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Borebi e Areiópolis ficam 
no empate em 2 a 2

As equipes de Borebi e 
Areiópolis (foto) empata
ram em 2 a 2 no domingo 
12. O palco do confronto 
foi o estádio do Bregão e 
a partida foi válida pelo 
Campeonato Amador/6®

Copa 1010/Grupo Lwart de 
Futebol. No estádio José Ze- 
ferino Ribeiro, em Alfredo 
Guedes, o Primavera/Mille- 
nium bateu o Palestra pelo 
placar de 2 a 0. Também no 
Bregão, a Calhas do Valle

goleou o Comercial por 4 
a 0. Na tarde de domingo, 
em partida válida pelo gru
po A, o 'derby' entre Dura- 
tex e Expressinho/Pitoli/ 
Trigal terminou empatado 
em 2 a 2. ►► Página A7

Lençoenses estão perto do 
título no futsal fem inino

A equipe da Prefeitura 
de Lençóis está próxima do 
título da 1® Copa Regional 
Cidade do Livro de Futsal 
Feminino. No primeiro jo
go da final, realizado no 
sábado 11, as lençoenses

bateram Jaú por 3 a 1. O 
placar foi conquistado em 
virada espetacular. Na dis
puta do terceiro lugar, Pira- 
juí levou a melhor ao golear 
a equipe de Itatinga por 5 
a 1. As equipes voltam a se

enfrentar no próximo sába
do 18, no Tonicão. Lençóis 
e Pirajuí têm a vantagem 
do empate para conquistar 
o primeiro e terceiro lu
gar da competição, respec
tivamente. ►► Página A7

Rapaz leva tiro 
na cabeça e vai 
parar na UTI
Caso foi registrado no Jardim Primavera na tarde do 
domingo 12; final de semana teve roubo e atropelamento

Um rapaz de 24 anos foi 
parar na UTI após ser atingido 
por um tiro na cabeça. Até o fe
chamento desta edição ele es
tava internado no Hospital de 
Base de Bauru em estado grave. 
O crime foi registrado na tarde 
do domingo 12, no Jardim Pri
mavera, em Lençóis Paulista.

Emerson Paes foi surpreendi
do em sua casa, por seu primo 
de 20 anos. O agressor efetuou 
três disparos, mas os dois pri
meiros falharam. Depois de 
atingir a vítima, fugiu. A Polí
cia Militar de Lençóis Paulista 
e a Força Tática de Bauru foram 
mobilizados para as buscas. O

agressor confessou ter efetuado 
o disparo e está preso. Ainda 
no domingo 12, por volta das 
20h, uma locadora de filmes 
localizada no centro foi assal
tada. Outra ocorrência registra
da no domingo 12 foi o atro
pelamento de uma menina de 
três anos. ►► Página A3

A D M I N I S T R A Ç Ã O

Escola Leonina terá reforma
O prefeito de Lençóis Pau

lista, José Antonio Marise 
(PSDB), homologou ontem 
a licitação para a reforma da 
escola estadual Leonina Alves 
Coneglian, na Vila Cruzeiro. 
A empresa vencedora foi a

ND Construções e Serviços, de 
Macatuba. O investimento se
rá pouco mais de R$ 344 mil. 
A Secretaria Estadual de Edu
cação mandou os recursos pa
ra que a prefeitura realizasse a 
licitação e se responsabilizasse

pelo andamento da obra. As
sim que a empresa receber o 
contrato, a reforma começa. O 
prazo de conclusão é de 150 
dias. A obra prevê de reforma 
completa do telhado até troca 
da fiação. ►► Página A6

E X P O V E L H A

Animais se preparam para 
julgamento e admissão

A 21® Expovelha começou 
no domingo 12. Na manhã de 
ontem, os animais começaram 
a ser preparados para a exposi
ção. Foi dia de pesagem e ad
missão. Cerca de mil animais 
já haviam passado pela super
visão da Aspaco. O evento, 
além de premiar o melhor da 
raça, ainda terá programação 
musical. Na quinta-feira 16 
tem show com Willian & Mai- 
con e Paulo Henrique e Gusta
vo. Na sexta-feira 17, a atração 
é o grupo Batom na Cueca. No 
sábado 18, tem Hugo & Tiago. 
No domingo 19, a partir das 
15h, tem o final do concurso 
de bandas promovido pela Ex- 
povelha. ►► Página A2 Tratadores preparam animais antes da avaliação dos juiízes

I M P O S T O

Barra Bonita 
adota ISS 
eletrônico

A prefeitura de Barra Boni
ta vai adotar o ISS (Imposto 
Sobre Serviços) eletrônico, em 
parceria com a Conam (Con
sultoria em Administração 
Municipal). O novo sistema 
será apresentado no dia 23 de 
outubro, próxima quinta-feira 
e possibilita um melhor con
trole da arrecadação e o com
bate à sonegação do imposto, 
que é uma das principais fon
tes de receitas. ►► Página A6
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A 7 De uma maneira simples, mas muito pessoal, a comunidade católica da Vila Cruzeiro lembrou o dia das crianças e dia de Nossa Senhora 
Aparecida, no domingo 12. O padre Celso mobilizou dezenas de crianças para uma batucada, na festa em louvor à padroeira do Brasil.

L E G I S L A T I V O

Aposentados 
terão benefício 
suspenso

Os 31 aposentados e pen
sionistas da Câmara de Verea
dores de Lençóis Paulista vão 
ter mesmo o benefício suspen
so e podem ter que devolver o 
dinheiro que receberam aos 
cofres públicos. A Mesa Dire
tora da Câmara decidiu não 
recorrer da decisão do Tribu
nal de Justiça, que julgou in
constitucional lei que autoriza 
o município a pagar benefício. 
A Adin foi pedida pela Pro
curadoria Geral do Estado, a 
partir de uma denúncia feita 
em 2003 pelo vereador Car
los Alberto Martins (PSB) e o 
ex-vereador Francisco Gordo- 
no. O advogado Ermenegildo 
Coneglian viajou a São Paulo 
para protocolar um recurso 
por parte dos aposentados. ►► 
Página A5



E X P O V E L H A

Tratamento de primeira
Animais se preparam para julgamento, ontem, mais de mil animais já estavam no 
recinto; boa aparência também conta ponto para quem quer ser campeão

Fernanda Benedetti

Gabriela  D onatto

Os ovinos que começaram 
a chegar no domingo 12 são a 
grande atração da 21® Expove- 
Iha e 4® Expocabra. O evento 
acontece no recinto José Oli
veira Prado, em Lençóis Pau
lista, até o dia 19. Na manhã 
de ontem o jornal O ECO foi 
conferir como os animais esta
vam sendo preparados para a 
exposição. Foi dia de pesagem 
e admissão. Cerca de mil ani
mais já haviam passado pela 
supervisão da Aspaco (Asso
ciação Paulista de Criadores 
de Ovinos). São mais de 150 
criadores e expositores dos 
estados de São Paulo, Mato 
Grosso, Pará, Goiás, Paraná, 
Rio Grande do Sul, Minas Ge
rais, Bahia, Pernambuco, Ala
goas e Sergipe.

O evento, além de premiar 
o melhor da raça, ainda terá 
programação musical para 
atrair o público. Na quinta-fei
ra 16, tem show com Willian 
& Maicon e Paulo Henrique 
e Gustavo. Na sexta-feira 17, 
a atração é o grupo Batom na 
Cueca. No sábado 18, tem Hu
go & Tiago. No domingo 19, a 
partir das 15h, tem o final do 
concurso de bandas promo
vido pela Expovelha. Dentro 
da programação ainda tem os 
leilões.

O carneiro baiano Playboy, 
da raça Santa Inês, conhecido 
e premiado nacionalmente 
pelo seu porte também já está 
alojado com suas crias. "Agora 
o Playboy só vem para passe
ar, ele não compete mais. Mas 
nós vamos entrar com uma de

Ovelhas que vão disputar título de campeã passam por criterioso tratamento de beleza

suas filhas para a competição", 
conta Léo Pinheiro, proprietá
rio do animal. Segundo ele, o 
carneiro já tem mais de 50 do
nos -  o animal é vendido em 
cotas, como se fossem ações 
na bolsa - e está custando em 
torno de R$ 2 milhões. Mas 
não é porque o animal não vai 
competir que ele ficará de fo
ra do tratamento especial. Pi
nheiro já estava requisitando a 
um dos tratadores um banho 
refrescante para o campeão. 
O amor entre tratadores e ovi
nos também merece atenção.

Ficam sempre atentos sobre 
a disponibilidade de água e o 
excesso de calor.

