
L E N Ç Ó I S  P A U L I S T A

Acidente 
mata 1 na 
Rondon

Bruno Nogueira Bor
ges, de 19 anos, morreu 
no sábado 3, vítima de 
acidente de trânsito na 
rodovia Marechal Ron- 
don. O carro que ele di
rigia -  um Gol vermelho, 
com placas de Cambé, 
Paraná - capotou na al
tura do quilômetro 326, 
em Agudos. Junto com 
Borges seguiam mais dois 
passageiros. Alysson San
tos Miyahara, de 18 anos, 
e Bruno Costa de Marqui, 
de 17 anos, tiveram feri
mentos leves. Em Lençóis 
Paulista, o Corpo de Bom
beiros continua as buscas 
no rio Lençóis de um ra
paz que teria caído no rio 
na quarta-feira da sema
na passada. ►► Página A3

C A P A C I T A Ç Ã O

PAE oferece 
circuito de

Daniel arrecada 16 
toneladas de comida

palestras Público lota recinto da Facilpa para assistir aos shows do grupo Roupa Nova, no sábado, e Daniel, no 

^ Página A3 domingo; semifinal do Circuito Crystal de Rodeio conheceria o campeão na noite de ontem

M A C A T U B A

Prefeitura faz 
campanha 
contra dengue

Começou ontem e vai até o 
dia 15 de maio em Macatuba a 
campanha de conscientização e 
combate à dengue. A iniciativa 
tem como objetivo manter a do
ença longe do município já que 
neste ano não foi registrado ne
nhum caso de dengue. A preo
cupação da Secretaria de Saúde 
é com a proliferação da doença 
na região. O trabalho será divi
dido em duas frentes: conscien
tização e limpeza. ►► Página A5

I D O S O S

Vacinação 
contra gripe 
vai até sexta

A campanha de vacinação 
contra a gripe, para pessoas 
com mais de 60 anos, vai até a 
sexta-feira 9. Este ano, o gover
no federal lançou o slogan 'Vi
va melhor. Vacine-se contra a 
gripe'. As diretorias e secretarias 
de saúde de toda a região têm 
a meta de vacinar 80% de seus 
idosos, conforme recomenda
do pelo Ministério da Saúde. 
A vacina pode ser encontrada 
em todas as unidades de saú
de da região. ►► Página A5

Após problemas com a 
chuva, que obrigou o cance
lamento de shows e rodeio na 
sexta-feira, a Facilpa teve um 
final de semana de grande pú
blico. Com portões abertos, o 
sertanejo Daniel garantiu uma 
arrecadação de 16 toneladas,

doados voluntariamente pe
los fãs. Parte da arrecadação 
será entregue ao Comitê da 
Ação da Cidadania, que assiste 
cerca de 300 famílias por mês 
com cestas básicas. Outra par
te dos alimentos será revertida 
para entidades como a Apae

(Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais), Lar das 
Crianças e Rede de Combate 
ao Câncer. Daniel cantou com 
o pai, Camilo, com o barra- 
bonitense Ricardo Peraçoli e 
com a dupla lençoense André 
& Matheus. Daniel também es

tava com um novo visual: bar
ba e bigode. "Peço desculpas 
às fãs, mas é que estamos gra
vando o filme 'Menino da Por
teira' e meu personagem pede 
essa aparência", justificou. O 
encerramento da Facilpa esta
va marcado para ontem, com

final do rodeio em touros, fase 
semifinal do Circuito Crystal 
de Rodeio, que distribuiu R$ 
40 mil em prêmios, e show da 
dupla sertaneja João Netto & 
Frederico, cancelado na sexta. 
Uma queima de fogos marca
ria o fim da feira. ►► Página A2

a m a d OR

A Rolamar (de azul) venceu o União Cajuense por um a zero

Rolamar vence e segue 
na Copa Lençóis

Rolamar venceu União 
Cajuense por 1 a 0 no jo
go de volta e segue na Copa 
Lençóis de Futebol Amador. 
O jogo aconteceu na manhã 
de domingo 4, no estádio 
Archangelo Brega, o Bregão. 
No primeiro jogo, a Rolamar 
havia vencido o União Ca-

juense por 3 a 1. Na próxima 
fase, a Rolamar encara o Ex- 
pressinho/Pittoli. A partida 
está marcada para o dia 18 
de maio, no Bregão. A roda
da ainda teve a estréia com 
vitória da equipe da Calhas 
do Valle sobre o Monte Azul/ 
Porto por 2 a 1. ►► Página A6

É CAMPEÃO! Depois de um jejum de 12 anos, a torcida do Palmeiras pôde festejar o título de campeão 
Paulista 2008. A equipe do Palestra Itália goleou a Ponte Preto por 5 a 0. Em Lençóis Paulista, a comemora
ção aconteceu na avenida Padre Salústio Rodrigues Machado. Em Barra Bonita os palmeirenses festejaram 
na avenida Pedro Ometto. Na próxima quinta-feira, O ECO traz o pôster do campeão. ►► Página A7
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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 I Banca do Posto Tigrão | Planet Sound

R$ 49*90
à vista -

ou 2x no cheque pré
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SEGURA PEAO! Para a noite de ontem estava marcada a final 
do rodeio-mirim em carneiros e a final do rodeio em touros, do 
Circuito Crystal, que premiaria o peão com o melhor desempenho 
com R$ 10 mil. Houve atraso na programação por causa da chuva 
e o rodeio em touros só começou no sábado 3. Ao todo, são R$ 40 
mil em prêmios para os dez melhores colocados.

AGITO POP O fim de semana movimentado da Facilpa começou 
com o show do grupo Roupa Nova, no sábado 3, que trouxe no reper
tório sucessos novos e, claro, os mais antigos. São 27 anos de carreira 
e para cantar as dezenas de sucesso foram preciso mais de duas horas 
de show. Paulinho, Serginho, Cleberson, Kiko, Feghali e Nando, apre
sentaram o show que irá percorrer o Brasil por mais de um ano.

ORGULHO d o  d o n o  A beleza e astúcia de cães das mais va
riadas raças pôde ser conferida na Facilpa, na manhã do domingo 
4, na tradicional Exposição e Julgamento de Cães. O evento foi re
alizado pelo 12° ano consecutivo e é voltado tanto para cachorros 
com pedigree quanto para animais sem raça definida. A decisão 
fiocu por conta do jurado Duval Ramos, de Agudos.

Show de solidariedade
Facilpa tem arena e arquibancadas lotadas no sábado e domingo; show de Daniel arrecadou mais de 15 toneladas em alimentos

Fotos: Fernanda Benedetti

Sandro Alponte

As irmãs Kaiane e Karen, 
uma de 18 e outra de 16 anos, 
viajaram cerca de uma hora pa
ra ver de perto o ídolo Daniel, 
que se apresentou no último 
domingo na 31^ Facilpa (Feira 
Agropecuária, Comercial e In
dustrial de Lençóis Paulista). 
Elas se juntaram às dezenas 
de fãs que estavam próximas 
do camarim e queriam entrar 
para abraçar e fotografar o 
cantor. O encerramento da Fa- 
cilpa estava marcado para on
tem, com final do rodeio em 
touros e show da dupla João 
Neto & Frederico.

Aliás, o show do cantor 
Daniel registrou um dos me
lhores públicos da feira até o 
momento. Até a quinta-feira, 
a estimativa de visitantes, se
gundo o presidente Benedito 
Martins, era de 100 mil. Na 
sexta-feira não teve nem show 
nem rodeio por causa da chu
va. O número oficial de visi
tantes no sábado e no domin
go só deve ser divulgado pela 
comissão organizadora hoje, 
mas o movimento no penúlti
mo dia de feira pode ser me
dido pela solidariedade. É que 
o ingresso para a apresentação 
era um quilo de alimento não- 
perecível. As doações eram 
voluntárias. Segundo nota da 
assessoria de imprensa da Fa- 
cilpa, foram 20 toneladas de 
alimentos. De acordo com a 
Ação da Cidadania, contra a 
Fome, a Miséria e pela Vida, 
que coordenou a arrecadação, 
foram 16 toneladas.

Parte dos alimentos vai fi
car com a Ação da Cidadania. 
Segundo a coordenadora da 
entidade, Leila de Seni, a parte 
que cabe à associação é sufi
ciente para garantir alimento 
na mesa de famílias carentes 
de Lençóis Paulista por três 
meses. A Ação da Cidadania 
costuma distribuir de 280 a 
290 cestas básicas por mês 
no município. Outra parte 
dos alimentos será revertida 
para entidades como a Apae 
(Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais), Lar das 
Crianças e Rede de Combate 
ao Câncer.

"Recebemos de tudo um 
pouco: arroz, feijão, macar
rão, leite. Mas o alimento que 
veio em maior quantidade foi

Na noite de domingo, o cantor Daniel dividiu o palco da Facilpa com a dupla lençoense André & Matheus; feira terminou ontem com show de João Neto & Frederico

o açúcar. Acho que o resultado 
foi muito bom, levando-se em 
consideração que as doações 
eram voluntárias. Foi bem 
interessante, as pessoas que 
vinham de fora da cidade des
ciam do ônibus com uma sa- 
colinha de alimentos. A Ação 
da Cidadania agradece de co
ração quem ajudou na arreca
dação e quem fez as doações", 
destaca Leila.

