELEG AN C E 2005 BEG E A R  B A IG -R O D A -A R  Dl UNO M ILLE  EP 1996 V E R M E LH A

A S T R A  SEDAN 2003 AZU L UNO M ILLE  EP 1997 C IN ZA
M E R IV A JO Y 2007 PRATA FLEX S IE N A F IR E  FLEX 2008 PRATA
M E R IV A JO Y 2007 PRATA FLEX PALIO W E E K E N D 2000 B R A N C A
O M E G A C D 2003 C IN ZA PALIO W E E K E N D  ELX 2002 C IN ZA

S-10 2.2 D U PLA 1997 PRATA D IR EÇ ÃO -A R -TR A VA PALIO W E K E N D 1999 V E R D E C O M PLETA-AR
GO L 1.0 2006 PRETO TR AVA -A LAR M E P IC A SS O  EX 2001 PRATA

G O L 16V PO W ER 2002 PRATA C O M PLETO C IV IC  LX 1998 PRATA
G O LH IG H W A Y 2002 PRATA CB-500 2002 PRETA

FIESTA 2000 BR A N C O TO R N A D O  X R  250 2007 V E R M E LH A
FIESTA 1995 V E R D E M .B E N Z 1113 1978 AZU L

FAZEMOS TROCA 
COM TROCO

FINANCIAMOS CARROS ATE 
100% EA  PRIMEIRA 

PARCELA PARA 60 DIAS

CARROS ACIMA.DO ANO 1993 
FAZEMOS ATE 48 MESES

REFJNANCIAMOS SEU 
PROPRIO VEICULO A 

PARTIR DO ANO 1994

FINANCIAMOS _ 
KOMBI-VANS E CAMINHAO

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

Expressinho/Pittoli venceu a segunda contra o Primavera/Millenium e passou de fase na Copa Lençóis

A vaga é do Expressinho
Expressinho/Pittoli vence Primavera/Millenium no jogo de volta e avança na Copa 
Lençóis de Futebol Amador; partida aconteceu no domingo 27, em Alfredo Guedes

Da r edação

Mais uma vitória de 1 a0 
do Expressinho/Pittoli sobre o 
Primavera/Milleniu colocou a 
equipe na segunda fase da Co
pa Lençóis de Futebol Amador 
-  Troféu 150 anos. O jogo de 
volta aconteceu na manhã do 
domingo 27, no estádio José 
Zeferino Ribeiro, em Alfredo 
Guedes. No primeiro jogo, re
alizado no dia 20 de abril, Ex- 
pressinho também conseguiu 
a vitória por 1 a 0.

No primeiro tempo do jogo 
decisivo, as duas equipes cria-

ram oportunidades de abrir o 
placar. Com melhor toque de 
bola o Primavera/Millenium 
teve as melhores chances, mas 
não conseguiu concluí-las. Lo
go aos 20 minutos, o Primavera 
perdeu o jogador Marcelo, ex
pulso. O atleta recebeu o segun
do o amarelo por reclamação.

Faltando 15 minutos para 
terminar o primeiro tempo, 
um torcedor do Primavera in
vadiu o campo e partiu para 
cima do juiz da partida, La- 
ércio Mariotto, causando um 
tumulto generalizado. Apenas 
dois soldados militares faziam

a segurança. Foi pedido refor
ço e logo em seguida mais três 
viaturas chegaram ao estádio.

No segundo tempo, com 
um jogador a mais em campo, 
o Expressinho foi todo pressão 
para cima do Primavera. Aos 
10 minutos, em jogada rápida 
pela esquerda, Fabinho cruzou 
na grande área na medida para 
o centroavante Arlindo fuzilar 
para a rede. Após o gol, o Ex- 
pressinho continuou atacan
do e desperdiçando grandes 
chances de ampliar o marca
dor. Já o Primavera procurou 
se defender e jogar no contra-

AGUDOS

Flamengo goleia Palestra
LOUCOS 
POR FUTEBOL

No domingo 27 teve mais 
uma rodada da Copa Pindo- 
ba, o campeonato Amador 
de Agudos. As partidas acon
teceram no estádio Achilles 
Sormani, na vila Professor Si
mões. Por causa da fase final 
do Campeonato Paulista, os 
jogos estão sendo realizados 
no período da manhã.

