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Na tarde de ontem, um caminhão cheio de toras de madeira tombou na avenida Ubirama, em frente 
ao cemitério municipal de Lençóis Paulista. Segundo a Polícia Militar, o caminhão tentou virar a rua 
em velocidade, mas não agüentou o peso da carga. A rua foi interditada para a retirada das toras.

Comerciantes de 
Lençóis pedem 
mais segurança
Grupo de lojistas se reuniu com delegado seccional nesta 

semana para apresentar reivindicações; guarda municipal, 

câmeras e seguranças entram na pauta da conversa

Um grupo de comerciantes 
de Lençóis Paulista, liderados 
pela Associação Comercial, 
cobrou do delegado seccional 
de Bauru, Doniseti José Pinezi, 
mais segurança na região cen
tral da cidade. Nos primeiros 
três meses do ano o número 
de furtos subiu 70%, segun
do a Secretaria da Segurança 
Pública. O grupo de lojistas

pediu a ampliação no efetivo 
das polícias civil e militar para 
que melhore o patrulhamento 
ostensivo e as investigações. 
Em Lençóis, o efetivo da Po
lícia Civil é formado por dois 
delegados e dois investigado
res. Pinezi sugeriu que os lo
jistas instalem câmeras de se
gurança e cobrem da PM um 
patrulhamento mais ostensi-

vo nos pontos de maior cri
minalidade. Também indicou 
uma aproximação maior com 
o Conselho Tutelar e o Mi
nistério Público. O delegado 
Luiz Cláudio Massa sugeriu 
a contratação de seguranças 
particulares como uma forma 
mais eficiente de coibir os fur
tos e a criação de uma guar
da municipal. ►► Página A3

F E R I A D O

Prefeituras emendam amanhã
Com exceção de Agudos, 

nas repartições públicas de 
toda a região não tem expe
diente amanhã. Por causa do 
feriado de Corpus Christi,

comemorado hoje, a maioria 
dos prefeitos decretou ponto 
facultativo. Em algumas ci
dades, a mudança interfere 
no funcionamento de cre-

ches e serviços como coleta 
de lixo. O feriado prolonga
do também mexe com a ro
tina dos funcionários do Po
der Judiciário. ►► Página A2

B A R R A  B O N I T A

Prefeitura 
dá incentivo 
a calçadistas

O prefeito padre Má
rio Teixeira (PC do B) 
assinou na tarde da úl
tima terça-feira, lei que 
cria o Prodical (Progra
ma de Desenvolvimen
to para a Indústria Cal- 
çadista) em Barra Boni
ta. O programa consiste 
em oferecer subsídios 
para que fabricantes do 
setor possam participar 
de eventos como feiras. 
"Deixamos claro que o 
município pode conce
der às indústrias auxílio 
financeiro para subsidiar 
a participação em feiras 
no valor de até 50% do 
espaço no evento, que 
essa ajuda só pode ser 
solicitada duas vezes no 
ano e que o valor máxi
mo é de até R$ 2 mil por 
cada evento", relatou o 
prefeito. ►► Página A7

Terminar as obras em andamento e aquelas que ainda estão por começar. Essa é a meta da prefeita Silvia Mendes Soares (PV), de Piratininga, que 
comemorou no domingo 113 anos de emancipação. O tempo é um dos inimigos da prefeita que está no cargo há um ano. Ela assumiu o posto 
deixado pelo prefeito cassado Mauro Martinão e corre para fechar os convênios com o governo do Estado. A festa pelos 113 anos, comemorados no 
domingo 18, segue até o dia 1° de junho. Ainda estão previstas apresentações musicais, feira de artesanato e um concurso de beleza. ►► Página E1

A G U D O S

Condenado 
sai de júri 
em liberdade

Luiz Antonio dos 
Santos, de 32 anos, foi 
condenado a 14 anos 
de prisão em regime fe
chado, em julgamento 
que aconteceu ontem, 
no fórum de Agudos, 
mas como seu advogado 
recorreu do resultado, 
por enquanto não será 
preso. Luiz Antonio e 
réu primário. Ele é um 
dos acusados de ma
tar João Alex Messias, 
em julho de 2001, com 
34 golpes de chave de 
fenda. O outro acusa
do, Emerson de Freitas 
dos Santos, também se
ria julgado ontem, mas 
por determinação do 
Supremo, o julgamento 
foi desmembrado. Um 
novo julgamento foi 
marcado para o dia 1° 
de julho. ►► Página A5

L E G I S L A T I V O

João Miguel 
Diegoli sai 
de licença

►► Página A5
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Marise assina convênios para creche e praça Rap az some.
 ̂  ̂ e diz que toi

seqüestrado
O prefeito de Lençóis Pau

lista, José Antonio Marise (PS
DB), assinou nesta semana 
convênio com o Ministério da 
Educação para a construção 
de uma creche no município. 
A obra faz parte do programa 
federal Pró-Infância e prevê o 
repasse de R$ 700 mil para a 
prefeitura utilizar na constru
ção do prédio. Porém, esse 
valor é motivo de reclamações 
dos prefeitos que assinaram a 
parceria. "O convênio prevê 
que as prefeituras devem cons
truir a creche de acordo com o 
projeto do Ministério da Edu
cação. Só que o orçamento 
supera em muito esses R$ 700 Área onde será construída praça esportiva no Júlio Ferrari

mil", informa Marise. O pre
feito também assinou convê
nios para receber R$ 160 mil 
para recape da Cecap e R$ 60 
mil para uma praça de espor
tes no Júlio Ferrari. A contra
partida da prefeitura é de R$ 
15 mil. O dinheiro veio por 
meio de um programa do go
verno do Estado que contem
pla investimentos em infra- 
estrutura urbana. A emenda é 
do deputado federal Arnaldo 
Jardim (PPS) e o pedido do ve
reador Gumercindo Ticianeli 
Júnior (DEM). Segundo infor
mações da prefeitura, a obra 
começa assim que o dinhei
ro for liberado ►► Página A2

A Polícia Civil de Macatuba 
está investigando o desapare
cimento do jovem Júlio César 
Emídio, 19 anos. O rapaz saiu 
de casa na terça-feira 20 para 
trabalhar e fez contato com a 
polícia ontem, dizendo que ha
via sido seqüestrado, mas que 
conseguiu se libertar. Emídio 
dizia estar no aeroporto de São 
José dos Pinhais, , no Paraná. 
O delegado de Polícia, Marce
lo Bertoli Gimenes, disse que 
conversou por telefone com o 
rapaz e que ele foi confuso em 
suas explicações. ►► Página A2



a d m i n i s t r a ç ã o

Creche federal
Prefeito José Antonio Marise (PSDB) vai à Brasília e assina convênio para construção 

de creche; prefeito deve oficiar Ministério da Educação sobre valores do projeto

Sandro Alponte

O prefeito de Lençóis Pau
lista, José Antonio Marise 
(PSDB), esteve em Brasília na 
terça-feira 20, mais especifica
mente no Ministério da Edu
cação, onde assinou convênio 
para a construção de uma cre
che no município.

A obra faz parte do progra
ma federal Pró-Infância e pre
vê o repasse de R$ 700 mil pa
ra a prefeitura utilizar na cons
trução do prédio. Porém, esse 
valor é motivo de reclamações 
dos prefeitos que assinaram a 
parceria. "O convênio prevê 
que as prefeituras devem cons
truir a creche de acordo com o 
estipulado pelo Ministério da 
Educação. Só que o orçamento 
supera em muito esses R$ 700 
mil", informa Marise. "Num 
levantamento feito em Lençóis 
o projeto chega na casa de R$ 
1,3 milhão de reais, ou seja, 
teríamos que colocar mais de 
R$ 600 mil. É muito dinheiro. 
As nossas creches construídas 
custam cerca de R$ 600 mil e 
estão muito boas".

De acordo com o prefeito 
lençoense, quando o Ministé
rio da Educação informou so
bre o convênio e o valor, Ma- 
rise disse que acreditou que os 
R$ 700 mil seriam suficientes. 
"Agora ficou difícil. Mas assi
nei e vou oficiar o MEC e ques
tionar essa situação", promete 
o prefeito.

Caso a construção da cre
che seja realmente viabilizada, 
a obra será erguida no bairro 
Maria Luiza.

Depois de Brasília o prefeito 
Marise esteve em São Paulo on
tem. Lá assinou mais dois con
vênios com o governo estadual.

Um deles é para recape de 
ruas e avenidas da Cecap 1 no 
valor de R$ 160 mil liberados

O prefeito Marise foi a Brasília assinar convênio para construção de uma creche no Jardim Maria Luiza

pela CDHU (Companhia de 
Desenvolvimento Habitacio
nal Urbano). O recurso é uma 
conquista do vereador Mano
el dos Santos Silva (PSDB), o 
Manezinho, através de inter
médio do deputado estadual 
Pedro Tobias (PSDB), do de
putado federal Arnaldo Jardim

(PPS) e do subsecretário da 
Casa Civil, Rubens Cury. "As 
ruas da Cecap nunca foram re- 
capeadas e apresentam muitos 
buracos", comentou o prefeito 
Marise. "O bairro existe desde 
1979 e ali só era feito tapa-bu- 
raco", conclui Manezinho.

As avenidas que serão re-

capeadas são: Orígenes Lessa, 
Carlos Drumond de Andrade 
e Procópio Ferreira. As ruas: 
Manoel Bandeira, Francisco 
de Assis Barbosa, Guimarães 
Rosa, Paulo Dantas, Genolino 
Amado, Guilherme Figueire
do, Menotti Del Picchia, Janet 
Clair e Pedro Bloch.