No recinto, há uma infini
dade de raças que se diferem 
pelas cores, anatomia, pela- 
gem e tamanho. Destaque 
para os animais da raça Santa 
Inês, Suffolk, Ile-de-France, 
Texel, Hampshire Down, Dor- 
per, White Dorper, Pool Dor- 
set, Boer, Anglo-Nubiana, AI- 
pina, Saanen.

Segundo o tratador Elton 
da Silva Freitag, a estética dos 
animais ajuda na hora da

compra e do julgamento. "Os 
animais bonitos atraem mais 
as pessoas. Então nós estica
mos a lã das ovelhas e tiramos 
o excesso. As que vão compe
tir também recebem tratamen
to especial", conta ele. É pra
ticamente um dia de salão de 
beleza, com tosa, escovação e 
banho, cada um a sua manei
ra. "As da raça Ile-de-France, 
por exemplo, não podem ser 
tosadas e nem tomar banho. 
Cada ovelha tem a sua caracte
rística, devemos respeitar suas 
origens", afirma Freitag.

Jornal O ECO

FESTA NA PRAÇA Em Macatuba, a festa para as crianças começou no sábado 11. A Secretaria 
de Cultura montou um estande de brincadeiras na praça Santo Antonio e distribuiu doces para os 
pequenos. Centenas de pessoas passaram pelo local e até alguns adultos não resistiram e entraram 
no clima de brincadeiras no) dia das crianças.

L O T E R I A

Apostador de 
Lençóis Paulista 
ganha prêmio 
da Mega-Sena

Um apostador de Lençóis 
Paulista está entre os 43 que 
acertaram os cinco números 
(quina) do concurso 1012 da 
Mega-Sena. O sorteio foi rea
lizado no último sábado, 11 
de outubro, no Caminhão da 
Sorte em Venda Nova do Imi
grante, município do Espírito 
Santo. Ninguém acertou as 
seis dezenas e o prêmio prin
cipal está acumulado em R$ 
16 milhões.

O sortudo vai levar o prê
mio de R$ 34.250,51. A apos
ta foi registrada na lotérica Pé 
Quente, em Lençóis Paulista. 
Esta é a segunda vez que as 
Loterias da Caixa Econômica 
Federal contemplam um apos- 
tador em Lençóis Paulista.

' >1

AÇAO SOCIAL Para comemorar o dia das crianças, a JM Empilha- 
deiras realizou uma ação social na escola Professora Lydia Thiede, em 
Agudos, município onde mantém sua sede. A festa teve distribuição 
de doces, apresentações teatrais feitas pelos próprios alunos e distri
buição de outros brindes doados pela comunidade.



V I O L Ê N C I A
Fernanda Benedetti

Arma de fogo
No domingo, rapaz atira contra a cabeça do próprio primo 
no Jardim Primavera; no centro, ladrão assaltou uma 
locadora usando uma garrucha e fugiu com R$ 250

Gabriela  D onatto

Tentativa de homicídio, 
roubo contra uma locadora e 
atropelamento com fuga mar
caram o domingo violento em 
Lençóis Paulista. Um rapaz 
levou um tiro na cabeça. O 
caso foi registrado no Jardim 
Primavera. Emerson Paes, de 
24 anos, foi encaminhado ao 
Hospital de Base de Bauru e 
está internado na UTI (Uni
dade de Terapia Intensiva) 
em estado grave. O agressor, 
R.F.D., de 20 anos, confessou 
o crime e está preso.

O crime foi registrado por 
volta das 14h. Paes estava 
em sua residência localizada 
na rua Davi Batista, quando 
R.F.D., que é seu primo, en
trou e disparou três vezes. 
Os dois primeiros disparos 
falharam. Na terceira tenta
tiva, a bala da arma, prova
velmente calibre 22 atingiu

a cabeça de Paes. Depois de 
atirar, R.F.D. fugiu do local. A 
arma não tinha sido localiza
da pela polícia.

A Polícia Militar foi acio
nada e com a ajuda da Força 
Tática de Bauru conseguiu 
capturar o acusado nas pro
ximidades do bairro. Ele 
confessou o disparo e disse 
que só atirou porque Paes 
havia 'mexido' com a cunha
da dele momentos antes do 
crime. Ele também disse que 
Paes o havia ameaçado de 
morte. Segundo apurado pe
la PM, a desavença entre os 
dois já era antiga.

Ainda no domingo 12, por 
volta das 20h, uma locado
ra de filmes localizada na rua 
Anita Garibaldi, centro, foi as
saltada. Segundo o boletim de 
ocorrência, um homem com 
estatura mediana, moreno, tra
jando calça jeans, blusa e com 
capacete preto entrou no esta-

belecimento com uma garrucha 
e anunciou o roubo. O homem 
levou a bolsa da funcionária 
com R$ 150 e documentos, 
além de R$ 100 do caixa.

SEM SOCORRO
Outra ocorrência registra

da no domingo 12 foi o atro
pelamento de uma menina 
de três anos. Por volta das 
19h, a criança foi atingida 
por uma motocicleta, numa 
rua do Conjunto Habitacio
nal Maestro Júlio Ferrari. Se
gundo uma testemunha, as 
crianças estavam brincando 
quando a menina correu na 
direção da motocicleta, sem 
dar tempo do condutor des
viar. O motociclista retirou a 
criança da rua e pediu para 
chamar uma ambulância, 
mas não permaneceu no lo
cal. A menina foi levada para 
o pronto-socorro com duas 
fraturas no tornozelo.

R.F.D. confessou ter atirado no 
primo e está preso; rapaz que 
levou tiro na cabeça está na 
UTI do Hopsital de Base

J U S T I Ç A

Mulher será julgada por espancamento
Após quatro anos, Eu- 

nice de Fátima Júlio vai a 
julgamento. A mulher é 
acusada de participação na 
morte de Carlos Alberto 
Miranda, 23 anos. O júri 
popular será realizado na 
quinta-feira 16, no fórum 
de Lençóis Paulista.

O crime aconteceu em 
maio de 2004. Miranda 
foi espancado em frente a 
sua residência, no Núcleo 
Habitacional Luiz Zillo,

por causa de uma discus
são que começou na Fa- 
cilpa (Feira Agropecuária, 
Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista). O crime 
chocou o município na 
época por causa do grau de 
premeditação.

Miranda teria discutido 
e empurrado Cleyanderson 
Júlio, filho de Eunice, du
rante a Facilpa. Era a noi
te de um domingo. Para se 
vingar, Cleyanderson foi

com a família até a residên
cia de Miranda. Lá, várias 
pessoas armadas com pe
daços de pau espancaram o 
rapaz. Um amigo percebeu 
a emboscada e acionou o 
resgate. Miranda deu entra
da no pronto-socorro e foi 
liberado. Mas complicações 
ocasionadas por um coágu
lo no cérebro causaram sua 
morte.

Em 2005, Cleyanderson 
foi condenado a 12 anos

de prisão. Seu tio, Manuel 
Aparecido Júlio, e o padras
to de Cleyanderson, André 
Fernando Cuco, receberam 
pena de oito anos. O julga
mento de Eunice já deveria 
ter acontecido em 2006, 
mas a defesa alegou que a 
mulher estava com proble
mas psiquiátricos. Eunice 
responderá por homicídio 
qualificado e se condena
da pode pegar até 12 anos 
de cadeia.

C A S O  E S T R E L L A

Justiça leiloa mais quatro imóveis
Mais quatro imóveis do 

empresário Oswaldo Es- 
trella vão a leilão no dia 30 
de outubro. O evento está 
marcado para as 14h, no 
fórum de Lençóis Paulista. 
Caso os bens não sejam 
vendidos no dia 30, um 
novo leilão fica marcado 
para o dia 11 de novembro, 
no mesmo horário.

A lista de bens que vai

a leilão no dia 30 é com
posta por parte de uma 
propriedade agrícola em 
Alfredo Guedes, avaliada 
em R$ 95,9 mil, um prédio 
residencial, localizado na 
rua Humberto Alves Tocci, 
avaliado em R$ 216 mil, 
uma casa na rua Ignácio 
Anselmo, de R$ 225 mil, 
e um prédio residencial na 
avenida Prefeito Jácomo

Nicolau Paccola, avaliado 
em R$ 104 mil.

Oswaldo Estrella e sua 
esposa Constância são 
acusados de operar ilegal
mente como instituição fi
nanceira e de outros crimes 
fiscais como sonegação 
de impostos. O empresá
rio captava dinheiro em 
Lençóis Paulista e diversas 
cidades da região, pagan-

do juros de 7% ao mês. O 
esquema foi desmontado 
pela Receita Federal em ou
tubro de 2004. Calcula-se 
que cerca de 4,5 mil inves
tidores teriam sido lesados. 
A dupla foi considerada 
insolvente pela Justiça e 
os bens confiscados estão 
sendo vendidos para quitar 
as dívidas com a Receita e 
com os credores.

