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A R E I O P O L I S

Caderno 
comemora 
os 48 anos

A edição de hoje do jor
nal O ECO traz caderno 
especial em comemoração 
aos 48 anos de Areiópolis. 
No domingo 11, teve o tra
dicional desfile cívico. Ca
da escola ou entidade que 
participou do desfile teve 
autonomia para desenvol
ver o tema que desejasse 
na avenida. Os alunos do 
ensino infantil apresen
taram alguns dos perso
nagens que compõem o 
universo das crianças. Os 
alunos da escola Mário de 
Barros Aranha escolheram 
como tema a imigração e 
trouxeram curiosidades da 
cultura japonesa, como o 
origami (foto). Já a escola 
José Lourenço Bento repre
sentou a magia e o colori
do do circo. ►► Página E1

Coolidge é apontado entre os 
100 melhores prefeitos do país

Levantamento da Associação Nacional dos Municípios Produtores mede o desenvolvimento e arrecadação de impostos

O prefeito de Macatuba, dadania, conferido aos 100 me- lha é feito por meio de pesqui- e social, principalmente por chegou para Coolidge no final prefeito apontou duas iniciati- 
Coolidge Hercos Júnior, foi in- lhores prefeitos do Brasil. A pre- sa da Associação Nacional dos meio da arrecadação de impos- da semana passada e foi con- vas fundamentais para aumen- 
dicado ao prêmio Certificação miação está marcada para o dia Municípios Produtores e mede tos. Este ano o evento chega à firmada ontem pela assessoria tar a arrecadação nos últimos 
Internacional - Município e Ci- 28 de maio, em Brasília. A esco- o desenvolvimento econômico sua 13® edição. A informação da Anamup. A assessoria do quatro anos. ►► Página A5

OBRAS

Começa
reforma 
do Bregão

O estádio municipal 
Archangelo Brega, o Bre- 
gão, o módulo esportivo 
Zéfiro Orsi, no jardim 
Ubirama e o ginásio do 
Csec vão passar por refor
ma em 2008. Na semana 
passada começou a pin
tura externa do Bregão e 
a reforma da calçada, que 
deve ficar pronto em dez 
dias. Nessa fase, a prefei
tura está investindo R$ 
15 mil. A prefeitura tam
bém iniciou a reforma 
do módulo Zefiro Orsi. 
A praça de esportes terá 
reforma nos vestiários, 
na quadra de futsal, a 
recuperação do gramado 
do campo de futebol, dos 
alambrados dos campos 
e a pintura dos postes de 
iluminação e guias. Já o 
Csec terá troca do telha
do e a estrutura metáli
ca de sustentação será 
pintada. ►► Página A2
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Fanfarra da Apae ensaia para apresentação na abertura

Lençóis Paulista abre 10° 
Circuito de Atletismo

Na qumta-feira 15, a Apae Este ano, Eencóis vai compe- 
de Lençóis Paulista abre o 10" tir com uma delegação de 31 
Circuito Especial de Atletis- atletas, em modalidades como 
mo. A disputa será na pista ao corrida e salto. As atividades 
lado do ginásio de esportes são divididas conforme a ida- 
Tonicão. A etapa começa às de e as necessidades especiais 
9h, com a apresentação das dos competidores. É esperada 
delegações participantes e a a presença de atletas de cida- 
fanfarra da Apae lençoense. des vizinhas. ►► Página A2

P I R A T I N I N G A

Agenda de 
aniversário 
vai até 1° 
de junho

►► Página A6

A M A D O R

Palestra 
derrota 
Santa Luzia 
por 2 a 0

PONTO DE BLOQUEIO A equipe de vôlei de areia masculino da Lwarcel A venceu a representação da 
Lwart A, por 2 a 0. A partida teve as parciais de 18x14 e 18x12. A partida é válida pelos Jois. Na rodada 
do último final de semana também teve partidas de futsal, no ginásio de esportes do Tonicão e de vôlei 

Página A7 de areia feminino, no Espaço Lazer Zilor. ►► Página A6



I N C L U S Ã O

Esporte e integração
Apae de Lençóis Paulista abre o 10° Circuito Especial de Atletismo na quinta-feira 
15; provas acontecem na pista do Ginásio de Esportes Antonio Lorenzetti Filho

Da Redação

Na quinta-feira 15, a 
Apae (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais) 
de Lençóis Paulista abre o 
10° Circuito Especial de 
Atletismo. A disputa será na 
pista Juracy Cassita, ao lado 
do ginásio de esportes do 
Tonicão. A etapa começa às 
9h, com a apresentação das 
delegações participantes e 
a fanfarra da Apae lençoen- 
se. É esperada a presença de 
atletas das cidades vizinhas, 
como Macatuba e Agudos.

Este ano Lençóis vai com
petir com uma delegação de 
31 atletas, nas modalidades 
de corrida, salto em distância 
e arremessos. As atividades 
são divididas conforme a ida
de e as necessidades especiais 
dos competidores.

A Apae de Lençóis Paulista 
já competiu em todos os cir
cuitos promovidos e sempre 
obteve bons resultados. No 
ano passado, a equipe ficou 
em 3° lugar no circuito. Pa
ra a presidente da entidade, 
Elisabeth Ortado Athanásio, 
a competição é muito im
portante para inserir os alu
nos em atividades esportivas 
e competitivas, garantindo 
uma melhor auto-estima.

Flávia Mariana Joaquim, 
21 anos, é uma das atletas 
que compete pela Apae de 
Lençóis Paulista. Segundo a 
professora de Educação Físi
ca Andréa Moretto de Matos, 
Flávia é muito esforçada e

Fanfarra da Apae de Lençóis Paulista ensaia para apresentação no circuito que reúne toda a região

compete na maioria das mo
dalidades. Em oito anos de 
competições, a atleta colecio
na 40 medalhas. "Eu gosto 
muito de competir. No meu 
quarto eu tenho um lugar es
pecial para as minhas meda
lhas", diz Flávia.

Para garantir um bom de
sempenho, os alunos treinam 
numa pista perto da escola. 
Os treinamentos de atletis
mo acontecem três semanas 
antes das competições para

que os alunos não faltem às 
aulas e também possam ter 
tempo para se dedicar a ou
tras modalidades como a na
tação, futsal e basquete. "A 
gente treina para poder me
lhorar a velocidade e o tempo 
da corrida. Os alunos que se 
destacam vão para as compe
tições", explica a professora.

De acordo com Andréia, a 
escola só não tem uma melhor 
colocação porque o número 
de alunos é menor do que o

das outras cidades. "Quando 
a competição é fora da cidade 
eu tenho que selecionar uma 
equipe menor, pois nós va
mos de microônibus". A Apae 
conta com a ajuda da prefei
tura para o transporte e a ali
mentação dos alunos durante 
as competições.

Para a professora, uma 
das equipes mais fortes é da 
cidade de Avaré, que tem alu
nos federados e participa do 
Campeonato Paraolímpico.

ELEIÇÕES 2 0 0 8

Cartório atende 
mais de 600 em  
um a sem ana

Entre os dias 1° e 7 de 
maio, o Cartório Eleitoral 
de Lençóis Paulista reali
zou mais de 600 atendi
mentos. O cartório promo
veu um plantão especial 
para emissão e transferên
cia de títulos para eleito
res de Lençóis Paulista, 
do bairro rural de Alfredo 
Guedes e de Borebi.

Segundo a chefe do Car
tório Eleitoral, Maria Caro- 
lina Dias Alonso, a procura 
foi grande no plantão reali-

zado entre os dias 1° e 3 de 
maio. A iniciativa foi uma 
determinação do TRE (Tri
bunal Regional Eleitoral) 
para atender à demanda 
na reta final do período de 
alistamento, que terminou 
na quarta-feira 7. "Nós tí
nhamos uma expectativa 
bem menor com relação ao 
movimento registrado. Isso 
porque, em dias normais, 
nos registramos de 15 a 20 
atendimentos, em anos elei
torais" afirmou Carolina.

M E I O  A M B I E N T E

Nossa Terra distribui 
mais de 8 mil mudas 
de árvores na Facilpa

A Ong Nossa Terra dis
tribuiu 8.750 mudas de 
árvores durante a 31° Fa- 
cilpa (Feira Agropecuária, 
Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista). O evento 
foi realizado entre os dias 
24 de abril e 5 de maio.