COISA de Fã
Kaiane e Karen são de Bo

caina e se o cantor está na re
gião, lá estão elas. "É uma pai
xão incontrolável. Ele é lindo 
e muito simpático", comenta 
Karen. "Acho que aprendi a 
gostar mais do Daniel por cau
sa da minha irmã. Nós temos 
fotos com ele, pôsteres, cami
setas, CDs, DVDs. Em qualquer 
lugar que ele cante por aqui a

gente vai. Ainda mais quando 
é de graça", diz Kaiane.

E talvez seja esse o motivo 
de tanta gente na Facilpa no 
domingo.

Daniel subiu ao palco 
dez minutos antes do horá
rio previsto. "Vamos começar 
no horário porque amanhã

(segunda-feira) todo mundo 
trabalha", disse no camarim o 
empresário do cantor, Hamil
ton Régis Policastro.

Como sempre acontece 
quando está na região, Daniel 
estava acompanhado do pai, 
Camilo, que sempre dá uma 
palhinha ao lado do filho.

Além dele, também cantaram 
com Daniel o barra-bonitense 
Ricardo Peraçoli e a dupla len- 
çoense André & Matheus - os 
sertanejos empolgaram o pú
blico com as músicas 'Só dá 
você na minha vida', 'Hoje eu 
sei' e 'Alguém'.

Daniel também estava com

um novo visual: barba e bigo
de. "Peço desculpas às fãs, mas 
é que estamos gravando o fil
me 'Menino da Porteira' e meu 
personagem pede essa aparên
cia", justificou. "Acredito que 
até o fim do ano o trabalho 
está concluído e espero que as 
pessoas gostem", conclui.

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.
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NOTAS POLICIAIS

Os bombeiros continuam em busca do corpo de Celso Moraes que desapareceu no Rio Lençóis; na Rondon, jovem morre de acidente

Morte na estrada
Acidente faz mais uma vítima fatal nas estradas da região; rapaz de 19 anos 
morreu na Marechal Rondon quando o carro que ele dirigia bateu e capotou

Da Redação

Bruno Nogueira Borges, 
de 19 anos, morreu no sába
do 3, vítima de acidente de 
trânsito na rodovia Marechal 
Rondon (SP -  300). O car
ro que ele dirigia -  um Gol 
vermelho, com placas ALM 
0717, de Cambé, Paraná - ca
potou na altura do quilôme
tro 326, município de Agu
dos. Borges seguia no senti
do capital-interior e com ele 
havia mais dois passageiros. 
Alysson Santos Miyahara, 
de 18 anos, e Bruno Costa 
de Marqui, de 17 anos, tive
ram ferimentos leves. Esse é

o balanço da Operação Dia 
do Trabalho, realizada pela 
Polícia Militar Rodoviária, 
entre a quinta-feira 1° e o 
domingo 4, para a microrre- 
gião de Lençóis Paulista.

Segundo informações do 
Policiamento Rodoviário, o 
acidente ocorreu por volta das 
16h30. As causas do aciden
te ainda vão ser investigadas. 
Borges perdeu o controle do 
carro e se chocou contra a 
proteção metálica existente 
no canteiro que divide as duas 
pistas, depois capotou.

O grupo de resgate chegou 
a ser acionado, mas devido à 
gravidade dos ferimentos o ra

paz morreu no local.
desaparecido

Até o final da tarde de on
tem, o morador do Jardim 
Primavera, Celso de Moraes, 
33 anos, continuava desapa
recido. Segundo testemunhas, 
o rapaz estava embriagado e 
caiu da ponte sobre o Rio Len
çóis, na região das vilas Repke 
e Maria Cristina na quarta- 
feira, 30 de abril. O Corpo de 
Bombeiros, base de Botucatu, 
iniciou as buscas na quinta- 
feira, por volta das 15h.

Ontem, os soldados do 
Corpo de Bombeiros de Bo- 
tucatu estavam na região. Eles 
também trabalharam durante

o final de semana e percorre
ram parte do leito do rio de 
bote em busca do corpo. As 
buscas também incluem uma 
área de mata ciliar.

Segundo um dos bom 
beiros, o corpo demora de 
três a quatro dias para boiar. 
Entretanto, não há como 
afirmar que o rapaz morreu 
afogado. Todas as buscas es
tão baseadas em depoimen
tos de testemunhas.

Se confirmada a morte de 
Moraes, este será o segundo 
afogamento do ano. Um me
nino de sete anos que brinca
va na mesma região também 
morreu afogado em fevereiro.

e m p r e e n d e d o r

PAE de Lençóis abre inscrições para cursos e palestras
O PAE (Posto de Aten

dimento ao Empreende
dor) de Lençóis Paulista 
oferece três oficinas e uma 
palestra no mês de maio. 
No dia 6, a oficina vai 
orientar os futuros empre
endedores de quais infor
mações precisa para iniciar 
uma pequena empresa.

Já no dia 13 de maio, o 
PAE promove uma palestra 
que tem como tema "Li
dando com a Inadimplên
cia'. O objetivo da palestra 
é fazer uma explanação ge
ral sobre os aspectos jurídi
cos e comerciais relaciona
dos ao tema e demonstrar

P R O G R A M A Ç Ã O

dia  6
Oficina -  Planeje 
Sua Empresa 
Horário: 19h

dia  28
Oficina -  Desenvolva Sua
Empresa
Horário: 19h

dia  13
Oficina -  Lidando com a 
Inadimplência 
Horário: 19h

dia  29
Oficina -  Habilidades para 
Gerenciar sua Empresa 
Horário: 19h

para os empresários quais os 
procedimentos corretos que 
devem ser adotados pelas 
equipes de cobrança.

Outras duas oficinas fe-

cham o ciclo do mês das mães. 
No dia 28, uma oficina vai 
mostrar o ciclo de vida das em
presas, reconhecer a integração 
de seus setores e como agir

estrategicamente no merca
do de trabalho. O segundo 
tema pretende tratar das ha
bilidades necessárias para 
o empresário gerenciar sua 
empresa e vai oferecer algu
mas dicas para garantir uma 
boa gestão do negócio.

serviço
Todos os eventos serão 

realizados no PAE, que fica 
na rua Cel Joaquim Gabriel, 
na prédio da Incubadora 
de Empresas. As inscrições 
podem ser feitas na sede 
do PAE. O telefone é 3264
3955. A inscrição será um 
litro de leite longa vida.

fundos
No sábado 3, por volta 

das 22h30, uma residência 
que fica no Parque São Jo
sé foi furtada. Segundo a 
empregada da casa, os pro
prietários estão viajando. 
Os ladrões entraram pela 
porta dos fundos e levaram 
um aparelho de televisão e 
um de DVD.

furto
Outro furto foi registra

do ontem, às 3h20, em uma 
empresa localizada na rua 
15 de Novembro. Segundo 
dados do boletim de ocor
rência, um homem que 
trabalha na empresa ouviu 
um barulho nos fundos e 
acionou a Polícia Militar. 
Ninguém foi encontrado 
no local, mas a polícia ao 
fazer o patrulhamentos pe
las vias próximas abordou 
três menores que carrega
ram uma caixa com 6 pis
tões avaliados em R$ 600 e 
um cabo de bateria, avalia
do em R$ 10. Os menores 
alegaram ter encontrado a 
caixa jogada na calçada. O 
Conselho Tutelar foi acio
nado e os menores foram 
ouvidos e em seguida libe
rados pela polícia.

CAÇA-NÍQUEL
Duas máquinas caça- 

níqueis foram apreendidas

no sábado 3, no Jardim Pri
mavera. A Polícia Militar, 
ao fazer o patrulhamento 
pelo local, observou uma 
movimentação suspeita 
dentro do estabelecimen
to comercial, os policiais 
resolveram averiguar e en
contraram várias pessoas 
jogando. As máquinas fo
ram apreendidas e levadas 
para a Polícia Civil.

crack
No domingo 4, a Polícia 

Militar de Lençóis Paulista 
apreendeu 13,4 gramas de 
crack envoltos em 14 pape- 
lotes, próximos à rua Dante 
Andreolli, no Jardim Mon
te Azul, por volta das 21h. 
A droga foi encontrada em 
um terreno baldio. A região 
já é conhecida pela polícia 
como um ponto de venda e 
consumo de entorpecentes.

a c id en te
No sábado 3, um meni

no de 6 anos colidiu em um 
Gol no cruzamento da rua 
Conceição Martins da Silva, 
sentido centro -  bairro. A 
criança, que estava andan
do de bicicleta próxima a 
sua casa, invadiu a prefe
rencial e trombou com a 
lateral do veículo. Com um 
corte na testa, ele foi levado 
ao Pronto-Socorro de Len
çóis Paulista e medicado.



E D I T O R I A L

Os bom beiros 
estão chegando

O número de notícias relati
vas à instalação da base do Cor
po de Bombeiros em Lençóis 
Paulista aumenta a cada dia, 
seja sobre a reforma do prédio 
(futura sede), seja pela atuação 
das pessoas e autoridades que 
vão garantir seu funcionamen
to, seja para anunciar que o 
'posto' foi elevado para 'base', 
antes mesmo de começar a fun
cionar. Sinal de que o projeto 
está perto de ser concretizado? 
Muito provavelmente, sim.