NOTAS POLICIAIS

TRILHOS
Os parafusos dos trilhos 

da linha férrea foram furta
dos na tarde da sexta-feira 
10, em Lençóis Paulista. Por 
uma denúncia a Polícia Mi
litar foi até a rua Princesa 
Isabel, centro, e localizou 
um vendedor de sucatas 
furtando os parafusos. Se
gundo o boletim de ocor
rência, o homem afirmou 
que estava pegando sucatas 
e não sabia que os objetos 
não poderiam ser retira
dos. A PM acionou a ALL 
(América Latina Logística), 
responsável pela linha. A 
Polícia Civil não elaborou 
o boletim de ocorrência por 
estar em greve.

d r o g a s

Dois adolescentes de 16 
anos foram flagrados pela 
Polícia Militar de Lençóis 
com seis invólucros de ma
conha. A ocorrência foi no 
sábado 11, por volta das 
22h. Um vigia avisou a PM 
que dois menores estavam 
fazendo pichações em vá
rias residências localizadas 
na avenida Brasil, centro. 
Em patrulhamento pelo 
local, os policiais encon
traram os jovens com um 
spray de tinta preta e o en-

torpecente. O Conselho Tu
telar foi acionado e chamou 
os pais dos adolescentes.

AM EAÇA
Uma adolescente de 16 

anos registrou boletim de 
ocorrência contra o próprio 
tio no domingo 12, no Jú
lio Ferrari. Ela diz que foi 
ameaçada por se recursar a 
sair com o tio. Ela diz que 
não é a primeira vez que é 
ameaçada. O caso foi en
caminhado ao Conselho 
Tutelar.

p ic a n h a

Um homem foi detido 
na tarde de domingo 12 
por furtar uma peça de pi- 
canha. O crime foi contra 
um supermercado localiza
do na avenida Padre Salús- 
tio Rodrigues Machado. O 
homem foi até o açougue 
do supermercado e pediu a 
carne, que pesou 1,6 quilo. 
Depois colocou o pacote 
dentro embaixo da roupa 
e saiu sem pagar. Um vigia 
suspeitou da atitude e não 
permitiu que ele fosse em
bora. A Polícia Militar foi 
acionada e elaborou o bo
letim de ocorrência. Depois 
de prestar depoimento, o 
homem foi liberado.



E D I T O R I A L

Feliz dia dos professores
Às vésperas do dia dos pro

fessores, comemorado amanhã, 
dia 15 de outubro, O ECO traz 
a notícia sobre a reforma de 
uma escola estadual de Lençóis 
Paulista. É o presente para os 
profissionais nesta data? Não, 
necessariamente.

A situação da escola estadu
al Leonina Alves Coneglian, na 
Vila Cruzeiro, reflete bem qual 
é a situação da educação no Es
tado de São Paulo. Cada novo 
resultado de Saresp, Saeb e mes
mo as provas do Enem (Exame 
Nacional do Ensino Médio) de
nunciam que alguma reforma -  
inclusive estrutural -  precisa ser 
realizada nas escolas estaduais.

A escola Leonina Alves Co- 
neglian carecia de um olhar cau
teloso já que apresentava graves 
problemas estruturais, necessita
va de uma manutenção básica, 
como revisão das condições hi
dráulicas e elétricas.

A deficiência fica mais pa
tente quando o desempenho 
das escolas estaduais é compara
do ao desempenho das escolas 
municipais. Nas cidades onde 
o ensino fundamental já está

municipalizado e existe preocu
pação com a formação dentro 
da escola, a qualidade da edu
cação da rede pública estadual 
para a rede pública municipal é 
salutar, seja em estrutura física -  
as escolas municipais recebem 
muito mais investimentos para 
reformas e manutenção -, na ca
pacitação dos professores e no 
conteúdo apresentado.

Por que as aulas em muitas 
escolas estaduais estão defi
cientes? É por causa do profes
sor ou da estrutura que o esta
do fornece? Será que ausência 
de professores não vem das 
péssimas condições de traba
lho, excesso de alunos por sala, 
péssimos salários?

E novamente falando em 
professor, em Lençóis Paulista 
e outras cidades da região, onde 
o desempenho das escolas esta
duais é superior ao das unidades 
dos grandes centros, é a dedica
ção e comprometimento desses 
profissionais, que vão muito 
além de cumprir sua função 
burocrática, que têm feito a di
ferença na vida dos alunos. Feliz 
dia dos professores!

A R T I G O

Problema do Bush?
A rnaldo Jardim

O estouro da bolha espe- 
culativo-financeira começou 
nos EUA e logo se alastrou 
pelo mundo. Mais do que um 
problema de liquidez, o maior 
obstáculo é a crise de credibi
lidade que se instalou no mer
cado financeiro, o que nos faz 
questionar se o caso da Enron 
foi mesmo isolado. De certo é 
que numa economia globaliza
da, quando a principal potência 
entra em parafuso, o mundo 
sente os seus efeitos.

Guardadas as devidas pro
porções, a atual "Crise Global" 
pode ser didática para o Brasil, 
partindo do princípio de que 
é resultante de uma combina
ção do descontrole de gastos 
públicos e privados, brechas 
regulatórias do mercado, sua 
primazia em detrimento da 
produção e uma euforia con- 
sumista demasiada.

Não há dúvida de que os 
EUA têm uma parcela maior 
de responsabilidade, diante da 
política belicista do Governo 
Bush, o grande desequilíbrio 
da sua balança comercial, a 
política de juros negativos do 
FED (Banco Central norte- 
americano). Todos estes fato
res culminaram numa enxur
rada de capital no mercado 
que acabou por estimular o 
seu descolamento dos meios 
de produção, criando um ter
reno fértil para especulação.

Assim, criou-se uma bolha 
especulativo-inflacionária, ali
mentada pelos "dólares vaga
bundos" que viajam atrás de 
do lucro fácil e que turbinaram 
as cotações das principais com- 
modities (agrícolas e minerais), 
pressionaram para baixo a cota
ção da moeda norte-americana 
em todo o mundo e usufruíram 
de altas taxas de juros de países 
emergentes, como o Brasil.

Num primeiro momento, 
essa movimentação impulsio
nou os países em desenvolvi
mento. O Governo Lula sempre 
apostou na exuberância externa 
como motor principal do nos
so crescimento. A forte alta nos

preços dos produtos da nossa 
pauta de exportação gerou um 
aumento de renda, propician
do um ciclo de crescimento no 
setor privado e a ampliação de 
gastos no setor público. Este 
fenômeno mundial teve, entre 
outros efeitos, o aumento de 
fluxo de capital ao Brasil, possi
bilitando a expansão do crédi
to em nossa economia. A crise 
atual, portanto, coloca ambos 
os fatores em risco.

Para amenizar os efeitos des
ta crise, o Governo, o Congres
so Nacional e o Banco Central 
precisam se debruçar na elabo
ração de um pacote de medidas 
preventivas. Precisamos de uma 
reformulação da atual política 
econômica para mudar o eixo 
do crescimento, a começar por 
uma coordenação verdadeira 
entre políticas fiscais, monetá
rias e cambiais.

Se nos EUA um dos esto
pins da crise foi à inadimplên
cia imobiliária, por aqui, o 
mesmo pode acontecer com as 
vendas a prazos, que chegam 
a 60 meses, para aquisição de 
um veículo. Desta maneira, o 
Governo torna-se cúmplice de 
uma política de juros perver
sa que estimula o crédito sem 
lastro que pode fomentar um 
surto de inadimplência.

O caminho é ampliar a 
oferta de crédito oficial, sem o 
comprometimento da estabi
lidade fiscal. No médio prazo, 
proponho ainda o abatimento 
da nossa dívida pública inter
na, que chega a 40,8% do PIB, 
enquanto em economias que 
atingiram o grau de investimen
to a média é de 30%.

Temos de abrir mão da "vi
são escapista" propagada pelo 
Governo. É hora de tomarmos 
as medidas necessárias, com 
a agilidade que a gravidade 
do momento requer, para que 
seus efeitos não contaminem a 
nossa estabilidade econômica 
conquistada a duras penas ao 
longo dos últimos 15 anos.

Deputado Arnaldo Jardim é
deputado federal e vice-líder do 

PPS na Câmara

P O V O

SORTE
É lençoense um dos ga

nhadores do prêmio da qui
na da Loteria Federal. O "pé- 
quente" deve receber cerca de 
R$ 34 mil. O sorteio foi reali
zado no sábado no estado do 
Espírito Santo. O nome do fe
lizardo não foi divulgado por 
questões de segurança.

