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Natação PPD garante dois 
ouros na estréia dos Regionais
Medalhas foram conquistadas ontem por Roberto Gonçalves; bochófilos de Macatuba, Piratininga e Borebi venceram

O nadador Roberto Gon
çalves (foto) conseguiu as duas 
primeiras medalhas de ouro 
para Lençóis Paulista nos 52° 
Jogos Regionais de Lins. O re
sultado foi garantido ontem.

Gonçalves ficou em primeiro 
lugar nas provas dos 50 e 100 
metros nado livre, na versão 
PPD (Pessoa Portadora de 
Deficiência). Ele foi o único a 
representar Lençóis nessa cate

goria. O medalhista, que nada 
apenas com um braço, admite 
que acreditava ter chances de 
obter bons resultados na com
petição. O técnico do atleta 
lençoense, Rafael Blanco, tam

bém diz que previa uma meda
lha do campeão, porém não a 
de primeiro lugar. "Sabia que 
ele teria grandes chances, tanto 
pelo esforço nos treinos quan
to pelo eficiente nadador que

é. Porém, conseguir dois ouros, 
numa competição de tão alto 
nível como os Regionais, me 
surpreendeu bastante", comen
ta o técnico. Para o basquete 
lençoense, o primeiro dia não

foi muito produtivo. Tanto a 
equipe masculina quanto a fe
minina perdeu. As equipes de 
bocha de Macatuba, Piratininga 
e Borebi também conseguiram 
vitórias ontem. ► ►  Página A7

Aline Furlanetto

C O R R E I O S

Paralisação
suspende
Sedex

Os carteiros da mi- 
crorregião onde o jornal 
O ECO circula não aderi
ram à paralisação dos fun
cionários dos Correios, 
mas os serviços de Sedex 
10, Sedex Hoje e Disque 
-  Coleta estão suspensos 
temporariamente por 
causa da greve. Segundo 
informações da assessoria 
de imprensa dos Correios 
de Bauru, nas localidades 
onde há greve, a empresa 
já adotou medidas que 
asseguram a prestação 
dos serviços.

E D U C A Ç Ã O

Professores participam de mesa redonda
^  Página A2
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Silvia renova com Sabesp
O contrato da Prefeitu

ra de Piratininga com a Sa- 
besp foi renovado por mais 
30 anos ontem pela prefeita 
Silvia Mendes. A assinatu
ra aconteceu ontem. Como 
contrapartida, a companhia 
se compromete a investir R$ 
350 mil para recapeamento 
de ruas, com a colocação de 
três hidrômetros em lugares 
estratégicos no centro de Pira-

tininga e de levar a rede de es
goto para o distrito de Brasília 
Paulista até o final de 2010. 
O primeiro contrato, que foi 
assinado há 30 anos, estava 
vencido desde 15 de setem
bro de 2007. A renovação do 
contrato já havia sido autori
zada pela Câmara por seis a 
dois. Os tucanos Sandro Bola 
e Zé Gordinho deram os vo
tos contrários. ► ►  Página A5

Fernanda Benedetti

PISTA NOVA Começou nesta semana o recape da estrada vicinal 
Antonio Carlos Vaca, no trecho compreendido entre o trevo de Bo
rebi e a Usina São José. O dinheiro vem do programa Pró-Vicinais. 
Ao todo, serão recapeados nove quilômetros. A inclusão da estrada 
no programa teve apoio do deputado federal Mendes Thame e do 
deputado estadual Pedro Tobias, ambos do PSDB.

P O L I C I A

Efetivo da Civil está em baixa
Por causa de férias, cursos 

de aperfeiçoamento e até li
cença o efetivo da Polícia Ci
vil na região está abaixo do 
ideal. Em Lençóis Paulista, 
Agudos e Macatuba, o efe
tivo corresponde a um terço 
do que deveria ser. Em Ma- 
catuba, o efetivo da Polícia 
Civil é de três funcionários. 
O delegado Marcelo Bertoli 
Gimenes tirou férias ontem

e vai ficar pelo menos 15 
dias fora. O escrivão Tarcísio 
Mateus Abel é candidato a 
vereador e pediu licença. Na 
ausência do delegado, o efe
tivo da polícia macatubense 
vai ficar só com um investi
gador. O delegado Eduardo 
Herrera dos Santos, que já 
tinha assumido o comando 
em Agudos e de Borebi, com 
a ausência de Jader Biazon

(que está na capital fazen
do curso de aperfeiçoamen
to), agora também assume a 
delegacia de Macatuba. Em 
Lençóis Paulista, o comando 
da delegacia fica com o de
legado Luiz Cláudio Massa 
até agosto. O delegado sec
cional Doniseti José Pinezi 
diz que o quadro só pode 
ser aumentado com concur
so público. ► ►  Página A3

Fernanda Benedetti

FLAGRANTE As polícias Civil e Militar de Lençóis paulista apreenderam 79 pedras de crack, pron
tas para a venda, e mais três pedras brutas em uma casa no Jardim Primavera. A droga foi encontra
da em operação conjunta na tarde de ontem. Um rapaz de 23 anos, proprietário da residência, foi 
preso em flagrante e foi levado para a cadeia de Duartina. A Polícia Civil já investigava o morador 
há pelo menos quinze dias.



M E I O  A M B I E N T E
Fotos: Jornal O ECO

Fio de esperança
Ong Nossa Terra recupera mina que havia desaparecido há 

15 anos; projeto 'Monte Azul sempre Verde' vai plantar 1,3 

mil mudas em área que margeia o Córrego da Prata

Da  Redação

O projeto 'Monte Azul 
sempre Verde', de refloresta- 
mento de área no Córrego da 
Prata, reservou uma grande 
surpresa para a equipe técni
ca da Ong Nossa Terra, que 
executa o projeto. Ao fazer 
a limpeza e o mapeamento 
do local, a equipe recuperou 
uma mina d'água que estava 
desaparecida há pelo menos 
15 anos. Utilizando um equi
pamento de perfuração, foi 
possível fazer com que o ar- 
roio vertesse água novamente. 
Antes do surgimento do Jar
dim Monte Azul, a área per
tencia a uma fazenda e a sede 
da propriedade era abastecida 
por essa nascente. Com o lo- 
teamento e a urbanização, a 
mina acabou soterrada.

O projeto 'Monte Azul

sempre Verde' incluiu a limpe
za do terreno, que tinha sido 
tomado por entulho e lixo. A 
partir do domingo 6, será re
alizado o plantio de 1,3 mil 
mudas de árvores nativas. São 
espécies de crescimento rápido 
e de grande porte, como gua- 
puruvus, capororoas, angicos 
e canelinhas. O projeto é feito 
em parceria com a Diretoria de 
Meio Ambiente e conta com 
o apoio da Duratex, Grupo 
Lwart, Unibrás Agro Química 
do Brasil e Viveiro Nativas. O 
custo é estimado em R$ 8 mil. 
Sessenta por cento dos recur
sos necessários para a implan
tação do projeto está sendo 
rateado entre a Prefeitura de 
Lençóis Paulista e a Ong. Os 
40% restantes vem das empre
sas que compõem a parceria.

Segundo Sidnei Aguiar, 
analista de Meio Ambiente e

diretor de Planejamento da 
Ong, a redescoberta da mina 
representa um passo impor
tante, tanto para a comuni
dade como para a biodiversi
dade do local. Uma primeira 
análise mostrou que a água 
pertence ao sistema freático 
do arenito Botucatu. "Nós 
coletamos um pouco de água 
e a enviamos para fazer tes
tes de potabilidade no SAAE 
(Sistema Autônoma de Água 
e Esgoto), ou seja, para saber 
se serve para o consumo. Por 
isso, alertamos a população 
que não consuma a água até 
que saia o resultado", alerta. 
"Mesmo que a água não seja 
potável, nós vamos deixá-la 
correr dentro dessa pequena 
concentração de mata porque 
ela vai, ao longo do tempo, 
criar um novo ecossistema na 
região", completa. Perfurações redescobriram mina que estava soterrada há 15 anos, no Jardim Monte Azul

e d u c a ç ã o

Professores da rede municipal discutem tecnologias no processo de aprendizado
Diretoria de Educação de 

Lençóis Paulista realiza hoje 
mesa redonda sobre o tema 
'A relevância dos contextos le
trados para o processo de alfa
betização'. O debate será con
duzido pela professora Cássia 
Capostagno, da Universidade 
de Taubaté em três horários: 
das 8h às llh , das 14h às 17h

e das 18h30 às 21h30.
O evento é aberto aos pro

fessores da rede municipal de 
ensino e marca o fim de mais 
uma etapa do Programa de 
Formação dos Educadores em 
Informática Educacional, mi
nistrado pela empresa Futu- 
rekids do Brasil.