Este é o terceiro ano con
secutivo que a ong distribui 
mudas durante a Facilpa. 
Segundo nota da Nossa Ter
ra à imprensa, passaram pe
lo estande mais de 7,5 mil 
pessoas. Foram atendidos 
18 pequenos proprietários 
rurais de Lençóis Paulista, 
que apresentaram projetos

de recuperação de áreas de 
preservação permanente 
degradadas, mas que não ti
nham condições financeiras 
para implantar o projeto.

O projeto de distribui
ção de mudas durante a Fa- 
cilpa é realizado em parce
ria com a Associação Rural 
de Lençóis Paulista, Dura- 
tex S/A, Escritório Contábil 
Regional, Grupo Lwart, Pre
feitura de Lençóis Paulista, 
Supermercados Santa Cata
rina, Viveiro Camará (Ibaté 
- SP), Viveiro Piraflora (Pa- 
ranapanema - SP) e Viveiro 
Nativas (Lençóis Paulista).

2»acal,Iíoacía I ®
beneficente em prol à Rede de Combate ao Câncer ' lençóispauustasp
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No Bregão, reforma começou na semana passada pela calçada, que está sendo refeita; parte externa também terá pintura

Reforma em campo
Estádio municipal Archangelo Brega, ginásio Cesec e Zefiro Orsi vão passar por 
reforma; melhorias já começaram e previsão é de entrega até o final do ano

Da Redação

O estádio municipal Ar
changelo Brega, o Bregão, 
palco principal das disputas 
do Campeonato Amador vai 
ganhar reforma completa. Na 
semana passada começou a 
pintura externa do estádio e 
a reforma da calçada, que se
rá refeita em toda a extensão. 
Também devem receber me
lhorias o Módulo Esportivo 
Zefiro Orsi, no jardim Ubi- 
rama e o ginásio de esportes 
Archangelo Brega Primo, o 
antigo Csec (Centro Social, 
Esportivo e Cultural).

Segundo o diretor de Es
portes e Recreação, José Len- 
ci Neto, o serviço de pintura 
e reforma da calçada deve fi
car pronto em 10 dias. Além

desses itens, já foi feita a re
forma do alojamento e das 
salas que vão abrigar a Liga 
Lençoense de Futebol Ama
dor e o setor de futebol ama
dor da Diretoria de Esportes. 
Nessa fase, a prefeitura está 
investindo R$ 15 mil.

Segundo Lenci, esta é a 
primeira fase da reforma. 
Nas próximas fases serão 
reformados os vestiários, 
banheiros, a tribuna de im
prensa e autoridades, e as ar
quibancadas. Também serão 
reparadas as instalações elé
tricas e hidráulicas de todas 
as dependências do estádio. 
"Estamos fazendo a reforma 
por etapas, conforme a dispo
nibilidade de recursos, mas 
tudo deve ficar pronto até o 
fim do ano", explica. A pre-

feitura ainda está levantando 
o custo total da reforma.

Além do Bregão, a pre
feitura iniciou nesta semana 
a reforma do Zefiro Orsi. A 
praça de esportes terá refor
ma nos vestiários, na quadra 
de futsal, a recuperação do 
gramado do campo de fu
tebol, dos alambrados dos 
campos e a pintura dos pos
tes de iluminação e guias. 
Esta fase está custando R$ 8 
mil, mas numa segunda fase 
será recuperado também o 
campo de malha do comple
xo esportivo, que deverá cus
tar em torno de R$ 6 mil.

Já o Csec terá troca do te
lhado e a estrutura metálica 
de sustentação será pintada. 
Nessa etapa, o investimento 
será de R$ 115 mil. "Já foi

e m p r e g o

Correios realizam concurso público
Começaram ontem as 

inscrições para concurso 
público dos Correios. Na 
microrregião de Bauru são 
oferecidas vagas nas agên
cias de Agudos, Arealva, 
Avaí, Balbinos, Bauru, Ca- 
brália Paulista, Duartina, 
lacanga, Lucianópolis, Pe
derneiras, Piratininga, Pon-

gaí, Presidente Alves, Regi- 
nópolis e Uru.

As vagas em disputa são 
para carteiro, operador de 
triagem e transbordo. As 
inscrições podem ser feitas 
até o dia 23 de maio, na 
agência de Bauru. A taxa de 
inscrição é de R$ 17. O sa
lário inicial para os cargos,

que exigem ensino médio 
completo, é de R$ 603,66 e 
a jornada de trabalho é de 
44 horas. Os concursados 
também têm direito a auxí
lio alimentação, assistência 
médica e odontológica am- 
bulatorial, extensiva aos de
pendentes legais e plano de 
previdência complementar.

A seleção será feita por 
meio de uma prova objeti
va composta por 20 ques
tões de português e 20 de 
matemática. Os aprovados 
deverão passar por um tes
te de aptidão física. O edi
tal completo está disponí
vel no site www.correios. 
com.br.

NOTAS POLICIAIS

feita a licitação e a obra co
meça nos próximos dias", 
diz o diretor de esportes.

O ginásio foi doado ao 
município em 2005 pela Zi- 
lor. Em 2006, a prefeitura 
trocou todo o piso da qua
dra, que vai receber agora 
nova pintura. O campo de 
bocha do ginásio também 
foram completamente re
modelado no ano passado. 
As duas canchas, que ti
nham piso de areia ganha
ram piso sintético. Também 
foram reformados a estrutu
ra metálica e o telhado, que 
recebeu uma manta asfálti- 
ca para impermeabilização 
e mais conforto térmico. 
Todas as dependências do 
campo de bocha receberam 
nova pintura.

perigosa
Na tarde do domingo 

11, um adolescente de 16 
anos foi repreendido pela 
Polícia Militar por empi
nar uma moto. Ele estava 
na rua Carajás, próximo 
ao recinto da Facilpa. Se
gundo a polícia, ao avistar 
a viatura o adolescente 
tentou fugir, mas perdeu 
o controle da motocicleta. 
O adolescente foi autuado 
por direção perigosa e a 
moto foi apreendida.

agressão
Na quinta-feira 9, uma 

mulher de 37 anos foi agre
dida por seu parceiro no 
Núcleo Júlio Ferrari. A víti
ma sofreu um corte na testa 
e levou quatro pontos. Em 
depoimento, a filha do ca
sal disse que seu pai estava 
alcoolizado quando chegou 
em casa e começou a bater 
nela e na mãe. A polícia re
gistrou a ocorrência como 
agressão dolosa.

furto
Uma loja no centro da 

cidade foi arrombada na 
madrugada do domingo 11. 
Os proprietários ouviram o 
som do alarme e chamaram 
a polícia. A porta de vidro 
da loja foi quebrada e vá
rias peças de roupas foram 
furtadas.

latid o s
Os latidos de um cão

frustraram uma tentativa 
de furto, na madrugada 
do domingo 11. Ladrões 
invadiram uma residência 
no jardim Nova Lençóis e 
tentaram furtar a bateria de 
seu caminhão Ford F350. 
O proprietário da casa ou
viu o barulho do animal e 
acionou a Polícia Militar, 
que realizou patrulha e lo
calizou dois suspeitos.

b r ig a
Uma mulher de 21 anos 

chamou a polícia no sába
do 10 para denunciar uma 
agressão do marido. O ma
rido, de 59 anos, desmentiu 
a versão da esposa e diz que 
foi ela quem o agrediu, in
clusive com uma faca. O ca
so foi registrado no centro 
de Lençóis Paulista.

MOCHILA
Uma suposta tentativa 

de furto foi frustrada pela 
Polícia Militar, ontem, na 
rua 25 de Janeiro, em Len
çóis Paulista. A polícia re
cebeu a denúncia de uma 
movimentação estranha e 
deslocou uma uma viatura 
para o local. Dois rapazes 
acabaram detidos. Um car
regava uma mochila conten
do ferramentas que podem 
ser usadas para realizar ar- 
rombamentos. O outro sus
peito estava dentro de um 
carro estacionado. Depois 
de prestarem depoimento, 
ambos foram liberados.