Quem passa pela avenida 
Prefeito Jácomo Nicolau Pac- 
cola e repara no movimento 
no antigo posto Amili, pode 
ver que muito está sendo feito 
para que a base dos Bombeiros 
em Lençóis Paulista se torne 
logo realidade. A reforma de 
um prédio bem localizado e 
que estava abandonado apre
sentou-se como uma solução 
rápida e quem sabe até mais 
econômica. A desapropriação 
da área, todos os meandros 
jurídicos se desenrolaram ra
pidamente. Tempo surpreen
dente para os processos buro
cráticos. Quem sabe em que pé 
estaria a construção da base ca
so ela tivesse que começar logo 
do alicerce. Se tudo der certo, o 
prédio fica pronto até julho.

Parece que Lençóis Paulista 
começa a acreditar, sobretudo, 
na importância de ter os bom
beiros por perto. Esta semana 
vem a notícia da primeira do
ação para o Febom (Fundo Es
pecial de Bombeiros), por uma 
empresa lençoense. No papel,

já está totalmente configurado 
como a corporação vai atuar. 
Cada um já sabe o que tem 
que fazer. A prefeitura adequa 
o prédio, as instalações. O Es
tado manda o efetivo, as via
turas -  que vale lembrar, com 
a promoção de posto a base 
passou de uma para duas -, e o 
Febom ajuda a captar recursos 
e garantir a manutenção.

A necessidade de Lençóis 
Paulista ter uma base do Corpo 
de Bombeiros parece ficar evi
dente a cada nova ocorrência, 
seja ela registrada na própria ci
dade, seja nos municípios vizi
nhos. E não são apenas em ca
sos de incêndios que a presença 
dos bombeiros se torna funda
mental para evitar que o pior 
aconteça, muito embora o nú
mero de incêndios registrados 
em Lençóis Paulista e região 
tenha aumentado. Em muitos 
casos, vidas foram perdidas.

Desde a última semana o 
Corpo de Bombeiros em Bo- 
tucatu tem que deslocar uma 
equipe para Lençóis Paulista 
diariamente para realizar bus
cas ao corpo de um homem de 
33 anos que está desaparecido 
no rio Lençóis.

Mais recentemente, a equi
pe do jornal O ECO acompa
nhou um resgate a uma vítima 
de acidente de trânsito, na 
vizinha Areiópolis, em que a 
presença do Corpo de Bom
beiros em Lençóis Paulista 
aceleraria e muito o processo 
de salvamento. Afinal, o que 
está em jogo são vidas.

A R T I G O

Tenha a santa paciência!
Sandro Alponte

Ufa! Terminou a Facilpa. E 
também minha pouca vontade. 
Se tem uma coisa que não gos
to de fazer no meio jornalístico 
é entrevista com artista. Você 
que nunca fez isso na sua vida 
não sabe o quanto isso é des
gastante, chato e estressante.

E os motivos que geram 
essa reação são muitos. A co
meçar pela pouca vontade da 
maioria dos artistas em rece
ber a imprensa. Alguns se co
locam num pedestal de uns 
três metros de altura mais ou 
menos, e nos olham como se 
estivessem fazendo um enor
me favor em nos receber. Jus
tamente eles que precisam da 
mídia para se promover. De
pois, não cumprem horário e 
nos fazem esperar quase que 
por horas. Não bastasse tudo 
isso, a produção deles e a or
ganização do evento cobram 
rapidez na entrevista, ou seja, 
querem que a gente entre diga 
boa noite ao sujeito e já saia. 
Como se a gente estivesse ali 
só para se aproximar do can
tor. Tenha a santa paciência! Já 
que estamos ali, então vamos 
trabalhar né!

É a primeira vez que cubro 
Facilpa, mas já posso dizer 
que é, sem dúvida, a organiza
ção, desculpe a franqueza, que 
mais dificulta nosso trabalho. 
Coloco o meu gravador à dis

posição de qualquer um. Não 
há uma entrevista com artista 
que passe dos três minutos. 
Nesses quase 13 anos de jor
nalismo já vivi a realidade de 
muitos shows, feiras e outros 
grandes eventos, mas na Facil- 
pa... era como se estivéssemos 
fazendo favor. Um grande 
favor! Não me lembro de ter 
ouvido a editora-chefe pedir 
para o administrativo de O 
ECO aumentar o número de 
tiragem do jornal por causa 
de entrevista de Victor & Léo, 
Roupa Nova, João Neto & Fre
derico ou outro artista.

É claro que para os colegas 
de rádio é diferente. Entendo 
perfeitamente. Mas também 
passam por essa situação. Di
vulgam a música do artista, 
enaltecem seu trabalho e ain
da precisam "se matar" para 
conseguir uma palavrinha. É 
sempre assim. No começo o 
cantor faz de tudo para apa
recer e depois acha que está 
fazendo favor.

Justiça seja feita. O can
tor Daniel é a exceção. Desde 
quando o entrevisto, dos tem
pos de João Paulo & Daniel, 
até hoje (na Facilpa) a simpa
tia e a atenção é a mesma. Fa
zer o quê? Ossos do ofício. No 
ano que vem vai ser a mesma 
coisa. E, nós, jornalistas, esta
remos lá.

Sandro Alponte é jornalista

FEBOM
Na última quarta-feira, 30 

de abril, foi realizada a pri
meira reunião com o conse
lho do Febom (Fundo Espe
cial de Bombeiros). O encon
tro teve a presença do diretor 
do SAAE (Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto), Alexandre 
Moreno, que é o presidente 
do conselho, do vice-presi
dente, major José Guérxis de 
Aguiar, que é comandante 
do Corpo de Bombeiros em 
Bauru, do diretor Financeiro 
da prefeitura, Júlio Antonio 
Gonçalves, de Luciana Pacco- 
la, representando a Câmara e 
de Hélvio Moretto, represen
tando a comunidade.

MANUTENÇÃO
O Febom foi criado no 

ano passado por meio de 
decreto do prefeito José An- 
tonio Marise. O objetivo do 
fundo é captar recursos para 
a manutenção da futura base 
do Corpo de Bombeiros em 
Lençóis Paulista, ou seja, o 
dinheiro será utilizado para 
pagar as contas. O efetivo é 
designado pelo Estado que, 
consequentemente, fica en
carregado pelos salários. Par
te desses recursos vem da ta
xa de Bombeiros, que passa a 
ser cobrada no próximo ano. 
O dinheiro também pode vir 
por meio de doações.

DONATIVO
Segundo Alexandre Mo

reno, uma empresa lençoen- 
se já teria se comprometido 
a fazer a primeira doação 
para o Febom. Inicialmen
te, o fundo deve receber um 
depósito de R$ 5 mil. Como 
por enquanto a doação está 
apenas 'apalavrada', More
no não quis revelar o nome 
da empresa. Mas, de acordo 
com o presidente do Febom, 
o donativo é coisa certa. A 
Terceira Coluna apurou que 
a primeira doação veio da 
Adria/Zabet.

A TODO VAPOR
E segue a todo vapor a 

reforma do antigo posto 
Amili, futura sede da base 
dos Bombeiros em Lençóis 
Paulista. Inicialmente a pre
feitura deve investir R$ 150 
mil na adequação do prédio. 
A expectativa é inaugurar a 
base no mês de julho.

AGENDA
E o PMDB é o partido que 

sai na frente em organização 
de agenda para as eleições de 
2008. A legenda já marcou 
as convenções municipais: 
dia 30 de junho. O local, 
como acontece nos últimos 
anos, será a Câmara Munici
pal de Lençóis Paulista. Vale 
lembrar que o PMDB deve 
lançar candidato próprio a 
prefeito e paquera uma coli
gação com o PT.

n e p o t is m o
E o projeto dos vereado

res lençoenses Edson Fernan
des (PT) e Palamede de Jesus 
Consalter Junior (PMDB) 
voltaria a ser tratado na ses
são legislativa de ontem. Há 
alguns meses a dupla teve 
aprovado projeto que proi
bia o nepotismo -  emprego 
de parentes -  pelo chefe do 
Executivo. A medida afetava 
diretamente a primeira-dama 
e diretora de Assistência So
cial, Maria Joana Andreotti 
Marise, que tem sua contrata
ção amparada na lei orgânica 
do município. Além disso, o 
texto apresentava artigos com 
dupla interpretação, princi
palmente na forma de deter
minar a punição para a práti
ca do nepotismo e mesmo o 
prazo de validade do projeto.

VALIDADE
No artigo primeiro, por 

exemplo, o texto diz, em li
nhas gerais, que o prefeito 
fica proibido de contratar 
parentes no mandato em 
vigência. O 'em vigência', 
anula o projeto para os pró
ximos prefeitos. O artigo ter
ceiro diz que o responsável 
pela nomeação de parentes 
deve restituir os cofres públi
cos de toda despesa oriunda 
de contratação irregular. Mas 
também não fica claro se o 
prefeito tem que devolver tu
do que já foi pago desde que 
o 'parente' foi contratado ou 
se tem que ser restituído o 
que foi pago a partir do mo
mento em que existe a lei.