M O VIM EN TA D O
A semana começou agi

tada nos corredores da sede 
administrativa da Câmara de 
Vereadores de Lençóis Paulis
ta. É que ontem, terminava o 
prazo para que o Legislativo 
recorresse da determinação da 
Justiça de suspender os paga
mentos a vereadores aposen
tados e seus pensionistas.

LATIM
A medida judicial por si só 

já era polêmica, mas um termo 
em latim que acompanhava 
a sentença a transformou em 
algo ainda mais delicado. O 
termo 'ex tunc' significa que o 
caso deve ser encerrado na ori
gem. Ou no popular, a planta 
tem que ser morta na raiz. Com 
isso, os aposentados e pensio
nistas poderão ter que devolver 
tudo o que receberam nos últi
mos anos. Tem gente que rece
be o benefício há 17 anos.

PRESENÇA
Durante a manhã, cinco 

dos 31 beneficiados com a 
aposentadoria vitalícia da Câ
mara estiveram no Legislativo 
para tentar influenciar a deci
são da Mesa Diretora. Durante 
a tarde, outros dois estiveram 
presentes em reunião com o 
assessor jurídico da Câmara, o 
advogado Alberto Cicone, pa
ra ouvir o comunicado oficial 
da decisão: a Câmara não iria 
recorrer da decisão da Procu
radoria Geral do Estado.

ESTRESSE
A decisão do Legislativo de 

não recorrer da sentença não 
agradou aos vereadores apo
sentados. Teve gente que saiu 
esbravejando pelos corredores. 
Na opinião deles, o presidente 
Nardeli da Silva (PV) deveria 
recorrer da decisão por conta 
de uma determinação de que 
os órgãos públicos, sejam Exe
cutivo ou Legislativo, devem 
esgotar todos os recursos 
possíveis.

SINUCA
O problema é que o ques

tionamento se a lei 2.215/91 
era constitucional ou não par
tiu de um vereador em 2003. 
Foi Carlos Alberto Martins 
(PSB) quem provocou a Jus
tiça. Por causa disso a Mesa 
Diretora ficou em uma sinuca 
de bico. Se recorre, vai contra 
um dos integrantes da Casa. 
Se não recorre, arruma pro
blemas com os aposentados.

PARES
Os vereadores que com

põem a Mesa, Nardeli da Silva 
(PV), Ismael de Assis Carlos 
(PSDB), o Formigão, Gumer- 
cindo Ticianelli Júnior (DEM) 
e Edson Fernandes (PT), opta
ram por não recorrer. Afinal, 
se o dinheiro for devolvido, 
o Legislativo pode até sonhar 
com uma sede própria.

RECURSO
Ao saber que a Câmara 

não iria em frente com o re
curso, o grupo de aposentados 
e pensionistas se organizou e 
no meio da tarde o advogado 
Ermenegildo Coneglian já 
estava a caminho de São Pau
lo para protocolar o recurso 
dentro do prazo. Resta saber 
se o pedido será aceito pela 
Procuradoria do Estado.

LIGHT
Já durante a noite, o cli

ma da sessão legislativa de
veria ser tranqüilo. Na pauta, 
dois projetos que dão nome 
a prédios públicos, um para 
ser apreciado em primeira e 
outro em segunda votação. 
A doação de área para insta
lação de empresa no Distrito 
Empresarial e a alteração na 
lei municipal sobre a política 
dos direitos da criança e do 
adolescente também seriam 
votados. Mais um título de ci
dadão entrou em pauta. É pa
ra Roque Aparecido Pinheiro.

SAUDÁVEL
Um projeto que estava pa

rado na Casa de Leis, e que até 
foi debatido durante as elei
ções municipais, volta a ser 
apreciado pelos vereadores e 
deve ser aprovado. Ele autori
za a Diretoria de Saúde de Len
çóis a entregar medicamentos 
em domicílio. A autoria é do 
vereador reeleito Gumercindo 
Ticianelli Júnior (DEM).

SINTONIA
A entrega de remédio na 

casa dos doentes faz parte do 
plano de governo da prefeita 
eleita de Lençóis Paulista, Iza- 
bel Cristina Campanari Loren- 
zetti (PSDB), a Bel. Se aprova
da pelos vereadores, Bel pode 
colocar a promessa em prática 
já no começo do ano.

D Ú VID A
Resta saber se agora, após 

o período eleitoral, o presi
dente da Casa vai abrir es
paço para a palavra livre dos 
vereadores. Outra dúvida 
é se o vereador Ailton Tipó 
Laurindo (PV) vai manter 
seu ritmo de acusações con
tra a mídia e a administra
ção atual, ou se o resultado 
das urnas foi assimilado pe
lo verde e ele irá diminuir a 
quantidade de ataques.

ORÇAMENTO
A sessão de ontem da 

Câmara Municipal de Verea
dores de Agudos também foi 
calma. Apenas o orçamento 
do Município de 2009 foi 
apreciado pelos representan
tes do povo. O projeto foi 
encaminhado para as devi
das comissões e deve ser vo
tado nas próximas semanas.

GASTOS
A promessa de uma elei

ção mais equilibrada, onde 
o eleitor tivesse maior acesso 
aos passos dos seus candidatos 
ainda não funcionou nestas 
eleições. A mini-reforma elei
toral de 2006 previa que nos 
próximos pleitos os candida
tos enviassem ao site do TRE/ 
SP (Tribunal Regional Eleito
ral de São Paulo) mensalmen
te, as parciais informando des
de os doadores de verbas para 
as campanhas até onde foram 
gastos esses recursos.

FORA DA REDE
Os candidatos mandaram 

os dados, entretanto os eleito
res não puderam analisá-los. 
Os valores parciais publicados 
no endereço eletrônico www. 
tre-sp.jus.br só foram ao ar na 
sexta-feira 3, faltando menos 
de 48 horas para a eleição. 
Apesar de divulgar que estava 
com as informações das pres
tações de contas de todos os 
candidatos em seu banco de 
dados. Mas, ninguém viu!
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"O nível dos animais 
da raça Santa Inês este 
ano está muito bom. A 
qualidade está superando 
todos os anos. Há dois 
anos era difícil encontrar 
tanta qualidade nessa 
raça. Os animais estão 
cada vez mais puros" 
Edjalma de Barros Souza, 

tratador

"A qualidade dos animais 
este ano na Expovelha 
está muito boa. Esse é o 
segundo ano que venho 
participar da feira e ob
servo que o nível se supe
ra a cada ano"
Adriano Lindoso, tratador

"A Expovelha está muito 
boa este ano. Cada ano 
a feira vem se superando 
na qualidade dos ani
mais. A qualidade das 
raças está excelente".

Robson Mello, tratador

Na tarde de ontem, começou o asfaltamento do cruzamento das ruas Santa Catarina e Uruguai. O trecho 
é ponto de ligação entre três bairros de Lençóis Paulista: a Vila Cruzeiro, Vila São João e Parque Elizabete. 
O asfalto, antes inexistente, vai facilitar a vida de quem circula entre os bairros.

F R A S E

"Nos
sa equi
pe mos
trou ser 
guerreira 
e conse
guimos o 
empate e 
a virada"

Adolfo Martini, técnico da 
equipe feminina de futsal de 

Lençóis Paulista, que está a um 
empate de garantir o título da 

Copa Cidade do Livro

P A R A  P E N S A R

"Não basta 
levantar o 
fraco, é pre
ciso mantê-lo 
depois"

Shakespeare

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


a p o s e n t a d o r i a

Sem recurso
Mesa Diretora cumpre decisão judicial da Adin dos aposentados 
e suspende os benefícios; ex-vereadores decidem recorrer

Arquivo: Fernanda Benedetti/O ECO

Mesa Diretora da Câmara decidiu não recorrer da decisão da Procuradoria da Justiça do Estado

Paulo Eduardo T onon

Venceu ontem o prazo pa
ra que a Câmara de Vereado
res de Lençóis Paulista proto
colasse recurso contra decisão 
do Tribunal de Justiça, que 
julgou inconstitucional lei 
que autoriza o município a 
pagar benefício vitalício para 
ex-vereadores e pensionistas. 
A Mesa Diretora da Câmara, 
capitaneada pelo presidente 
Nardeli da Silva (PV), deci
diu não recorrer da decisão. 
Com isso, os pagamentos das 
31 aposentadorias continuam 
suspensos. O advogado Erme- 
negildo Coneglian viajou a 
São Paulo na tarde de ontem 
para protocolar um recurso 
por parte dos aposentados. A 
lei é de 1991.