Lençóis recebe R$ 60 mil para praça esportiva
O prefeito de Lençóis Pau

lista, José Antonio Marise (PS
DB) também firmou convênio 
com a Secretaria da Habitação 
do Estado para a construção 
de uma praça esportiva no 
Conjunto Habitacional Ma
estro Júlio Ferrari. A liberação 
foi feita por emenda do depu
tado federal Arnaldo Jardim 
(PPS) e o pedido é do verea
dor Gumercindo Ticianeli Jú
nior (DEM).

A prefeitura de Lençóis Pau
lista receberá R$ 59.312 mil. A 
contrapartida do município é 
de R$ 15 mil. O Júlio Ferrari é 
um dos bairros mais populo
sos da cidade, com 1.026 casas 
e população aproximada de 
4,5 mil pessoas. A construção 
da praça começa assim que o 
dinheiro for liberado.

Lançado pelo governador 
José Serra (PSDB) em 2007, 
o projeto tem como objetivo 
implantar infra-estrutura em 
conjuntos habitacionais já 
construídos e transformá-los 
em bairros integrados à cidade. 
Cerca de R$ 17 milhões, que 
serão entregues pela Compa
nhia de Desenvolvimento Ha
bitacional e Urbano (CDHU), 
foram investidos pelo Estado 
para que as cidades contem-

Área onde será investido o recurso estadual para a construção de mais uma praça esportiva

pladas façam essas melhorias.
Segundo a assessoria da 

CDHU, 80% do valor das 
obras são repassados pela 
Secretaria da Habitação sem 
ônus à população. A prefei
tura investe os 20% restantes. 
Na região, 11 municípios as
sinaram o convênio - Arealva, 
Avaí, Bariri, Bocaina, Boracéia, 
Cabrália Paulista, Cafelândia, 
Lençóis Paulista, Lins, Pirati- 
ninga e Pongaí.

JJiaeallioacta I ®
beneficente em prol à Rede de Combate ao Câncer ' lençóispaulistasr

Data: 07/06/2008 

Local: Lions Club de Lençóis Pta. 

Convite: R$ 40,00

Adesões na Rede de Combate ao Câncer ou 
pelos telefones: 14.3263-3653 / 3263-2399

s e r v i ç o

Com exceção das creches, serviços públicos da prefeitura 
de Lençóis não funcionam amanhã

Prefeituras decretam 
ponto facultativo

Com exceção de Agudos, 
nas repartições públicas 
de toda a região não tem 
expediente amanhã. Por 
causa do feriado de Corpus 
Christi, comemorado ho
je, a maioria dos prefeitos 
decretou ponto facultativo. 
Em algumas cidades, a mu
dança interfere no funcio
namento de creches e servi
ços como coleta de lixo.

O feriado prolongado 
também mexe com a rotina 
dos funcionários do Poder 
Judiciário. O expediente 
pára hoje por conta da da
ta e só volta ao normal na 
segunda-feira 26.

O expediente bancário, 
segundo comunicado da 
Febraban (Federação Brasi
leira de Bancos), só será in
terrompido hoje. Amanhã é 
dia de trabalho. Quem tem 
contas de consumo, como 
água, luz, telefone e TV a ca
bo e carnês que vencem ho
je podem quitá-las amanhã, 
sem pagar nenhuma multa.

Em Lençóis Paulista, a

prefeitura, escolas muni
cipais, postos de saúde e 
outras repartições públicas 
estarão fechados amanhã. 
Creches funcionam normal
mente. Uma equipe do SA- 
AE (Sistema Autônomo de 
Água e Esgotos) fica de plan
tão caso aconteça algum im
previsto. A coleta de lixo só 
para hoje. Amanhã e sábado 
acontece regularmente.

Nos municípios de Ma- 
catuba, Igaraçu do Tietê, 
Borebi, Areiópolis e Barra 
Bonita, o único serviço que 
volta a operar normalmen
te é a coleta de lixo. Quem 
precisar de atendimento 
médico deve procurar os 
serviços de emergência. Em 
Macatuba, a Farmácia Po
pular atende em sistema de 
plantão, das 9h às 12h.

Na cidade de Agudos, o 
expediente nas repartições 
públicas municipais só seria 
interrompido hoje. A infor
mação é de que amanhã é dia 
normal de trabalho, inclusive 
para escolas e creches.

O significado de Corpus Christi
O nome Corpus Chris- 

ti vem do latim e significa 
Corpo de Cristo. A festa de 
Corpus Christi tem por ob
jetivo celebrar solenemente 
o mistério da Eucaristia. A 
data sempre é comemora
da numa quinta-feira, em 
alusão à Quinta-feira Santa, 
quando se deu a instituição 
do sacramento, durante a

última ceia de Jesus com 
seus apóstolos.

A celebração teve origem 
em 1243, na Bélgica. Em 
1264, o papa Urbano 4° 
estendeu a festa para toda 
a igreja. Atualmente no Bra
sil, a data é comemorada 
pelos católicos com missas 
e procissões com enfeites 
nas ruas.

p r o g r a m a ç ã o  d e  c o r p u s

c h r i s t i  n a  r e g i ã o

agudos lençóis paulista
16h -  missa na matriz São 16h -  Missa em todas as
Paulo, seguida de procissão paróquias, seguida de

areiópolis
procissão

16h -  Procissão com saída macatuba
da igreja Santa Cruz 16h - Procissão com saída 

da matriz de Santo Antônio
barra bonita
16h30 -  Procissão com saída piratininga
em frente à matriz de São José 9h -  Missa na matriz de 

Santa Maria
igaraçu do TIETÊ
15h -  Missa na matriz de 
São Joaquim, seguida de
procissão

A celulose de eucalipto da Lwarcel, produzida de forma 
sustentável, é matéria-prima para diversos tipos de papéis, 
como: papéis de imprimir e escrever, papéis de uso sanitário 
e papel cartão para embalagens.

A Lwarcel Celulose 
faz parte do seu dia-a-dia.

Valorizando o homem, 
construindo o futuro.
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Direitos do vendedor
Lojistas de Lençóis Paulista pressionam delegado Seccional e pedem mais 

segurança; reunião foi na última terça-feira durante correição da Polícia Civil
Fernanda Benedetti

Da Redação

A correição da Polícia Civil 
em Lençóis Paulista, na última 
terça-feira, dia 20, foi atípica. 
Um grupo formado por 10 lojis
tas e representado pelo diretor 
da Acilpa (Associação Comer
cial e Industrial de Lençóis Pau
lista), Ricardo Viegas, cobrou 
do delegado seccional de Bau
ru, Doniseti José Pinezi, mais 
segurança na região central da 
cidade. Nos primeiros três me
ses do ano o número de furtos 
subiu 70%, segundo dados pu
blicados no site da Secretaria 
da Segurança Pública. A polícia 
sugeriu a instalação de câmeras, 
criação de guarda municipal e 
que os moradores prestem con
curso para serem policiais.

Segundo Viegas, foi criada 
uma comissão para tratar do te
ma segurança pública. "A idéia 
da comissão é melhorar o que 
nós já temos. Eu não considero 
Lençóis uma cidade violenta, 
mas alguns fatos recentes têm 
nos preocupado bastante e isso 
foi o que nos motivou a estar 
conversando com as autorida
des", afirmou. Segundo dados 
disponibilizados no site da 
Secretaria de Segurança Públi
ca do Estado, em 2007 foram 
contabilizados 77 furtos entre 
janeiro e março em Lençóis 
Paulista. Em 2008, no mesmo 
período, foram 134 furtos. Au
mento superior a 70%.

Também participaram do en
contro o delegado de Polícia Civil 
de Lençóis Paulista, Luiz Cláudio 
Massa, e o vereador Gumercindo 
Ticianelli Júnior (DEM).

O grupo de lojistas pediu a 
ampliação no efetivo das po
lícias civil e militar para que 
melhore o patrulhamento os
tensivo e as investigações. Em 
Lençóis Paulista, o efetivo da 
Polícia Civil é formado por dois 
delegados e dois investigadores. 
Já o comandante da Polícia Mi-

O delegado Seccional, Donizeti José PInezi, em reunião com lojistas de Lençóis Paulista

Núm ero de ocorrências 
aum entou 70 por cento

Segundo dados da Secre
taria de Segurança Pública 
do Estado de São Paulo, o 
número de furtos registrados 
nos primeiros três meses des
te ano -  ocorrência que mais 
têm revoltado os lojistas len- 
çoenses -  é muito maior que

litar, capitão Alan Terra, disse 
que não pode divulgar o núme
ro do efetivo em Lençóis Paulis
ta por questões de segurança.

O delegado seccional lem
brou que a contratação de mais 
policiais depende de concurso 
público. Segundo Pinezi, o ide
al seria incentivar que pessoas 
da cidade prestassem concurso 
para trabalhar em Lençóis e 
anunciou que está pleiteando 
junto à Secretaria de Segurança 
um concurso exclusivo para a 
Seccional de Bauru.

Quanto à redução do nú
mero de furtos na área central,

o registrado no mesmo perí
odo do ano passado.

Em 2007, foram contabili
zados 77 furtos entre os me
ses de janeiro e março. Já este 
ano o número ficou em 134, 
no mesmo período, aumento 
de mais de 70%. Só para se ter

Pinezi sugeriu que os lojistas 
instalem câmeras de segurança 
e cobrem da Polícia Militar um 
patrulhamento mais ostensivo 
nos pontos de maior crimina
lidade. Também indicou uma 
aproximação maior com o 
Conselho Tutelar e o Ministério 
Público. O delegado Luiz Cláu
dio Massa sugeriu a contratação 
de seguranças particulares co
mo uma forma mais eficiente 
de coibir os furtos e a criação 
de uma guarda municipal.