No debate, os professores

terão espaço para relatar novas 
experiências sobre o uso das 
ferramentas de informação e 
comunicação: Everest, Movie- 
Maker, Podcast, Bolg e Holos, 
com o intermédio da professo
ra Renata Martins Sarzi, especia
lista em alfabetização e supervi
sora de ensino da Diretoria de 
Educação de Lençóis Paulista.

Ong Nossa Terra é declarada 
de utilidade pública

A Câmara de Vereadores 
de Lençóis Paulista aprovou 
na última sessão legislativa da 
segunda-feira 30, projeto de 
lei que declara a Ong Nossa 
Terra de utilidade pública. O 
texto vem assinado pelo vere
ador Edson Fernandes (PT).

Segundo Gilson Carlos

Aguiar, advogado e diretor 
jurídico da Ong, a aprovação 
da lei permite que a Nossa 
Terra possa buscar recursos 
na iniciativa pública e priva
da. "Basicamente, a designa
ção de utilidade pública vai 
facilitar nosso trabalho de 
buscar recursos no governo

municipal e estadual e na 
iniciativa privada", comenta. 
"Além de garantir que a Ong 
faz um trabalho sério de pre
servação do meio ambiente, 
que não deixa de ser uma 
questão pública", completa. 
Também facilita o projeto da 
Ong ter uma sede própria.

CAMPANHA PELA PARALISAÇÃO Na manhã da terça-feira 1°, representantes da Apeoesp (Sindicato dos 
Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) de Bauru passaram por diversas cidades da região, inclusive 
Lençóis Paulista, empunhando faixas e cartazes para tentar mobilizar os professores da rede estadual a aderirem 
à paralisação. Em Lençóis Paulista e cidades da região, a rotina dos professores segue normalmente. O governo 
José Serra (PSDB) aprovou reajuste de 12% para a classe, mas os professores mantém outras reivindicações.

TURMA:
N O IT E in ic io  0 6 / 0 8

Campeão de Aprovação nas Públicas
Nós protegemos o seu patrimônio e a saúde de sua família 
das intempéries do meio ambiente com soluções para construção 
civil, pavimentação de ruas e estradas, e fins industriais.

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

Valorizando o homem, 
construindo o futuro.



S E G U R A N Ç A

H om ens de m enos
Férias, cursos e licenças reduzem o efetivo da Polícia Civil em Lençóis Paulista, Agudos 

e Macatuba; delegacias trabalham com um terço de funcionários recomendados

Da Redação
Arquivo Fernanda Benedetti/O ECO

Por causa de férias, cursos 
de aperfeiçoamento e até licen
ça o efetivo da Polícia Civil na 
região está abaixo do ideal. Em 
Lençóis Paulista, Agudos e Ma- 
catuba, o efetivo corresponde a 
um terço do que deveria ser. A 
constatação chega dias depois 
de comerciantes de Lençóis 
Paulista reivindicarem mais se
gurança no centro da cidade.

A reclamação já chegou até 
o delegado seccional de Bau
ru, Doniseti José Pinezi. No 
dia 22 de maio o delegado 
esteve em Lençóis e participou 
de uma reunião com empresá
rios que reivindicavam, entre 
outras coisas, o aumento no 
número de policiais civis. Na 
ocasião, a reclamação dos em
presários era por conta do alto 
número de furtos nas lojas do 
centro da cidade. Na contra
mão e por várias questões, o 
que se vê é o efetivo diminuir 
em Lençóis Paulista, Macatu- 
ba e Agudos.

Em Macatuba, o efetivo da 
Polícia Civil é de três funcio
nários. O  delegado Marcelo 
Bertoli Gimenes tirou férias 
ontem e vai ficar pelo menos 
15 dias fora. O escrivão Tarcí
sio Mateus Abel é candidato a 
vereador e pediu licença. Na 
ausência do delegado, o efeti
vo da polícia macatubense vai 
ficar só com um investigador.

O quadro acaba interferin
do na Polícia Civil de Agudos. 
O delegado Eduardo Herrera 
dos Santos, que já tinha assu
mido o comando em Agudos 
e de Borebi, com a ausência de 
Jader Biazon (que está na ca
pital fazendo curso de aperfei
çoamento), agora também as
sume a delegacia de Macatuba 
durante as férias de Gimenes. 
Em Lençóis Paulista, o coman
do da delegacia fica com o de
legado Luiz Cláudio Massa até 
agosto. O outro delegado da 
Polícia Civil, Marcos Jéferson 
da Silva, a exemplo de Jader 
Biazon, está em São Paulo pa
ra curso de aperfeiçoamento.

A maioria das delegacias da 
região trabalha com um terço 
ou menos do efetivo necessá
rio. Segundo o delegado Gi- 
menes, para Macatuba o ideal 
seria que o Estado oferecesse

Delegado seccional Doniseti José Pinezi diz que novos 
funcionários dependem de concurso público

CONFIRA O AUMENTO DA CRIMINALIDADE

DADOS REFERENTES AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE CADA ANO 
BASE - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO

 ̂a g u d o s
s,

ANO FURTOS ROUBOS
FURTO DE ROUBO DE
VEÍCULOS VEÍCULOS

2007 99 7 1 2
2008 107 15 2 4

 ̂LENÇÓIS p a u l is t a  ^

ANO FURTOS ROUBOS
FURTO DE ROUBO DE
VEÍCULOS VEÍCULOS

2007 77 11 5 2
2008 134 18 1 2

' M ACATUBA ^

ANO FURTOS ROUBOS
FURTO DE 
VEÍCULOS

ROUBO DE 
VEÍCULOS

2007 47 6 0 0
2008 45 4 0 0

Fonte: Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo

14 funcionários. Na folha de 
pagamento constam três. A 
prefeitura ajuda a compor o 
quadro. Em Lençóis Paulista,

o ideal seriam oito investiga
dores de polícia. O município 
conta com três. Dois deles se 
revezam em turnos de 12 ho

ras, durante o dia e a noite, 
além de fazer um patrulha- 
mento pelo centro da cidade 
para inibir os furtos. Em Agu
dos, o efetivo da Polícia Civil, 
segundo apurado pelo O ECO, 
é de seis funcionários.

O modelo ideal de seguran
ça pública proposto pela ONU 
(Organização das Nações Uni
das) é de um policial para cada 
250 habitantes. Nas cidades bra
sileiras, o número considerado 
satisfatório é de um policial para 
cada grupo de mil habitantes.

O delegado de Lençóis 
Paulista, Luiz Cláudio Massa, 
disse que mesmo com o efe
tivo longe do ideal, a polícia 
tem se desdobrado para conter 
a criminalidade. "Mesmo com 
um efetivo bem abaixo do que 
seria necessário os índices de 
criminalidade, mesmo não 
sendo ideais, são muito supe
riores a outras cidades do mes
mo porte", afirma.

Na prática, os números 
preocupam. O número de 
furtos e roubos em Lençóis 
Paulista nos primeiros meses 
de 2008 cresceu em relação 
ao mesmo período do ano 
passado, de acordo com da
dos da Secretaria Estadual de 
Segurança Pública. Em Agu
dos, os índices de criminali
dade também aumentaram. 
Em Macatuba, os índices não 
sofreram alteração, mas de 
acordo com o delegado Gi- 
menes, têm sido registrados 
em média mil boletins de 
ocorrência por ano, número 
considerado muito alto para 
uma cidade deste porte.

CONCURSO
O delegado seccional Do- 

niseti José Pinezi diz que 
não há como tomar medidas 
imediatas para aumentar o 
número do efetivo. Segundo 
ele, os quadros só podem ser 
preenchidos com a realização 
de concursos públicos. Pinezi 
disse ainda que além disso não 
pode fazer a transferência de 
policiais de uma cidade para 
outra por questões internas. A 
reportagem de O ECO entrou 
em contato com a assessoria 
da Secretaria de Segurança do 
Estado, em nota a informação 
é de que não falta delegado, só 
investigador de polícia.

NOTAS POLICIAIS

c o n t r a b a n d o
A Polícia Civil de Maca- 

tuba realizou na manhã de 
terça-feira 1 uma operação 
que resultou na apreensão 
de mais de três mil maços 
de cigarro, 335 DVDs e 415 
CDs. A operação foi coor
denada pelo delegado Mar
celo Bertoli Gimenes e foi 
acompanhada por Fernan
da de Souza Rego, advogada 
representante da Associa
ção Brasileira de Combate 
à Falsificação. Os materiais 
apreendidos serão enviados 
para a perícia. Os cigarros 
serão encaminhados à Polí-

cia Federal de Bauru.