Na co m p í^  
Ue Semi novos
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E D I T O R I A L C H A R G E

Um espetáculo à parte
As Apaes (Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcio
nais) de Lençóis Paulista e de 
toda a região têm dado um 
show à parte quando são con
vidadas a mostrar seu trabalho 
em público. Foi assim no des
file de aniversário de Lençóis 
Paulista, com a fanfarra, e em 
Areiópolis, no domingo 11. 
São performances que emocio
nam e que ensinam ao mesmo 
tempo. Para a quinta-feira 15, 
as Apaes prometem um novo 
show de comprometimento e 
força de vontade: na abertura 
do 10° Circuito de Atletismo 
Especial, que acontece na pis
ta de atletismo do Tonicão, a 
partir das 9h.

Convidar as Apaes para par
ticipar de eventos públicos e 
promover atividades específicas 
para as entidades tem sido uma 
das formas encontradas de exer
cer a tão falada 'inclusão social' 
das pessoas portadoras de defici
ências ou de necessidades espe
ciais, embora o termo 'inclusão' 
abranja um significado maior. 
Diz respeito a direitos básicos, 
como saúde, educação e lazer,

que ainda não são garantia de 
toda a população. A luta é anti
ga e os avanços, aos poucos vão 
aparecendo. Hoje, o deficiente 
tem direitos assegurados em um 
estatuto próprio. Mas ainda há 
muito a ser conquistado.

Quanto ao Circuito de Atle
tismo Especial, a Educação Físi
ca acaba sendo um grande alia
do na adaptação e socialização. 
A participação de crianças e jo
vens em atividades físicas ade
quadas às suas possibilidades, 
ajuda na valorização pessoal 
e possibilita uma integração 
maior, ao mesmo tempo auxi
lia o portador de deficiência na 
compreensão de suas limita
ções e capacidades e incentiva 
a superar esses limites.

Os alunos das Apaes me
recem muito mais do que 
participar do que competi
ções esportivas ou artísticas. 
Merecem, sobretudo, o res
peito e a admiração da so
ciedade, e o reconhecimen
to de que são especiais não 
porque sejam diferentes, 
mas porque são capazes de 
realizar coisas fantásticas.

A R T I G O

Mãe é mãe
Fernanda Benedetti

Não adianta, mãe é mãe. 
É ela quem briga para nos 
defender, ela que nos socorre 
quando mais precisamos, é ela 
que consegue dar um puxão 
de orelha e ao mesmo tem
po nos agradar, é ela que nos 
mima até depois de grandes, 
fazendo nosso prato preferido 
no almoço de domingo.

Domingo à noite, assistin
do à entrevista no Fantástico 
de Ana Carolina Oliveira, mãe 
da menina Isabella Nardoni, 
que foi assassinada no dia 29 
de março, confesso que chorei 
muito. Ao ouvir as palavras 
dela sobre a ausência da filha 
e o primeiro dia das mães sem 
a menina fiquei tentando ima
ginar a dor e a saudade que ela 
está sentindo. Não sou mãe 
para entender esse sentimen
to, mas já perdi meus avós, 
que ao longo de muitos anos 
foram como pais para mim. 
Então, posso dizer que conhe
ço a dor da saudade.

Durante a entrevista emo
cionante e inconformada com 
a crueldade com que assassi
naram sua pequena Isabella, 
fique ali pensando o quanto 
deve ser triste você acordar lo
go pela manhã e não ver seu 
filho dormindo, sair para tra
balhar e não ter mais aquele 
abraço te esperando em sua 
casa. Aquele sorriso, aquele 
choro, aquelas brincadeiras, 
aquelas brigas passageiras, 
momentos que ficarão eterna
mente em nossa memória.

Fiquei imaginando como 
foi o dia das mães para aque
las que perderam seus filhos. 
Principalmente aquelas que 
tinham um único filho.

O laço maternal é muito 
forte. É a mãe que nos carrega 
por nove meses em sua bar
riga, que cuida de nós antes 
mesmo de virmos ao mundo. 
Que nos alimenta, que dedi
ca o seu tempo nos primei

ros meses de nossa vida e ao 
longo dos anos se desdobra 
em mil para nos dar tudo do 
bom e do melhor, sempre es
colhendo o melhor caminho 
para nos proteger das coisas 
ruins da vida. É ela que nos 
carrega no colo por horas e 
horas, quando choramos de
sesperados e, além de tudo, 
tem que descobrir o porquê 
do nosso choro.

Existem também as mães 
adotivas, que lutam para ter 
filhos de coração, e aque
las que a gente adota com o 
passar do tempo. A avó que 
cria seus netos como se fos
sem seus próprios filhos. Os 
pais que acabam se tornando 
mães, suprindo a figura m a
terna na vida do seu filho e 
a missão de educá-lo sozi
nho. A tia, que por um mo
tivo ou outro, não pode ser 
mãe e acaba carregando seus 
sobrinhos como fossem seus 
filhos. Enfim, existem vários 
tipos de mães, mas todas elas 
com uma única graça: a de 
ser abençoada por Deus.

Estou um pouco atrasada 
na homenagem, mas nunca 
é tarde para deixar meus sen
timentos para todas as mães 
que se sentiram sozinhas. Que 
longe ou perto, elas tenham a 
certeza que cumpriram ou es
tão cumprindo sua missão de 
educar e criar seus filhos, e que 
sempre serão mães. Mamães 
que um dia deram carinho, 
atenção, cuidaram e criaram 
seu filho da melhor maneira, 
para que um dia ele reconheça 
o seu valor.

Por isso que digo que mãe 
é mãe e ninguém substitui o 
amor que elas nos passam. 
Então não tenha vergonha de 
dizer a sua mãe que a ama e o 
quanto você é grato por tudo 
que ela lhe ensinou. Eu já falei 
para minha.

Fernanda Benedetti é
estudante de jornalismo
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P O V O

Terceira Coluna
AUMENTO

A Câmara de Lençóis vo
taria na noite de ontem, em 
regime de urgência, um pro
jeto de lei que arrepia o ci
dadão pagador de impostos 
e sempre desgasta a imagem 
do político. Os vereadores 
tinham na pauta o reajuste 
nos próprios salários e dos 
funcionários do legislativo, 
assunto sempre espinhoso 
para quem vive de pedir vo
tos. O índice é de 5,5%.

bem  m a l  e n te n d id o
Na verdade, o aumento 

já foi concedido no início 
do ano, como manda a lei. 
O projeto de ontem era pa
ra atender a uma determi
nação do Tribunal de Con
tas do Estado. Neste ano, o 
TCE recomendou que o au
mento seja votado em pro
jeto de lei. A Mesa da Câ
mara havia dado o próprio 
aumento salarial por meio 
de projeto de resolução.

f o m in h a ?
A derrapada burocráti

ca não teria conseqüência 
maior, não fosse uma indi
gesta emenda feita pelo vere
ador Gumercindo Ticianelli 
Júnior (DEM). O vereador 
democrata impingiu uma 
emenda em que o índice de 
correção salta dos 5,5% ori
ginais para 15%.

SAIA JUSTA
A emenda de Ticianelli 

Júnior apertou sem abraçar 
uma ala dos vereadores. Foi 
um diz-que-diz-que danado 
nos bastidores da Câmara, 
desde que a emenda foi ane
xada ao projeto de lei. Uns 
vereadores argumentaram 
que o reajuste era acintoso. 
Outros alegavam que a pro
posta seria ilegal. Mas, o que 
houve mesmo foi um clima 
de constrangimento.

ApOSTA
A voz corrente nos bas

tidores do Legislativo len- 
çoense era de que Ticianelli 
Júnior retiraria a emenda 
antes de o projeto subir à 
votação no plenário. Sem 
esse recuo estratégico, o 
democrata estaria fadado a 
uma derrota. Era o que ga
rantiam as vozes contrárias 
à emenda.

NOVOS VOTOS
No feriadão prolonga

do pelo dia do trabalho, o 
Cartório Eleitoral de Lençóis 
realizou plantão para trans
ferência e emissão de títulos. 
Das 631 pessoas que com
pareceram ao cartório -  que 
vale lembrar, também aten
de a vizinha Borebi -  40 são 
integrantes do assentamento 
do MST (Movimento dos 
Sem-Terra) no município. 
Eles solicitaram a transferên
cia de seus títulos eleitorais 
para a cidade de Borebi.