No primeiro jogo da rodada, 
o Flamengo goleou o Palestra por 
5 a 0. Os gols da vitória foram 
marcados por Pali (2), Ricardo, 
Carlinhos e Felipe. Já o Caçula/ 
Borebi confirmou a liderança do 
campeonato ao vencer o Boca Ju
nior por 2 a 1. Os gols do Caçula

saíram dos pés de Gil e Juliano. 
Stalone marcou para o Boca.

Na quinta-feira 1° tem 
mais uma rodada da Copa 
Pindoba. Às 9h, Cianorte pega 
o Paulista. Às 11h, Borebi en
frenta o Internacional.

Oito equipes disputam o 
campeonato Amador. Caçula/ 
Borebi está na liderança com 
nove pontos. Em seguida vem 
o Boca Junior, com seis pon
tos. Borebi e Cianorte seguem 
empatados com quatro. Inter
nacional e Flamengo marca
ram três pontos. Na lanterna 
estão Paulista e Palestra, que 
só colecionaram derrotas.

"Ser palmeirense 
é ter o prazer 
de fazer parte 
de um seleto 
e privilegiado 
grupo de 
torcedores. Dá- 
lhe Verdão!
Adriano Paccola, 

funcionário 
público

E D U C A Ç Ã O

Agudos conquista 
programa Jovem Aprendiz

O Senar (Serviço Na
cional de Aprendizagem 
Rural) acaba de implantar 
o programa Jovem Apren
diz em Agudos. As aulas 
começaram no dia 31 de 
março e o programa aten
de 70 adolescentes, com 
idade entre 14 e 17 anos. 
As aulas do programa são 
divididas em 23 módulos. 
Ao todo são 600 horas de 
curso, distribuídas em 150 
dias. As aulas em Agudos 
vão até novembro. Os ado
lescentes têm direito a lan
che e almoço.

Solicitado pela Rede 
Social de Agudos, o pro
grama foi im plantado no 
m unicípio por meio de 
parceria com o Sindicato 
Rural de Bauru, Prefeitu-

ra, Legião Mirim, Seminá
rio Santo Antonio e Abri
go Vicentino.

Os aprendizes estão di
vididos em duas turmas, de 
35 alunos cada. No perío
do da manhã, a aula é das 
7h30 às 11h30 e tem como 
ponto de apoio o prédio do 
projeto 'Crescendo Juntos', 
onde foi montado um refei
tório para o café da manhã 
e almoço, e a fazenda do 
Seminário Santo Antonio, 
com sala de aula e o traba
lho em campo com criação 
de galinhas e porcos e ma
nejo de horta. Já a turma do 
período da tarde tem como 
base o salão do Abrigo Vi- 
centino. A estrutura conta 
com sala de aula, cozinha e 
refeitório e horta.

Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 
LENÇÓIS PAULISTA - I P R E M

Antonio Marcos Martins, Diretor do Instituto de Previdência Municipal de 
Lençóis Paulista - IPREM, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do 
artigo 59 da Lei Orgânica do Município, torna público o seguinte ato oficial:

Portaria n°. 016/2008 de 30.04.2008...... Concede Aposentadoria Especial por
Tempo de Contribuição de Docente, com proventos integrais à funcionária pú
blica municipal Sra. Maria da Conceição Fernandes, ocupante do cargo de 
Professor de Educação Infantil.

Lençóis Paulista, 30 de Abril de 2008.

ANTONIO MARCOS MARTINS 
Diretor do Instituto de Previdência Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 1° de Maio de 2008. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 86,72.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO DO CONTRATO 61-2008
PROC: 52-2008 CONTRATANTE: Pref. M. Macatuba CONTRATADA: Nutrialimentos Com. de 
Gêneros Alimentícios Ltda . ASSINATURA: 23/04/2008 OBJETO: Aquisição de Carne Bovina 
curada,salgada e Margarina Cremosa para Merenda escolar, no valor de R$ 18.445,00. MODALIDA
DE: Pregão 22-2008. PROPONENTES: 1.
Macatuba, 30 de abril de 2.008
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal
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ataque. Com um jogador a 
menos, o Primavera ainda teve 
oportunidades de marcar, mas 
o jogo terminou em 1 a 0.