A Adin (ação direta de in- 
constitucionalidade) foi pe
dida pela Procuradoria Geral 
do Estado, a partir de uma 
denúncia feita em 2003 pelo 
vereador Carlos Alberto Mar
tins (PSB) e o ex-vereador 
Francisco Gordono. O relator 
do acórdão é o desembarga
dor Oscarlino Moeller, que 
teve seu parecer aprovado pe
la maioria de votos. A decisão 
que determina que os paga
mentos sejam suspensos saiu 
em agosto e foi publicada em 
setembro.

Segundo o assessor jurídi
co do Legislativo, o advogado 
Alberto de Oliveira Cicone, a 
Câmara não vai providenciar 
o recurso por medida de mo
ralidade. "Tendo em vista que 
a origem da demanda aconte
ceu de uma denúncia de um 
vereador, como é que a Câma
ra vai entrar com um recurso 
dizendo que aquela lei é cons
titucional?", disse ele.

Segundo o acórdão publi
cado, como a lei é inconsti
tucional ela perde a validade

Entenda o caso
Antes de 1991, os verea

dores, prefeitos e vice-prefei- 
tos contribuíam com uma 
Carteira de Previdência ad
ministrada pelo Ipesp (Ins
tituto de Previdência do Es
tado de São Paulo). Com a 
extinção do Ipesp, ficou de
finido que seria feita a devo
lução do dinheiro referente 
ao pagamento efetuado no 
período. Porém, já havia ve
readores de Lençóis Paulista 
aposentados nesta época e 
que recebiam do Ipesp.

Para não deixar estes ex- 
vereadores sem a aposenta
doria, o então prefeito Ézio 
Paccola sancionou a Lei 
2.215, de 4 de junho de 1991,

desde sua criação. Partindo 
deste princípio, alguns advo
gados entendem que os be
nefícios recebidos nestes 17 
anos devem ser devolvidos 
aos cofres municipais. Este 
agora passa a ser o X da ques
tão. "Essa devolução não parte 
da Câmara, porque a Câmara 
não tem competência para fa
zer cobrança. Quem tem com
petência para fazer a cobrança 
vai ser a prefeitura porque é 
ela quem faz o repasse", ex
plicou Cicone.

Como a adin foi julgada 
pela Procuradoria do Estado, 
a decisão se vai ter devolução 
ou não também parte dela. 
Por enquanto, a Prefeitura 
não foi notificada para fazer 
a cobrança dos valores pagos. 
O montante a ser ressarcido, 
caso seja este o entendimen
to, não foi divulgado.

O ECO apurou que no 
ano de 2007 o município de-

que cessava os descontos de 
contribuições dos vencimen
tos dos vereadores para com 
o Ipesp, já que o órgão havia 
sido extinto, mas assegu
rou aos já beneficiários que 
continuassem recebendo a 
pensão, com reajustes, pela 
Câmara Municipal. Nesta 
época, Fábio Antonio Brígi- 
do Dutra era o presidente da 
Câmara de Vereadores.

Na prática, deixaram de 
contribuir, mas garantiram 
o direito de continuar re
cebendo. O município de 
Lençóis Paulista paga 31 be
nefícios por conta disto. No 
ano passado, a despesa foi 
de mais de R$ 400 mil.

sembolsou R$ 400 mil para o 
pagamento dos 31 benefícios. 
Em uma conta rápida, se mul
tiplicarmos R$ 400 mil por 17 
anos, o montante chega a R$ 
6,8 milhões. Entretanto, nin
guém confirma este valor.

Segundo Coneglian, as 
medidas cabíveis já estão 
sendo tomadas pelos aposen
tados. "Nós já estamos estu
dando as providências neces
sárias para entrarmos com o 
recurso", declarou. O advo
gado não comenta o teor do 
recurso, mas O ECO apurou 
que ele vai tentar mostrar que 
os aposentados e pensionistas 
não terão que devolver este 
dinheiro, já que a decisão de 
fazer o pagamento partiu dos 
poderes Legislativo e Executi
vo em 1991.

Por cautela, a Mesa Direto
ra da Câmara de Lençóis Pau
lista preferiu não se manifes
tar a respeito do caso.

E L E I Ç Ã O

Servidores 
públicos 
elegem nova 
diretoria

Na sexta-feira 17, a 
Associação dos Servido
res Públicos Municipais 
de Lençóis Paulista ele
ge a nova diretoria. A 
votação começa às 7h e 
vai até às 17h. Para vo
tar, o servidor precisa 
ser associado.

Os associados de
vem procurar uma das 
duas urnas que estarão 
no Almoxarifado da 
Prefeitura e na Dire
toria de Educação do 
município. Outra urna 
estará percorrendo os 
setores onde os servi
dores não podem se 
ausentar para votar.

A eleição vai deter
minar qual chapa coor
denará os trabalhos da 
Associação entre 2009 e 
2011. A chapa 1, que já 
acumula dois mandatos 
à frente da Associação, 
tenta continuar na di
reção da entidade, en
quanto que as chapas 2 
e 3 tentam assumir o co
ordenação dos trabalhos 
pela primeira vez. Cada 
chapa é composta por 
13 integrantes e os car
gos que devem ser pre
enchidos são os de pre
sidente e vice-presidente 
da associação, além de 
três tesoureiros, três se
cretários e mais cinco 
representantes do Con
selho Fiscal da entidade.

Atualmente, a Asso
ciação conta com 1.360 
associados e realiza tra
balhos de lazer e integra
ção, além de convênios 
com o comércio local, 
entre outras atividades.

APIMENTADO POR LÍNiILL-

m a c a t u b a

Balcão de 
Empregos 
oferece vagas

O Balcão de Empregos 
de Macatuba oferece três 
vagas para motorista de ca
minhão de cana-de-açúcar 
e uma vaga para psicólogo. 
Para os motoristas é exigida 
experiência de no mínimo 
um ano.

Os interessados devem 
levar o currículo e documen
tos pessoais no Balcão de 
Empregos, que está instala
do no Terminal Rodoviário 
Fernando Valezi Filho. As 
vagas estarão disponíveis até 
o dia 20 de outubro.

Entramos na época das impugnações
Ah nego! Cada uma não 

filho! Esperneia turma feia- 
aa! Acabaram as eleições e 
agora entramos na época das 
impugnações! O Tipóia não 
quer mais saber de tomar ba
nho! Dizem que já faz uma 
semana! Falam que é porque 
levou uma lavada da Loren- 
zetti! Ahahahaa acabou le
vando um choque de 8000 
Wotos que chegou até a apa
recer o esqueleto dele! Não 
quer mais saber de ducha Lo- 
renzetti, só de Corona! Mas 
disse que vai tentar quebrá-la 
no tapetão!

Pegadinha do Tipóiaa! 
Tudo por dinheiro! Filma
ram o esPavanato dando 
carne para uma eleitora. 
Câmera escondida em 
Lençóis! Aparece até o Ivo 
Holanda apanhando! Em 
todos os lugares a oferta de 
voto foi grande e a procura 
também! Dizem que tinha 
gente vendendo em dólar! 
Chegaram a derrubar a bol
sa de candidato!

A Lei seca foi liberada e ti
nha eleitor bêbado votando 
até em balança de supermer
cado e caixa eletrônico de 
bancos! Depois reclamaram 
que não apareceu a cara do 
candidato. Um eleitor total
mente embriagado tentou 
votar no caixa eletrônico de 
um banco e ao teclar o nu
mero de seu candidato apa
receu a cara do gerente or
denando que ele cobrisse a 
conta e pagasse a parcela do 
financiamento!

Tem vereador que vai 
ver a dor de ficar de fora da 
câmera! O Pirikito entrou! 
Depenado mais entrou! O 
Nardeli, Nana, suou frio 
mas voltou, quase teve um 
Cagaretti! No ano que vem 
teremos a dança da chuva na 
Câmara, pois entrou o Tupã 
e o Juruna! Cacique e Pajé, 
o sacrifício é serem picados 
pelo Formigão! Será que o

Juruna vai imitar o de Bra
sília, levando para a câmara 
um gravador! Juruna e Tupã 
querem apito! O Cabritinha 
entrou, só que foi na Expo- 
cabra! Pior é se os indígenas 
quiserem assar e colocar o Pi- 
rikito de fora! Será que vai ter 
segundo turno em Lençóis?

Em Areiópolis, o Pei
xeiro jogou tarrafa no rio 
de Marildo e pegou todos 
os peixes, ou melhor, os 
votos! Tinha uma eleitora 
chorando pelaDinha não 
ter entrado! Ela falou que 
votou e torceu pelaDinha! 
Nem o Rambo, Zé Boniti- 
nho e Rodinha entraram!