DIREITO
A lei permite aos assenta

dos participarem do proces
so eleitoral mediante a apre
sentação da documentação 
correta. "Uma vez que eles 
estão assentados, o Incra 
fornece uma declaração de 
cessão de terra e eles podem 
solicitar a transferência co
mo qualquer outro eleitor", 
explica Maria Carolina Dias 
Alonso, chefe do Cartório 
Eleitoral em Lençóis Pau
lista. Para os candidatos de 
Areiópolis, são mais 40 vo
tos para serem disputados.

ARRANHA GATO
Uma discussão áspera 

marcou a sessão da Câma
ra de Agudos ontem, 12. O 
vereador Aparecido Dan
tas (PPS) e o assessor par
lamentar Elias Ferreira de 
Barros, o Picolé, se estra
nharam em público.

CULPADO
O motivo da briga foi um 

projeto do vereador pepes- 
sista. Dantas quer autorizar e 
apressar o prefeito José Car
los Octaviani (PMDB) a doar 
um ônibus à Sati (Sociedade 
Agudense da Terceira Idade). 
Proposto o projeto há duas 
semanas, o assessor não te- 
ria apresentado o documen
to para que fosse incluído na 
pauta de votação.

POR q u ê?
O autor se estressou com 

o que entendeu ser um des
caso com sua iniciativa. Bar- 
ros não teria levado o pro
jeto para a mesa porque o 
prefeito Octaviani estava na 
Câmara. O assessor avaliara 
que Octaviani poderia ficar 
bravo com a estratégia.

desabafo
Claro, o vereador do PPS 

não aceitou a justificativa 
do assessor passivamente e 
achou um absurdo que tal 
fato viesse a ocorrer. A tenta
tiva de remediar o problema 
o irritou ainda mais.

PONTO final
"Essa é boa. Só porque 

o prefeito estava presente, 
o meu projeto não pôde 
entrar para ser votado. E se 
fosse um requerimento pe
dindo a cassação do prefei
to? Acho que não teria nem 
sessão", provocou Dantas. 
Picolé nem quis comentar o 
incidente.

MAMÃE QUERIDA
Na abertura do desfile 

cívico em comemoração 
aos 48 anos de Areiópo- 
lis, realizado no domingo 
11, o prefeito José Pio de 
Oliveira (PT), o Peixeiro, 
desmanchou-se em elogios 
para as mães. Além disso, 
Peixeiro distribuiu rosas e 
frases com dizeres como 
'mãe é aquela que dá a luz 
e sofre por seus filhos'. Só 
depois focou-se desfile.

ATRASO
Por falar em desfile, co

mo é de praxe, o evento em 
Areiópolis atrasou cerca de 
duas horas este ano. Estava 
marcado para as 8h, mas só 
começou por volta das 10h. 
Com tanto atraso, o jeito foi 
encurtar o discurso.

PRESTÍGIO
Peixeiro dividiu o pa

lanque com poucos convi
dados. Apenas os vereado
res Alírio dos Santos, Luiz 
Antonio Pedroso e Julisar 
Lopes Paes subiram no pa
lanque quando o desfile 
começou. Nenhum depu
tado compareceu ou m an
dou representante.

PRESENTÃO
O presente para os servi

dores públicos areiopolen- 
ses foi dado ontem. Como 
o aniversário da cidade este 
ano caiu num sábado -  mais 
especificamente no dia 3 
de maio -  Peixeiro resolveu 
guardar o feriado ontem. Por 
isso, repartições públicas e 
escolas não funcionaram.

______ ^
GRUPO GERAÇÀO SAÜíi) ■ - AREIÓPOLIS

" s a ú d e  é  a l g o  q u e  f a í  você acha r

QUE AGORA É A MELHOR ÉPOCA DA VIDA*

"Eu achei muito bonito 
o desfile cívico de Areió
polis. O desfile foi muito 
emocionante. É algo que 
o prefeito faz para mexer 
com a gente, deixar a 
gente emocionada"

Claudinéia Pereira 
Santos, colhedora de 

laranja

"O desfile cívico de Arei- 
ópolis foi ótimo. Bem 
melhor que no ano pas
sado. Estava tudo muito 
bonito"

Silmara Cecília Cardoso,
auxiliar de serviços gerais

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores 
e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal

Além dos passistas, outro personagem chamou atenção no desfile cívico em comemoração aos 48 anos 
de Areiópolis, no domingo 11. Um cachorrinho se acomodou no meio da avenida e lá ficou por um bom 
tempo. Para não pisotear o animal, os passistas tiveram que desviar.

"Achei o desfile cívico 
muito bom. Estava muito 
bonito tudo. Adorei. Arei- 
ópolis está de parabéns" 

Andréia Cristina 
Carvalho Lima, agente de 

produção.

f r a s e

"Estamos em 
local privi
legiado, no 
coração do 
Estado de São 
Paulo, e o 
nosso distrito 
industrial fi
ca ao lado de 
uma rodovia 
de grande mo
vimento que 
liga o interior 
a capital"
José Pio de Oliveira, o Peixeiro, 

prefeito de Areiópolis, sobre a 
chegada de novas empresas ao 

município

P ARA PENSAR

"Toda constru
ção é feita de 
destroços e na
da é novo neste 
mundo a não 
ser as formas"

M. Schwab

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


M A C A T U B A

Preferência nacional
Coolidge é indicado a prêmio que reconhece políticas sociais e econômicas; 
entrega está marcada para o dia 28 de maio, no auditório do Senado Federal

.V - f--
Coolidge Hercos Júnior é um dos 100 prefeitos indicados ao prêmio Certificação Internacional - Município e Cidadania

Kátia Sartori

O prefeito de Macatu- 
ba, Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB), anda rindo à toa. 
Depois de receber o selo de 
prefeito Empreendedor, do 
Sebrae (Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas), Coolidge deve 
viajar para Brasília no final 
do mês, onde participa de 
outra premiação. Ele é um 
dos indicados à Certificação 
Internacional - Município e 
Cidadania, na categoria 100 
Melhores Prefeitos das Amé
ricas. O prêmio será entregue 
no dia 28 de maio, no audi
tório do Senado Federal, em

cerimônia que deve contar 
até com a presença do pre
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT).

A pesquisa que mede o 
desempenho dos prefeitos 
indicados ao prêmio é reali
zada pela Anamup (Associa
ção Nacional dos Municípios 
Produtores), entidade que re
presenta o segmento produ
tivo brasileiro. Para escolher 
os 100 municípios que mais 
cresceram, foram utilizadas 
ferramentas como a arreca
dação de impostos, como 
ISSQN (Imposto sobre Servi
ços de Qualquer Natureza) e 
ICMS (Imposto sobre Circu
lação de Mercadorias e Servi

ços). O objetivo do prêmio é 
reconhecer instituições pú
blicas comprometidas com 
as questões sociais, políticas, 
econômicas e qualidade de 
vida. Este ano o evento chega 
à sua 13® edição.

Coolidge informou que a 
notícia chegou de surpresa, 
no final da tarde da sexta- 
feira 9, por meio de um tele
grama. "Fico satisfeito. É si
nal de que a cidade está bem, 
de que as empresas que aqui 
chegaram estão se desenvol
vendo bem", destaca.

Segundo a assessoria do 
prefeito, dois fatores foram 
fundamentais para aumen
tar a arrecadação de ISSQN.

D E N GU E

Arrastão de limpeza segue 
até o final de semana

Começou ontem e vai até 
a sexta-feira 16 o arrastão de 
limpeza em Macatuba. Esta 
é a segunda etapa da cam
panha que tem como objeti
vo prevenir o município da 
proliferação do mosquito da 
dengue, o Aedes aegypt. A or
dem é recolher materiais que 
possam acumular água em re
sidências e terrenos baldios.

Participam do arrastão os

agentes do PSF (Programa 
Saúde da Família), os cata- 
dores do Projeto 'Lixo Rico' 
e a equipe da Vigilância Sa
nitária e de Controle de Ve
tores. Para facilitar o traba
lho, 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 cola
bore com os funcionários da

prefeitura permitindo que 
entrem nas casas.

c o n sc iên c ia  n a  
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 
para manter o Aedes aegypt 
bem longe de casa.