AZAR NO JOGO
A Polícia Militar de Len

çóis Paulista apreendeu 
quatro máquinas caça-ní- 
queis na terça-feira 1°, em 
três estabelecimentos da 
cidade: nos bairros Jardim 
Nova Lençóis, Vila Conten
te e Júlio Ferrari. As máqui
nas foram apreendidas a 
partir de denúncias anôni
mas realizadas pela popu
lação. Os equipamentos fo
ram apresentados à Polícia 
Civil que solicitou a perícia 
da polícia técnica.

L U T O

Aos 67, morre 
Genésio Sacoman

Genésio Sacoman foi vereador entre 2001 e 2004

O ex-vereador Genésio 
Sacoman, 67 anos, foi se
pultado na quarta-feira 2 em 
Lençóis Paulista. Ele morreu 
na terça-feira 1°, vítima de 
câncer. Sacoman foi vereador 
de 2001 a 2004 e membro da 
mesa diretora da câmara dos 
vereadores entre 2001 e 2002. 
Ele também ficou conhecido 
por trabalhar na Usina São 
José, onde se aposentou. Sua

última atividade foi abrir 
uma transportadora.

"Era um companheiro 
e tanto. Uma pessoa mui
to solidária que aprendi a 
admirar. Uma pessoa que 
se preocupava mais com os 
outros do que com ele mes
mo", declarou Jacob Joner 
Neto (PR), o Jacó Gaúcho, 
que foi colega de Câmara 
de Sacoman.

V e íc u lo s

Ofertas nara quinta e sexta-feira f!

Lençóis Paulista: Av. Papa J.P. II , 49 Fone/FAX: [14] 3264-1222 
Bauru; Av. GetúPío Vargas, 11-96 Fone/FAX: [14] 3214-4888
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E D I T O R I A L

Sabesp continua 
em Piratininga

A prefeita de Piratininga, 
Silvia Mendes Soares (PV), 
resolveu renovar o contrato 
do município com a Sabesp 
(Companhia de Saneamen
to Básico do Estado de São 
Paulo) por mais 30 anos. A 
exemplo de outras cidades da 
região, 2008 foi ano de rene
gociações com a companhia 
que presta serviços na região 
há três décadas. O desfecho 
mostra que em Piratininga 
as negociações transcorreram 
em tempo recorde. Por R$ 
350 mil de contrapartida -  
dinheiro que a Sabesp vai dar 
para que o município aplique 
em asfalto -  a companhia ga
nha o direito de explorar os 
serviços de água e esgoto por 
mais 30 anos.

Mesma situação burocráti
ca vivida por Piratininga pas
sam Areiópolis e Macatuba. 
Em Agudos, a Sabesp se insta
lou há apenas oito anos, mas 
foi alvo de muita briga travada 
pelo poder público. O prefeito 
José Carlos Octaviani (PMDB) 
conseguiu na Justiça suspender 
a cobrança de taxa de esgoto -  
tarifa considerada abusiva, já 
que é cobrado o mesmo valor 
de água e de esgoto -  serviços 
diferentes. Principalmente se 
levar em conta que em Agudos 
o esgoto ainda não tem esta
ção de tratamento.

Em Areiópolis, o contrato 
venceu em 2007 e até hoje 
não foi renovado. O prefei
to José Pio de Oliveira (PT), 
o Peixeiro, tentou impor a 
um possível novo contrato

cláusulas de conteúdo social 
-  para tentar beneficiar famí
lias de baixa renda. Mas, num 
primeiro momento, a compa
nhia não se viu aberta a aten
der essas exigências.

Em Macatuba, o contrato 
venceu no começo do ano e o 
prefeito Coolidge Hercos Jú
nior (PMDB) já anunciou pu
blicamente que não pretende 
renovar. Os planos do prefei
to são audazes: ele sonha em 
uma autarquia, que tenha in
vestimentos da iniciativa pri
vada, mas que seja controlada 
pelo poder público.

Dar adeus à Sabesp e ter a 
ousadia de implantar uma au
tarquia municipal de serviços 
de água e esgoto não é inicia
tiva que possa ser abraçada 
por qualquer município -  tal
vez nem Macatuba esteja em 
condições de fazer isso. Os in
vestimentos são muito altos. 
Entretanto, estes municípios 
já têm condições jurídicas de 
pleitear um contrato mais jus
to, em que a população não 
tenha apenas que ser subme
tida a altas tarifas, enquanto 
a companhia lucra sem re
verter nada em troca. Muitas 
autarquias municipais, caso 
do SAAE (Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto) em Lençóis 
Paulista conseguem oferecer 
um serviço bom e com cus
to reduzido. É preciso, antes 
de mais nada, garantir um 
serviço de qualidade, o que 
nem sempre acontece. E pen
sar que quem paga a conta, é 
sempre a população.

A R T I G O

Sobre a coragem de educar e a incoerencia humana
PAULO Eduardo Tonon

Sim, existe um ponto co
mum entre as facções mais 
distintas do nosso Brasil. Pe- 
tistas, democratas, fascistas, 
pagodeiros, publicitários e 
analfabetos em geral. Todos 
concordam que a educação 
é a base para um futuro me
lhor. Ninguém duvida que 
com acesso à informação e 
cultura uma pessoa pode se 
tornar capaz de fazer uma 
verdadeira revolução pessoal 
ou nacional.

Mesmo assim, a bandei
ra defendida por Cristovam 
Buarque nas últimas eleições 
presidenciais não lhe rendeu 
votos suficientes para que ele 
fosse eleito e nosso país mer
gulhasse definitivamente em 
uma era de crescimento inte
lectual. Teria isso alguma rela
ção com a falta de adesão dos 
professores da rede estadual 
de ensino à greve proposta 
pela categoria há praticamen
te um mês? Acho que sim.

Nossos docentes ensinam 
para seus alunos valores que 
eles mesmos abominam. Da 
mesma forma como entende
mos que a escola é importante, 
mas que jamais voltaríamos a 
fazer um curso ou faríamos 
outra faculdade. Porquê estu
dar é trabalhoso. Envolve uma 
dedicação de forças, além de 
outras privações, que apenas 
um objetivo muito cobiçado 
poderia nos mobilizar.

E a mobilização ou a in
capacidade de reunir pessoas 
com um mesmo interesse é o 
motivo deste desabafo. Como 
professores, que deveriam de-

fender a educação como ferra
menta fundamental de trans
formação social, se recusam a 
lutar pela sua própria classe?

Na capital pode ser que a 
coisa funcione de uma manei
ra um pouco melhor, entre
tanto no interior ainda con
vivemos com um provincia
nismo inumano. A Apeoesp 
(Sindicato dos Professores do 
Ensino Oficial do Estado de 
São Paulo) não atingiu nem a 
adesão de 5% dos professores 
na região. Uma incoerência 
que jamais deveria ser de
monstrada para nossos filhos.

Para educar é preciso co
ragem e para defender po
sicionamentos que vão de 
encontro ao padrão estabele
cido pela sociedade é indis
pensável ousadia. Algo que 
não vejo no modo como se 
comportam professores que 
buscam melhorias em suas 
condições de trabalho.

Entendo que não exista 
qualquer cultura de reivindi
cação ou greve no Brasil, prin
cipalmente pelo fardo pesado 
da ditadura que nossos ante
passados vivos ainda fazem 
questão de carregar. Por outro 
lado, acredito que as novas ge
rações já deveriam ter rompi
do com esse estigma há muito 
tempo, mas que elas deram 
mais importância para outras 
coisas, conforme aprenderam 
com seus pais. Não sei como 
mudar o pensamento de todo 
um povo, mas tenho certeza 
que ainda é preciso ensinar os 
professores como lutar pelos 
seus interesses.

Paulo Eduardo Tonon é jornalista

PRESSA
A sessão legislativa rea

lizada na última segunda- 
feira, em Lençóis Paulista, 
foi em ritmo acelerado. 
Era nítida a ansiedade de 
alguns vereadores para 
que ela terminasse logo. O 
motivo foi a maratona de 
homenagens que seria rea
lizada pelos políticos para 
pessoas da sociedade len- 
çoense. Coincidentemente, 
a plenária também foi a úl
tima antes do recesso de 30 
dias do Legislativo.

IMPASSE
Durante a votação dos 

projetos, que durou pouco 
mais de meia hora, houve 
um pequeno racha entre os 
vereadores. Um projeto de 
autoria do prefeito José An- 
tonio Marise (PSDB), que 
pedia o recebimento de do
ação de área com encargos, 
no sítio Santa Rosa, veio 
com pedido de regime de 
urgência, mas foi reprovado 
por três vereadores.