Segundo o capitão Terra, a 
Polícia Militar de Lençóis Pau
lista já faz um policiamento os-

uma idéia, em janeiro de 2007 
foram registrados 30 furtos.

O número de roubos tam
bém cresceu em 2008. No ano 
passado foram contabilizadas 
11 ocorrências do gênero nos 
três primeiros meses. Já este 
ano o número subiu para 18.

tensivo, mas não é possível estar 
em todos os lugares ao mesmo 
tempo. "Uma polícia que esteja 
presente em todos os lugares ao 
mesmo tempo é humanamente 
impossível", definiu.

Para o diretor da Acilpa, as 
soluções apresentadas eximem 
o Estado de sua responsabilida
de. "Eu penso que o Estado tem 
que assumir um papel que é 
dele -  a segurança pública- , os 
municípios têm as atribuições 
deles e a Federação as suas. Ca
da um deve cumprir com suas 
responsabilidades da maneira 
mais efetiva", avalia Viegas.

M A C A T U B A

Polícia Civil investiga desaparecimento
Sandro Alponte

O desaparecimento do jo
vem Júlio César Emídio, 19 
anos, está sendo investigado 
pela Polícia Civil de Macatuba. 
O rapaz saiu de casa por volta 
das 8h da terça-feira 20, para 
trabalhar, e fez contato com a 
polícia ontem, por volta das 
16h, dizendo que havia sido 
seqüestrado, mas que conse
guiu se libertar dos bandidos. 
Emídio dizia estar no aeropor
to de São José dos Pinhais, em 
Curitiba, no Paraná.

O delegado de Polícia,

Marcelo Bertoli Gimenes, dis
se que conversou por telefone 
com o rapaz ontem e que ele 
foi confuso em suas explica
ções. "Disse para ele procurar 
a delegacia mais próxima e 
novamente fazer contato pa
ra que pudéssemos buscá-lo", 
informou o delegado. "Uma 
viatura e um carro da família 
já foi pra lá e amanhã (hoje) à 
tarde devem estar de volta".

Segundo Gimenes, o ca
so ainda é confuso. Uma das 
hipóteses era de seqüestro, 
mas a versão deve ser derruba
da pela polícia. "É que o que

ele me falou por telefone não 
corresponde com o que apura
mos aqui através de algumas 
testemunhas. Então, pode ser 
desde um fato sério até um 
surto", acredita o delegado. 
"Só depois que ele chegar é 
que vamos poder apurar com 
mais precisão".

SUMIÇO
A mãe foi a primeira a 

notar algo estranho. Emídio 
disse que ia para o trabalho, 
num mercado da cidade, a 
mãe saiu para o quintal e per
cebeu que a moto do filho e

o capacete estavam jogados 
no chão. Ligou para a polícia 
e a partir daí o delegado de 
Polícia Marcelo Bertoli Gime- 
nes, e sua equipe começaram 
a investigar o caso.

O delegado ouviu parentes, 
amigos e ex-namoradas até re
ceber o telefonema do jovem. 
"A hipótese de seqüestro é baixa 
porque não houve contato com 
a família para pedir dinheiro", 
justifica Gimenes. "Porém, ele 
disse que conseguiu escapar 
dos possíveis seqüestradores". 
São José dos Pinhais fica a 600 
quilômetros de Macatuba.

Nova cobrança deve ser 
por guarda municipal

Outro tema levantado 
na reunião foi o da instau
ração de uma guarda mu
nicipal em Lençóis Paulis
ta. Segundo o comandante 
da Polícia Militar, capitão 
Alan Terra, pela legislação 
federal e estadual os muni
cípios podem implantar es
te tipo de serviço para res
guardar as instalações do 
poder público. "Os guardas 
municipais não têm poder 
de polícia, para, por exem
plo, impedir uma pessoa 
de executar um furto a uma 
loja particular. É óbvio que 
eles podem ajudar ligando 
para a polícia, para que es
sa sim possa tomar as de
vidas providências. Não se 
pode passar a responsabili
dade da Polícia Militar pa
ra os guardas municipais", 
avalia o capitão.

Já o delegado de Po
lícia Civil, Luiz Cláudio 
Massa, acha que a guarda 
municipal seria uma boa 
alternativa para inibir a 
criminalidade. "Você com
pra duas ou três motos e 
coloca esses guardas circu
lando pelas principais ruas 
da cidade. Isso já ajudaria 
bastante porque, pelo me
nos se não evitar o furto, o 
guarda vai poder passar pa
ra a PM informações mais 
precisas sobre o aconteci
do", defendeu.

O vereador Gumercin- 
do Ticianeli Junior (DEM), 
que também participou da 
reunião, sugeriu aos co
merciantes de marcar uma 
reunião com o prefeito José 
Antônio Marise, para discu
tir a viabilidade da implan
tação da guarda municipal.

d r o g a s
Jornal O ECO

Polícia Civil prende dois por tráfico no Jardim Primavera

Polícia prende dois por tráfico
Na noite de terça-feira 

20, a Polícia Militar de Len
çóis Paulista localizou um 
ponto de tráfico de drogas 
no Jardim Primavera. No 
local a polícia encontrou 
um revólver calibre 38, com 
numeração raspada, cinco 
cartuchos com balas, 16,4 
gramas de crack e uma ba-

lança de precisão digital.
A denúncia foi feita por 

usuários que tiveram bens 
apreendidos pelos trafi
cantes em troca de dívidas. 
Duas pessoas foram presas 
em flagrante: um rapaz de 
21 anos e uma moça de 20. 
Eles responderão por tráfico, 
posse de arma e roubo.

Financiamento 
com .taxas

ATE O PROXIMO DOMINGO!!!

ganhe <0'iR7

‘ Financiamento de seminovos com taxas a partir de 0,99% a.m. com 
60% de entrada, sakio em até 24 vezes.
“ Leasing Banco GMAC com 20% de entrada para veículos Dkm.

DIVELPA
CHEVROLET

Av. Adriano Anderson Fuganholi, 580 - Distrito Industrial - Lençó is Pta/SP Fone: (14) 3269-1581



E D I T O R I A L

Sensação de 
insegurança

Mais uma vez o assunto 
segurança pública deve ga
nhar um espaço especial na 
imprensa local. Quem recla
ma da falta de segurança des
ta vez é um grupo distinto: 
os comerciantes de Lençóis 
Paulista. Organizados, eles 
mostram que estão dispostos 
a fazer valer seu direito de 
cidadãos, que recolhem im
postos, e também de empre
sários que ajudam no cresci
mento econômico de Lençóis 
Paulista, para exigir proteção 
para o seu patrimônio. Os 
números da Secretaria Esta
dual de Segurança referentes 
a Lençóis Paulista mostram 
que há mesmo razões pa
ra reivindicar. O número de 
roubos e furtos cresceu bas
tante de 2007 para 2008.

Muitos comerciantes in
vestiram no visual de suas 
lojas, expondo seus produ
tos apenas sob a proteção 
de vidros. Acontece que, nos 
últimos meses, muitas des
sas vitrines se tornaram alvo 
de pedradas e, consequente
mente, de furtos.

Aparentemente, o grupo, 
que inclusive tem apoio da 
Acilpa (Associação Comer
cial e Industrial de Lençóis 
Paulista), promete não deixar 
o problema ficar só no cam
po do discurso. As mobiliza
ções têm acontecido de for
ma estratégica. Na terça-feira 
20, comerciantes, direção da 
Acilpa e até representantes 
do poder Legislativo local 
participaram de uma reu
nião meio que improvisada 
na delegacia de Polícia Civil. 
O local e a data tinham um

motivo especial: aproveitar a 
presença do delegado seccio
nal de Bauru, Doniseti José 
Pinezi, que estava em Len
çóis Paulista para o processo 
de correição. Além de organi
zados em comissão, também 
convidaram os representan
tes do poder Legislativo para 
acompanhar as negociações.

O que eles pediram foi 
maior fiscalização, por par
te da Polícia Militar e mais 
empenho nas investigações 
pela Polícia Civil para os ata
ques que já aconteceram. Até 
agora receberam promessas e 
respostas que tentam empur
rar a responsabilidade para o 
próprio setor -  como contra
tação de segurança e implan
tação de câmeras de vigilân
cia -  ou para o governo lo
cal, com a criação da guarda 
municipal. Até onde se sabe, 
Segurança Pública é respon
sabilidade do Estado.

Como era de se esperar, o 
resultado da reunião foram 
sugestões que podem surtir 
efeito. Os comerciantes, que 
já estão sendo vítimas, foram 
convidados mais uma vez a 
colocar a mão no bolso para 
proteger o que é seu. Entre
tanto, a iniciativa vale como 
exemplo de oportunismo e 
organização, que deveriam 
ser copiados por outros se
tores de atividades, e não só 
para reivindicar melhorias 
na segurança.

O importante é não dei
xar o assunto ser esquecido. 
E com certeza, trata-se de um 
excelente tema para ser colo
cado na pauta dos candida
tos a prefeito este ano.

C A R T A  D O  L E I T O R

Aos leitores 
do jornal:

Meu nome é Dariane, sou 
aluna da escola "Leonina Al
ves Coneglian" e estou repre
sentando o pedido dos alu
nos da oitava série C.

Venho falar, em nome dos 
jovens, sobre o problema re
ferente à falta de espaço para 
o lazer e para diversão.