CRONOGRAMA 
DO ARRASTÃO

HOJE
Núcleo João Leme do 
Prado, jardim Europa e 
vila Santa Rita

AMANHÃ
Jardim Capri, chácaras, 
jardim Azevedo e Bela 
Vista

q u in t a -fe ir a  15
Jardim Veneza e 
Panorama

s e x t a -fe ir a  16
Centro, Zé Macatuba e 
Distrito Industrial

Em 2004, a arrecadação com 
o tributo foi de R$ 140 mil. 
Para este ano, a previsão é 
de R$ 800 mil -  aumento de 
quase 500%.

O chefe de Gabinete de 
Coolidge, José Aurélio Pas- 
choal (PSDB), destaca duas 
medidas que auxiliaram no 
aumento de arrecadação. 
Primeiro, a administração 
fez valer lei aprovada em 
2003, que diz que as empre
sas tomadoras de serviço de
vem recolher seus impostos 
nos municípios onde atu
am. Depois, em 2006, com 
a criação do ISSQN eletrôni
co, que dificultou a sonega
ção de impostos.

Junção Tipo 
e Ézio vai dar 
TrapÉzio!

Nego! Acabou a 
DicilpalAgora é quebradei
ra geral. E o pessoal fez a 
maior queima de fogos para 
comemorar o dia das mães, 
só que em frente aos estabe
lecimentos bancários! Eles 
homenagearam os gerentes. 
Alguns são para eles umas 
verdadeiras mães!

Em Lençóis tem o Pepô 
e, em Agudos, tem o So
bral. Eles sãos as mães da 
Caixa, vem pra Caixa você 
também! Eu vou acabar 
vendendo a minha parte na 
Nossa Caixa para pagar dí
vidas! Ai Pepôupe.

Hein? O Varise indicou 
o nome de seu sucessor! É 
a secretária da Educação, a 
Beldukção! Agora só falta 
escolher o vice e pode ser o 
vereador ManEcozinho! Aí 
seria vote em Belzinho! Bel e 
Manezinho! Se ela fosse vice 
do Dingo seria Dingobel!!

Ah, dizem que o Tipóia 
vai escolher como vice o 
ex-prefeito Ézio Sacola! Vai 
ser então o Tipézio! Ou Tra
pézio! E o lema da campa
nha: "A última aposentado
ria". Parece nome de filme! 
Ahhuhauhua! Terá que passar 
por perícia. Ah vai virar circo, 
todos na corda bamba!

E o emPalamede foi à 
TV Prevê e levou 10 bolão 
mix para a dieta do Samuel 
Gordinho meteu o Ferro! 
Parecia que estava passan
do o filme "Guerra nas Es
trelas"! Eles pareciam o Java 
e o mestre Yoda! E o emPa- 
lamede quer Facilpa gratui
ta no ano que vem e disse 
que, se eleito, vai botar um 
teleférico em Lençóis, que 
segundo ele, ligará o bairro 
Caju à vila Cruzeiro! Aí que 
o ferro vai entrar mesmo!

Disseram que o lema de 
um candidato a vereador 
em Lençóis será "Vamos re- 
cauchutar e consertar essa 
Câmara de ar, votando no 
Borracheiro!" O inseticida

contra o ataque de Formi- 
gão no Primavera! Ahaaa- 
rarara!!

Óia o Tipóia dando 
florzinha no dia das mães! 
Faltou ele chamar o Ardeli 
para fazer uma loucura de 
amor! Ou uma telemassa- 
gem e por o Jessé cabecinha 
de manga espada para can
tar a música O Veleiro!

Makatube! Zézo Gino 
quer chamuscar o Colide 
com seu maçarico! Será 
que a ferramenta dele não 
irá negar fogo? E a musi- 
quinha: "Se o Zézo Gino 
ta querendo sair a prefeito, 
então vá Gino, vá Gino! 
Ahauhauahaua! Boréba! 
Sem-terra irão votar na elei
ção. Dizem que tentarão 
eleger um vereador! Seria o 
Trairinha da Câmara! O Va
ca que entrou numa Frias!

Em Piratininga o Zé das 
Graças, o Zé Gordinho, tá 
nas graças do povão! San- 
dro óia as bolas! Cuidem 
para que não chutem suas 
bolas! E viva o Tio Pedroso, 
que se saísse de candidato 
levaria com certeza!

Agunistão, a ilha carlibã 
do centro-oeste paulista! 
Aonde tudo pode! O lugar 
que tem o maior sanitário 
ao ar livre do mundo! A 
sede do Comtur exala um 
odor na segunda-feira que 
parece gás tóxico! O pesso
al do fumacê e do cheira- 
cheira não dá trégua!

Vixi, o prefeito Ozéda- 
muladen está com o pro
motor em seu encalço! 
Também ele vive querendo 
aumentar a milícia carlebã 
contratando irregularmen
te! E o corredor X acabou 
com o carro da Câmara! 
Deu PT!!

Nego vou embora, que 
o Nono voltou com aquele 
lanchão delicioso!Viva o Dr. 
Durva e a creolina que é bom 
para tudo! E a Paulistinha 
que veste o Língua Preta!

M O D E L O A N O C O R O P C I O N A I S M O D E L O A N O C O R O P C I O N A I S

CORSA CLASSIC LIFE 
MONZASL EFI 
ASTRA SEDAN 

MERIVA JOY 
MERIVA JOY 
OMEGACD 

S-10 2.2 DUPLA 
ASTRA SEDAN CONFORT 

GOL 1.0
GOL 16V POWER 

GOL HIGHWAY 
GOL 1.0 

GOL 16V 
FOX 1.0 
FOX 1.0

FAZEMOS TROCA 
COM TROCO

2005
1993
2003
2007
2007
2003
1997
2005
2006 
2002 
2002 
2006 
2000 
2005 
2007

BRANCA
CINZA
AZUL
PRATA
PRATA
CINZA
PRATA
CINZA
PRETO
PRATA
PRATA

BRANCO
BRANCO

CINZA
PRETO

FLEX
FLEX

COMPLETO
DIREÇÃO-AR-TRAVA

TRAVA-ALARME
COMPLETO

FIESTA
FIESTA

ESCORT GL 1.6 
ESCORT 1.6 GL 
UNO MILLE EP 
UNO MILLE EP 

SIENAFIRE FLEX 
PALIO WEEKEND 

PALIO WEEKEND ELX 
PALIO WEEKEND 6MARC. 

PALIO ELX FLEX 
PICASSO EX 

CIVIC LX
NXR 150 BROS ES 

C100 BIZ 
M.BENZ 1113

2000
1995
1998
1996
1996
1997 
2008 
2000 
2002
1999 
2004 
2001
1998 
2008 
2004 
1978

BRANCO
VERDE

BRANCO
PRATA

VERMELHA
CINZA
PRATA

BRANCA
CINZA

VERDE
PRATA
PRATA
PRATA

AMARELA
AZUL
AZUL

FINANCIAMOS CARROS ATE 
100% EA  PRIMEIRA 

PARCELA PARA 60 DIAS

CARROS ACIM^DO ANO 1993 
FAZEMOS ATE 48 MESES

COMPLETO

COMPLETA-AR

REFJNANCIAMOS SEU 
PROPRIO VEICULO A 

PARTIR DO ANO 1994

FINANCIAMOS „ 
KOMBI-VANS E CAMINHAO

F o n e s : 3 2 6 4 - 3 9 6 8  e  3 2 6 4 - 3 0 3 3

Av. Papa João Paulo II (ao lado do Auto Posto Leão) - Lençóis Paulista



Fernanda Benedetti

Praça do Turista, no centro de Piratininga, vai sediar atividades de aniversário da cidade, que vão até o dia primeiro de junho

Cidade
em festa
Piratininga comemora aniversário com 
programação que vai até 1° de junho; 
calendário tem eventos esportivos, shows, 
feira de artesanato e concurso de beleza

Sandro Alponte

A festa pelos 113 anos de Pi
ratininga já começou. A progra
mação teve início no sábado 10, 
com apresentação da Academia 
Step, e vai até o dia 1° de junho. 
O calendário tem eventos espor
tivos, shows, feira de artesanato 
e até concurso de beleza.

Piratininga tem duas co
memorações no ano. O dia 18 
de maio marca a fundação do 
Patrimônio de Santa Cruz dos 
Inocentes, ocorrida em 1895. É 
nessa data que se concentram 
os festejos. No dia 17 de dezem
bro é comemorada a emancipa
ção político-administrativa.