OPOSIÇÃO
Como de costume, Car

los Alberto Cian (PPS) vo
tou contra o regime de ur
gência do projeto. A dupla 
de oposição, Ailton Tipó 
Laurindo (PV) e Palamede 
Consalter de Jesus Júnior 
(PMDB), pré-candidatos a 
prefeito, se aliou a Cian pa
ra interromper o andamen
to do regime de urgência 
que necessitava de dois ter
ços de aprovação. Tipó ale
gou que sempre defendeu 
os interesses das minorias 
para justificar seu veto.

AMIGOS
Cian pediu o encami

nhamento do projeto ao 
departamento jurídico da 
Câmara de Vereadores e 
Ismael de Assis Carlos (PS
DB), o Formigão, solicitou 
que o nome dos vereado
res que votaram a favor da 
votação da urgência fosse 
incluído em ata. Após um 
ligeiro desentendimento 
sobre os procedimentos de 
votação em uma ou duas 
extraordinárias, Formigão 
e Cian se abraçaram ainda 
durante a sessão. Enfim, 
amigos para sempre.

DISPOSTOS
Apesar de anunciado o 

recesso, Tipó, Cian e For- 
migão, no meio do entra
ve declararam que partici
pariam de sessões extras 
durante o período de fé
rias sem nenhum proble
ma. Enfim, o regime de 
urgência não foi aprovado 
e a avaliação do projeto fi
cou para depois.

INUSITADO
Depois do debate, os 

outros projetos apresenta
dos na sessão, todos sobre 
a concessão de áreas para 
empresas se instalarem no 
Distrito Empresarial, foram 
aprovados em votação no
minal. Parecia até que os 
vereadores desejavam que 
seus prováveis eleitores não 
esquecessem de maneira al
guma de seus nomes.

JUSTIFICATIVA
Depois das votações, co

meçaram as homenagens 
dos vereadores. Por inúme
ras vezes, o presidente Nar- 
deli da Silva (PV) fez ques
tão de deixar claro que a en
trega de honra ao mérito aos 
lençoenses não se tratava de 
medida eleitoral, muito me
nos de politicagem.

INFELIZ
Ao discursar na cerimô

nia de entrega das home
nagens, Palamede quase 
cometeu uma gafe. O can
didato a vice-prefeito disse 
que iria fazer uma brinca
deira com o nome de seu 
homenageado, mas voltou 
atrás porque, conforme 
suas próprias palavras, o 
seu também não era nada 
comum. O homenageado 
em questão era o esportis
ta Cícero Luis Gama Im- 
bunzeiro.

MÉRITO
A cerimônia de entre

ga dos títulos de honra 
ao mérito durou cerca de 
uma hora e meia. Ao todo 
foram homenageadas 25 
pessoas com uma placa 
especial em comemoração 
aos 150 anos de Lençóis 
Paulista. Os homenagea
dos foram indicados pelos 
vereadores presentes.

LIVRE
Luís Carlos Maciel (PHS), 

o Coquinha, esteve na reda
ção do jornal O ECO esta se
mana e novamente afirmou 
que ele é o único candidato 
nestas eleições que não sus
tenta nenhum vínculo com 
ninguém. Segundo ele, sua 
campanha será realizada 
apenas com recursos pró
prios.

NEGADO
Em Piratininga, ex-pre

feito e candidato a sucessão 
municipal Odail Falqueiro 
(PTB) não conseguiu na Jus
tiça anular o ato da Câmara 
de Vereadores que rejeitou as 
contas da prefeitura de 2003, 
época em que era prefeito. 
De acordo com Falqueiro, 
na época, os vereadores não 
o teriam comunicado da ses
são que rejeitou as contas 
da sua administração. Ele 
considera isso como priva
ção do direito de defesa pelo 
político, que entendeu o ato 
como uma manobra para 
prejudicar sua reeleição. Es
se é o problema que pode 
impedir sua candidatura.

INDEFINIÇÃO
Mesmo depois de encer

rado o prazo para as con
venções, ainda não é possí
vel afirmar quem e quantos 
serão os candidatos a pre
feito em Barra Bonita. Isso 
porque alguns grupos polí
ticos ainda não divulgaram 
quem é o prefeito e vice. Os 
partidos têm até o sábado 5 
para registrar a ata da con
venção no Cartório Eleitoral 
e só a partir daí será possível 
divulgar com certeza todos 
os candidatos.

NOMES
Até agora, as únicas certe

zas são as chapas compostas 
por José Carlos de Melo Tei
xeira (PPS), o Nenê, e José 
Luiz Ricci (PMDB), que ree
dita a dobradinha da última 
eleição, os petistas Marcelo 
Cavinato e Peia, e o gerente 
de marketing Silvio Finato 
(PP) e a médica Isabel Mar- 
cato (PP). Continua indefi
nida a candidatura do atual 
prefeito padre Mário Teixei
ra (PC do B), bem como o 
nome de seu vice.
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"Greve tem que todos fa
zer e não só alguns. Acho 
legal aqueles que tiveram 
coragem de fazer, mas, 
infelizmente, quando 
aderimos à greve, aca
bamos nos prejudicando 
financeiramente e profis
sionalmente".

Solange Cruz, professora

"Não aderi à greve, por
que a nossa classe não 
é unidade e poucos aqui 
no interior aderiram ao 
movimento. Além disso, a 
greve nos prejudica tam
bém. Perdemos a licença- 
prêmio e ganhamos falta 
injustificada. Na verda
de, estamos precisando de 
uma reposição salarial e 
não de alguns por centos 
de aumento".

Karina Mazzini, 
professora

Ontem, durante todo o dia, funcionários da prefeitura e do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de 
Lençóis Paulista trabalhavam na construção de uma canaleta no cruzamento das ruas Doutor Antonio Tedesco 
e Geraldo Pereira de Barros, bem no centro. As ruas ficaram interditadas o dia inteiro, o que prejudicou ainda 
mais o trânsito. Os motoristas devem ficar atentos. Mais ruas devem ser interditadas nos próximos dias.

"Eu não aderi à greve 
porque aqui ninguém 
aderiu. A nossa categoria 
é muito desunida. Se to
dos parassem o governo 
teria que dar nosso au
mento".

Cínthia Moreira Serrano 
Canaver, professora

F R A S E

"A Sabesp saiu 
lucrando e mui
to, pois o valor 
de contrapartida 
a ser repassado 
é muito pouco. 
Não dá para 
pagar nem os 
serviços de ma
nutenção que a 
própria Sabesp 
ocasiona"

Vereador José das Graças de 
Oliveira, o Zé Gordinho, sobre 

a renovação do contrato da 
prefeitura de Piratininga com a 

Sabesp por mais 30 anos

P A R A  P E N S A R

"O passado é  um pecú
lio para os que já  não 
esperam nada do pre
sente ou do futuro; há 
ali sensações vivas que 
preenchem as lacunas
de todo o tempo".

Machado de Assis

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


p i r a t i n i n g a

Mais 30 anos
Prefeita Silvia Mendes Soares renovou ontem contrato por mais 30 anos com a Sabesp; 

contrapartida da companhia foi de R$ 350 mil para serem aplicados em asfalto

Da Redação
Arquivo Fernanda Benedetti/O ECO

A prefeita de Piratininga, 
Silvia Mendes Soares (PV), 
assinou ontem renovação do 
contrato com a Sabesp (Com
panhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo). Pa
ra explorar o serviço de água 
e esgoto por mais 30 anos no 
município, a contrapartida da 
companhia será de $ 350 mil, 
além de alguns investimentos 
em infra-estrutura. O dinhei
ro será investido em asfalto.

O primeiro contrato, que 
foi assinado há 30 anos, es
tava vencido desde 15 de se
tembro de 2007. A renovação 
já havia sido autorizada pela 
Câmara de Vereadores por seis 
votos a dois. Os parlamenta
res Carlos Alessandro Franco 
Borro de Mattos (PSDB), o 
Sandro Bola, e José Das Gra
ças de Oliveira (PSDB), o Zé 
Gordinho, deram os votos 
contrários. Areiópolis e Ma- 
catuba também estão com os 
contratos com a Sabesp ven
cidos, mas ainda não foram 
renovados.

Os R$ 350 mil serão desti
nados ao serviço de recapea- 
mento de ruas. A companhia 
ainda teria se comprometido 
com a colocação de três hi- 
drômetros em lugares estraté
gicos no centro de Piratininga 
e levar a rede de esgoto para o 
distrito de Brasília Paulista até 
o final de 2010.