Em Borebi tentaram tirar 
a escama do Trairinha na ba
se do facão! E o Vaca superou 
a frente Frias! Jogaram b... 
Tosta no ventilador do Vaca! 
Lá também querem o segun
do turco! Ops! Turno.

Em Macatuba, a oposi
ção estava arrasada e per
guntaram o que aconteceu 
para o Molequinho e ele 
respondeu: "Colidi, Colidi 
de novo com o Colidge! Vai 
sair fogo na Câmara. O Zeus 
pretende incendiar as ses
sões com seu maçarico.

Agunistão! A farra da 
mula continuará por mais 
quatro anos! Carlão Ozéda- 
muladen, o Super 15, mos
trou estratégia, deu um nó 
no Pescoço com o Cabeção 
e tudo! Tirou a sardinha fer
vendo da chapa com as mãos 
dos dois e eles nem percebe
ram! O Jaime ficou Caputo 
da vida! E pode ter recon
tagem de voto! A candidata 
Odete vai pedir. Ela acha que 
teve pelo menos uns 150 
votos e só apareceram 120! 
Ela disse que teve mais votos 
que o Sobrinho! E teve aque
le candidato a vereador que 
teve 111!

Tchau, vou furando e Vi
va Paulistinha! E eu votei no 
Super Bigoto!



a d m i n i s t r a ç ã o

Reforma necessária
Reforma da escola estadual Leonina Alves Coneglian, na Vila Cruzeiro, já está 
homologada; reforma completa da unidade deve começar nas próximas semanas

Da  r edação

O prefeito de Lençóis Pau
lista, José Antonio Marise 
(PSDB), homologou ontem 
a licitação para a reforma da 
escola estadual Leonina Alves 
Coneglian, na Vila Cruzeiro. 
A empresa vencedora foi a ND 
Construções e Serviços, de Ma- 
catuba. O investimento será 
pouco mais de R$ 344 mil. A 
Secretaria Estadual de Educação 
mandou os recursos para que a 
prefeitura realizasse a licitação 
e se responsabilizasse pelo an
damento da obra. Assim que 
a empresa receber o contrato, 
a reforma começa. O prazo de 
conclusão é de 150 dias.

A escola foi inaugurada em 
1991 e atende aproximada
mente 600 alunos, entre ensi
no fundamental (quinta a oita
va série) e médio. Atualmente,

apresenta diversos problemas 
estruturais - do telhado às ins
talações elétricas e hidráulicas. 
Esta é a única escola estadual 
de Lençóis Paulista que ainda 
não passou por reformas.

A obra prevê a reforma 
completa do telhado, com 
troca das telhas e instalação de 
forro de PVC nas salas de aula 
e no refeitório, substituição do 
piso de cimento por cerâmica 
nas salas de aula e construção 
de rampas, reforma comple
ta dos banheiros de alunos e 
também dos banheiros admi
nistrativos, com troca de reves
timentos e peças e adaptação 
para portadores de necessida
des especiais, reforma com
pleta da cozinha, com cons
trução de abrigo para botijões 
de gás, troca dos alambrados 
e portões deteriorados, troca 
da fiação elétrica, revisão dos

Reforma da escola Leonina Alves Coneglian vai custar R$ 344 mil

quadrados de energia, subs
tituição de luminárias incan
descentes por lâmpadas frias, 
revisão das instalações hidráu
licas e pintura completa.

Também estão previstas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital ficam convocados todos os membros da IGREJA EVAN
GÉLICA PENTECOSTAL ATALAIAS DE JESUS CRISTO, do Núcleo Ha
bitacional João Zillo em Lençóis Paulista, para comparecer na assembléia ge
ral que será realizada no dia 26 de Outubro de 2008, as 20 horas, à rua Álvaro 
Otoni de Menezes, n ° 58, nesta cidade, quando serão deliberados a extinção 
da entidade em função de sua inatividade.
DAVID PEDROSO - Presidente 
HOMERO SUZANA - Presidente Nacional

melhorias na quadra da es
cola, que receberá cobertura, 
mas essa obra será executada 
com recursos do FDE (Fundo 
Estadual de Desenvolvimento 
da Educação).

Vara Unica da Comarca de Macatuba, Estado de São Paulo
Edital de Citação - Rescisão Contratual C.C. Reintegração de Posse. Edital - Prazo 30 
(Trinta) Dias. Processo n° 333.01.2008.002576-9/000000-000. A Doutora Maria Cristina 
Carvalho Sbeghen, MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Macatuba, 
Estado de São Paulo, na forma da lei, etc. Faz Saber aos requeridos Leonel Gomes da 
Silva, brasileiro, casado, caldereiro, portador do R.G. 80.145.044-12 e Maria Vanda 
Gomes da Silva, brasileira, casada, do lar, portadora do R.G. 22.008.161 que por parte 
de Companhia de Habitação Popular de Bauru - COHAB/BAURU lhe foi ajuizada a 
ação de Rescisão Contratual c.c. Reintegração de Posse, constando da inicial que em 
01/06/1989, os requeridos firmaram com a autora, sob a égide do Sistema Financeiro da 
Habitação, contrato particular de promessa de compra e venda n° 128.0104.16 da uni
dade residencial localizada na rua Argentina, n° 215, Jardim Europa, na cidade de 
Macatuba/SP (doc. 02). Por força do aludido contrato, os requeridos obrigaram-se a 
efetuar o pagamento do preço ajustado em 300 (trezentas) prestações mensais e suces
sivas, tal como previsto no item 4.2 do quadro de resumo do contrato de promessa de 
compra e venda. Violando a cláusula contratual acima mencionada, os requeridos en
contram-se inadimplentes desde 01/2000 (99 prestações), perfazendo o débito um mon
tante de R$ 20.997,45 (vinte mil novecentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco 
centavos) - (doc. 03). Visando a oportunizar aos requeridos a purga da mora, a autora 
promoveu a notificação judicial dos mesmos, concedendo-lhes prazo de 30 (trinta) dias 
para regularização do débito (doc. 02). Mesmos após a tentativa de cientificá-los do 
débito existente, os requeridos quedaram-se inertes, dando ensejo à rescisão contratual 
e conseqüente reintegração da Cohab/Bauru na posse do imóvel. Nos termos da cláu
sula 17 (décima sétima), letra d, do contrato entabulado entre as partes, a falta de paga
mento de 03 (três) prestações mensais dá ensejo à rescisão contratual e à conseqüente 
reintegração da Cohab/Bauru na posse do imóvel. Não bastasse, o artigo 475 do Código 
Civil estabelece que a parte lesada pelo inadimplemento contratual pode pedir a resolu
ção do contrato. Assim sendo, em virtude da indubitável inadimplência dos requeridos e 
de sua inércia quando notificados para regularização do débito, é inafastável a declara
ção da rescisão do contrato de promessa de compra e venda e a determinação da reinte
gração da Cohab/Bauru na posse do imóvel objeto do contrato. Diante de todo o ex
posto, requer: a) a citação dos requeridos, por edital, haja vista que todos os meios 
para sua localização foram esgotados quando da notificação judicial; b) a condenação 
dos requeridos ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da dívida atualizada, tal 
como previsto na cláusula 18 do contrato de promessa de compra e venda. c) sejam 
os pedidos julgados totalmente procedentes, declarando-se rescindido o contrato de 
promessa de compra e venda e condenando-se os requeridos a devolver à autora 
posse do imóvel, bem como a pagar as custas processuais e honorários advocatícios. 
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especial
mente pela juntada de documentos, depoimento pessoal dos requeridos e oitiva de 
testemunhas. Dá à causa o valor de R$ R$ 7.440,00 (sete mil e quatrocentos e qua
renta reais). Encontrando-se o requerido em lugar incerto e não sabido foi determina
da a citação por Edital, devendo os requeridos, no prazo de quinze 15 (quinze) dias, 
contestar a presente ação, sob pena de presumirem como verdadeiros os fatos articu
lados pelo autor. E para que produza seus efeitos de direito, será o presente Edital 
afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de 
Macatuba, aos 07 de outubro de 2008. Eu, (Marino Alberto de Campos), Escrevente, 
digitei. Eu, (Carlos Alberto Giorgetti), Diretor, subscrevi.

B A R R A  B O N I T A

Município adota ISS eletrônico
A prefeitura de Barra Boni

ta vai adotar o ISS (Imposto 
Sobre Serviços) eletrônico, em 
parceria com a Conam (Con
sultoria em Administração 
Municipal). O novo sistema 
será apresentado no dia 23 
de outubro, próxima quinta- 
feira, às 9h, na FIA (Faculdade 
do Interior Paulista).