EMENDA
Para a sessão de ontem, 

era a esperada a leitura de 
uma emenda que visa corri
gir exatamente aqueles pon
tos que dão margem à dupla 
interpretação.

PAUTA
Na sessão de ontem tam

bém seria votado projeto que 
diz respeito à política muni
cipal dos direitos da criança e 
do adolescente e projeto que 
estabelece as diretrizes para 
a lei orçamentária de 2009. 
Ambos os projetos vêm assi
nados pelo prefeito José An- 
tonio Marise (PSDB).

a g u d o s
Na sessão realizada na 

manhã ontem pela Câmara 
de Agudos, os vereadores ti
veram pouco material para 
ser votado ou discutido. Um 
único projeto do prefeito Jo
sé Carlos Octaviani (PMDB), 
que extingue dois cargos de 
carreira, foi enviado para aná
lise das comissões. Os verea
dores aprovaram uma moção 
de aplauso de autoria do vere
ador Auro Aparecido Octavia- 
ni (PMDB) e do presidente da 
Câmara, Nelson Ayub (PP), o 
Nelsinho, que parabeniza o 
TCE (Tribunal de Contas do 
Estado) por um ciclo de pales
tras realizado em Bauru, e que 
visa orientar os agentes polí
ticos para que não cometam 
erros em suas administrações.

parabéns
O vereador Aparecido 

Dantas (PPS) pediu envio de 
ofício à diretoria do jornal O 
ECO pela festa Melhores 2007, 
que premiou personalidades e 
empresários de destaque, em 
Lençóis Paulista e região. Dan
tas diz que o jornal O ECO já 
faz parte da comunidade agu- 
dense e sua festa foi destaque 
em toda a região, transmitida 
pela TV Record e Prevê.

dro gas
Os vereadores de Agudos 

voltaram a fazer críticas sobre 
a segurança no município. 
Samir Fuéd Salmen (PDT) foi 
o primeiro a usar a tribuna e 
fazer críticas. Segundo ele, o 
tráfico de drogas é intenso e se 
concentra principalmente na 
praça Coronel Delfino, mais 
conhecida como praça da Ma
triz, e até nos ônibus circulares 
gratuitos. Salmen diz que os 
traficantes vêm de Bauru e co
mercializam drogas livremen
te, sem fiscalização da polícia. 
Salmen cobrou mais empenho 
da Polícia Militar no combate 
ao tráfico de drogas.

"Ser palmeirense é isso 
ai. Mais cedo ou mais 
tarde passamos um rolo 
compressor. O resto dos 
times que se cuidem por
que o Brasileirão está 
chegando".

José Lenci Neto, diretor 
de esportes
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"Já era esperado o títu
lo do Palmeiras porque 
voltou tudo ao normal. 
Daqui pra frente todos os 
títulos importantes serão 
do Palmeiras novamente. 
Ofereço esse título aos 
meus amigos, Adolfo, Sil- 
vano e Edna".

Leonardo Henrique de 
Oliveira, professor de 

Educação Física

Com tantos projetos para a limpeza da cidade, as pessoas infelizmente preferem jogar todo tipo de lixo 
nos rios. No trecho do Rio Lençóis, no Jardim Primavera, o acúmulo de lixo no rio é vergonhoso. Garrafas 
pet, papéis, entulhos e até animal morto são jogados no rio.

"Estou feliz com o título, 
estava esperando por isso 
porque o Palmeiras inves
tiu muito. Espero que os 
outros times saibam reco
nhecer esse título, porque 
foi merecedor. O maior 
obstáculo era vencer o São 
Paulo e conseguimos".

Gumercindo Ticaneli 
Júnior, vereador e dentista

f r a s e

"Foi bem 
interessante, 
as pessoas que 
vinham de fora 
da cidade desciam 
do ônibus com 
uma sacolinha de 
alimentos. A Ação 
da Cidadania 
agradece de 
coração quem 
ajudou na 
arrecadação 
e quem fez as 
doações",

Leila de Seni, coordenadora 
da Ação da Cidadania, 

agradecendo as doações de 
alimentos no show de Daniel

P ARA p e n s a r

"Querer ser bem 
sucedido sem tra
balhar duro é co
mo querer colher 
sem plantar",

David Bly

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


M A C A T U B A

Consciência

limpeza
Começou ontem e vai até o dia 15 de maio em Macatuba, campanha de 
conscientização e combate à dengue; trabalho também terá mutirão de limpeza

Arrastão de limpeza que vai percorrer todos os bairros de Macatuba começa na segunda-feira 12 e vai até o dia 16 de maio

Da Redação

Começou ontem e vai até 
o dia 15 de maio em Macatu
ba a campanha de conscienti
zação e combate à dengue. A 
iniciativa tem como objetivo 
manter a doença longe do 
município. Em 2008, Maca- 
tuba não registrou nenhum 
caso de dengue. Apenas sus
peitas que deram resultado 
negativo. A preocupação da 
Secretaria de Saúde é com a 
proliferação da doença na re
gião. Segundo a secretária de 
Saúde, Suely Sartori Minetto, 
todos os setores da prefeitura 
se mobilizaram para sensibi
lizar a população sobre os pe
rigos da doença e eliminar os

focos do mosquito.
O trabalho será dividido 

em duas frentes: conscienti
zação e limpeza. Até o dia 9 
de maio, agentes das quatro 
equipes do PSF (Programa de 
Saúde da Família) vão passar 
de casa em casa orientando 
a população sobre como eli
minar os focos criadouros do 
Aedes aegypt, transmissor da 
dengue. A expectativa é visitar 
cerca de cinco mil residências 
em cinco dias de campanha.

Entre os dias 12 e 15 de 
maio, será realizada a segun
da etapa da campanha: um 
arrastão que vai recolher ma
teriais que possam acumular 
água em residências e terrenos 
baldios. Além das equipes do

PSF, participam do arrastão os 
catadores do Projeto 'Lixo Ri
co', a equipe da Vigilância Sa
nitária e de Controle de Veto
res. Para facilitar o trabalho, a 
cidade foi dividida em setores. 
Os organizadores pedem para 
que a população veja o dia em 
que o arrastão passará em seu 
bairro e colabore com os fun
cionários da prefeitura permi
tindo que entrem nas casas.

CONSCIÊNCIA NA ESCOLA
Os cerca de dois mil alu

nos das escolas municipais 
de Macatuba vão ganhar um 
jogo educativo que ensina, de 
forma lúdica, os cuidados pa
ra manter o Aedes aegypt bem 
longe de casa.

CRONOGRAMA 
DO ARRASTÃO

segunda-feira 12
Jardim Bocaiúva, América, 
Sonho Meu, Planalto e Santa 
Felicidade

terça-feira 13
Núcleo João Leme do Prado, 
jardim Europa e vila Santa Rita

quarta-feira 14
Jardim Capri, chácaras, jardim 
Azevedo e Bela Vista

quinta-feira 15
Jardim Veneza e Panorama

sexta-feira 16
Centro, Zé Macatuba e 
Distrito Industrial

LENÇÓI S

Vacinação de idosos vai até sexta-feira
A campanha de vacinação 

contra a gripe, para pessoas 
com mais de 60 anos, vai 
até a sexta-feira 9. Este ano, 
o governo federal lançou o 
slogan 'Viva melhor. Vacine- 
se contra a gripe'. As direto
rias e secretarias de saúde de 
toda a região têm a meta de 
vacinar 80% de seus idosos, 
conforme recomendado pe-

lo Ministério da Saúde. Até o 
ano passado, a meta era es
tipulada em 70% da popula
ção com mais de 60 anos.

Quem ainda não tomou 
a dose contra a gripe e tem 
mais de 60 anos deve pro
curar os postos de saúde ou 
unidades do PSF (Programa 
Saúde da Família).

Em Lençóis Paulista, a

Diretoria de Saúde pretende 
vacinar 4.384 pessoas. Até a 
quarta-feira passada haviam 
sido vacinadas 1.207 pessoas, 
o que corresponde a 22,2% da 
meta. No ano passado, Len
çóis vacinou 81,23% dos mo
radores com mais de 60 anos. 
A campanha começou no dia 
26 de abril. Em Lençóis Pau
lista, além da vacina contra a

gripe, é oferecida também a 
vacina dupla adulto, contra 
tétano e difteria, e a que pre
vine o pneumococo, bactéria 
causadora de pneumonias, 
otites, sinusites, faringites e 
meningites. A vacina contra 
a gripe não causa reações ad
versas graves e com ela se evita 
diversas complicações causa
das pelo vírus da gripe.

Dificilpa tem  
montaria em 
cavalo marinho

Nego! Como sempre diz 
meu amigo Benazio! Cada 
uma não filhu! Como eles 
mentem, nãooo! Nessa 
eleição quem eles pensam 
que irão enganar hein?

Que chuvarada! Lá na 
Dificilpa, os cavaleiros es
tavam montando em cava
los marinhos e peixe boi! 
O pessoal foi ver o Roupa 
Nova de roupas novas e 
voltaram em trapos! E lá 
na fazenda dos peõezinhos 
teve montaria em pingüim! 
Que frio!