A prefeita Silvia Mendes 
Soares (PV) agendou várias 
atividades para o mês de maio. 
A programação está a cargo de 
César Augusto Capossoli, o 
Guto, coordenador de Espor
tes, Lazer e Turismo.

Na sexta-feira 16 tem a fi
nal do Campeonato Veterano, 
às 19h, no estádio municipal 
Dr. José Carlos Soares. No sá
bado 17 tem as finais do Cam
peonato de Futsal, a partir das 
19h30, no ginásio municipal 
José Cocito. Na disputa do 
terceiro lugar enfrentam-se 
Cruzeiro e Arsenal. E a grande 
final é entre Porto e X.F.S.

Ainda dentro da programa
ção esportiva, no domingo 18, 
tem corrida pedestre aberta para 
todas as categorias. A largada é 
em frente ao fórum, às 9h. Tam
bém no domingo 18, às 9h, tem 
o Torneio Rural de Futebol, no 
distrito Brasília Paulista. Oito 
equipes participam da disputa.

A programação segue no dia 
21 de maio, com show de Alys- 
son & Anderson, na praça do 
Turista, às 21h. Nos dias 24 e 25 
será montado um parque para

PROGRAMAÇÃO

16 DE m a io
19h -  Final do Campeonato 
Veterano no estádio Dr. José 
Carlos Soares

17 DE m a io
19h30 -  Final do Campeonato de 
Futsal no ginásio José Cocito

18 DE m a io
9h -  Corrida de pedestres com 
saída em frente ao fórum 
9h -  Torneio Rural de Futebol em 
Brasília Paulista

21 DE m a io
21h -  show com Alysson & 
Anderson, na praça do Turista

24 E 25 DE MAIO
10h -  Parque montado na praça 
do Turista

25 DE m a io
10h - 3̂  Feira de Artes e 
Artesanato na praça do Turista

28 DE m a io
9h -  Agenda do dia do desafio na 
praça do Turista

31 DE m a io
20h -  DJ na praça do Turista

1° DE JUNHO
20h -  Concurso Garota Piratininga 
2008, no Piratininga Tênis Clube

a garotada com até oito anos 
de idade. O acesso é de graça. 
Também haverá distribuição de 
pipoca e algodão doce.

No dia 25 de maio tem a 
3® Feira de Artes e Artesanatos, 
com a participação de aproxi
madamente 50 expositores de 
Piratininga e região. No dia 
28, a população será mobili
zada a participar do Challenge 
Day, o dia do desafio.

No dia 1° de junho, encer
rando a programação tem o 
concurso Garota Piratininga. 
As inscrições podem ser feitas 
na Academia Step.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, 
o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Pú
blico abaixo identificado para o preenchimento de 10 (dez) vagas, na 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não compare- 
cimento no dia, horário e local estabelecidos pela presente convocação 
implicará na perda de vaga conforme preceitua a lei.
Edital: 03/2006 
Cargo: Monitor de Creche
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista
Data : 14 de maio de 2008 
Horário:10:00 horas

01 -  Talita Raini dos Santos
02 -  Karla Danielle Moraes
03 -  Tatiana Prandini
04 -  Patricia Daniela Bacelar
05 -  Izabela Mara Grana
06 -  Jose Leandro Rodrigues
07 -  Flavia Henrique de Oliveira
08 -  Cicera Aparecida dos Santos de Assis
09 -  Patricia Aparecida da Silva Souza
10 -  Elisangela Pereira dos Santos

Lençóis Paulista, 12 de maio de 2.008.-

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, 
o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Pú
blico abaixo identificado para o preenchimento de 03 (três) vagas, na 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não compare- 
cimento no dia, horário e local estabelecidos pela presente convocação 
implicará na perda de vaga conforme preceitua a lei.
Edital n.° : 001/2008 
Cargo: Agente Administrativo
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista
Data : 14 de maio de 2008 
Horário: 14:00 horas

01 -  Tales Luan Valvassori
02 -  Jéssica Leonice Babine Prado
03 -  Paulo Ricardo Vanni de Bortoli

Lençóis Paulista, 12 de maio de 2.008.-

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, 
o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Pú
blico abaixo identificado para o preenchimento de 06 (seis) vagas, na 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não compare- 
cimento no dia, horário e local estabelecidos pela presente convocação 
implicará na perda de vaga conforme preceitua a lei.
Edital n.° : 001/2008
Cargo: Agente da Conservação e Limpeza
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista
Data : 14 de abril de 2008 
Horário: 10:00 horas

01 -  Valdete Ribeiro Correa
02 -  Maria Elena Valerio Lopes
03 -  Gilson Paulino
04 -  Elaine Nazareth do Carmo
05 -  Regina Celia Silva
06 -  Franciele dos Santos Lima

Lençóis Paulista, 12 de maio de 2.008.-

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 13 de Maio de 2008. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 308,86.

DIREITO DE RESPO STA

PROMOTOR DE AGUDOS 
DIZ QUE OCTAVIANI NÃO 

FOI CONDENADO
Em referência a matéria jornalística publicada no dia 

10 de maio de 2008, intitulada “De novo!”, venho infor
mar a este Jornal que ela contém informações inverídi- 
cas, jamais ditas por este Promotor de Justiça.

Este Promotor não disse, como constou na notícia, 
em momento algum, que o Prefeito de Agudos havia sido 
“condenado em primeira instância” a pagar qualquer tipo 
de multa.

Esse fato não aconteceu.
A reportagem causou estranheza a esta Autoridade, 

na medida em que apenas foi informado a um jornalista, 
que procurou a Promotoria de Justiça em dia de atendi
mento ao público da Comarca, que existe uma nova co
municação de supostas irregularidades feita pelo Tribu
nal de Contas contra o atual Prefeito de Agudos, a qual 
está sob investigação.

Foi só.
Existe, é verdade, uma ação em trâmite apontando 

irregularidades na contratação de funcionários pela Pre
feitura nos anos de 2001 e 2002, mas esta ainda não 
obteve sentença, condenatória ou absolutória.

A nova comunicação do Tribunal de Contas, que está 
sob análise, retrata fatos similares ocorridas em 2004.

Assim, é a presente para solicitar a este meio jor
nalístico que corrija imediatamente a notícia veiculada 
de forma errônea, em espaço de tamanho e destaque 
idêntico ao outrora noticiado, pois, repito, este Promotor 
jamais disse que o Prefeito de Agudos havia sido conde
nado em primeira Instância, obviamente porque isso não 
aconteceu.

NEANDER ANTÔNIO SANCHES 
Promotor de Justiça de Agudos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA

SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO TERMO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO 30-2008

PROC: 60-2008 - EDITAL: 37-2008 - ÓRGÃO: Prefeitura M. Macatuba - OBJETO: aquisição de 2.020 

kits de uniforme escolar, contendo camiseta, bermuda, blusa e calça, destinados aos alunos da rede 

municipal de ensino, para entrega única no prazo máximo de 20 dias após a aprovação dos protótipos. 

A Pref. de Macatuba torna público que o Prefeito Municipal homologou o processo em referência, adju

dicando o objeto da licitação em favor de MARIA DA LUZ FELIPE ROUPAS M E , pelo valor de R$ 

25,70 / kit, totalizando R$ 51.914,00. Fica, pois, autorizada a entrega dentro do prazo de 20 dias após 

aprovação dos protótipos.

Macatuba, 12 de maio de 2008.

COOLIDGE HERCOS JÚNIOR -  Prefeito Municipal

IPREMAC -  INSTITUTO DE PREVIDÊN
CIA MUNICIPAL DE MACATUBA 

Processo: n° 03/08.
Beneficiário: João Abel Filho.
Ato: Aposentadoria Compulsória.
Início do benefício: 26 de abril de 2.008. 
Amparo legal: Capítulo VI -  Seção IV, art. 18, 
da Lei Municipal n° 1.908 de 26/09/2000, com 
alterações introduzidas por legislações posterio
res e tendo como base de cálculo o art 1° da Lei 
F e d e ^  n° 10.887 de 18/06/2004.
Data: 06 de maio de 2.008.
Edmilson Martins - Diretor Presidente.

IPREMAC -  INSTITUTO DE PREVIDÊN
CIA MUNICIPAL DE MACATUBA 

Processo: n° 04/08.