Em Piratininga, a compa
nhia soma mais de 3,6 mil 
ligações, com cobrança de 
água e esgoto. O valor da taxa 
de esgoto corresponde a 80% 
do valor da tarifa de água. 
Para as entidades sociais, a 
Sabesp cobra uma tarifa fixa 
de R$ 7,58.

O projeto lei que autori
zando a renovação do con
trato tramitou na Câmara por

A prefeita Silvia Mendes assinou ontem a renovação com a Sabesp

cerca de um ano. O texto foi 
aprovado no começo deste 
ano. Sandro Bola e Zé Gordi- 
nho dizem que votaram con
tra por discordar do valor a 
ser repassado - de R$ 350 mil 
- e do valor da taxa de esgoto 
cobrado atualmente. Os par
lamentares também alegam

que o tempo do contrato é 
muito longo. "A Sabesp saiu 
lucrando e muito, pois o va
lor de contrapartida a ser re
passado é muito pouco. Não 
dá para pagar nem os serviços 
de manutenção que a própria 
Sabesp ocasiona", diz Zé Gor- 
dinho. Sandro Bola apesar de

ter votado contra a renovação 
do contrato, afirma que a Sa- 
besp é um 'mal necessário', 
pois oferece à população água 
de qualidade, esgoto tratado e 
bons serviços.

Já a prefeita Silvia analisou 
de maneira positiva a renova
ção do contrato com a Sabesp. 
Segundo ela, a companhia es
tatal vem ajudando muito a 
cidade em realização de obras 
neste momento. A prefeita 
também diz que os serviços 
prestados vão ser reavaliados 
a cada cinco anos por uma 
agência reguladora represen
tada por órgãos municipais e 
estaduais. "E caso os serviços 
prestados pela Sabesp estejam 
em desacordo com os anseios 
da população, poderá ter o 
contrato interrompido", co
menta Silvia.

q u a d r o  r e g io n a l
Em Agudos, a Sabesp ex

plora os serviços há oito anos 
e também tem um contra
to de 30 anos. Desde que se 
instalou, a companhia estatal 
ainda não construiu a estação 
de tratamento de esgotos. O 
prefeito José Carlos Octaviani 
(PMDB) conseguiu por meio 
de liminar impedir a cobran
ça da taxa de esgoto.

O contrato de 30 anos entre 
Macatuba e Sabesp venceu es
te ano, mas o prefeito Coolidge 
Hercos Júnior (PMDB) informou 
que não vai renovar antes de ne
gociações. Está nos planos de Co- 
olidge a implantação de uma au
tarquia municipal para prestação 
do serviço de água e esgoto.

Em Areiópolis, o contrato 
com a Sabesp venceu no ano 
passado. O prefeito José Pio 
de Oliveira (PT), o Peixeiro, 
já impôs várias cláusulas para 
renovação do contrato, mas a 
maioria não foi atendida pela 
companhia estatal.

a g u d o s

Júri condena mais um  
por assassinato

Emerson de Freitas dos 
Santos, 29 anos, foi condena
do a 14 anos de prisão em re
gime fechado, em julgamento 
que aconteceu na terça-feira 
1°, no fórum de Agudos. A 
condenação é de homicídio 
duplamente qualificado. Ele 
é um dos acusados de matar 
João Alex Messias, de 22 anos.

O outro acusado, Luiz An- 
tonio dos Santos, foi julgado no 
dia 22 de maio e também con
denado a 14 anos de prisão. O 
advogado de defesa de Émerson, 
Paulo Geraldo Mainini, recorreu 
da decisão. Por ser réu primário 
e ter comparecido em todas as 
audiências, Emerson Freitas vai 
aguardar o julgamento do recur-

so em liberdade.
O promotor de Justiça Ne- 

ander Antonio Sanches infor
mou que não vai apelar do re
sultado. Com isso, os dois con
denados não vão para a cadeia. 
João Alex Messias da Silva foi 
assassinado em julho de 2001. 
O crime, com requintes de 
crueldade, chocou Agudos. Seu 
corpo foi encontrado num ter
reno baldio do Jardim Márcia 
II com 34 perfurações de chave 
de fenda. A vítima teve ainda 
os olhos, a língua e parte dos 
lábios arrancados. Depoimen
tos de testemunhas levaram à 
polícia até os dois acusados. O 
julgamento foi desmembrado 
porque um acusava o outro.
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POR ALCIMIR CARMO

Tartaruga. Esse parece ser o animal-símbolo da campa
nha do candidato a prefeito Ailton (Tipó) Laurindo. Em dis
curso que fez na sessão especial da Câmara dos Vereadores 
contou uma bela estória sobre a corrida da tartaruga e da 
águia até o alto de um penhasco. A dúvida de muitos na 
platéia é se a referência à lentidão do animal é alento de 
persistência ou se já deu recado a uma possível desistência!

★  ★ ★
A adoção de animais-símbolos em partidos é comum 

em vários países. Os mais conhecidos são o dos demo
cratas (um jumento) e dos republicanos (um elefante) 
nos Estados Unidos da América, com os seus significados 
peculiares. Para nós, interessa saber se Tipó mencionou a 
tartaruga - que vive mais de duzentos anos -  no afã de 
mostrar que vai chegar em outubro no topo do penhasco 
político, ou se daqui a vinte, trinta anos...

★  ★ ★
E é corrente o comentário de que na estratégia de Ti- 

pó, Palamede desistiria e seria o seu vice, e, mais adiante, 
abriria mão da própria candidatura a prefeito em troca de 
um apoio total e irrestrito à sua caminhada à Assembléia 
Legislativa de São Paulo, com a desistência de Marise ou 
mesmo com uma sua candidatura a deputado federal. São 
especulações, porém, que não deixam de ser alviçareiras. 
Em política, quase tudo é possível!

★  ★ ★
Tanto isso é verdade, que o companheiro presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva, fez de tudo para que em Belo 
Horizonte PSDB e PT se unissem em torno da candidatura 
para prefeito do PSB. No final, o PSDB não entrou oficial
mente na coligação, mas, apóia o mesmo candidato do PT. 
Pela região também acontecem coisas que até bem pouco 
tempo eram impensadas, a parceria Edson Fernandes (PT) 
e José Antonio Marise (PSDB), por exemplo.

★  ★ ★
Mas não é só em Minas Gerais e em Lençóis que o PT 

não sabe bem qual é a sua. Em Barra Bonita, o vereador 
Matheus Stangherlin, que perdeu as prévias a prefeito para 
o colega Marcelo Cavinato, quer agora se juntar com Mário 
Teixeira (PC do B). Ele receia não conseguir se reeleger ve
reador. Pior do que isso é que o presidente do PT, Jair José 
dos Santos, já avisa que não participa da campanha de Ca- 
vinato, em desrespeito à decisão da maioria dos petistas.

★  ★ ★
Em Mineiros do Tietê, a ex-vereadora Rose Rossi (PT), 

na contramão do partido, se junta como vice-prefeita na 
candidatura encabeçada por membro do PPS - partido do 
conhecido 'comunista' Roberto Freire. E a competente Es- 
tela Almagro (compete, compete...) desistiu da candidatu
ra própria do partido para se somar, na condição de vice, 
com Rafael Agostinho, do PMDB. É assim: o PT já não é 
mais o mesmo, infelizmente!

★  ★ ★
E o 'petista' Edson Fernandes é autor de mais uma pérola. 

Sob o argumento de que os documentos da Câmara de Ve
readores precisam ser preservados à história, sugeriu projeto 
de resolução que assegura convênio com um centro de docu
mentação. Nada contra o projeto ou a entidade conveniada, 
mas, com tanto assessor ganhando altos salários, essa tarefa 
bem que poderia ser realizada com os recursos já existentes.

★  ★ ★
Com cerca de 11 minutos de horário de eleitoral no 

rádio, o PP lança seu próprio candidato a prefeito: Jessé 
Luqueto (com 'Xande', irmão de Nardeli) de vice e prome
te fazer barulho. Começa por questionar a legalidade das 
convenções, que, segundo ele, estariam eivadas de impro- 
priedades. A condição para que assumisse a candidatura, 
foi a desfiliação de José Prado de Lima (Pradinho), até en
tão, ícone do partido.

★  ★ ★
E nas terras da boca do sertão, dos 'modernos' coro

néis, a pressão continua a mesma. Pelos bastidores, um 
candidato a vice do Tipó foi procurado por colega de pro
fissão para que se lembrasse de que se assumisse essa con
dição, poderia ser prejudicado. Já um conhecido produtor 
de cana não gostou da relação que este colunista fez entre 
Tipó e os empresários do setor sucroalcooleiro. Que venha 
a público e negue a relação!