Olha só o Varise desfi
lando na Padre Soluço jun
to com seu vice, o Noaberto 
Pompyamayer. Eles que
riam ir de baliza a frente da 
fanfarra do Senai! Pensou 
nego, eles de sainha e dan
do cambalhotas com um 
bastão? Pessoal só iria ver 
Varise! Cada cambalhota 
do Noaberto e quando ele 
ficaria de pernas pro ar, iria 
deixar a mostra o cabo de 
fibraótica! Dizem que uma 
loja queria patrocinar o des
file, mas não foi possível. O 
Varise não gosta das Pernas- 
bacanas! Hauauauaua!

Dizem que a maior co
memoração do dia do tra
balho em Lençóis foi lá na 
rodoviária, e em Agunistão 
foi na praça da matriz. O 
pessoal chegado ao trampo 
comemorou muito o dia e, 
fadigados, tiraram uma so
neca nos bancos e no chão 
das praças! Olha que o es
porte está sob a direção do 
Zé Lenço! Aquele Zé Lenci- 
nho que você me deu!

Todos estão querendo 
saber como o Jessé cabe- 
cinha de manga espada 
conseguiu ter acesso a do
cumentos lá na Câmara de 
ar do Ardeli! Oloco, que 
facilidade!

Aqui em Agunistão os 
vereadores estão mudando 
tanto os nomes das ruas

que tem lugar que está re
cebendo até três nomes! A 
rua do escorrega lá vai um 
no parque Pampulha já tem 
dois nomes! E tem tanto 
buraco que os moradores 
estão dando uma sugestão 
para acabar com os proble
mas, eles disseram que é 
só virar os buracos de boca 
pra baixo! Rarará! Também 
podem juntar os buracos 
em um só. O Pampulha já 
é um grande buraco! Pare
ce que já foi construído em 
um buraco!

E o circular gratuito. Um 
morador falou que de gra
ça é caro! Está em péssimas 
condições. O idoso tem que 
tomar a vacina contra a gri
pe e já aproveita para tomar 
a de tétano também! É o 
verdadeiro rasga roupas!

E a parada da maconha, 
aqui está tendo todos os 
dias lá na sede do Comtur, 
em cima dos trilhos! É uma 
verdadeira Maria fumaça! 
Hi rapaiz fechou a fábrica 
de Papai Noel em Agudos! 
As vaquinhas de fibras fo
ram pro brejo! A coisa tá é 
feia!

Falar em coisa feia, o 
concurso lá em Areiaópolis 
está sob suspeita e pergun
taram o porquê para o Pei
xeiro e dizem que ele não 
deu um Pio!

Olha o Colidge fez ani
versário. O sargento Josué 
colocou seus soldados para 
marcharem e derrubarem 
as muralhas de jerico!

Nego vou embora! Que 
o Ronaldinho virou golei
ro. Só está agarrando bolas! 
E viva a Paulistinha que ves
te o Língua Preta! E nos dia 
das mães vou homenagear 
o Vandão. Ele é uma mãe 
pra mim! Rarara! E viva a 
creolina que é boa para tu
do, um santo remédio! Vai 
fazer crescer até cabelos no 
meu médico, o dr. Durva!

M O D E L O
CORSA CLASSIC LIFE 

MONZASL EFI 
ZAFIRAELEGANCE 
ASTRA ELEGANCE 

ASTRA SEDAN 
MERIVA JOY 
MERIVA JOY 
OMEGACD 

S-10 2.2 DUPLA 
GOL 1.0

GOL 16V POWER 
GOL HIGHWAY 

FIESTA 
FIESTA

ESCORT 1.8 GL

FAZEMOS TROCA 
COM TROCO

A N O
2005
1993
2005
2005 
2003 
2007 
2007 
2003 
1997
2006 
2002 
2002 
2000 
1995 
1995

COR
BRANCA

CINZA
PRATA
BEGE
AZUL
PRATA
PRATA
CINZA
PRATA
PRETO
PRATA
PRATA

BRANCO
VERDE
BEGE

O P C IO N A IS

FLEX
AR BAIG-RODA-AR Dl

FLEX
FLEX

DIREÇÃO-AR-TRAVA
TRAVA-ALARME

COMPLETO

M O D E L O
ESCORT GL 1.6 
ESCORT 1.6 GL 
UNO MILLE EP 
UNO MILLE EP 

SIENAFIRE FLEX 
PALIO WEEKEND 

PALIO WEEKEND ELX 
PALIO WEKEND 

PICASSO EX 
CIVIC LX 
CB-500

TORNADO XR 250 
M.BENZ 1113

A N O
1998 
1996
1996
1997 
2008 
2000 
2002
1999 
2001
1998 
2002 
2007 
1978

COR
BRANCO

PRATA
VERMELHA

CINZA
PRATA

BRANCA
CINZA
VERDE
PRATA
PRATA
PRETA

VERMELHA
AZUL

FINANCIAMOS CARROS ATE 
100% E A  PRIMEIRA 

PARCELA PARA 60 DIAS

CARROS ACIM^DO ANO 1993 
FAZEMOS ATE 48 MESES

O P C IO N A IS
COMPLETO

COMPLETA-AR

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



A M A D O R

Gol da classificação
Rolamar vence União Cajuense no jogo de volta e segue na Copa Lençóis de 
Futebol Amador; partida aconteceu na manhã de domingo 4, no Bregão

Fernanda Benedetti

Da redação

Pelo jogo de volta, a equi
pe da Rolamar bateu o União 
Cajuense pelo placar de 1 a 0 
e garantiu vaga para a próxi
ma fase da Copa Lençóis de 
Futebol Amador. A compe
tição é promovida pela Liga 
Lençoense de Futebol Ama
dor e a partida foi realizada 
na manhã de domingo 4, no 
estádio municipal Archangelo 
Brega, o Bregão. No primeiro 
jogo, a Rolamar havia vencido 
o União Cajuense por 3 a 1. 
Na próxima fase, a Rolamar 
encara o Expressinho/Pittoli. 
A partida está marcada para 
o dia 18 de maio, no Bregão. 
O horário ainda não foi anun
ciado pela Liga.

Na primeira etapa da par
tida de domingo, Rolamar e 
União Cajuense fizeram um 
jogo equilibrado, com as du
as equipes criando chances de 
marcar gols. No final da pri
meira etapa, o União Cajuen- 
se quase abriu o placar com 
Carlos, que acertou um belo 
chute de fora da área e exigiu 
grande defesa do goleiro Jô. O 
primeiro tempo terminou em 
0 a 0.

No segundo tempo, a Ro-

Com vitória de 1 a 0, Rolamar se garante na próxima fase

lamar do técnico Tiago Santos 
Falasca, que tem como auxi
liar, Tiago Silva, foi logo para 
cima do adversário. Aos dois 
minutos de jogo, em ataque 
rápido da Rolamar, Edinho 
avançou pela linha de fundo

e cruzou na medida para João 
Paulo fuzilar a rede do golei
ro Paulo Sérgio. Após sofrer 
o gol, o União Cajuense até 
que tentou articular algumas 
jogadas com o centroavante 
Nelson, mas sempre era de-

sarticulado pela boa zaga da 
Rolamar.

Aos 17 minutos, Edinho 
teve a chance de ampliar o 
marcador, ao ficar cara a cara 
com o goleiro Paulo Sérgio, 
mas caprichosamente chutou 
a bola para fora. O União Ca- 
juense também teve a chance 
de empatar o jogo com o late
ral Ronaldo, que frente a fren
te com o goleiro, chutou em 
cima do adversário.

RODADA
Também na manhã de do

mingo, no Bregão, a equipe da 
Calhas do Valle estreou com 
vitória na Copa Lençóis ao ba
ter o Monte Azul/Porto por 2 a 
1. Juliano Vieira abriu o placar 
para a Calhas do Valle, aos 16 
minutos do primeiro tempo. 
Valdir Eugênio, aos 20 minu
tos da etapa final marcou o 
gol da vitória. O único gol do 
União Cajuense foi assinalado 
pelo atleta Marcos Alves, aos 
19 minutos do segundo tem
po. As duas equipes voltam a 
se enfrentar no domingo 18, 
no Bregão. O horário da par
tida ainda não foi divulgado 
pela organização do evento. O 
empate dá a classificação para 
a Calhas do Valle.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO TERMO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO 25-2008
PROC: 54-2008 - EDITAL: 31-2008 - ÓRGÃO: Prefeitura M. Macatuba - OBJETO: aquisição de diver
sos aparelhos de ginástica, para instalação no CART, Campo de futebol “Amadeu Artioli” e calçadão da 
Rua São Paulo (saída Aguinha). A Pref. de Macatuba torna público que o Prefeito Municipal homologou 
o processo em referência, adjudicando o objeto da licitação da seguinte forma: em favor de PHYSICUS 
INDÚSTRIA DE APARELHOS ESPORTIVOS LTDA EPP os itens 01 - 3 aparelhos de ginástica elíp
tico mecânico, pelo valor unit R$ 1.340,00; 02 -  3 ap. ginást. remador, pelo valor unit R$ 880,00; 03 -  3 
ap. ginást. leg press duplo, pelo valor unit R$ 1.750,00; e 04 -  3 ap. ginást. along flex, pelo valor unit R$ 
800,00, totalizando R$ 14.310,00; ficando, pois, autorizada a entrega, dentro do prazo de 60dias. 
Macatuba, 05 de maio de 2008.
COOLIDGE HERCOS JÚNIOR -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 
SETOR DE LICITAÇÕES 

AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 32-2008
PROCESSO: 66-2008 - OBJETO: aquisição de gêneros hortifrutigranjeiros para atendimento das uni
dades escolares, creches e APAE do município, para entrega parcelada até 31.12.2008, e pagamento até 
o 15° dia após a entrega. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 20.05.2008 às 08h30min. O 
edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, Rua 9 de Julho, 15-20, Centro, Maca
tuba, das 08:00 às 16:30, nos dias úteis, pelo site www.macatuba.sp.gov.br/pmm, ou solicitando-o pelo 
e-mail pregao@macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou 
pelo telefone (14) 3298-9856.
Macatuba, 05 de maio de 2.008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 24-2008 - PRO
CESSO: 54-2008 - OBJETO: Aquisição de Móveis específicos destinados ao Centro de Especialidades 
Odontológicas - CEO, Centro de Especialidades Médicas -  CEM e Programa de Saúde da Família -  
PSF, entrega única em 30 dias. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 20/05/08 às 14:00 hs. 
O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, na Rua 9 de Julho, 15-20, Centro, 
Macatuba, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h00min, nos dias úteis, pelo site www. 
macatuba.sp.gov.br/pmm, ou solicitando-o pelo e-mail pregao@macatuba.sp.gov.br. Quaisquer infor
mações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 3298-9854.
Macatuba, 05 de maio de 2008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  EXTRATO DO CONTRATO 64-2008
CONTRATANTE: Prefeitura M. de Macatuba PROC: 65-2008 -  Dispensa de Licitação 11-2008 CON
TRATADA: Elevadores Atlas Schindler S.A VALOR: R$ 4.800,00 ASSINATURA: 30/04/08 OBJETO: 
serviços técnicos especializados para manutenção integral no elevador da Escola “Dr. Osmar Francisco 
da Conceição”, Jd. Planalto, durante 12 meses VIGÊNCIA: 1°/05/08 até 30/04/09 Fundamento Legal: 
Art. 24, II, Lei 8666/93.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR - Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Aviso de Licitação -  Pregão n° 057/2008 -  Processo n° 118/2008

Objeto: aquisição de 10.000 kg (dez mil quilogramas) de GLP -  gás liquefeito de 
petróleo para a Cozinha Piloto de Lençóis Paulista -  Tipo: Menor preço -  Recebi
mento das propostas e sessão de lances: 16 de maio de 2008 às 14:00 horas -  O edital 
completo encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informa
ções: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 05 de maio de 2008. JÚLIO ANTONIO 
GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de Maio de 2008. Na página A6.
Valor da publicação R$ 60,96.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
COMUNICADO

O GRUPO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA TORNA PÚBLICA

A Relação de estabelecimentos que receberam Licença de Funcionamento para 
exercício de suas atividades profissionais no mês de Abril de 2008, com validade 
de 1(um) ano, estabelecimentos que receberam Cadastro por tempo indefinido e 
estabelecimentos que foram multados por Falta de Licença de Funcionamento.

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO:

1- Açucareira Quatá S/A, R. XV de Novembro, 843, Centro, Consultório Médico;
2- João Bosco da Silva, R. Geraldo Pereira de Barros, 350, Centro, Consultório 
Médico; 3- João Fontes Filho ME, R. Rodrigues Alves, 241, Vila Contente, Mer
cearia; 4- Paulo César Gonçalves de Abreu, R. Piedade, 310, Centro, Consultório 
Médico, Mercearia; 5- Adriana Carrer Stefanini Farmácia ME, R. Treze de Maio, 
718, Centro, Farmácia de manipulação; 6- Aguiar -  Serviços Médicos Ltda, R. Ge
raldo Pereira de Barros, 460, Centro, Medicina do Trabalho; 7- Ana Kely Figueira 
Minimercado ME, R. Aimorés, 256, Cachoeirinha, Minimercado; 8- Ana Rosa A. 
de Meira Oliveira Minimercado ME, Av. M. Alfredo de Oliveira Capucho, 484, Jú
lio Ferrari, Minimercado; 9- Aparecida P. Rodrigues Minimercado EPP, R. Guaia- 
názes, 585, Jd. Monte Azul, Minimercado; 10- Auristélia Cardoso Pachoarelli ME, 
R. Vinte e Oito de Abril, 378, Jd. Morumbi, Comércio varejista de bebidas; 11- Auto 
Posto Leão de Lençóis Paulista Ltda, Av. Papa João Paulo II, 380, Vila Antonieta 
I, Loja de conveniência; 12- Comercial Santa Catarina de Secos e Molhados Ltda, 
Av. Nove de Julho, 588, Centro, Supermercado; 13- Congregação das Irmãzinhas 
dos Anciãos desamparados, R. Cel. Álvaro Martins, 539, Vila Irerê, Abrigo para 
idosos; 14- Crevaldo Augusto Cordeiro ME, Av. Procópio Ferreira, 557, Cecap, 
Mercearia eComércio varejista de bebidas 15- Eba desenvolvimento de Talentos 
Humanos S/C Ltda, Av. Pref. Jácomo N. Paccola, 596, Parque R. Rondon, Consul
tório Médico; 16- Elizandra Paccola Moretto, R. XV de Novembro, 246, Centro, 
Cons. Odont/equipamento; 17- Elton Pereira de Souza Lençóis Pta ME, R. XV de 
Novembro, 215, Centro, Sorveteria; 18- Flávia Ludovico & Cia Ltda, R. XV de 
Novembro, 812, Centro, Drogaria; 19- Gilson Aparecido dos Santos Bar -  Me, Av. 
Vinte e Cinco de Janeiro, 790, Centro, Lanchonete; 20- Gonçales e Machado Ltda 
ME, Av. Procópio Ferreira, 565, Cecap, Drogaria; 21- Grupo de Assistência Médica 
Especializado Ltda, R. Treze de Maio, 482, Centro, Sala de Vacina; 22- Hemolab 
Laboratório de Análises Clínicas Ltda, R. Geraldo Pereira de Barros, 331, Centro, 
Laboratório de Análises clínicas; 23- Hotel Pousada do Leão Ltda ME, Av. Papa 
João Paulo II, 374, Vila Antonieta I, Lanchonete; 24- José Alexandre Vieira Prod. 
Farmacêuticos Ltda, R. José do Patrocínio, 928, Centro, Drogaria; 25- José Apare
cido de Melo Lençóis Paulista ME, R. dos Chupins, 497, Jd. Nova Lençóis, Merce
aria; 26- Kinuts Lanchonete Ltda -  Me, R. Cel. Joaquim A. Martins, 613, Centro, 
Lanchonete; 27- Kleber José Soares Melo, Av. Nove de Julho, 467, Centro, Consul
tório Médico; 28- Leonice Aparecida de Oliveira Lençóis Pta ME, R. Momo Tran
quilo, 146, Parque R. Rondon, Veículo; 29- Leonice Aparecida de Oliveira Lençóis

Pta ME, R. Momo Tranquilo, 146, Parque R. Rondon, Padaria; 30- Lindaura Costa 
Malheiros de Souza ME, R. Brás Cubas, 263, Vila Maria Cristina, Sorveteria; 31- 
Lucélia Maria Bazzuco Sales ME, R. Cel. Joaquim A. Martins, 712, Centro, Ótica; 
32- M. A. dos Santos Bebidas ME, R. Josefatti Cavassuti, 043, Parque R. Rondon, 
Comércio varejista de bebidas; 33- M. J. da Silva Mercearia ME, R. Cel. Joaquim 
A. Martins, 517, Centro, Quitanda/Mercearia; 34- M.S.B. Macedo Lençóis Paulista 
ME, R. Cel. Joaquim A. Martins, 621, Centro, Sorveteria; 35- Marcelo Fernando 
Ranzani, R. Anita Garibaldi, 417, Centro, Consultório Médico; 36- Maria Dulce 
da Silva Lençóis Pta ME, R. Gilson Claudinei Bernardes, 303, Parque R. Rondon, 
Lanchonete; 37- Maria Helena dos Santos da Silva Bar ME, R. dos Sabiás, 424, Jd. 
Nova Lençóis, Comércio varejista de bebidas; 38- N. Ap. Martins Ferreira -  ME, 
Av. M. Alfredo de Oliveira Capucho, 295, Júlio Ferrari, Padaria; 39- Octávio Die- 
goli Júnior -  ME, R. XV de novembro, 787, Centro, Refeitório; 40- PJA Comércio 
de Utilidades Domésticas Ltda ME, Av. Vinte e Cinco de Janeiro, 725, Centro; 
41- Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lençóis Paulista, R. Cel. Joaquim A. 
Martins, 1573, Centro, Cons. Odontológico; 42- Sindicato dos Trabalhadores Ru
rais de Lençóis Pta, R. Cel. Joaquim A. Martins, 1573, Centro, Consultório Médico;
43- T. de J. S. Pelegrin Mercearia ME, R. Emílio Rossi, 460, Júlio Ferrari, Padaria;
44- Tereza Lúcia R. Pinaffi, R. Sete de Setembro, 735, Centro, Consultório Médico;
45- Unimed de Lençóis Pta Cooperativa de Trabalho Médico, R. Geraldo Pereira 
de Barros, 755, Centro, Drogaria; 46- V. B. Spunar -  ME, Av. Brasil, 1039, Centro, 
Lanchonete; 47- Valnei Leme ME, Rod. Juliano Lorenzetti, KM 304, Dist. Indus
trial II, Cantina; 48- Vitor Gebara Varaschin Padaria ME, Rua Lúcio de Oliveira 
Lima, 144, Vila Antonieta II, Padaria.