Os jovens estão cada vez 
mais ligados às mudanças 
tecnológicas (computado
res, videogame, lan house 
e jogos eletrônicos em ge
ral). Essas mudanças levam 
muitos jovens a ocupar seu 
tempo com atividades que 
não são apropriadas para 
desenvolver conhecimentos 
sócio-culturais, levando-os 
a "perderem" o contato com 
as pessoas e com a realidade 
atual. Diante disso, pedimos 
um espaço nosso, para ativi
dades físicas e culturais. Esse 
espaço teria algumas qua
dras, locais adequados para 
dança e para apresentações 
de algumas de nossas mani-

festações culturais relaciona
das ao espaço urbano (street 
dance, hip hop, rock, serta
nejo, capoeira e pista para 
esportes radicais etc..).

Sabemos que é nosso di
reito ter um local adequado 
às práticas esportivas e apre
sentações culturais. Assim co
mo é nosso dever lutar pela 
construção desse sonho e, de
pois de pronto, preservá-lo. 
Sugerimos, então, uma polí
tica entre os jovens para au- 
to-dirigir esse espaço, no sen
tido de cuidar, administrar e 
promover eventos culturais. 
Com isso, nós nos sentire
mos mais importantes, e ire
mos mostrar o quanto somos 
capazes, além disso, desen
volveremos o senso de res
ponsabilidade, indispensável 
na formação de um cidadão.

Sugestões feitas pela tur
ma da oitava série C, da esco
la "Leonina Alves Coneglian" 
às autoridades e à comunida
de Lençoense.

P O V O

Terceira Coluna
MUDANÇAS

O presidente do PPS de 
Lençóis Paulista, o empre
sário Mário Baptistella, co
municou a imprensa esta 
semana das mudanças no 
diretório local. Com a saída 
do pré-candidato a prefeito 
Ailton Tipó Laurindo do par
tido, que migrou para o PV, 
Baptistella permanece na pre
sidência, mas agrega outros 
integrantes. Na lista, Abimael 
José de Souza, Marcos Anto- 
nio Marise, Marcos Norabele, 
Flávio Antonio Pavanatto e 
João Timóteo de Andrade.

APOIO
A comissão é provisória e 

os nomes devem ser referenda
dos na convenção municipal 
de junho. A data ainda não foi 
marcada. "No mês que vem 
vamos fazer a convenção e de
finir o nosso apoio ao candi
dato indicado pelo grupo do 
prefeito José Antonio Marise 
(PSDB) e homologar a lista 
de nossos candidatos a verea
dores", comentou Baptistella. 
O PPS tem um vereador na 
Câmara. Carlos Alberto Cian 
era suplente do ex-vereador 
Adimilson Vanderlei Bernar- 
des, o Dingo, que perdeu os 
direitos políticos no final do 
ano passado.

TELÃO
A sessão ordinária da Câ

mara de Vereadores de Len
çóis Paulista teve uma atra
ção a mais na última segun
da-feira. Um telão exibia, 
durante a reunião dos vere
adores, música ambiente. O 
repertório era sertanejo.

CURIOSO
Quem tem o hábito de 

freqüentar o Legislativo len- 
çoense ficou curioso. Afinal, 
o que fazia um telão e um 
equipamento de projeção 
montados na lateral direita 
da Casa? Ao chegar, o vere
ador Ismael de Assis Carlos 
(PSDB), o Formigão, foi in
dagado sobre a parafernália, 
mas não tinha respostas para 
dar aos presentes. "Eu fico 
louco da vida quando chego 
aqui e tem essas coisas mon
tadas e eu não sei o do que se 
trata", esbravejou. É sempre 
bom lembrar que Formigão é 
o vice-presidente da Câmara.

MAIS
Depois do som, o telão 

exibiu fotos da visita de 
pastores evangélicos à ci
dade. Segundo o presiden
te Nardeli da Silva (PV), o 
objetivo do encontro foi 
fazer orações e pedir paz 
e proteção para a Casa. 
Por outro lado, o equipa
mento foi comprado pela 
Câmara e vai ficar à dis
posição das entidades que 
porventura vierem a usar o 
prédio do Legislativo para 
reuniões e encontros.

TRANQÜILA
Fora o telão, a sessão se

guiu tranquilamente os seus 
trâmites. Os vereadores dis
cursaram, pediram moção 
de aplausos e aprovaram os 
projetos em pauta.

TOM
Tipó fez questão, mais 

uma vez, de atacar os veícu
los de comunicação e ten
tar dar o tom na cobertura 
política das eleições muni
cipais deste ano. Elogiou o 
jornal que dá sustentação a 
sua candidatura e criticou 
os outros dois, entre eles O 
ECO. Segundo o pré-candi- 
dato a prefeito, tem saído 
muita foto dos prováveis 
candidatos do grupo lidera
do pelo prefeito José Anto- 
nio Marise (PSDB).

MEDIDA
"Nós entendemos estas 

matérias porque os jornais 
têm uma ligação com a ad
ministração, inclusive um 
jornal faz parte dessa pos
sível candidatura dessa can
didata, e nós entendemos 
isso. Mas nós sabemos que 
após as convenções, com 
início da campanha, esse 
espaço terá que ser 'milime- 
tricamente' igual. As regras 
eleitorais mudaram, não 
pode mais churrasco, não 
pode mais cesta básica e as 
pessoas vão estar atentas", 
discursou Tipó. O ECO sa
be o que pode e o que não 
pode fazer na cobertura po
lítica. É claro que isso não 
depende da vontade do ve
reador. Seria bom que todos 
os candidatos soubessem 
tudo o que não pode para 
iludir o eleitor.

IGARAÇU
Dois pré-candidatos à 

Prefeitura de Igaraçu do Tietê 
tinham reunião marcada pa
ra o final da tarde de ontem. 
Wamberto Picoli (PSB) e o 
vereador Jairo Segura (PV) 
discutiriam uma possível 
aliança entre os dois. Coisa 
difícil de acontecer. Isso por
que tanto um quanto outro 
quer sentar na cadeira hoje 
ocupada pelo prefeito Gui
lherme Fernandes (PSDB).

ROSA
O vereador Luiz Carlos 

Gamito (PTB) andou dizen
do nesta semana pelos cor
redores da Câmara de Igara- 
çu do Tietê que o nome de 
sua esposa, Chica Gamito 
(PTB), diretora licenciada da 
Casa da Criança do municí
pio, seria ideal para o cargo 
de vice-prefeita ao lado de 
Carlos Alberto Varasquim 
(PR), o Bucho, que também 
é um dos pré-candidatos.

ELOGIO
Ainda em Igaraçu do 

Tietê, o vereador Aparecido 
Jovanir Pena Júnior (PP) elo
giou o jornal O ECO na ses
são da Câmara Municipal, 
na última segunda-feira, pela 
matéria que mostrou o esgo
to correndo a céu aberto nu
ma região da cidade. Segun
do Pena, a repercussão foi 
grande e com isso ele espera 
que a administração tome 
providências para resolver o 
problema antes dos 60 dias 
previstos pelo diretor do SAE 
(Serviço de Água e Esgoto), 
José Maria Capelasso.

MAIS UM
Em Barra Bonita, o que 

não faltam são especulações 
em relação aos nomes que 
irão disputar o cargo de prefei
to nas eleições municipais de 
outubro. Esta semana surgi
ram mais dois. Wanderlei Cal
vo (PSDB) e Antonio Marcos 
Gava Júnior (PSB). Eles se jun
tam à lista que tem o prefeito 
Padre Mário Teixeira (PCdoB), 
o ex-prefeito Nenê Teixeira 
(PMDB), Celso Aranha (PSC), 
Fátima Ricci (DEM) e Marcelo 
César Cavinato (PT). José Ar- 
lindo Reginato Dias (PSDB), 
o Bug, disse que não partici
pará do pleito.
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"O presente de aniver
sário que eu daria para 
Piratininga seria mais 
indústrias de porte gran
de para gerar emprego 
à população. Ainda não 
temos uma indústria de 
grande porte e para a 
zona rural, eu pediria 
melhorias nas estradas 
de terra"

José da Graça Oliveira,
taxista

"Se eu pudesse dar um 
presente de aniversário 
para a cidade de 
Piratininga, eu daria 
mais emprego para o 
povo da cidade, como 
para a zona rural".

Sebastião Vicente, 
trabalhador rural

- -«.‘t

"Eu daria de presente de 
aniversário para Pirati
ninga, melhorias na área 
da saúde. Mais médicos 
para atender a popula
ção. A área de educação 
está boa na cidade"

Nair Pereira Cardoso, 
doméstica

Nas margens da rodovia Osny Matheus (SP-261) é comum encontrar lixo. Ontem à tarde, a reportagem 
do jornal O ECO encontrou dois pneus e uma estrutura de ferro, próximo ao acesso que liga a Vila Cru
zeiro à rodovia. Jogar lixo fora do lixo é sinal de falta de educação.