RODADA
Na rodada de domingo da 

Copa Lençóis, o Monte Azul/ 
Porto de Areiópolis garantiu 
vaga na fase seguinte ao vencer 
nos pênaltis a representação 
de União Primavera. O placar 
nos pênaltis foi 5 a 4. No tem
po normal, o União Primavera 
venceu a partida por 3 a 2. No 
primeiro jogo, o Monte Azul/ 
Porto havia vencido por 3 a 2.

AREIA
No dia 20 de abril aconteceu a final da 1® Copa de Fute

bol de Areia do Jardim Esperança, em Macatuba, categoria 
sub 17. A grande vencedora da competição foi a equipe do 
CSK. Kongo ficou com o vice-campeonato e Lions vem em 
terceiro lugar. O artilheiro da competição foi o jogador Da
niel, do Lions, com sete gols. Danilo do Kongo tomou três 
gols durante todo o certame e foi eleito o goleiro menos vaza
do. A secretária de Esportes, Silvana Aparecida de Souza, agra
deceu Elcio Barros, que ajudou a organizar o campeonato.

BOCHA
Em Macatuba, termi

nou no domingo 27 o 1° 
Campeonato de Bocha Ra
fa Individual. O vendedor 
da competição foi o atleta 
Paulo Henrique. O cam
peonato teve início no dia 
14 de fevereiro e reuniu 50 
bochófilos. Ao todo, foram 
realizadas 306 partidas.

BASQUETE
Pelo campeonato da Liga 

de Basquete 'LBC', a equipe 
sub 21 de Macatuba perdeu 
para Marília pelo placar de 
80 a 49, em partida realizada 
no domingo 27. No dia 10 
de maio, a equipe infantil de 
Macatuba enfrenta a A.A.B.B. 
de Botucatu, em jogo mar
cado para as 16h. No dia 24 
de maio, a equipe sub 21 en
frenta Lençóis Paulista.

MASTER
Na rodada de sábado 26, 

pelo Campeonato Master de 
Macatuba XXI de Outubro 
venceu a Ótica Boa Visão 
por 2 a 0. Botafogo derrotou 
a Trigal por 2 a 1. No sábado 
3, às 16h, Padaria Nova Es
tância enfrenta a AABB.

AMADOR
Pela Liga Piratiningana de 

Futebol Amador, Macatuba 
foi derrotada por Paulistânia 
por 3 a 1, em jogo realizado 
no domingo 27. O próximo 
jogo da equipe na competição 
é no domingo 4, às 15h30, 
com Presidente Alves.

COPA
Na Copa Atayde Faria, 

Macatuba participa com três 
equipes e as três jogaram 
contra a representação de 
Michel Neme no sábado 26. 
Na categoria sub 11, os ma- 
catubenses perderam por 4 
a 1. A equipe sub 13 garan
tiu vitória por 2 a 1. Na sub 
15, Macatuba venceu de go
leada por 9 a 2. No domin
go 4 tem mais confrontos. 
A equipe sub 11 joga contra 
Antonio de Contagem. Na

categoria sub 13, a partida é 
contra Bom de Bola/ Escola. 
Os atletas da sub 15 enfren
tam Bruno Cury.

LIDERANÇA
Luiz Antonio da Silva, o 

Mixirica, foi convidado a as
sumir o cargo de técnico da 
equipe do Primavera/Mille- 
nium. A proposta teria parti
do do próprio presidente do 
clube, o vereador Ismael de 
Assis Carlos, o Formigão. Mi- 
xirica, que é técnico da equi
pe de futsal da Alf/Lençóis, 
ficou de estudar o convite.

MARIMBONDO
O Internacional é o cam

peão do Campeonato de 
Futebol Society - categoria sê
nior B (nascidos entre 28 e 41 
anos) do CEM (Clube Espor
tivo Marimbondo). A final 
foi no dia 20 de abril, contra 
o Grêmio. Internacional ven
ceu por 6 a 4. Na disputa do 
terceiro lugar, o Fluminense 
levou a melhor ao golear o 
Cruzeiro por 5 a 0.