ESTABELECIMENTOS QUE RECEBERAM O CADASTRO POR TEMPO IN
DEFINIDO

1- Débora de Souza, R. Geraldo Pereira de Barros, 398, Centro, Terapeuta; 2- Seve- 
rino do Ramo Carlos, R. Capitão Elias Francisco do Prado, 365, Vila Éden, Ambu
lante; 3- Benedita de Fátima Lima, R. Mamede R. Sampaio, 215, N. H. Luiz Zillo, 
Cabeleireira; 4- Denise de Fátima Moreira, R. Pedro Natálio Lorenzetti, 836, Cen
tro, Cabeleireira; 5- Marcelo Donisete Ferreira, R. XV de novembro, 787, Centro, 
Veículo; 6- Simone Zuntini, R. Ênio Giovanetti, 323, Vila São João, Ambulante.

ESTABELECIMENTOS QUE FORAM MULTADOS

1- José Adriano Manoel, R. César Giacomini, 241, Vila Sta. Cecília, Comércio va
rejista de bebidas; 2- Sandra Maria da Silva, R. Anésia de Oliveira Lima, 203, Jd. 
Açaí, Ambulante; 3- Antônio Carlos Pas Landin Bar ME, R. Humberto Pelegrino, 
782, Cecap, Comércio varejista de bebidas.

Lençóis Paulista, 05 de Maio de 2008.

Dra. Cristina Consolmagno Baptistella 
Coordenadora de Saúde Comunitária

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de Maio de 2008. Na página A6. Valor da publicação R$ 378,99.

DIREITO DE RESPOSTA
Os produtores de cana não são vilões

Estamos vivendo na “era da informação”, os meios de comunicação (tv, 
rádio, jornal, internet, etc...) gerando informações numa velocidade incrível, 
o grande problema do momento é que nem sempre quem lê as notícias 
disponíveis se dá ao trabalho de checar se as mesmas são verídicas.

Existe muita besteira publicada, mas o pior é quando se tira conclu
sões considerando apenas o seu modo de visão, quando não é avaliado o 
ponto de vista dos reais envolvidos no fato.

Gostaria de dizer que sou produtor rural e me senti ofendido pela 
matéria publicada no jornal ‘O ECO” do dia 1° de maio de 2008, dia do 
trabalho, na coluna ‘Não Concordo. Com', assinada pelo jornalista Alcimir 
do Carmo.

Em primeiro lugar gostaria de dizer que trabalho no setor sucro- 
alcooleiro há mais de 25 anos e participei ao longo desse tempo das 
conquistas da classe dos trabalhadores rurais, com o fortalecimento dos 
sindicatos, com a NR 31 e com a recente pressão do Ministério Públi
co houve melhorias significativas e necessárias para o desenvolvimento 
sustentável. Entre elas eu poderia citar a disponibilidade de EPI's e Fer
ramentas mais adequadas, as melhorias nos ônibus que transportam os 
trabalhadores, as áreas de convivência para as refeições, os banheiros 
químicos, a introdução das paradas obrigatórias para descanso ao longo 
da jornada de trabalho, evitando o esforço físico, os reajustes salariais 
acima da inflação, etc.

Alguns setores são como as galinhas - botam um ovo e fazem aquele 
barulho para chamar a atenção -, outros são como os patos - botam um 
ovo muito maior, mas não fazem propaganda.

No setor de cana-de-açúcar, 93,8% dos trabalhadores tem carteira 
assinada, enquanto o índice brasileiro não chega a 50%. Com relação ãs 
doenças do trabalho, ocupa a posição 491 no ranking. Com relação aos 
acidentes típicos do trabalho, ela ocupa a posição 45. Com relação ã inca
pacidade, ela ocupa a posição 29. Com relação ã mortalidade, ela ocupa 
a posição 150 (temos outros setores que devem ser atacados primeiro, 
sendo que esse é o assunto mais polêmico ligado ã cana-de-açúcar). E 
com relação ã letalidade, a cana de açúcar ocupa a posição 253. Estes 
dados são informações utilizadas na construção de indicadores e extra
ídos do Sistema de Comunicação de Acidente do Trabalho, do Sistema 
Único de Benefícios -  SUB e do Cadastro Nacional de Informações So
ciais - CNIS.

Essas são as informações. O mais importante seria ouvir o que os 
rurículas têm a dizer, afinal de contas eles que serão afetados quando o 
produtor substituir 100 (cem) cortadores de cana por um conjunto de má
quinas que necessita de aproximadamente 12 operadores.

A realidade atual é bem diferente dos “senhores de engenho” do início 
da história do Brasil, o relacionamento entre o empregador e o colaborador 
melhorou muito.

Em 2000, eram 356.986 cortadores de cana. Em 2005, eram 414.668 
cortadores com carteira assinada, hoje esse número deve ser maior. Estes 
dados podem ser encontrados na RAIS (Relação Anual de Informações 
Sócias), do Ministério do Trabalho e do Emprego.

Com a extinção da colheita da cana queimada até 2014 no Estado de 
São Paulo, teremos um problema social a ser enfrentado, um alto índice 
de desemprego. Nesta hora gostaria de ver os críticos do setor dando 
explicações aos desempregados e seus familiares e dizer que assim foi 
melhor para eles.

Os profissionais do corte da cana, como eu gosto de chamar, na maio
ria das vezes sem uma formação acadêmica, tem uma visão melhor do 
que certos catedráticos e estudiosos. Eles conseguem prever o futuro com 
mais facilidade.

Com relação ao comentário de que os produtores de cana e os usinei- 
ros estão ganhando muito dinheiro, eu posso afirmar que não é verdade, 
no momento estamos passando por uma fase onde a receita é menor do 
que os custos de produção em certa de 35%, existem perspectivas de 
melhoria para o setor que dependem da abertura do mercado externo para 
que se concretizem.

Artigos como esse podem prejudicar, e muito, essa abertura.
Não conheço nenhuma empresa que seja constituída sem a finalidade 

de lucro, neste caso seria uma ONG, uma associação, etc. O lucro das 
empresas gera desenvolvimento, mais empregos, salários mais justos, 
condições mais adequadas, etc.

Foi anunciado o aumento dos combustíveis (diesel e gasolina), eles 
não foram corrigidos com base no mercado externo onde o preço do barril 
subiu de US$ 60 (sessenta dólares) para os US$ 114 (cento e quatorze 
dólares) apurados na semana passada, ou seja, 90% de aumento. Isso se 
dá porque o Brasil é auto-suficiente e não quer gerar inflação. No Brasil, 
esse impacto é menor do que no resto do mundo.

O fato é que no Brasil existe a mistura de 25% de álcool anidro na 
gasolina, como o álcool tem seu preço 35% abaixo do preço da gasolina, 
ele acaba subsidiando o preço da gasolina.

Se hoje existem tantas notícias a respeito do álcool brasileiro é por
que o Brasil é o único país do mundo que já possui solução para crise 
do petróleo, esse fato incomoda muita gente, interesses externos, que 
ficam criticando enquanto buscam alternativas que sejam mais favorá
veis para eles.

Para concluir, gostaria de dizer que como acontece em todos os se
tores temos bons e maus empresários, do mesmo jeito que temos bons 
e maus jornalistas, bons e maus políticos, e assim por diante. Devemos 
sempre nos inspirar e buscar incentivar os bons exemplos, não deixando 
que uma minoria composta pelos maus, represente a maioria que com 
certeza é composta pelos bons.