F R A S E

"Eu preten
do ficar até 
o final do 
meu man
dato, eu não 
tenho medo 
de enfrentar
esse tipo de
coisa",

João Miguel Diegoli (DEM),
vereador lençoense que pediu 

afastamento e que pode perder 
o mandato em processo por 

infidelidade partidária

P A R A  P E N S A R

"O homem é o 
mais inteligente 
dos animais... 
segundo sua 
própria opinião"

Jules Normand

mailto:oeco@jornaloeco.com.br
http://www.jomaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
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Luiz Antonio dos Santos foi condenado ontem a 14 anos de prisão, mas ficou em liberdade

Sentenciado
Justiça condena Luiz Antonio dos Santos a 14 anos de prisão por ter participado do 

assassinato de João Alex Messias da Silva; rapaz recorre e aguarda decisão em liberdade

Da Redação

Luiz Antonio dos Santos, 
de 32 anos, foi condenado a 
14 anos de prisão em regime 
fechado, em julgamento que 
aconteceu ontem, no fórum 
de Agudos. A condenação 
é de homicídio duplamen
te qualificado. Ele é um dos 
acusados de matar João Alex 
Messias, de 22 anos. O outro 
acusado, Emerson de Freitas 
dos Santos, também seria jul
gado ontem, mas por deter
minação do Supremo Tribu-

nal de Justiça, o julgamento 
foi desmembrado. O advo
gado de defesa, Marcos Anto- 
nio Monchellato, recorreu da 
decisão. Por ser réu primário 
e ter comparecido em todas 
as audiências, Luiz Antonio 
vai aguardar o julgamento do 
recurso em liberdade. Após 
o julgamento, foi visto pelas 
ruas de Agudos. O promotor 
de Justiça, Neander Antonio 
Sanches, informou que não 
vai apelar do resultado.

João Alex Messias da Silva 
foi assassinado em julho de

2001. O crime, com requintes 
de crueldade, chocou Agudos 
na época. Seu corpo foi encon
trado num terreno baldio do 
Jardim Márcia II com 34 perfu
rações de chave de fenda. A víti
ma teve ainda os olhos, a língua 
e parte dos lábios arrancados.

Depoimento de testemu
nhas levaram à polícia até os 
dois acusados. Um acusa o 
outro de ser o autor do assas
sinato. Por causa disso, o Su
premo Tribunal de Justiça pe
diu que os dois fossem julga
dos separadamente. Emerson

será submetido a júri popular 
no dia 1° de julho.

Dos sete jurados que par
ticiparam do julgamento, 
quatro votaram pela conde
nação e os outros três pela 
absolvição de Luiz Antonio. 
Monchellato, pediu a absol
vição para seu cliente da acu
sação de homicídio. Segundo 
ele, Luiz Antonio deveria ser 
punido apenas por omissão 
de socorro, o que não foi 
acatado. Mas a defesa conse
guiu derrubar a acusação de 
motivo torpe.

L E G I S L A T I V O

Vereadores concedem licença a João Miguel
Na última sessão da Câma

ra de Vereadores, na segunda- 
feira 19, foram votados seis 
projetos e um título de cidadão 
lençoense para o médico pe
diatra Vagner Juliano. A sessão 
durou aproximadamente uma 
hora e meia e foi marcada por 
discursos de assuntos varia
dos. Os vereadores aprovaram 
o pedido de licença médica de 
90 dias para João Miguel Die- 
goli (DEM), que vai operar o 
joelho esquerdo.

João Miguel fez questão de 
dizer que o pedido de licença 
médica não tem nenhuma re
lação com a ação movida con
tra ele por infidelidade parti
dária pela presidente do PTB 
local, Cleuza Spirandelli. "Eu 
pretendo ficar até o final do 
meu mandato, eu não tenho 
medo de enfrentar esse tipo 
de coisa", afirmou.

João Miguel se diz confian
te, mas disse que caso venha a 
perder o cargo sai tranqüilo.

Jornal O ECO

Vereador João Miguel Diegoli ficará de licença por 3 meses

"Eu saio com a consciência 
limpa. Em toda minha vida 
pública nunca cometi um ato 
sequer que desabonasse mi
nha conduta, se eu perder essa 
ação, vou sair por infidelidade 
partidária e não por uma im
probidade", concluiu.

Dentre os projetos que en
traram na pauta de votação, 
dois tratavam de autorização 
para que a prefeitura possa 
celebrar convênios. Um auto
riza a prefeitura a receber uma 
verba de R$ 150 mil da Secre
taria de Saúde do Estado de

São Paulo para aplicação em 
medicamentos e suprimentos 
de enfermagem. O segundo 
permite ao município repassar 
R$ 50 mil à Rede de Combate 
ao Câncer de Lençóis Paulista. 
Ambos entraram na pauta em 
regime de urgência e foram 
aprovados por unanimidade.

Outro projeto que também 
foi aprovado por unanimida
de, de autoria do vereador 
João Miguel Diegoli, foi o que 
proíbe a nomeação de prédios 
públicos que ainda não foram 
construídos.

Já o projeto de lei que con
cede ao médico Vagner Juliano 
o título de Cidadão Lençoen- 
se só teve um voto contrário, 
o do vereador Carlos Alberto 
Cian (PPS), que já disse outras 
vezes que não vota mais este 
tipo de coisa. "Vai tentar uma 
consulta de graça lá pra você 
ver o que acontece", rebateu 
ao ser questionado sobre o 
voto contrário.

NÃO
CONCORDO

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

POR ALCIMIR CARMO

Por toda a região, o PT realizou reuniões e debates e em 
alguns diretórios até as prévias à escolha de seus candida
tos aos cargos proporcional e majoritário às próximas elei
ções municipais. O partido, como sempre, é exemplo de 
democracia, transparência e participação efetiva. Em Barra 
Bonita foi escolhido o ex-vereador e ex-secretário de Meio 
Ambiente, Marcelo Cézar Duarte Cavinato.

★  ★ ★
No processo de disputa, outros dois candidatos: o vere

ador Matheus Stangherlin e o secretário de turismo Marco 
Polo Falkembach Vieira -  mas este desistiu à última hora. 
Os membros compareceram ao debate e, ao final, esco
lheram Cavinato. O candidato a prefeito do PT de Barra 
Bonita é um apaixonado pela cidade, pelas questões am
bientais, pela causa do povo. Além de tudo, alguém ante- 
nado com o mundo.

★  ★ ★
Mais do que o apoio do PT nas várias instâncias, Ca- 

vinato -  que é o atual secretário geral da Macrorregional 
de Bauru -  deve receber o apoio do PSB, PDT e é muito 
provável que do próprio PC do B, do padre Mário Teixeira, 
que estaria propenso a não concorrer ao segundo manda
to em nome de um esforço da esquerda no combate ao 
centro e à direita. É perfeitamente viável a aliança.

★  ★ ★
Em Bauru, a eterna candidata Estela Almagro, abriu 

mão da candidatura a prefeita e se aliou a Rodrigo Agosti
nho (PMDB -  partido que também integra a base do go
verno federal). A dirigente petista no Diretório Estadual 
do PT está de olho na candidatura em 2010 ao Parlamento 
estadual ou federal e vê na aliança municipal uma possibi
lidade de poder trabalhar o seu projeto político pessoal.

★  ★ ★
Petistas históricos, como Roque Ferreira, protestaram 

contra a aliança. O PT tem condições de concorrer com 
candidatos a prefeito em qualquer lugar, mas, infeliz
mente, tem optado por alianças pragmáticas. Em algumas 
cidades, onde grassa e faz graça a direita, dirigentes têm 
evitado a disputa direta. É o caso de Lençóis Paulista. O 
PT chegou a divulgar há meses que teria candidato, mas o 
nome que não emplacou.

★  ★ ★
Ao contrário, o nome desse ex-peemedebista causou 

indignação na comunidade, em especial porque não se 
deu conta de que na disputa partidária se têm aliados ou 
adversários, mas, nunca amigos ou inimigos. Mas o PMDB 
ainda buscou no domingo passado adepto no PT para o 
apoio a Palamede. A estratégia era a do voto "secreto", 
mas, foi derrotada. Após o debate, a votação foi aberta.

★  ★ ★
A opção, ao menos até aqui, é a de que o partido do 

presidente da República (Lula do PT), em Lençóis Paulista, 
deve compor com a indicação do vice e oito candidatos 
à vereança. Também a avaliação dos petistas é a de que 
será possível a eleição de pelo menos dois vereadores e 
que partilhará governo de coalizão à esquerda. Também 
na avaliação petista, Palamede não se viabiliza e o PMDB 
deverá se somar à frente popular.

★  ★ ★
De outro lado, Izabel Cristina Lorenzetti é a candi

data de Marise e o vice deverá mesmo ser o empresário 
Luiz Carlos Trecenti. Deverá ser um pleito polarizado 
entre o empresariado e os trabalhadores. Será a reedição 
do 'tostão contra o milhão'? Há o burburinho de que o 
grupo de Marise não conseguiu dar cor e tom populares 
na chapa e pode, por isso, não alcançar o 'quorum' ne
cessário à eleição!

★  ★ ★
No PSDB, que tem mais de uma ala, alguns tucanos 

dizem que a culpa de o partido não ter tido a sintonia 
necessária, com a conseqüente dificuldade de 'formar' um 
candidato, é de Marise - que se preocupou apenas em ad
ministrar. Óbvio que sua candidata não tem nada a ver 
com a política de essência, mas, esse é o perfil do próprio 
Marise. Quem faz política no PSDB é o vereador Manoel 
dos Santos Silva.

★  ★ ★
E Mané, que anunciou com Marise o recapeamento 

da Cecap 1, não quer nem ouvir falar em ser coadjuvante 
no processo eleitoral. Ele não deve aceitar o convite para 
ser a cor e tom populares da candidatura Izabel Loren- 
zetti. Mané deve ser reeleito -  com excelente, se não a 
maior - votação. Hábil e bom no que faz, já conseguiu 
para Lençóis recursos da ordem R$ 3 milhões, entre efe
tivos e prometidos.