MARIMBONDO 2
Na quarta-feira 7 de 

maio, às 19h30, São Paulo e 
Ponte Preta decidem o título 
do Campeonato de Futebol 
Society do CEM, categoria 
master (acima 42 anos). Por 
ter realizado melhor campa
nha durante a competição, o 
São Paulo leva vantagem do 
empate para levantar o cane
co. Antes, às 18h45, Palmei
ras e América decidem o ter
ceiro lugar. O América tem a 
vantagem do empate.

MALHA
Jogando na manhã de do

mingo 27, na cancha de ma
lha da vila São João, a equipe 
da UME/São João foi surpre
endida pela representação de 
Boracéia e perdeu pelo placar 
de 2 a 0. Hoje, a UME/São 
João realiza partida amistosa 
contra a agremiação de Pe
derneiras. O local da partida 
não foi anunciado pela equi
pe da UME/São João.

E.A.S. DESCASCAMENTO DE MADEIRAS LTDA EPP, torna publico que 
recebeu da CETESB as Licenças Previa/Instalação n. 07000033 e requereu a 
Licença de Operação para Prestação de Serviços de Tornearia e Solda, à Rua Er
nesto Cacciolari, 159 - Distr. Industrial Luiz Trecenti em Lençóis Paulista/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  EXTRATO DO CONTRATO 63-2008
CONTRATANTE: Prefeitura de Macatuba PROC: 48-2008 CONTRATADA: Jaupavi Terraplenagem e 
Pavimentação Ltda VALOR: R$ 129.868,20 ASSINATURA: 30/04/08 OBJETO: execução de 8.245,60 
m  ̂recapeamento asfaltico em CBUQ de 3 cm, na Rua .Antonio .Alves Nunes, com fornecimento mat., 
mão-de-obra e equip., em conformidade com os projetos básico e executivo e demais doc. integrantes 
do edital, para conclusão em 30 dias da Ordem de Serviço VIGÊNCIA: até 31/12/08 MODALIDADE: 
T.P. (05-2008) PROPONENTES: 1 
Macatuba, 30 de abril de 2.008 
Coolidge Hercos Junior -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  TOMADA DE PREÇOS N° 07-2008 - AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO: 64-2008 ÓRGÃO: Pref. M. Macatuba OBJETO: contratação de empresa para execução 
de 707,45 m de guias extrusadas e 10.268,90 m  ̂de recapeamento asflatico em CBUQ de 3 cm na Rua 
José Cruzerá, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários, para execução 
no prazo de 30 dias MODALIDADE: Tomada de Preços ENCERRAMENTO: 20/05/08 -  14:00 h. 
DESCRIÇÃO DO EDITAL: Acha-se aberta na Pref. Macatuba, a T.P. 07-2008, do tipo menor preço com 
fixação de preço máximo. Os interessados em participar deverão cadastrar-se na Prefeitura de Macatuba, 
até o terceiro dia anterior ao encerramento, às 16:00 h., satisfazendo as exigências do art. 27 da Lei 
8666/93. O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, na Rua Nove de Julho, 15
20, centro, das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:30 horas, nos dias úteis. Quaisquer informações poderão 
ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14)3298-9818/3298-9819 
Macatuba, 30 de abril de 2.008.
Coolidge Hercos Junior - Prefeito Municipal
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Os vereadores da Câmara 
M unicipal de Lençóis Pau
lista tiveram que apresentar 
um  projeto de lei para re
gulam entar o reajuste sala
rial. Em março a prefeitura 
concedeu reajuste para os 
servidores públicos. A Câ
m ara fez o mesmo para par
lam entares e funcionários, 
só que ao invés de instituir 
o reajuste por meio de pro
jeto de lei, fez por de reso
lução. O TCE (Tribunal de 
Contas do Estado) acusou 
que a m edida era irregular.

Na sessão de segunda-fei
ra 28, o projeto de lei que re
gulamenta reajuste de 5,5% 
para servidores do Legislativo 
e agentes políticos -  no caso 
os vereadores -  foi finalmen
te aprovado. A lei tem efeito 
retroativo a 31 de março.