O novo sistema, desenvol
vido pela Conam, possibilita 
um melhor controle da arre
cadação e o combate à sone
gação do imposto, que é uma 
das principais fontes de recei
tas das administrações muni
cipais em todo o país.

O e-ISS é um programa de 
manuseio simples, que viabili
za a escrituração fiscal e o reco
lhimento do imposto de todos

COMUNICADO
LWARCEL CELULOSE LTDA 
torna público que requereu na CE- 
TESB a Licença de Operação re
ferente a Licença de Instalação N° 
7002626, para a fábrica situada à 
RODOVIA JULIANO LOREN- 
Z E ^ ,  KM 04, S/N, DIST INDUS
TRIAL, LENÇÓIS PAULISTA.

os contribuintes municipais 
inscritos no CCM (Cadastro 
do Contribuinte Mobiliário). 
Dessa maneira, os prestado
res e tomadores de serviço dos 
municípios que efetuam o re
colhimento mensal passam a 
contar com a internet, em vez 
de se dirigir pessoalmente ao 
setor de ISS da prefeitura para 
apuração do imposto.

Para João Alberto Prado 
Martin, diretor do Departamen
to de Finanças de Barra Bonita, 
o lançamento do ISS eletrônico 
é muito favorável para a cidade. 
"Ele deverá aumentar a receita 
proveniente desse tributo em 
cerca de 30%, além de comba
ter a sonegação fiscal", explica. 
Na cidade de 37 mil habitantes, 
a arrecadação mensal do ISS é

PREFEITURA M. MACATUBA
SETOR DE LICrTAÇÕES - EXTRATO RES
CISÃO DO CONTRATO 63-2007 (Originário 
da Dispensa 11-2007) FINALIDADE: rescisão 
LOCaTÁRIO: Município de Macatuba LO- 
CADOR: Osmar Santo Leme OBJETO: locação 
do imóvel localizado na Rua Carlos Gomes, 10
85, destinado à instalação do PROGRAMA DE 
SAÚDE DA FAMILIA e CONTROLE DE VE
TORES ASSINATURA: 13/10/08.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Mu
nicipal

de R$ 130 mil.
"O principal favorecido 

com o ISS eletrônico será o 
contribuinte, que ganhará tem
po e agilidade no cumprimento 
das obrigações tributárias com 
a administração municipal. 
Além disso, o sistema permite

a valorização do funcionário 
público, que passa a contar 
com uma nova ferramenta de 
trabalho, que é o computador 
e a internet, hoje essenciais em 
qualquer ramo de atividade", 
afirma o diretor da Conam, 
Walter Penninck Caetano.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO

José António Marise, Prefeito Municipal de Lençóis Paulista, usando das 
atribuições que lhe foram conferidas por lei, para efeitos de cumprimento 
do artigo 26 da Lei Federal n.° 8.666/93, ratifica a contratação da empresa 
Hugo & Tiago Promoções Artísticas Ltda., com registro no CNPJ/MF sob n.° 
07.079.867/0001-23, para apresentação musical da dupla artística “Hugo & 
Tiago”, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), cuja despesa correrá 
através da INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.° 013/2008, Processo 
n° 233/2008, com fundamento no inciso III do artigo 25, da Lei Federal n.° 
8.666/93 e suas alterações.
Publique-se, como condição de eficácia do ato.

Lençóis Paulista, 13 de outubro de 2008.
JOSÉ ANTÓNIO MARISE 

Prefeito Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 14 de Outubro de 2008. 
Na página A6. Valor da publicação R$ 85,34.

ju íz o  d e  d ir e it o  d a  2" VARA DA COMARCA
DE LENÇÓIS PAULISTA

CARTÓRIO DO 2° OFICIO JUDICIAL / SEÇÃO CÍVEL

EDITAL DE PRAÇA. AÇÃO: INSOLVÊNCIA CIVIL - Autos n° 668/05 - 
REQUERENTE: LEANDRO CANTIZANI -  REQUERIDOS: OSWALDO 
ESTRELLA: RG: 5.080.588, CPF: 069.020.308-04 e CONSTÂNCIA MA
DALENA PEREIRA ESTRELLA: RG: 5.269.776, CPF: 559.376.918-49. 
O Dr. MARIO RAMOS DOS SANTOS, MM. Juiz de Direito da 2" Vara da 
Comarca de Lençóis Paulista, São Paulo, na forma da lei, etc. FAZ SABER 
a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e em 
especial aos credores habilitados, que no próximo dia 30 (TRINTA) DE OU
TUBRO DE 2008 às 14h00min, no salão do Júri do edifício do Fórum deste 
Juízo, sito na Avenida Padre Salustio Rodrigues Machado, 599, nesta cidade e 
Comarca, senhor oficial, leiloeiro designado ou quem suas vezes fizer, levará 
a público pregão de vendas e arrematação a quem mais der e maior lanço ofe
recer, desprezada a avaliação, desde que o lanço ofertado não seja considerado 
vil, nos autos em epígrafe, os seguintes imóveis arrecadados:
- 01 - Matricula n° 14.250 do Cartório de Registro de Imóveis de Lençóis Pau
lista, SP, avaliado em R$ 95.900,00 (noventa e cinco mil e novecentos reais);
- 02 - Matricula n° 12.301 do Cartório de Registro de Imóveis de Lençóis Pau
lista, SP, avaliado em R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais).
- 03 - Matricula n° 14.582 do Cartório de Registro de Imóveis de Lençóis Pau
lista, SP, avaliado em R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais);
- 04 - Matricula n° 6.314 do Cartório de Registro de Imóveis de Lençóis Pau
lista, SP, avaliado em R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais).
Caso não haja licitantes na praça acima, fica designado o próximo dia 11 
(ONZE) DE NOVEMBRO DE 2008, às 14h00min, para a próxima praça. 
Nesse caso, a arrematação novamente caberá a quem maior lanço oferecer, 
desprezada a avaliação, desde que o lanço ofertado não seja considerado vil. 
DATA DAS AVALIAÇÕES: 02 de janeiro e 16 de agosto de 2007; ÔNUS: 
consta nos autos; RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO: consta nos 
autos; ADMINISTRADOR JUDICIAL: Dr. JOSÉ ULYSSES DOS SANTOS, 
advogado inscrito na OAB sob n. 65.985 com escritório na rua Coronel Virgí
lio Rocha, 77, centro, nesta. Ficam os insolventes OSWALDO ESTRELLA e 
CONSTANCIA MADALENA PEREIRA ESTRELLA intimados da designa
ção acima, por intermédio deste. E para que chegue ao conhecimento de todos 
e ninguém alegue ignorância, é expedido o presente. Edital afixado no átrio. 
Publicado na IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO. Lençóis Paulista/SP, 10 de 
outubro de 2008. Eu,(a) Túlio Rogério Plácido Cocito. escrevente, matrícula 
319.993-2, digitei. Eu,(a) Edson José Teixeira Barros, escrivão diretor, matrí
cula 308.263-A, conferi e subscrevi.
MARIO RAMOS DOS SANTOS,
JUIZ DE DIREITO

M O D E L O A N O C O R O P C IO N A IS
ASTRA SEDAN 2002/2003 AZUL COMPLETO

CORSA SUPER SEDAN 1998/1998 BRANCA TRAVA ALARME
OMEGASUPREMAGLS 1996/1996 CINZA COMPLETA

CORSA CLASSIC SEDAN 2002/2003 AZUL TRAVA
CORSA CLASSIC LIFE 2004/2005 BRANCA AR COND

ZAFIRA CD 2003/2003 PRETA COMPLETA
CORSA SUPER4P 1997/1997 VERMELHA BÁSICO

KADETT GL 1994/1995 VERMELHA COMPLETO (-) AR
CELTA 1.0 2001/2001 AZUL

CORSA MILENIUM 2001/2001 CINZA D.H. ALARME TRAVA
ASTRA SEDAN MILENIUM 2001/2001 PRATA x

CORSA CLASSIC LIFE 2005/2005 PRATA
S10 EXECUTIVE 2.8 4X4 2006/2007 PRETA COMPLETA

KADETT GL 1996/1997 VERMELHA VIDRO + TRAVA
RANGER 13 D C. D. 1999/2000 BRANCA COMPLETO

GOL ROLLING STONES 1995/1995 BRANCA ALARME
FOX 1.0 2P 2003/2004 PRETA TRAVA ALARME

GOL SPECIAL 1998/1999 AZUL BÁSICO
GOL 1.0 4P 2004/2005 PRATA BÁSICO

M O D E L O A N O C O R O P C IO N A IS
PARATI 16V 1998/1999 CINZA x
GOL 1000 1993/1993 BRANCA

GOL 1.6 POWER 4P 2007/2007 CINZA x
GOL MI 1997/1997 CINZA

PARATI 1.6 1999/2000 VERDE x
PALIO EL 4P 1996/1997 AZUL BÁSICO

PALIO FIRE FLEX 4P 2007/2008 PRATA VIDRO TRAVA ALARME
SIENA FIRE FLEX 2007/2008 PRATA VIDRO TRAVA D.H.