M ODELO ANO COR OPCIONAIS M ODELO ANO COR OPCIONAIS
CORSA CLASSIC LIFE 

MONZA SL EFI 
ASTRA SEDAN 

MERIVA JOY 
MERIVA JOY 
OMEGACD 

S-10 2.2 DUPLA 
ASTRA MILENIUM SEDAN 

GOL 1.0
GOL 16V POWER 

GOL HIGHWAY 
FUSCA 
GOL 1.0 
FOX 1.0 
FOX 1.0 

LOGUS CLI

FAZEMOS TROCA 
COM TROCO

2005 
1993 
2003 
2007 
2007 
2003 
1997 
2001
2006 
2002 
2002 
1983 
2006 
2005 
2007 
1995

BRANCA
CINZA
AZUL
PRATA
PRATA
CINZA
PRATA
PRATA
PRETO
PRATA
PRATA
AZUL

BRANCO
CINZA
PRETO

VERMELHO

FLEX
FLEX

COMPLETO
DIREÇÃO-AR-TRAVA

TRAVA-ALARME
COMPLETO

GOL CL 1.6 MI 
CROSSFOX 

FIESTA
ESCORT GL 1.6 
FIESTA CLX 16V 
UNO MILLE EP 

SIENA FIRE FLEX 
PALIO WEEKEND 

PALIO WEEKEND ELX 
PALIO WEEKEND 6MARC. 

PALIO ELX FLEX 
XSARA PICASSO GX 

CIVIC LX 
CIVIC LX

NXR 150 BROS ES 
C100 BIZ 

M.BENZ 1113

1999 
2006
2000
1998 
1996 
1996 
2008 
2000 
2002
1999 
2004 
2001 
1998 
2001 
2008 
2004 
1978

CINZA
PRATA

BRANCO
BRANCO

CINZA
VERMELHA

PRATA
BRANCA

CINZA
VERDE
PRATA
PRATA
PRATA
PRATA

AMARELA
AZUL
AZUL

FINANCIAMOS CARROS ATE 
100% E A PRIMEIRA 

PARCELA PARA 60 DIAS

CARROS ACIMA ,DO ANO 1993 
FAZEMOS ATÉ 48 MESES

COMPLETO

COMPLETA-AR

REFINANCIAMOS SEU 
PRÓPRIO VEÍCULO A 

PARTIR DO ANO 1994

FINANCIAMOS _ 
KOMBI-VANS E CAMINHÃO

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

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


COMUNICADO

ETRON INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA., torna público que solicitou 
junto à CETESB a Licença Prévia, de Instalação e de Operação para atividade 
de “Circuitos eletrônicos para terceiros, montagem de”, sito à Rua Felipe Ca
marão, 158 - Jardim Ubirama, Lençóis Paulista/SP.

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 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 da Conservação e Limpeza
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista
Data : 27 de maio de 2008

Horário: 10:00 horas

01 -  Rosangela Amorin Bezerra
02 -  Erica Fernanda Bertoli Ribeiro
03 -  Maria Célia Ramos Farinelli

Lençóis Paulista, 21 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, Convo
ca, o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso 
Público abaixo identificado para o preenchimento de duas 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 : 27 de maio de 2008

Horário: 10:00 horas

01 -  Rony Luis Milanesi
02 -  Bruna Carolina Borges

Lençóis Paulista, 21 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, Con
voca, para a Sessão de Ingresso, o(s) interessado(s) relacionado(s) 
aprovado(s) no Concurso Público conforme dados abaixo. A Comissão 
informa que o não comparecimento no dia, horário e local estabeleci
dos pela presente convocação implicará na perda de vaga conforme 
preceitua a lei.
Edital n.° : 001/2007 
Cargo: Diretor de Escola 
Duas Vagas
Local: Diretoria de Educação -  Rua Sete de Setembro, 711 - Centro 
Data : 29 de maio de 2008

Horário: 14:00 horas

01 -  Cristiane Aparecida Baptistella Guiari
02 -  Lilian de Cássia Fonseca Malavasi

Lençóis Paulista, 21 de maio de 2.008.-

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 22 de Maio de 2008. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 292,60.

O ECO
Um senhor jornal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
L E I N° 2 I 5 5

DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 102 DA LEI N° 810, QUE INSTITUI O CÓDIGO DE POS
TURA DO MUNICÍPIO.

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

Artigo 1° - O artigo 102 da Lei n° 810, passa a vigorara com a seguinte redação:

Artigo 102 - Não serão permitidos a circulação ou estacionamento de eqüinos e bovinos no perímetro 
urbano do Município de Macatuba, com exceção:
I. Daqueles cujos proprietários possuírem autorização para a sua utilização decorrente do exercício do 
trabalho.
II. Daqueles cujos proprietários possuírem autorização especial para a participação em eventos oficiais 
do Município.
§ 1° - A autorização exigida no Inciso I será expedida pela Prefeitura Municipal de Macatuba em nome 
do condutor do animal.
§ 2° - A autorização especial exigida no Inciso II será expedida pela Prefeitura Municipal de Macatuba 
em nome do responsável pela tropa, mediante apresentação da relação de seus competentes.

Artigo 2o. -  Esta Lei entrará em vigor da data da sua publicação, revogadas as disposições em con
trário.

Macatuba, 04 de maio de 2006.

COOLIDGE HERCOS JÚNIOR
Prefeito Municipal

SANCIONADA e PROMULGADA pelo Executivo Municipal em 04 de maio de 2006, registrada no 
Departamento Jurídico, PUBLICADA por afixação do texto na sede do Paço Municipal e outros locais 
de costume.

Rosemeire Vieira Pires da Rosa
Oficial Administrativo

IPREMAC -  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MACATUBA 

PROCESSO: N° 02/08 -  DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO.
Em cumprimento ao art. 26 da Lei de Licitações n° 8.666/93 com alterações introduzidas por legislações 
posteriores, Ratifico seja Dispensável a Licitação, com base no inciso II, art. 24, combinado com a 
alínea “a”, inciso II, art. 23, ambos da Lei de Licitações n° 8.666/93, para a contratação de sei^iços de 
Consultoria Previdenciária e Implementação da Compensação Previdenciária a favor da empresa espe
cializada Fr. CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA.
Macatuba, 19 de maio de 2.008.

Edmilson Martins -  Diretor Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO TERMO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO 32-2008
PROC: 66-2008 - EDITAL: 40-2008 - ÓRGÃO: Prefeitura M. Macatuba - OBJETO: aquisição de gê
neros hortifrutigranjeiros para atendimento das unidades escolares, creches e APAE do município, para 
entrega parcelada até 31.12.2008, e pagamento até o 15° dia após a entrega. 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 BALLO COM. DE ALIMENTOS LTDA ME os itens 9, 18, 23 e 26, 
totalizando R$ 40.103,50; em favor de CARDOSO & CARDOSO COM. DE FRUTAS E LEGUMES 
LTDA EPP os itens 4, 10, 15, 25, e 27, totalizando R$ 8.981,60; em favor de D.L. ZEBINI ME os itens 
1, 3, e 16, totalizando R$ 9.470,00; em favor de L.F. BERRO ME os itens 2, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 
21, 24 e 28, totalizando R$ 18.042,00; em favor de MARIA A. TRAVAGLI NUNES ME os itens 5, 
6, 7, 8, e 22, totalizando R$ 26.049,00. Ficam, pois, autorizadas as entregas conforme pedido expedido 
pela Nutricionista Municipal Responsável, e vossos representantes legais convocados para a assinatura 
dos correspondentes contratos, dentro do prazo de 5 dias.
Macatuba, 21 de maio de 2008.
COOLIDGE HERCOS JÚNIOR -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA

L E I N° 2 2 5 6

AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA A RECEBER, MEDIANTE RE
PASSE EFETUADO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, RECURSOS FINAN
CEIROS A FUNDO PERDIDO.

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

Artigo 1° - Fica o executivo autorizado a:

I -  Receber, através de repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros a 
fundo perdido, procedentes do Tesouro do Estado;

II -  Assinar com o Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Economia e Planejamento, através 
da Unidade de Articulação com Municípios o convênio necessário à obtenção dos recursos financei
ros previstos no Inciso I deste artigo, bem como as cláusulas e condições estabelecidas pela referida 
Secretaria;

III -  Abrir crédito adicional especial para fazer face às despesas com a execução da (s) obra (s) e ou 
Aquisição (ões).

Parágrafo Único - A cobertura de crédito autorizado no Inciso III será efetuada mediante a utilização 
dos recursos a serem repassados.

Artigo 2° - Os recursos financeiros mencionados no artigo anterior destinar-se-ão à aquisição de um 
ônibus.

Artigo 3° - Esta Lei entrará em vigor da data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Macatuba, 21 de maio de 2008.

COOLIDGE HERCOS JÚNIOR
Prefeito Municipal

SANCIONADA e PROMULGADA pelo Executivo Municipal em 15 de maio de 2008, registrada na 
Secretaria de Negócios Jurídicos, PUBLICADA na forma da legislação aplicável em vigor.