Beneficiária: Irene da Silva Martins.
Ato: Aposentadoria por Tempo de Contribuição. 
Início do benefício: 06 de maio de 2.008. 
Amparo Legal: Art. 45-C da Lei Municipal n° 

1.908 de 26/09/2000, com alterações introduzi
das por legislações posteriores.
Data: 12 de maio de 2.008.
Edmilson Martins - Diretor Presidente.

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  AVISO DE 

LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 
33-2008 - PROCESSO: 69-2008 - OBJETO: 
Aquisição de Materiais de Limpeza destinados 
a diversos departamentos, de acordo com as 

especificações mínimas descritas no edital, en
trega única em 15 dias. ENTREGA E ABER
TURA DOS ENVELOPES: 28/05/2008 às 
08:30 hs. O edital, na íntegra, poderá ser lido e 

obtido no Setor de Licitações, na Rua 9 de Ju
lho, 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, 12 de maio de 2008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR - Prefeito 
Municipal

Nome:
Cidade:
Texto do classificado:

grátis!
RG:
Fone:

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

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

Veículos
Imóveis
Novos/Usados

Empregos
Serviços
Diversos

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

http://www.macatuba
mailto:pregao@macatuba.sp.gov.br


A M A D O R

Com o pé direito
Palestra estréia com vitória na Copa Lençóis de Futebol Amador; equipe bateu a 
Santa Luzia por 2 a 0, na manhã de domingo 11, no estádio Archangelo Brega

Da redação

A equipe Palestra, do técni
co Joel Romualdo, estreou com 
o pé direito na Copa Lençóis 
de Futebol Amador ao vencer 
na manhã de domingo 11, no 
estádio municipal Archangelo 
Brega, o Bregão, a agremiação 
Santa Luzia pelo placar de 2 a 
0. As duas equipes vão se en
frentar novamente e o empate 
dá a classificação ao Palestra. 
O local e horário do jogo ain
da não foi anunciado pela liga 
que organiza a competição.

Na primeira etapa, as duas 
equipes proporcionaram um 
jogo truncado e ambas tiveram 
chances de concluir as jogadas 
em gols. O Palestra criou mais 
oportunidades e levou mais 
perigo ao gol de Lucas, goleiro 
da Santa Luzia. Em uma delas, 
aos 34 minutos, o atacante Fe
lipe Braz, do Palestra, abriu o 
placar. O primeiro tempo ter
minou com o Palestra em van
tagem no marcador.

No segundo tempo, Pales
tra e Santa Luzia fizeram um 
jogo emocionante com gran
des jogadas. A Santa Luzia até 
que teve chances de empatar 
a partida, mas aos 32 minu
tos em contra-ataque rápido 
do Palestra, Eduardo Piedade 
avançou no meio campo e 
lançou na medida para Feli
pe, na saída do goleiro Lucas, 
conferir o seu segundo gol na 
partida, decretando assim a vi

Lance da partida em que o Palestra venceu a Santa Luzia por 2 a 0 no Amador de Lençóis

tória do Palestra.
No outro jogo da rodada, o 

MAC/Graf-Set bateu a Duratex 
pelo placar de 3 a 2. Jefferson, 
do MAC, abriu o placar aos 24 
minutos do primeiro tempo 
e Azulzinho empatou para a 
Duratex, aos 31 minutos. Dois 
minutos depois, Silvio colo
cou o MAC em vantagem e 
Flávio, aos 40 minutos da eta

pa final, ampliou para o MAC. 
A Duratex ainda conferiu o 
segundo gol aos 44 minutos, 
novamente com Azulzinho.

RODADA
No próximo domingo, dia 

18, no Bregão, às 8h15, tem 
confronto entre Rolamar e Ex- 
pressinho/Pittoli. Na partida 
de fundo, acontece o jogo de

IQCO

FUTSAL
Pela primeira rodada 

do 1° Campeonato de Fut- 
sal Infantil da Vila da Pra
ta -  Troféu Antonio Carlos 
Velozo, na tarde de sábado 
10, na quadra poliesportiva 
Doutor Marcos Moretto, no 
bairro Bela Vista, a equipe 
da Cecap estreou com vitó
ria na competição ao bater 
a Cachoeirinha pelo placar 
de 8 a 6. Os gols da equipe 
cecapiana foram anotados 
pelos jogadores Fabrício, 
Bruno Alcoforado e André 
Borato, destaque da partida 
com 6 gols. Os jogadores 
Weverton, Matheus, Lucas e 
Júlio Cezar, com dois gols 
cada descontaram para a Ca- 
choeirinha. No outro jogo 
da rodada, a Associação Vila 
da Prata venceu a Bela Vista 
por 8 a 7. No domingo 11, 
o Júlio Ferrari goleou o Açaí 
por 9 a 3 e o Cajuzinho der
rotou o União Cajuense pe
lo placar de 5 a 3. As equipes

do União Primavera e Mon
te Azul ficaram no empate 
em 4 a 4 e no último jogo da 
rodada a Associação Atlética 
Júlio Ferrari venceu o Vasco 
por 1 a 0. A competição é 
promovida pela Associação 
Amigos de Bairro da Vila da 
Prata com apoio da Direto
ria de Esportes e Recreação.

MALHA
A equipe de malha da 

UME/São João conquistou 
um importante resultado 
no sábado 11, em Bauru, 
ao empatar em 1 a 1 com a 
forte equipe do Arapongas. 
A partida é válida pela Liga 
Bauruense de Malha. O pró
ximo compromisso da equi
pe lençoense está marcado 
para domingo 18, em São 
Manuel, contra os donos da 
casa. A UME/São João é for
mada pelos malheiros Cás- 
sio Dalaqua, Henrique Tor
res da Silva, Paulo Pacheli e 
Paulo Marçal.

LOUCOS 
POR FUTEBOL

volta envolvendo as equipes 
do Monte Azul/Porto de Arei- 
ópolis e Calhas do Valle. No 
primeiro jogo, a Calhas do 
Valle venceu a equipe areio- 
polense pelo placar de 2 a 1. 
Só a vitória interessa ao Monte 
Azul para prosseguir na com
petição. O empate classifica a 
Calhas do Valle.

“Serei corintiana, mesmo que 
a bola não entre. Mesmo que 
o Pacaembu se cale. Mesmo 
que o manto sagrado desbote. 
Mesmo que a vitória esteja longe. 
Serei corintiana, seja longa a 
jornada. Seja dura a caminhada, 
Corinthians no peito e na alma, 
no grito e nas palmas. Serei 
Corinthians eternamente".

Jenifer Andretto, estudante

JOIS

Lwarcel A e Lwart A fizeram a única partida de vôlei de areia da rodada

Espaço Lazer sediou vôlei de areia
A equipe de vôlei de 

areia masculina da Lwar- 
cel A, formada pelos atletas 
Marcos, Márcio, Keustam e 
Evandro, venceu na tarde de 
sábado 10, a representação 
da Lwart A pelo placar de 2 
a 0. A partida teve as parciais 
de 18x14 e 18x12. A Dura- 
flora derrotou a Lwart B por 
WO e a Zilor B também ven
ceu a Lwarcel C por WO. Os 
jogos são válidos pelos Jois 
(Jogos Industriários do Sesi) 
e foram sediados no Espaço 
Lazer da Zilor.

Na manhã de domingo 
11, também no Espaço La
zer Zilor, pelo vôlei de areia 
feminino, a Duraflora bateu 
a Omi do Brasil por 2 a 0.

As parciais do jogo foram 
18x8 e 19x17. No segundo 
jogo, com parciais de 18x5 e 
18x13, a Lwarcel A venceu a 
Zilor B por 2 a 0. No último 
jogo da manhã, a Duraflora 
venceu a Zilor A por 2 a 0. 
A partida teve as parciais de 
18x11 e 18x13.

Na tarde de sábado, no 
Grêmio Lwart, a Prefeitura 
de Lençóis sagrou-se campeã 
no basquete 3 masculino ao 
vencer a Zilor pelo placar de 
21 a 11. A equipe da Prefei
tura é formada pelos atletas 
Daniel Orsi, João Paulo Da- 
laqua, Silvio Campos e Edu
ardo Caldeira Ramos.