★  ★ ★
Só para reiterar: O ECO não tem qualquer responsabili

dade quanto ao conteúdo de "Não Concordo.Com", de mi
nha autoria e responsabilidade. O jornal se limita a reprodu
zir o blog http://naoconcordocom.blogspot.com, podendo 
parar de veicular quando quiser. Aos leitores, informo que 
esse 'ciberspace' poderá ter informações diárias, em especial 
da política e de seus bastidores. Quanto a processos, não 
tenho medo deles. O interesse público está acima de tudo!

MODELO ANO COR OPCIONAIS
C O R S A S U P E R 1998 B R A N C A
C O R S A  G L 1.6 1997 B R A N C A
C O R S A  W IN D 1996 PRATA
C O R S A  W IN D 2001 PRATA

C O R S A  S E D A N  W IN D 2001 PRATA T R A V A -A LA R M E -R O D A
O M E G A G L S 1996 C IN Z A n

C ELTA  1000  V H C 2004 PRATA A R -L IM P -D E S M -A L
V E C T R A C D 1998 C IN Z A n

M O N Z A S L  EFI 1993 C IN Z A
A S T R A G L 2000 C IN Z A

A S T R A  M IL LE N IU M 2001 PRATA
A S T R A G L S 2000 PRATA C O M P L E T O  + R O D A S

A S T R A  SE D A N 2003 A ZU L
A S T R A  S E D A N  E LE G A N C E 200 5 C IN Z A A R  D IG ITA L+A R  BAG

M E R IV A 2003 P R E TA
S A V E IR O 1988 V E R M E L H O D IE S E L

PARATI 16 V 1999 B R A N C A
G O L Ml 1998 V E R D E
G O L Ml 1997 B R A N C A

G O L S P E C IA L 1999 A ZU L
G O L S E R IE  O U R O 2000 B E G E

G O L C L 1.8 1993 B E G E

MODELO ANO COR OPCIONAIS
G O L CLI 1995 B R A N C A

G O LF 2001 C IN Z A
G O L R O LL IN G  S T O N E S 1995 B R A N C A

G O L  1000 1 6 V P L U S 2001 PRATA C O M P L E T O -V ID R O
F IE S T A C L X 1997 B R A N C O

B IR U A  E S C O R T  C LX 1998 A ZU L C O M P L E T O
E S C O R T G L 1 .6 1998 B R A N C O C O M P L E T O
E S C O R T  G L 1.6 1996 PRATA E3

R A N G E R 2000 B R A N C O
PALIO  F IR E 2003 V E R M E L H O TR A V A -A L-L IM P -D E S E M B

U N O  E L E T R O N IC 1994 V E R D E
U N O  E L E T R O N IC 1994 A ZU L

S C E N IC 2003 A ZU L C O M P LE T O +A IR B A G
S C E N IC 1999 C IN Z A C O M P LE T A
C M C  LX 1998 PRATA
C M C  LX 2001 PRATA

JE E P 1975 V E R M E L H O
C B R -1100 1999 P R E TA

C G  150 TITAN 2004 V E R D E
C G -K S 1 5 0 200 5 A ZU L

C B X 2 5 0 T W IS T E R 200 8 PR ETA

Fones: 3264-3968 e 3264-3033
Av. Papa João Paulo II (ao lado do Auto Posto Leão) - Lençóis Paulista
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D EC LA RA ÇA O  
A empresa Tonicar Auto Peças e 
Acessórios Ltda -  ME, inscrita 
no CNPJ 01145992/0001-08, se
diada no endereço Rua 25 de ja
neiro, sem número, declara para 
os devidos fins, que foram extra
viados 02 (dois) talões de notas 
fiscais: 01 de n° 51 a 100. não se 
responsabilizando pelo uso inde
vido do mesmo.

ORG A N IZAÇÃO  SANTO  
ANTONIO DE AÇÃO  

SO CIA L

Resultado da prova realizada 
no dia 27 de junho de 2008, na 
Organização Santo Antonio de 
Ação Social, para instrutor de ar
tesanato do Projeto “Costurando 
Idéias”.

Classificação:
1° lugar:

Eraldina Reis dos Santos 
RG: 98047518.

2° lugar:
Sonia Maria Vieira da Costa 

RG: 28550546-4

Macatuba, 30 de junho de 2008.

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO 
ALTERAÇÃO 3 CONTRATO 19-2008 
(Originário do Proc. 11, Pregão 05-2008) 
FINALIDADE: realinhamento de preço 
para manutenção do equilíbrio econômico- 
financeiro inicial do contrato, alterando de 
R$ 7,31 para R$ 7,90 o preço do kg de carne 
bovina em cubos (acém) CONTRATAN
TE: Município de Macatuba CONTRATA
DA: João Osmar da Silva - EPP OBJETO: 
fornecimento parcelado de carne bovina em 
cubos (acém) e lingüiça suína pura, para me
renda escolar FUND. LEGAL: .Art. 65, II, d, 
da Lei 8666/93 ASSINATURA: 01/07/08. 
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito 
Municipal

LANDSCAPE AUDIO SYSTE- 
MS LTDA EPP, torna público 
que solicitou junto à CETESB a 
Licença Prévia, de Instalação e 
de Operação para a atividade de 
“Aparelhos de som conjugados 
(qualquer combinação entre am
plificadores,”, sito à R SETE DE 
SETEMBRO, 149 - CENTRO 
LENÇÓIS PAULISTA / SP.

m  Prefeitura M unicipal de Lençóis Paulista IH
PR EFEITU R A  M UNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, conforme determina o artigo 15, § 2° , da Lei Federal

FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ATA 032/2008
VIGÊNCIA: 15/05/2008 À 14/05/2009 UN valor unit. (R$)
FORNEC. MÃO-DE-OBRA E EQUIP. P/ RECAPEAMENTO ASF. UN 5,97

n° 8.666/93, torne público os preços registrados no 2° trimestre de 2008 e os preços que sofreram
alterações. A.L. RIBEIRO LENCOIS PAULISTA ME ATA 033/2008

VIGÊNCIA: 21/05/2008 À 20/05/2009 UN valor unit. (R$)
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A ATA 038/2007 MARMITEX (REFEICAO) PESO MIN. 1 KG UN 4,24
VIGÊNCIA: 30/07/2007 À 29/07/2008 UN valor unit. (R$)
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CAP-50/70 TON 1.120,98 LEITESOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A ATA 034/2008

VIGÊNCIA: 27/05/2008 À 26/05/2009 UN valor unit. (R$)
VALDENOR SOUZA DA SILVA ME ATA 142/2007 LEITE EM PO INTEGRAL - KG KG 12,15
VIGÊNCIA: 20/09/2007 À 19/09/2008 UN valor unit. (R$)
CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA INTEIRA KG 3,77 FERNANDO BACCHIN AGROPECUÁRIA ME ATA 035/2008
CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA PICADA PASSARINHO KG 3,99 VIGÊNCIA: 17/06/2008 À 16/06/2009 UN valor unit. (R$)

HERBICIDA SISTEMICO DE ACAO TOTAL PARA GAL 87,00
CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME ATA 144/2007
VIGÊNCIA: 20/09/2007 À 19/09/2008 UN valor unit. (R$) PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTDA EPP ATA 036/2008
CARNE BOVINA ACEM MOIDA KG 6,72 VIGÊNCIA: 18/06/2008 À 17/06/2009 UN valor unit. (R$)
LINGUICA DE PERNIL SUINO KG 7,66 SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO UN 0,13

POLIMIX CONCRETO LTDA ATA 148/2007 CANDIDO COM. DE MAT HOSP. LTDA ATA 037/2008
VIGÊNCIA: 18/10/2007 À 17/10/2008 UN valor unit. (R$) VIGÊNCIA: 18/06/2008 À 17/06/2009 UN valor unit. (R$)
CONCRETO USINADO FCK 15 MPA C/ PEDRISCO M3 204,80 CLORETO DE SODIO A 0,9% 250ML- SIST.FECHADO BOL 2,06
CONCRETO USINADO FCK 15 MPA C/ PEDRA 1 M3 196,60

GLICOSE 5%, CLORETO SODIO 0.9% 500 ML- S.FECHADO BOL 2,53
CONCRETO USINADO FCK 18 MPA C/ PEDRA 1, SLAMP 8+-1 M3 210,75 GLICOSE 5%, 250 ML- SISTEMA FECHADO BOL 2,25
CONCRETO USINADO FCK 135 C/ PEDRISCO M3 193,20
CONCRETO USINADO FCK 20 MPA C/ PEDRA 1, SLAMP 8+-1 M3 220,10