Nelson Antunes Júnior 
Produtor de Cana-de-Açúcar

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados todos os sócios da CRECHE E CENTRO EDUCATIVO 
DONA NEIDE MADEIRA DIAS, para uma reunião da Assembléia Geral 
Extraordinária da entidade, que se realizará no próximo dia 14 de maio de 
2008, às 19 horas, em sua sede situada na Rua Jorge Amado, n° 195, no Núcleo 
Habitacional João Zillo, na cidade de Lençóis Paulista, SP, em primeira con
vocação com a maioria dos sócios ou 30(trinta) minutos depois, com qualquer 
número(Art 15, parágrafo único do Estatuto) para tratar da seguinte 

ORDEM DO DIA
Eleger e dar posse para a Diretoria e para o Conselho Fiscal, da Creche e Cen
tro e Educativo Dona Neide Madeira Dias.
Lençóis Paulista, aos 05 de Maio de 2008 
Márcia Helena Cacciolari de Oliveira -  Presidente

Ficam convocados todos os sócios da CRECHE E CENTRO DONA MOR
FINA GRANDI PACCOLA, para uma reunião da Assembléia Geral Extraor
dinária da entidade, que se realizará no próximo dia 14 de maio de 2008, às 19 
horas, em sua sede situada na Rua Francisco Prestes Maia, n° 575, no Jardim 
Ubirama, na cidade de Lençóis Paulista, SP, em primeira convocação com a 
maioria dos sócios ou 30(trinta) minutos depois, com qualquer número(Art 15, 
parágrafo único do Estatuto) para tratar da seguinte

ORDEM DO DIA
Eleger e dar posse para a Diretoria e para o Conselho Fiscal, da Creche e Cen
tro Educativo D. Morfina Grandi Paccola.
Lençóis Paulista, aos 05 de Maio de 2008 
Leonice Ortega - Tesoureira

Ficam convocados todos os sócios da CRECHE E CENTRO EDUCATIVO 
WILSON TRECENTI, para uma reunião da Assembléia Geral Extraordinária 
da entidade, que se realizará no próximo dia 14 de maio de 2008, às 19 ho
ras, em sua sede situada na Avenida Trinta e Um de Março, n° 60, no Núcleo 
Habitacional Luiz Zillo, na cidade de Lençóis Paulista, SP, em primeira con
vocação com a maioria dos sócios ou 30(trinta) minutos depois, com qualquer 
número(Art 15, parágrafo único do Estatuto) para tratar da seguinte

ORDEM DO DIA
Eleger e dar posse para a Diretoria e para o Conselho Fiscal, da Creche e Cen
tro Educativo Wilson Trecenti.
Lençóis Paulista, aos 05 de Maio de 2008 
Rosangela Cristina Andreotti Panico -  Presidente

Ficam convocados todos os sócios da CRECHE E CENTRO EDUCATIVO 
MARIA MORETTO BOSO, para uma reunião da Assembléia Geral Extra
ordinária da entidade, que se realizará no próximo dia 14 de maio de 2008, 
às 19 horas, em sua sede situada na Rua Nestor Luminatti n° 54, no Jardim 
Primavera, na cidade de Lençóis Paulista, SP, em primeira convocação com a 
maioria dos sócios ou 30(trinta) minutos depois, com qualquer número(Art 15, 
parágrafo único do Estatuto) para tratar da seguinte

ORDEM DO DIA
Eleger e dar posse para a Diretoria e para o Conselho Fiscal, da Creche e Cen
tro Educativo Maria Moretto Boso.
Lençóis Paulista, aos 05 de Maio de 2008 
Ana Maria da Silva Duarte -  Presidente

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de Maio de 2008. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 177,50.
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Com bandeiras e bateria, palmeirenses fizeram a festa na avenida Padre Salústio, em Lençóis Paulista

Corrente verde
Depois de jejum de 12 anos, torcida palmeirense pára o trânsito de Lençóis para 
comemorar título de campeã paulista; em Barra Bonita, festa teve hino e rojões

c o n fr a te r n iza ç ã o
A equipe do Expressinho/ 

Pittoli comemorou o feriado 
pelo dia do trabalhador, co
memorado na quinta-feira 
1°, com uma festa de confra
ternização. O evento acon
teceu no bairro rural de São 
Domingos e reuniu os joga
dores, familiares e comissão 
técnica. A equipe do Expressi
nho é patrocinada pela Trigal, 
Estacionamento Ibiza, Elétri
ca Pittoli e Drogaria Lençóis.

MARIMBONDO
Amanhã, a partir das 

18h45, no campo do CEM 
(Clube Esportivo Marim
bondo), tem a final do Cam
peonato de Futebol Society, 
categoria master (acima 42 
anos). Palmeiras e América

jogam primeiro para decidir 
o terceiro lugar. Depois, São 
Paulo e Ponte Preta definem 
quem leva o título.

MALHA
Na tarde de sábado 3, na 

cancha da vila São João, foi re
alizado o Torneio Intermuni- 
cipal de Malha, em comemo
ração aos 150 Anos de Lençóis 
Paulista. O evento contou 
com a participação de equipes 
de Lençóis, Lins, Arandu, São 
Manuel, Bauru e Boracéia. A 
equipe Bauru A foi a campeã 
da competição, seguida da 
Bauru B e Lençóis A. Pela Liga 
Bauruense de Malha, a equipe 
da UME/São João volta a qua
dra no domingo 11, em Bau
ru, para encarar a agremiação 
de Arapongas.

Kátia Sartori e
Sandro Alponte

A torcida do Palmeiras, em 
Lençóis Paulista, escolheu a ave
nida Padre Salústio Rodrigues 
Machado para fazer a festa em 
comemoração título paulista 
de 2008. A equipe conquistou 
o campeonato no domingo 5, 
depois de vencer a Ponte Preta 
por 5 a 0, em jogo realizado no 
Palestra Itália. O Palmeiras não 
ganhava um título do Cam
peonato Paulista desde 1996, 
jejum de 12 anos. Na próxima 
quinta-feira, O ECO traz o pôs
ter do campeão.

Grande parte dos torcedo
res organizou um pequeno 
bloco, com direito a bateria,

e marchou a pé pela avenida. 
Outros torcedores levaram a 
bandeira alviverde em carrea- 
ta. Um corredor verde se for
mou nas imediações do fórum 
e só era permitida a passagem 
de um carro por vez. Os moto
ristas tiveram que ter paciência 
para enfrentar um pequeno 
congestionamento. Bandeiras, 
camisas e rojões também não 
faltaram à comemoração.

A festa dos palmeirenses 
na avenida Padre Salústio du
rou cerca de duas horas. Para 
comemorar a vitória, os tor
cedores entoaram o hino do 
clube, improvisaram alguns 
versos para lembrar a derrota 
da Ponte Preta e também pro
vocaram os rivais corintianos.

BARRA BONITA
Em Barra Bonita, a avenida 

Pedro Ometto foi o palco da 
festa alviverde. Torcedores de 
Igaraçu do Tietê também esti
veram no local. A concentra
ção maior foi em frente ao Bar 
da Ponte, considerado o redu
to dos palmeirenses na cidade. 
Ali uma enorme bandeira foi 
aberta e todos os veículos que 
trafegavam pela avenida ti
nham que passar por debaixo.

A tradicional perua de 
som de Cléber Lourenção fi
cou estacionada executando 
o hino do clube e narrando 
os gols do Palmeiras. "Esta
va entalado há muito tempo 
o grito de campeão e estava 
com saudades de vir pra cá

(na avenida) para comemo
rar um título", declarou Lou
renção. "Ninguém faz mais 
festa do que nós (palmeiren
ses) aqui na Barra", comple
tou Gabriel Ottoboni.

A Polícia Militar organizou 
o trânsito que ficou conges
tionado na avenida. Das 18h, 
fim do jogo até por volta das 
20h, muitos rojões, buzinas 
e gritos de "é, campeão!" não 
faltaram na festa do Palmeiras 
em Barra Bonita.

LOUCOS 
POR FUTEBOL

s a ú d e

Atendimento e pronto-atendimento na UBS do Núcleo teve início ontem

UBS do Núcleo 
reinicia atendimento

Voltou a funcionar on
tem a UBS (Unidade Bá
sica de Saúde) do Núcleo 
Luiz Zillo, com o serviço 
de Pronto-Atendimento de 
Urgência e Emergência. O 
pronto-atendimento vai 
funcionar das 18h às 22h, 
como um mini pronto-so
corro para a população dos 
bairros da parte alta da ci
dade: Núcleo, Vila Cruzei
ro, Jardim das Nações, No
va Lençóis, Conjunto Júlio 
Ferrari, Jardim América e 
Parque Rondon. A UBS foi 
reinaugurada no dia 28 de

abril, após a primeira refor
ma completa em 22 anos 
de existência.

O pronto-atendimento 
deve ser procurado em casos 
de febre, diarréia, vômito, 
dor abdominal, ferimentos 
com sangramento, traumas, 
fraturas, entorses e luxações, 
dor no peito, hipertensão 
arterial, pressão baixa, san- 
gramentos, crise convulsiva, 
bronquite, asma, falta de ar, 
queimaduras e desmaios.

Se houver necessidade de 
internação ou atendimento 
de maior complexidade, a

própria equipe da unidade 
vai solicitar a ambulância 
do serviço 192 no pronto- 
socorro municipal.

Durante o dia, das 7h às 
17h, a UBS funcionará como 
uma unidade básica normal, 
com os serviços de pediatria, 
clínica geral, ginecologia e 
obstetrícia, atendimento de 
enfermagem, serviço social, 
farmácia, dentista, curativos 
e serviços básicos de enfer
magem, como vacinação, 
inalação, curativos, retira
das de pontos e coleta de 
exames laboratoriais.

Sorteio AO VIVO 
pela rádio HOT 107, 
às 11:00h da manhã

o ECO
Um senhor jornal!

"Lá vem o alviverde impo
nente.... A torcida merecia 
este título que dará confian
ça ao time rumo a outras 
conquistas. Parabéns!"

José Antonio Marise, 
prefeito de Lençóis Paulista

www.jornaloeco.com.br - Fone: 14. 3269-3311
Rua Geraldo Pereira de Barros, 948 - Centro - Lençóis Pauiista
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Fones:14. 3263-1057 ou 3269-7777
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