Rosemeire Vieira Pires da Rosa
Oficial Administrativo

COMUNICADO

AUTO POSTO MAGANHA LTDA., torna público que requereu junto a CE- 
TESB, a Licença Prévia para comércio varejista de combustíveis e lubrifican
tes, sito à Av. Prefeito Jacomo Nicolau Paccola, n° 115, CEP 18685-099, em 
Lençóis Paulista/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  TOMADA DE PREÇOS N° 08-2008 - AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO: 68-2008 ÓRGÃO: Pref. M. Macatuba OBJETO: contratação de empresa para reforma do 
prédio administrativo localizado na Rua Sergipe, 1-36, Macatuba-SP, com fornecimento de materiais, 
mão de obra e equipamentos necessários, para execução no prazo de 180 dias MODALIDADE: Tomada 
de Preços ENCERRAMENTO: 11/06/08 -  14:00 h. DESCRIÇÃO DO EDITAL: Acha-se aberta na 
Pref. Macatuba, a T.P. 08-2008, do tipo menor preço com fixação de preço máximo. Os interessados em 
participar deverão cadastrar-se na Prefeitura de Macatuba, até o terceiro dia anterior ao encerramento, 
às 16:00 h., satisfazendo as exigências do art. 27 da Lei 8666/93. O edital, na íntegra, poderá ser lido 
e obtido no Setor de Licitações, na Rua Nove de Julho, 15-20, centro, das 8:00 às 11:30 e das 13:00 
às 16:30 horas, nos dias úteis. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo 
telefone (14)3298-9818/3298-9819.
Macatuba, 21 de maio de 2.008.
Coolidge Hercos Junior - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  EXTRATO TERMO HOMOLOGAÇÃO -  PREGÃO 24-2008 -  PROC: 
53-2008 -  OBJETO: aquisição de Móveis específicos destinados ao Centro de Especialidades Odontoló- 
gicos, Centro de Especialidades Médicas e Programa Saúde da Família. A Prefeitura de Macatuba torna 
público que o Prefeito Municipal homologou o processo em referência, adjudicando os objetos em favor 
de Edivaldo René de Oliveira EPP, no valor de R$ 9.076,00; e Triunfal Marília Comercial Ltda EPP, no 
valor de R$ 1.480,00; ficando, pois, autorizadas as correspondentes entregas no prazo de até 30 dias. 
Macatuba, 21 de maio de 2.008.
COOLIDGE HERCOS JÚNIOR -  Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
L E I N° 2 2 5 4

AUTORIZA A CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEL A EMPRESA CONFECÇÕES MARINÊS 
MACATUBA - ME.

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

Artigo 1° - Fica autorizada, nos termos do artigo 99, § 4o, da Lei Orgânica Municipal, a concessão de 
uso de forma gratuita, à empresa Confecções Marines Macatuba Ltda. - Me, inscrita no CNPJ sob n°. 
03.430.094/0001-27, do imóvel que assim se discrimina, memorial descritivo:

Memorial Descritivo
Refere-se à área compreendida pelo lote 05 da quadra 05, no distrito industrial, conforme des
crição abaixo:

Um terreno de formato retangular, correspondente ao lote n° 05 (cinco), da quadra “05”, do lote- 
amento “Distrito Industrial Mário Alves Nunes”, localizado no lado direto da Rua Mato Grosso, 
distante 54,35 m (cinqüenta e quatro metros e trinta e cinco centímetros) do início da curva de 
concordância da esquina da Rua Sebastião de Oliveira Machado, nesta cidade e Comarca de Ma- 
catuba; medindo 30,00 m (trinta metros) de frente para a mencionada Rua Mato Grosso; 30,00 m 
(trinta metros) do lado direito de quem da rua olha para o imóvel, onde confronta com o lote n° 
04; e 30,00 m (trinta metros) do lado esquerdo, onde confronta com o lote n° 06; e 30,00 m (trinta 
metros) nos fundos, onde confronta 15,00 m com o lote n° 10 e 15,00 m com o lote n° 09; encerrando 
a área de 900,00 m̂  (novecentos metros quadrados).
Encontra-se edificado no terreno um barracão para uso e fins industriais, em alvenaria, totali
zando 327,50 m̂  (trezentos e vinte e sete metros quadrados e cinqüenta decímetros quadrados) 
de área construída.

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

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

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

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

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

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

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

Macatuba, 15 de maio de 2008.

COOLIDGE HERCOS JÚNIOR
Prefeito Municipal

SANCIONADA e PROMULGADA pelo Executivo Municipal em 15 de maio de 2008, registrada na 
Secretaria de Negócios Jurídicos, PUBLICADA na forma da legislação aplicável em vigor.

Rosemeire Vieira Pires da Rosa
Oficial Administrativo

grátis! CLASSIECO
Ao lado da comunidade

RG:
Fone:

Veículos
Imóveis

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. • Novos/Usados

Empregos
Serviços
Diversos

Recorte o cupom e entregue na recepção do Jornal O Eco, na rua Geraldo Pereira de Barros, N°. 948, Centro, Lençóis Paulista, CEP 18680-020
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Carla Izeppe/Jomal da Barra & Igaraçu

Incentivo
no

Prefeito sanciona lei do vereador Marcos Gava que pede 

apoio aos empresários do ramo calçadista; fabricantes terão 

subsídios de até R$ 2 mil para participar de feiras

Sandro Alponte

O prefeito padre Mário 
Teixeira (PC do B) assinou na 
tarde da última terça-feira, lei 
que cria o Prodical (Programa 
de Desenvolvimento para a 
Indústria Calçadista) em Barra 
Bonita. A assinatura ocorreu 
em seu gabinete com a pre
sença de alguns proprietários 
de fábricas de calçados, do au
tor da lei, o vereador Antonio 
Marcos Gava Júnior (PSB) e da 
imprensa regional.

A lei já deveria estar san
cionada, mas sofreu alguns 
ajustes, já que o vereador não 
poderia apresentar um projeto 
que promove despesas para o

município. O programa con
siste em oferecer subsídios 
para que fabricantes do setor 
possam participar de even
tos como feiras. "Deixamos 
claro que o município pode 
conceder às indústrias auxílio 
financeiro para subsidiar a 
participação em feiras no va
lor de até 50% do espaço no 
evento, que essa ajuda só po
de ser solicitada duas vezes no 
ano e que o valor máximo é de 
até R$ 2 mil por cada evento", 
relatou o prefeito. "Esse teto 
tem que ser definido porque 
se surgir uma feira com va
lor muito alto fica inviável a 
ajuda da prefeitura". Quando 
for participar de uma feira, o

fabricante tem que enviar um 
ofício para a prefeitura e dizer 
quando, onde e justificar o in
teresse. Ao todo, o investimen
to deve girar em torno de R$ 
30 mil por ano.

O Prodical foi criado por 
Gava no ano passado depois 
de várias reuniões com em
presários do setor. "O objetivo 
dos encontros foi definir co
mo o poder público poderia 
ajudar o setor", disse o verea
dor. "E chegou-se a conclusão 
de que isso pode ser feito de 
duas formas: uma é a quali
ficação de mão-de-obra, que 
vai ser viabilizada através da 
instalação do CVT (Centro 
Vocacional Tecnológico), que

Prefeito e vereador convocaram a imprensa para anunciar o subsídio aos fabricantes de calçados

o prefeito inaugura no mês 
que vem, e a outra é através de 
auxílio para participação em 
feiras que agora foi definida. 
Então, uma situação que sem
pre foi discurso político foi 
resolvida pelo prefeito padre 
Mário", avalia.

Barra Bonita tem oito fá
bricas de calçados em funcio
namento e várias bancas espa
lhadas pela cidade. Segundo 
dados da prefeitura, são apro
ximadamente 700 empregos 
diretos e quase 700 indiretos. 
"Com estas iniciativas cria-se 
a possibilidade das empresas

aumentarem produção e con- 
seqüentemente contratar mais 
funcionários além de incenti
var outras fábricas virem para o 
município", comentou Gava.

s et o r
Maria Helena Nicola Ma

roto, sócia-proprietária de 
uma fábrica na cidade, diz ter 
gostado do projeto. "Quando 
comecei a participar de feiras, 
minha produção diária era de 
100 pares e hoje são quase 400 
pares. Tinha 15 funcionários e 
hoje são 45 diretos e outros 
60 indiretos. Então, o contato

com clientes através de feiras é 
imprescindível", diz ela. "E os 
dois eventos que geralmente 
participamos no ano ocorrem 
em janeiro e junho, que é um 
período complicado para nós. 
Agora com esse auxílio vai nos 
ajudar muito".

Bárbara Ribeiro de Barros, 
representante de uma outra 
empresa, concorda com a co
lega. "Sem dúvida é um apoio 
muito bom e que com certeza 
cria a expectativa de geração 
de mais empregos", comenta. 
"É bom para a fábrica e para 
a cidade".

m a c a t u b a a g u d o s

SOS Renascer adia 
jantar para 7 de junho

O abrigo SOS Renascer, de 
Macatuba, adiou para o dia 7 
de junho o tradicional Jantar 
Italiano, antes marcado para 
ontem. O evento será no Lions 
Clube, a partir das 21h. Além de 
um cardápio típico como mas
sas e refogados, o evento terá 
um espaço musical. O cantor 
Ricardo Bombard, mais uma 
vez, apresentará um repertório

variado com temas italianos e 
preferências populares.

No ano passado, a entidade 
conseguiu arrecadar cerca de R$ 
4,5 mil com o evento. Para este 
ano a expectativa de arrecadação 
é de R$ 8 mil. A renda do evento 
será destinada para ampliação e 
criação de uma brinquedoteca. 
O SOS Renascer abriga menores 
que foram retirados do convívio

dos pais por determinação judi
cial. A casa tem capacidade para 
abrigar 10 crianças. Atualmente 
atende seis.

Os ingressos para o jantar es
tão à venda na própria entidade. 
A mesa para quatro pessoas po
de ser adquirida por R$ 100. Há 
também os convites individuais 
por R$ 25,00. Mais informações 
pelo telefone (14) 3298-3033.