CIRURGICA NOVA ERA COM. DE PROD MÉD. ORT. LTDA ATA 038/2008
CONCRETO USINADO CONSUMO 250 KG/M3 C/ PEDRISCO M3 204,80

VIGÊNCIA: 18/06/2008 À 17/06/2009 UN valor unit. (R$)
CONCRETO USINADO FCK 18 MPA C/ PEDRA 1 E 2 M3 203,75

CLORETO DE SODIO A 0,9% 100/125ML DE SOLUCAO FR 1,94
CONCRETO USINADO FCK 20 MPA C/ PEDRISCO M3 214,20

CLORETO DE SODIO A 0,9% 500ML- SIST.FECHADO BOL 2,38
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA C/ PEDRISCO, SLAMP 8+- M3 234,10

CLORETO DE SODIO A 0,9% 1000ML- SIST.FECHADO BOL 3,11
GLICOSE 5%, CLORETO SODIO 0.9% 1000 ML- S.FECHADO BOL 3,39

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA ATA 162/2007
VIGÊNCIA: 23/11/2007 À 22/11/2008 UN valor unit. (R$)

GLICOSE 5%, 1000 ML- SISTEMA FECHADO BOL 3,29

CESTA BASICA ASSISTENCIA UN 61,64
GLICOSE 5%, 500 ML- SISTEMA FECHADO BOL 2,44

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA ATA 004/2008 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ATA 039/2008
VIGÊNCIA: 26/06/2008 À 25/06/2009 UN valor unit. (R$)VIGÊNCIA: 08/02/2008 À 07/02/2009 UN valor unit. (R$)

CESTA BASICA SERVIDORES UN 71,10 ACETONIDO DE FLUOCINOLONA, SULFATOS DE FR 2,35
INSULINA ASPART - 3 ML UN 26,80

EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR LTDA ME ATA 025/2008 ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 - CREME VAGINAL 25 G TUB 8,45

VIGÊNCIA: 09/04/2008 À 08/10/2008 UN valor unit. (R$) FUROSEMIDA 10 MG/ML - INJ. - AMP. 2,0 ML AMP 0,19

PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 1,00 IPRATROPIO , BROMETO 0,25 MG SOL.P/INALACAO 20 ML FR 0,79
GLUCONATO DE CALCIO 10% AMP. 10 ML AMP 0,732

E.R. SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA ATA 026/2008
VIGÊNCIA: 09/04/2008 À 08/10/2008 UN valor unit. (R$) LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ATA 040/2008

VIGÊNCIA: 26/06/2008 À 25/06/2009 UN valor unit. (R$)MONITOR DE VIDEO 17" LCD, CONFORME ESPECIFICACOES UN 520,00
MICROCOMPUTADOR C/ FREQUENCIA MINIMA DE 2,2 GHZ UN 1.730,00 DIMETICONA 75 MG/ML-GOTAS -15 ML - GENERICO FR 0,775

SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA 400 MG+80 MG-GENERICO COM 0,042

PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LTDA -  EPP ATA 027/2008
VIGÊNCIA: 15/04/2008 À 14/04/2009 UN valor unit. (R$) PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA ATA 041/2008

VIGÊNCIA: 26/06/2008 À 25/06/2009 UN valor unit. (R$)AREIA GROSSA M3 33,55
FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 4 MG/ML - GENERICO F/A 0,38

PEDREIRA DIABÁSIO LTDA ATA 028/2008 METOCLOPRAMIDA INJETAVEL AMP 0,18

VIGÊNCIA: 15/04/2008 À 14/04/2009 UN valor unit. (R$)
PEDRA BRITADA N.1 M3 28,20 DUPATRI HOSP. COM. IMPORT EXPORT. LTDA ATA 042/2008

VIGÊNCIA: 26/06/2008 À 25/06/2009 UN valor unit. (R$)PEDRA BRITADA N.2 M3 28,20
PEDRA BRITADA TIPO PEDRISCO M3 28,20 CEFTRIAXONA 500 MG IM - GENERICO AMP 4,29

PEDRA BRITADA EM PO M3 28,20 CLORIDRATO LINCOMICINA 300 MG - GENERICO AMP 1,23

PEDRA BRITADA 5/8 M3 28,20 CLORIDRATO LINCOMICINA 600 MG - GENERICO AMP 1,69
SULFATO DE ATROPINA 0,5 MG - INJ. 1 ML AMP 0,20

TRANSPORTADORA LENCOIS LTDA ATA 029/2008 VITAMINA A, AMINOACIDOS, CLORANFENICOL 3G -POMADA TUB 6,05

VIGÊNCIA: 16/04/2008 À 15/04/2009 UN valor unit. (R$) TROPICAMIDA 1% - 5ML FR 7,70

SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS UN 3,55 METILDOPA 250 MG - GENERICO COM 0,138
PREDNISOLONA SOLUCAO ORAL 3MG/ML - 60ML FR 3,17

ELIZ LINE TRANSPORTE E TURISMO LTDA ATA 030/2008 MIDAZOLAM 5 MG AMP. 5 ML AMP 0,760
VIGÊNCIA: 23/04/2008 À 22/04/2009 UN valor unit. (R$)
SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES UN 3,50 PABLOS & LOPES COM. ART. MÉD. ODO. MIRASSOL LTDA EPP ATA 043/2008

VIGÊNCIA: 26/06/2008 À 25/06/2009 UN valor unit. (R$)
FUNERÁRIA SÃO FRANCISCO DE LENCOIS LTDA EPP ATA 031/2008 SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA 200MG+40MG/5ML-GEN. FR 1,17
VIGÊNCIA: 06/05/2008 À 05/11/2008 UN valor unit. (R$)
SERVICOS DE FUNERAL - ADULTO UN 617,00 Lençóis Paulista, 02 de julho de 2008

JÚ LIO  ANTÔNIO GONÇALVES 

Diretor de Suprimentos

SERVICOS DE FUNERAL - INFANTIL UN 352,00
SERVICOS DE FUNERAL - INDIGENTE UN 543,00
SERVICOS DE FUNERAL - TRANSLADO KM 2,61

P u b licad o  no  jo rn a l O  E co , n o  d ia  3 de Ju lho de 2008. N a  p ág ina  A6. V alor da  pu b licação  R $  791,46.

Temos uma
novidade

para você!
A Zilor está lançando seu novo site 
Faça-nos uma visitai
www.zilor.com.br

Energia e Alimentos

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

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.

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

• Veículos 
Imóveis 
Novos/Usados

• Empregos
• Serviços
• Diversos
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JOGOS
REGIONAIS
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Lucien Luiz
Es p e c ia l  p a r a  O ECO

Lençóis Paulista entrou nos 
Jogos Regionais de Lins com o 
pé direito. Na estréia no even
to, ontem, a delegação faturou 
nada menos que duas meda
lhas de ouro. O resultado veio 
com o nadador Roberto Gon
çalves, que garantiu o primeiro 
lugar do pódio nas provas dos 
50 e 100 metros nado livre, na 
versão PPD (Pessoa Portadora 
de Deficiência). Ele foi o úni
co a representar Lençóis nessa 
categoria.

O medalhista, que nada

em dobro
Lençóis consegue dois ouros no primeiro dia de Regionais; medalhas foram 

conquistadas pelo nadador 0Roberto Gonçalves, na versão PPD da modalidade

apenas com um braço, admi
te que acreditava ter chances 
de obter bons resultados na 
competição. "O número de 
participantes foi reduzido este

ano, o que me ajudou muito a 
alcançar essas duas medalhas. 
Além disso, treinei forte para 
a competição nos últimos me
ses. Acho que tudo isso fez a

diferença", considera.
O técnico do atleta lenço- 

ense, Rafael Blanco, também 
diz que previa uma medalha 
do campeão, porém não a de

primeiro lugar. "Sabia que ele 
teria grandes chances, tanto 
pelo esforço nos treinos quan
to pelo eficiente nadador que 
é. Porém, conseguir dois ou-

ros, numa competição de tão 
alto nível como os Regionais, 
me surpreendeu bastante", co
menta o técnico.

Gonçalves ressalta que par
ticipa dos Jogos Regionais há 
mais de 15 anos e que já fa
turou, ao longo de todo esse 
tempo, cerca de 20 medalhas. 
Medalha nos Jogos Abertos 
também faz parte do currículo 
do atleta, que sempre disputou 
as competições na versão PPD.