O reajuste dos servidores 
da Câmara foi votado junto 
com o dos funcionários da 
prefeitura e prevê aumento de 
5,5% com base na variação da 
inflação de 2007. A votação 
ocorreu em 31 de março deste 
ano. "Mas por orientação do 
Tribunal de Contas o nosso 
projeto, por ser de resolução, 
teve que ser alterado e isso 
ocorreu na última segunda- 
feira, quando colocamos co
mo projeto de lei", explicou 
Ismael de Assis Carlos (PS
DB), o Formigão. "Todos os 
anos é feito dessa maneira, 
ou seja, o aumento da prefei
tura é o mesmo da Câmara. 
Só neste ano houve esse im
previsto que já foi resolvido", 
completou Formigão.

Também tramita no Poder 
Legislativo lençoense, emen
da proposta por Gumercindo 
Ticianelli Júnior (DEM), que 
pede aumento de 15% para 
os vereadores para a próxima 
legislatura. "Nós aguardamos 
parecer da assessoria jurídica 
para definir se pode ter o au
mento", explicou o vereador. 
"Houve algumas reduções e 
cortes, como o pagamento

Câmara de Vereadores de Lençóis Paulista apresenta projeto de reajuste salarial para servidores em substituição a resolução

Aumento é de lei
Tribunal de Contas do Estado exige que Câmara de Lençóis Paulista aprove 
reajuste por meio de lei e não resolução; subsídio é retroativo ao mês de março

das sessões extraordinárias, 
e por isso apresentamos esse 
reajuste. É preciso ressaltar 
que a próxima legislatura 
não pode dar aumento para 
vigorar no mesmo m anda
to", disse o vereador.

A Câmara de Lençóis Pau
lista deveria aprovar os pisos 
salariais que passam a vigo
rar a partir de 2009, na pri

meira sessão ordinária deste 
ano, realizada no dia 11 de 
fevereiro. O projeto que defi
ne salário de vereadores, pre
feito e vice-prefeito é função 
da mesa diretora. Na oca
sião, o presidente da Casa de 
Leis, Nardeli da Silva (PV), 
decidiu que ia deixar os sa
lários como estavam. Muitos 
dos vereadores só ficaram sa

bendo da decisão de Nardeli 
através da imprensa.

Apesar do aparente des
contentam ento com a deci
são -  e com a forma com que 
ela foi tom ada -  os parlam en
tares votaram e aprovaram 
os salários da forma como 
havia sido anunciada. Desta 
forma, o vereador eleito para 
o m andato 2009-2012 vai re

ceber R$ 3.172,94, valor que 
corresponde a 25,62% da re
muneração de um deputado 
estadual e o salário do pre
sidente do Legislativo ficou 
estipulado em R$ 4.445,94. 
A lei garante aos políticos 
eleitos a revisão anual dos 
vencimentos, nos mesmos 
moldes dos servidores pú 
blicos municipais.

Nardeli diz 
que não vai 
investigar 
'vazamento'

O presidente da Câma
ra de Lençóis Paulista, Nar- 
deli da Silva (PV), diz que 
não vai investigar o 'vaza
mento' de informações da 
Ouvidoria do Legislativo. 
A decisão teria sido toma
da após uma reunião com 
os vereadores, na segunda- 
feira 28. Para Nardeli, o ca
so não é tão grave.

Na semana passada, 
uma informação forneci
da em forma de denúncia 
à recém-instalada Ou
vidoria parlamentar do 
Legislativo foi parar nas 
mãos do empresário Jes- 
sé Marques Luqueto. As 
informações davam conta 
de possíveis irregularida
des em um concurso para 
a contratação de agentes 
de conservação e limpeza 
da prefeitura municipal. 
Luqueto encaminhou a 
documentação ao Minis
tério Público. Ele diz que 
recebeu em casa um enve
lope com as denúncias.

Na ocasião, Narde- 
li disse que iria estudar 
a possibilidade de abrir 
uma sindicância interna 
para investigar como um 
documento sigiloso do 
Legislativo tinha ido pa
ra nas mãos de Luqueto. 
Mas mudou de idéia.

Ney Góes, funcionário 
da Câmara responsável 
pela ouvidoria, também 
ficou descontente. "Eu re- 
cebi a denúncia, juntei a 
documentação e coloquei 
em um envelope lacrado 
e depois disso entreguei 
ao presidente da Câmara. 
Só não protocolei o docu
mento", emendou.

PROGUAMA 
. ESPECIAL
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