Rotary faz campanha 
de doação de sangue

Com o tema "Doe sangue 
e salve vidas" o Rotary Club 
de Agudos promove campa
nha de doação de sangue no 
sábado dia 24. A doação será 
na sede do clube, que fica na 
rua Prefeito Antonio Condi, 
n° 430, das 8h às 16h.

Para ser doador é necessá
rio gozar de boa saúde e não

estar tomando nenhum tipo 
de remédio, ter entre 18 a 50 
anos, pesar no mínimo 55 
quilos e não ter doenças que 
possam ser transmitidas por 
transfusão. É importante não 
fazer a doação em jejum. Se 
tiver feito uma refeição pe
sada, é aconselhável esperar 
pelo menos duas horas.

Todo o sangue coletado 
irá para o Hemonúcleo de 
Bauru. A campanha do Ro- 
tary Club de Agudos con
ta com o apoio dos Cor
reios, AHA (Associação do 
Hospital de Agudos) AHB 
(Associação Hospitalar 
de Bauru) e Prefeitura de 
Agudos.

750 anos, 210 páginas e uma bela História

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

L -

fm r-

Üm,m*

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

Didática] Banca do Posto Tigrão] PlanetSound | Ramblas

f
■ - ^

49>?o
_ àvista_ _

Ou 2x noxheqüejDré



Veja quem  esteve se divertindo na noite  

do últim o sábado na Pizzaria Pramio e 

na Churrascaria Gaúcha!
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A U T D  P G S T D
SAN MARINO

E PROMOÇÃO DE ̂  
FIM DE SEAAANA ^

Av. Pref. Jácomo N. Paccola, 589 
Pq. Rondon - F.: 3263-5373 

Lençóis Paulista

1 SUPER PROMOÇÃO |

GAS. COMUM R$ 2 ,439

ÁLCOOL R$ 1,179

DIESEL R$ 2 ,099
1 POSTO: 14 . 3264-966 5  |

l̂ ;i;i!!3263-0337
AOS OaMINGaS  MÚSICA AO VIVO 

LENÇÓIS  PAULISTA - SP

lãW ãÊÊM fã m ç ã m
AUTOS E SOFÁS GERAL
reforma de 
bancos 
automotivos, 
personalize 
interior do 
seu carro!
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a  partir de 
R$ 350,°° ou 
3x R$ 120,°° 

na reforma ganhe 
um belo brinde.

ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO 
AV. 9 DE JULHO, 890 - F.: 3264-4363 - CENTRO - LENÇÓIS PTA.
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Pedro Notólio Lorenzetti, 836 - sola 4 - Centro - Lençóis Paulista
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RUA RAUL GONÇALVES DE O tlV EjR A ,^» ip 7  

FONE; 14.3263-1163 - CENTRO - LENÇÓIS PAULISTA
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Á esquerda, obras do 
posto de saúde que 
deve ser entregue 

até o final do ano; à 
direita, o Centro de 

Educação Infantil que 
deve ser conlcuido 

nas próximas 
semanas

Prefeita Silvia prioriza obras que considera essenciais e espera terminá-las antes do fim de seu mandato

Sandro Alponte

Terminar as obras em an
damento e aquelas que ainda 
estão por começar. Essa é a 
meta da prefeita Silvia Mendes 
Soares (PV), de Piratininga. 
Aliás, esse é um dos presentes 
que a chefe do Poder Executi
vo quer dar para a cidade em 
comemoração aos 113 anos 
do município, festejados no 
domingo 18.

O tempo é um dos inimigos 
da prefeita que está no cargo há

um ano. Ela assumiu o posto 
deixado pelo prefeito cassado 
Mauro Martinão e corre para 
fechar os convênios com o go
verno do Estado. "São quatro 
anos de mandato, porque no 
primeiro, o prefeito conhece 
todo o processo, no segundo e 
terceiro assina convênios e ini
cia obras e no quarto termina", 
explica. "No meu caso só tem 
praticamente o quarto. Então é 
muito corrido".

Mesmo com o curto tempo, 
a prefeita realiza várias obras

com recursos do município 
e também em parceria com o 
governo do Estado. São realiza
ções na área de Educação, Saú
de, Infra-Estrutura e Turismo.

Recentemente a adminis
tração investiu R$ 500 mil 
no recape da principal rua da 
cidade, a Lisboa Júnior. "Foi 
sem dúvida uma obra que a 
população aguardava há mui
to tempo", conta a prefeita. 
"Mas ainda na área de infra- 
estrutura nós licitamos uma 
galeria no bairro Bela Vista,

iluminação e pavimentação 
do loteamento Cunha Cas
tro, estamos construindo duas 
praças no núcleo Sebastiana 
Falqueire e Espírito Santo e 
mais dois convênios para ga
lerias no Sebastiana Falqueire 
e Faustino Ribeiro".

Ainda tem o Centro de 
Educação Infantil e a reforma 
de um prédio onde funcionava 
uma escola e que virou unida
de básica de saúde. "Essa com 
o apoio do deputado estadual 
Pedro Tobias (PSDB) que con

seguiu R$ 100 mil e nós paga
mos os outros R$ 160 mil", 
destaca a prefeita. "Também 
reformamos um outro centro 
de saúde, acabamos de assinar 
convênio para cobertura da ar
quibancada do estádio munici
pal José Carlos Soares, criamos 
o Espaço Amigo, onde as crian
ças ficam quando não estão na 
escola e a praça do skatista".

A prefeita está otimista em 
conseguir terminar todas estas 
obras, já que os valores não ul
trapassam os R$ 150 mil, ou

seja, as licitações podem ser 
feitas através de carta convite, 
o que agiliza o processo. "A 
burocracia atrapalha um pou
co, mas não pára o trabalho", 
afirma Silvia Mendes.

Ela também elogia a par
ceria do município com o go
verno do Estado. "O José Serra 
(PSDB) não olha sigla partidá
ria no momento de liberar re
cursos, então há uma parceria 
entre cidade e Estado onde nós 
pagamos 20% da obra e o go
verno os outros 80%", finaliza.

^Financiamento de semínovos com taxas a partir de 0,99% a.m . com 60% de entrada, saJdo 
em até 24 vezes,
^Leasing Banco GMAC com 20% de entrada para veícuios Okm,

DIVELPA
CHEVRO LET

Av. Adriano Anderson FuganhoM, 580 - Distrito Industriai - Lençó is Pta/SP Fone: (14) 32G9-1581
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Comemorar 113 anos de uma das 
mais conãecidas cidades do 
centro-oeste-pauCista é um 

orguCHo, aCém de uma imensa 
satisfação. TraSaCHar por essa 

gente, conquistar amigos e 
respeitar vaCores tem sido 

um dos nortes do meu 
compromisso com 
toda comunidade 

pauãsta.

(Para6éns 
(piratiningal

Abraço feliz a população de Piratininga, 
cumprimentando a todos pelos 113 anos 
de progresso e contemplando o futuro 

promissor construído pela 
força da sua gente.

DEPUTADO

Arnaldo lardfm
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A festa
continua
Programação de aniversário de Piratininga vai até o dia 1° de 

junho com show, parque de diversões e feira de artesanato

Da Redação

No sábado e domingo tem parque de diversões montado para as crianças de até oito anos

A festa pelos 113 anos, co
memorados no domingo 18, 
segue até o dia 1° de junho. 
Ainda estão previstas apresen
tações musicais, feira de artesa
nato e um concurso de beleza.

No último final de se
mana o destaque foi para a 
programação esportiva. Na 
sexta-feira 16 teve a final do 
Campeonato Veterano. C.A.P. 
conseguiu uma vitória por 1 a 
0 sobre o América e ficou com 
o título. Rio Branco derrotou 
o Amigos por 2 a 0 e levou o 
segundo lugar. A final aconte
ceu no estádio municipal Dr. 
José Carlos Soares.

No sábado 17, a bola ro
lou em quadra, na decisão do 
Campeonato Municipal de 
Futsal. A equipe do X.F.S. foi a 
grande campeã com uma super 
vitória por 6 a 4 sobre o Porto. 
Os gols do título foram marca
dos por Bruno (quatro vezes),

PROGRAMAÇÃO
sábado e domingo
10h -  Parque montado na 
praça do Turista

domingo 25
10h - 3® Feira de Artes e 
Artesanato na praça do 
Turista

28 de maio
9h -  Agenda do dia do 
desafio na praça do Turista

31 de maio
20h -  DJ na praça do 
Turista

1° de junho
20h -  Concurso Garota 
Piratininga 2008, no 
Piratininga Tênis Clube

Gutinho e Matheus. Fabrício, 
Douglas, Gustavo e Thiago 
marcaram para o Porto. Na 
disputa pelo segundo lugar, o

Arsenal goleou o Cruzeiro por 
9 a 3 e garantiu o vice-campe- 
onato. Os atletas Bruno e Fran 
do X.F.S. ainda ficaram com os 
troféus de artilheiro e goleiro 
menos vazado da competição, 
respectivamente.

Ontem, a atração na agenda 
de aniversário era o show de 
Alysson & Anderson, na praça 
do Turista e que estava marcado 
para às 21h. No sábado 24 e do
mingo 25 um parque de diver
sões montado na mesma praça 
vai fazer a alegria da criançada. 
Também haverá distribuição 
de pipoca e algodão doce. No 
domingo tem a 3® Feira de Ar
tes e Artesanatos, com a parti
cipação de aproximadamente 
50 expositores de Piratininga e 
região. No dia 1° de junho, en
cerrando a programação tem o 
concurso Garota Piratininga. As 
inscrições podem ser feitas na 
Academia Step. A escolha será 
em evento realizado no Pirati
ninga Tênis Clube.