A natação pode render 
mais medalhas para a dele
gação lençoense entre hoje e 
amanhã, já que as disputas na 
modalidade continuam.

Aline Furlanetto

Basquete perde na estréia
Lucien Luiz

A lençoense Kamila tenta marcar cesta sobre São Carlos

O primeiro dia dos Jo
gos Regionais de Lins não 
foi nada satisfatório para 
as equipes de basquete de 
Lençóis. Tanto a equipe 
masculina quanto a femini
na perderam para os adver
sários no ginásio municipal 
João dos Santos Meira.

As meninas, na catego
ria sub-21, abriram os jogos 
do dia, logo às 8h, contra 
São Carlos. Apesar de um 
jogo bastante equilibrado, 
as lençoenses não conse
guiram evitar a derrota pelo 
estreito placar de 46 a 49.

Para o técnico do grupo, 
João Paulo Paschoarelli, 
faltou experiência às joga
doras para vencer as ad
versárias. "A maioria delas 
participa pela primeira ou 
segunda vez dos Regionais. 
O time é novo, tem muito a 
evoluir ainda, mas acredito 
numa boa campanha", co
mentou. Ano passado, nos 
Regionais de São Manuel, 
o time terminou na quarta 
colocação.

No masculino, tam
bém na categoria sub-21,

Lençóis foi superado pelos 
bauruenses por 84 a 41. A 
baixa idade dos atletas -  a 
maioria tem 16 anos -  e o 
fato da equipe estar dispu
tando a primeira divisão do 
evento, foram apontadas 
como os principais fatores 
que motivaram a derrota 
para Bauru.

"Os meninos são mui
to novos ainda e não têm 
muita experiência em Jogos 
Regionais. Além disso, es
tamos no meio de grandes 
potências, como Piracicaba 
e Bauru que, ao contrário 
da gente, contratam equi
pes com jogadores de ponta 
para disputar os Regionais. 
Mesmo assim, não vamos 
deixar de fazer uma boa 
campanha", destacou Leo
nardo de Oliveira, o Dudu, 
técnico do time.

Hoje, a partir das 9h, os 
lençoenses têm a chance de 
se reabilitar na competição. 
Ambas jogam contra Jaú e 
precisam vencer para não 
depender de resultados de 
outras equipes no decorrer 
dos jogos. (LL)

RESULTADOS 
DO PRIMEIRO 
DIA DE
COMPETIÇÃO

São Carlos 49 x 46 Lençóis 
Paulista
Basquete masculino
Bauru 84 x 41 Lençóis Paulista

Igaraçu 28 x 46 lacanga 
Descalvado 50 x 57 Agudos

Pederneiras 0 x 2 Piratininga 
Avaí 0 x 2 Borebi 
Porto Ferreira 2 x1 Igaraçu 
do Tietê
Barra Bonita 1 x 2 Macatuba

Jaú 5 x 0 Lençóis Paulista 
Agudos 0 x 2 Brotas 
Macatuba 1 x 0 Torrinha

Lençóis Paulista 0 x 1 
Botucatu
Barra 2 x 0 Pederneiras 
Macatuba 1 x 2 Getulinia 
Cafelândia 0 x 3 Agudos 
Igaraçu 0 x 6 Duartina

Botucatu 30 x 14 Barra Bonita

Igaraçu 27 x 11 Itapuí

O nadador Roberto Gonçalves ganhou duas medalhas de ouro

Duplas vencem  
a prim eira no 
vôlei de praia

As duas duplas de vôlei de 
praia de Lençóis Paulista sobra
ram nas areias de Lins. As parce
rias masculina e feminina derro
taram seus adversários ontem, 
na estréia na competição.

Lívia e Bruna bateram as agu- 
denses Tânia e Vanessa por dois 
sets a zero. Com o mesmo placar, 
a dupla masculina bateu Santa 
Rita do Passa Quatro. Hoje, o 
masculino enfrenta Bauru e o fe
minino Santa Bárbara D'Oeste.

A cidades vizinhas de Len
çóis Paulista também estrearam 
bem nos Regionais. Barra Boni
ta venceu no vôlei de praia com 
as duplas masculina e femini
na. Cíntia e Silmara superaram 
as são-carlenses por dois sets a 
um. No masculino, Ânderson e 
Gustinho derrotaram dupla de 
Itapuí por dois a zero.

No bocha, os barra-boniten- 
ses não tiveram o mesmo êxito. 
Foram derrotados por Macatu- 
ba, que garantiu 2 a 1 na parti
da. A delegação também perdeu 
no handebol feminino (catego
ria sub-21) para Botucatu. O

placar fechou em 30 a 14 para 
os adversários.

Igaraçu do Tietê venceu no 
vôlei de praia feminino, com Eva 
e Flávia. As parceiras bateram 
Brotas por 2 a 1. No masculino, a 
delegação não pôde comemorar. 
Os parceiros Marcos e João Paulo 
não conseguiram evitar a derrota 
para os jauenses, que venceram o 
jogo por dois sets a um.

No futebol masculino (sub- 
21), o município foi goleado por 
Duartina, pelo elástico placar de 
6 a 0. No tênis de mesa, nova 
derrota. Os atletas foram supe
rados por Dois Córregos, pelo 
placar de 3 a 1.

Macatuba, além da vitória 
sobre os barra-bonitenses no bo
cha, bateu Torrinha no futebol 
feminino (categoria livre) por 
1 a 0. Já no futebol masculino 
(sub-21), os macatubenses per
deram para Getulina por 2 a 1.

Piratininga, que participa 
dos Regionais apenas na moda
lidade de bocha, começou bem 
na competição. Bateu Pedernei
ras por 2 a 1.

Futebol perde 
para Botucatu 
por 1 a 0

A estréia da equipe 
masculina de futebol de 
Lençóis Paulista não foi 
feliz, apesar de durante 
todo tempo regulamen
tar ter demonstrado uma 
superioridade no ataque. 
O time não conseguiu fi
nalizar as jogadas, dando 
chance para que Leandro 
Rodrigues, de Botucatu, 
marcasse o único gol da 
partida, aos 24 minutos 
do primeiro tempo.

O técnico lençoense 
Admilson Silva tentou 
reverter o gol sofrido no 
primeiro tempo escalan
do Fernando Moraes, e 
novamente o que se viu 
no segundo tempo foi 
um jogo equilibrado, 
vigoroso, mas sem chan
ces de finalização para as 
duas equipes, que des
contentou não somente 
a comissão técnica de 
ambos os times, mas 
da torcida presente no 
Estádio Municipal "Fer
nando Costa". O futebol 
lençoense disputa a 52^ 
edição dos Jogos Regio
nais pela primeira divi
são, na qual participam 
outras oito equipes.

O time de Lençóis 
Paulista contou com os 
jogadores Lucas Pava- 
nello, Rafael dos Santos, 
Rafael Rodrigues, Rafael 
Vaz, Ivan do Carmo, Ro- 
nivaldo Meira, Willian 
Vicente, Anderson Afon
so, Eduardo Vieira, Felipe 
Quintilhano, Murilo Oli
veira, Diego Costa, Bru
no Silva, Nilton Chaves e 
Fernando Moraes. O ban
co reserva teve Paulo Vaz, 
Domini Martins, Charles 
Oliveira, Renato Caetano, 
Deivid Rodrigues e Rafael 
Silva. O preparador físico 
foi Luciano Carolino e o 
massagista Luiz Roberto 
Silva. (Bruno Sales)

COLABORAÇAO

LENÇÓIS PAULISTA
GOVERNO SOLIDÁRIO

G R U P O
PARDAL I^LWART

G R U P O

DEPUTADO

VÊAÇÃo hhourão ltda. Arnaldo lard im 'm ràhu^
ASSESSORIA CONTÁBIL \1í^acatuba forte
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A U T O  P Q S T D
SAN MARINO

PROMOÇÃO DE FIM DE SEMANA 
LAVE SEU CARRO E ABASTEÇA

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

Lençóis Paulista

1 S U P ER  PRO M O ÇÃ O  |

GAS. COMUM R$ 2 ,4 3 9

ÁLCOOL R$ 1,139

DIESEL R$ 2 ,0 5 9
1 P O S T O : 1 4 . 3 2 6 4 - 9 6 6 5  |

S f r E l í3 2 6 3 - 0 3 3 7PRDMDCÂD
RODÍZID CASAL R$28

IM P R ESSO S CO M ERCIA IS  
E  PROMOCIONAIS
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R. Pedro Natálío Lorenzettí, 836 - sala 4 - Centro - Lençóis Paulista