Já na tarde de domingo, 
no ginásio de esportes Anto-

nio Lorenzetti Filho, o Toni- 
cão, oito jogos marcaram a 
rodada do futsal masculino. 
Na primeira partida, a Dura- 
flora goleou a Omi do Brasil 
pelo placar de 8 a 0 e, na par
tida de fundo, a Frigol ven
ceu a Polícia Militar por WO. 
A Prefeitura de Lençóis bateu 
a Metta Informática por 4 a 
1 e a Lpnet derrotou a Zilor 
A por 4 a 3. A equipe bore- 
biense Angico's goleou o Vi
nagre Belmont por 12 a 2 e a 
Zabet venceu a Manto Verde 
por 6 a 3. A Lwarcel derro
tou a Lençóis Equipamentos 
por 3 a 2 e, no último jogo 
da rodada, o Santa Catarina 
aplicou uma goleada de 6 a 
1 sobre a RM Montagens.

As meninas do basquete de Macatuba entraram em quadra contra a equipe Pederneiras, no sábado 10, 
para um jogo amistoso. A equipe da casa levou a melhor e garantiu a vitória por 26 a 14. A partida foi 
realizada no ginásio de esportes Brasílio Artioli.

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.



Rua XV de Novembro, 06 
Centro0Lençóis Paulista
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Banda Maria Cecília Canavesi, a ala das gueixas e o circo foram alguns dos destaques no desfile de aniversário de Areiópolis

Embrulhado para presente
Escolas e entidades de Areiópolis apresentam show de cores no desfile cívico

Kátia Sartori

Um dos presentes para a 
população de Areiópolis, em 
comemoração aos 48 anos de 
emancipação político-admi- 
nistrativa do município, foi da
do na manhã do domingo 11. 
O tradicional desfile cívico le
vou muitas cores para a aveni
da Dr. Pereira Rezende. Quem 
levantou cedo para assistir à 
apresentação diz que valeu a 
pena. "É muito bacana. Todos 
os anos venho acompanhar", 
garantiu José Alfredo Silva.

Como domingo também 
foi dia das mães, o prefeito 
José Pio de Oliveira (PT), o 
Peixeiro, e a primeira-dama

Silvete Aparecida Gimenez 
abriram o desfile distribuindo 
rosas vermelhas para as mães 
que foram prestigiar o evento.

Cada escola e cada entida
de que participou do desfile 
teve autonomia para desen
volver o tema que desejasse 
na avenida. Quem desfilou 
primeiro foram os alunos da 
Apae (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais), 
seguidos da banda marcial da 
Maria Cecília Canavesi.

Os alunos da escola de en
sino infantil Pedro Pupo da 
Silveira desenvolveram o tema 
'Mundo da Imaginação' e apre
sentaram alguns das persona
gens que compõem o universo

das crianças: Branca de Neve, 
Peter Pan, Pinóquio e a Alice 
do País das Maravilhas.

Depois das crianças, desfi
laram funcionários da Direto
ria de Saúde e integrantes dos 
projetos desenvolvidos pela 
Assistência Social no municí
pio, como o 'Vivendo a Me
lhor Idade', 'Espaço Amigo' e 
'Construindo o Futuro'

O grupo de dança Kuanda, 
de Botucatu, levou para a ave
nida um pedacinho da cultura 
afro-brasileira, como canções 
e as vestimentas típicas. Tam
bém de Botucatu, se apresen
tou a banda marcial do Colé
gio Santa Marcelina.

Os alunos da escola Mário

de Barros Aranha escolheram 
como tema a imigração e ho
menagearam os africanos, por
tugueses, espanhóis, italianos e 
japoneses que ajudaram a for
mar o município. Um dos pon
tos altos do desfile da escola foi 
a ala das gueixas. Já a escola Jo
sé Lourenço Bento representou 
a magia e o colorido do circo.

A terceira e última escola 
a se apresentar foi a Prof® Ay- 
dee Canavesi Lourenção, que 
trouxe como tema as datas 
comemorativas do calendário 
brasileiro, como dia das mães, 
Páscoa e Natal.

O desfile foi encerrado com 
a apresentação de motos, car
ros antigos e com cavaleiros.

O Poder Legislativo de 
Lençóis Paulista parabeniza 
Areiópolis pelos seus 48 anos 
e deseja a todos seus cidadãos 
uma vida repleta de emoções, 
alegria e conquistas.

Parabéns 
Areiópolis
48 anos CAMARA MUNICIPAL 

DE LENÇÓIS PAULISTA



Parabéns Areiópolis pelos seus 48 anos Parabéns Dra. Neiva Terezinha Faria
OAB SP 109235

Parabéns 
Areiópolis 

pelos 48 anos!

ESPECIALIZADA EM CAMINHÕES 
E TRATORES DIESEL ̂Mecânica Vernini

RUA MARIA CONCEIÇÃO CASTILHO BERNARDES, 242 - CENTRO - AREIÓPOLIS

Parabéns Parabéns Areiópolis pelos seus 48 anos

A Satisfação em servir a cidade de Areiópolis 
nos faz lembrar que estamos em tempo de festa!

BiePAO
Qualidade e Tradição

Desde 1973
Rua Amâncio Romualdo da Silva, 247 

F.: 14.3846-1553  
AREIÓPOLIS

RESTAURANTE

Mania de Comer
"O RESTAURANTE DA NÊ" SELF-SERVICE, MARMITA E 

MARMITEX, PRATO FEITO

RUA ANTONIO BENTIVELHA SB°, 66 - CENTRO - AREIÓPOLIS | AO LADO DA RODOVIÁRIA RUA IZALTINO FILHO DOS SANTOS, 45 - CENTRO - AREIÓPOLIS
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Acima, prédio em que será instalada a Central Paulista de Bebidas, que vai fabricar cerveja com a marca de refrigerantes Conquista; nas fotos menores, instalações da Bruno Moldes e da futura Mirage

Mais empregos
Areiópolis vive bom momento na área econômica com a 
instalação de novas empresas e a geração de empregos

Sandro Alponte

Município com quase 11 
mil habitantes e localizado ao 
lado de uma das principais ro
dovias do Estado, a Marechal 
Rondon, Areiópolis vive a ex

pectativa de ter seu distrito in
dustrial fomentado neste ano. 
Quatro empresas estão se ins
talando na cidade. Técnicos de 
algumas dessas indústrias já 
vivem no município e outras 
aceleram a instalação dos ma-

quinários. Para o município 
que tem na cultura de cana-de- 
açúcar seu maior rendimento, 
a vinda destas empresas pro
voca boas expectativas.

Ao todo serão quase 450 
empregos diretos e indiretos. A

Bruno Moldes está instalada na 
antiga fábrica de doces e pro
duz peças de fibras. Ela já está 
funcionando e no auge da pro
dução deve gerar 60 empregos.

O prédio onde funcionou a 
danceteria Oba Oba está sen
do preparado para receber a 
empresa Mirage 2, que produz 
peças para aviões. A matriz fi
ca em São José dos Campos e 
conta com 150 funcionários. 
A fábrica que vem para Areió
polis está instalada em Botu- 
catu e a previsão é oferecer 40 
novas vagas de trabalho.

Junto com a Mirage 2 veio 
a Marcato, empresa que tam

bém produz peças para aviões 
e deve gerar outras 40 vagas.

CERVEJARIA
E das novas empresas que 

o prefeito José Pio de Oliveira, 
o Peixeiro, conseguiu para o 
município a que vai gerar mais 
empregos é a Central Paulista 
de Bebidas, que irá fabricar a 
cerveja Conquista. Os donos 
da empresa fecharam negócio 
com a fabricante de refrigeran
tes para utilizar a marca. De 
acordo com o prefeito, a fábri
ca deve gerar em torno de 300 
empregos diretos e indiretos.

A localização é um dos

principais argumentos do pre
feito no momento de convidar 
uma empresa para se instalar 
em Areiópolis. "Estamos em 
local privilegiado, no coração 
do Estado de São Paulo, e o 
nosso distrito industrial fica ao 
lado de uma rodovia de grande 
movimento que liga o interior 
a capital", ressalta Peixeiro que 
também oferece alguns outros 
benefícios. "A empresa só vem 
se tiver algum incentivo e isso 
eu dou, ou seja, se o empresá
rio quiser adquirir uma área 
de terra eu faço a concessão. 
Mas caso queira um barracão, 
ajudo com o aluguel".

VIAÇÃO MOURÃO LTDÁ:

Rua XV de Novembro, 35 - Centro 
14. 3269-7500 - Lençóis Paulista
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