STRADA TREK C.E. FLEX 2007/2008 PRATA D.H. ALARME TRAVA
UNO MILLE EX 1999/1999 BRANCO

CIVIC LX 1998/1998 PRATA COMPLETO
SCENIC RT 1.6 16V 2003/2003 AZUL COMPLETO
CG 150 TITAN ES 2004/2005 AZUL PARTIDA EL

AUDI A3 1.6 2000/2000 PRATA COMPLETO
CB 500 2002/2002 PRETA COMPLETO

XR 250 TORNADO 2002/2002 AZUL
CG 150 TITAN KS 2004/2005 PRETA x
CG 125 TITAN KS 2000/2001 PRATA
CG 150 TITAN KS 2007/2007 AZUL PARTIDA EL

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

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

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

• Veículos
• Imóveis
• Novos/Usados

Empregos
Serviços
Diversos

Recorte o cupom e entregue na recepção do Jornal O Eco, na rua Geraldo Pereira de Barros, N°. 948, Centro, Lençóis Paulista, CEP 18680-020
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Emoção em campo
Borebi empata com Areiópolis e fica em segundo lugar do grupo B na tabela do 
Campeonato Amador de Futebol; partida aconteceu no domingo 12, no Bregão

Fernanda Benedetti

Da  r edação

A disputa está ficando 
apertada pelo Campeonato 
Amador/ 6® Copa 1010/Gru- 
po Lwart de Futebol. Jogando 
na manhã de domingo 12, 
a equipe de Borebi ficou no 
empate em 2 a 2 com a repre
sentação de Areiópólis e subiu 
para a segunda colocação do 
grupo B. O jogo aconteceu no 
estádio municipal Archangelo 
Brega, o Bregão.

Borebi saiu na frente do 
marcador aos 15 minutos do 
primeiro tempo, com gol do 
jogador Ronaldo. Areiópolis 
empatou aos 41 minutos com 
Tiago. Na etapa final, Borebi 
concluiu o segundo gol aos 
12 minutos, com Marcos. No
vamente Tiago empatou para 
Areiópolis, aos 46 minutos. 
Com o empate, Borebi foi para 
oito pontos, enquanto Areió- 
polis aparece na quarta coloca
ção com sete pontos ganhos.

Ainda pelo grupo B, na 
manhã de domingo, no está
dio José Zeferino Ribeiro, em 
Alfredo Guedes, o Primavera/ 
Millenium bateu o Palestra pe
lo placar de 2 a 0. Os gols do 
Primavera foram concluídos 
no segundo tempo pelos atle
tas Paulo Cezar (38 minutos) 
e Neto (41 minutos). Também 
pelo grupo B, no Bregão, a 
Calhas do Valle goleou o Co
mercial por 4 a 0. O destaque

Lance da partida em que Borebi (de branco) empatou em 2 a 2 com a equipe de Areiópolis

da partida foi o atacante Beto 
Galinha que balançou a rede 
duas vezes. Aos 16 minutos da 
etapa inicial e aos 45 minutos 
do segundo tempo. Os outros 
gols foram assinalados por 
Roberto (33 minutos) e Guri 
(43 minutos) da etapa final.

Na tarde de domingo, em 
partida válida pelo grupo A, 
o 'derby' entre Duratex e Ex- 
pressinho/Pitoli/Trigal termi
nou empatado em 2 a 2. O 
Expressinho abriu o placar aos 
12 minutos com o experiente

Arlindo. Onze minutos depois 
o matador Fabinho empatou 
para a Duratex. Já na etapa fi
nal, aos 15 minutos, a Duratex 
virou o marcador novamente 
com o inspirado Fabinho. Cin
co minutos depois, o Expressi- 
nho empatou com Josimar.

Já em Alfredo Guedes, em 
partida também válida pelo 
grupo A, o União Primavera sur
preendeu ao vencer a Santa Lu
zia pelo placar de 1 a 0. O único 
gol da rodada foi assinalado aos 
25 minutos do segundo tempo,

Lençoenses vencem Jaú 
e estão perto do título

A equipe da Prefeitura de 
Lençóis venceu a primeira 
partida da final da 1® Copa 
Regional Cidade do Livro de 
Futsal Feminino. O jogo foi 
no sábado 11, contra Jaú. A 
vitória das lençoenses foi por 
3 a 1. A competição é promo
vida pela Diretoria de Espor
tes e Recreação e as partidas 
são realizadas no ginásio de 
esportes Antonio Lorenzetti 
Filho, o Tonicão. Na dispu
ta do terceiro lugar, Pirajuí 
levou a melhor ao golear a 
equipe de Itatinga por 5 a 1.

Em partida equilibrada, 
a equipe lençoense saiu atrás 
do placar. Aos seis minutos 
a atleta Alessandra marcou o 
único gol de Jaú. Com muita 
garra e determinação, as joga
doras de Lençóis vieram para 
o segundo tempo com mais 
motivação. Aos nove minu-

tos, Cristiane empatou o jo
go. Dois minutos depois, Lei- 
la virou o marcador. Aos 12 , 
Leila marcou seu segundo gol 
e fechou o placar.

"Nós tivemos muito mais 
volume de jogo e acabamos 
sofrendo o gol logo no início 
da partida, isso causou um 
certo desequilíbrio. As coisas 
pareciam ficar cada vez mais 
difíceis para nossa equipe, 
que logo no início do segun
do tempo teve uma jogadora 
expulsa. Mas nossa equipe 
mostrou ser guerreira e conse
guimos o empate e a virada", 
comentou o técnico da equipe 
de Lençóis, Adolfo Martini.

As equipes voltam a se en
frentarem no sábado 18. Len
çóis e Pirajuí têm a vantagem 
do empate para conquistar o 
primeiro e terceiro lugar da 
competição, respectivamente.

pelo jogador José Filho.

PR Ó X IM A  RODADA
No domingo 19, tem ro

dada pelo grupo A. Às 8h, no 
Bregão, tem confronto entre 
Duratex e União Primavera. 
Na partida de fundo, a Santa 
Luzia encara o Expressinho/ 
Pitoli/Trigal. Em Alfredo Gue
des, às 9h30, o Grêmio Borebi 
pega o Cruzeirinho. Já às 9h, 
no estádio Amadeu Artioli, 
em Macatuba, o time da casa 
recebe o Porto de Areiópolis.

LOUCOS 
POR FUTEBOL

"Independente de não es
tarmos em uma boa fase, 
o Santos ainda é uma das 
melhores equipes do século 
21. Sou Santos de coração!" 
NEY GÓES, sociólogo

C u r so
PARA iniciantes

""Vin h o s

r
r os

Com O Professor Manuel Luz
Coordenador do Curso de Sotnmclicrs da SBAV-SP; 
Ex-coordcn;idor c prof, do Curso profissional dc 
Sommeliers da ABS-SP;
Colmiista da resista Prazeres da Alesa;
Colunista do site Basilico.com.br (Josimar Alelo).

FUNDAMENTOS DA DEGUSTAÇÃO 
(20 de Outubro)

FUNDAMENTOS DA HARMONIZAÇÃO 
ENOGASTRONQMICA
(21 de Outubro) àf
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O Freeshop de Battru e Re^mo.

Pça. P<5iTugal, 2-22 Baum-SP 
WWW. com pr ando. com. br

Ensino Médio (Coiegial Forte e Especiai) Pré-Vestibuiares

PREVE OBJETIVO
O MELHOR ENSINO DO INTERIOR

Matrículas Abertas
(14) 3264-7726  
LENÇÓIS PAULISTA

Bolsas de E stu^

- SP w w w .preve.com .br

http://www.preve.com.br
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Rua XV de Novembro, 473

DDSE Q H 0 P P
3264-3613 /  9741-3712
BARRIL DE CHOPP CLARO - 10lt

R$ 3 7 , 0 0
TAMPAO E TOALHA DE MESA PARA LOCAÇAO _

Rua XV de Novembro, 06 1 (14) 3263-0170
Centro - Lenfóís Paulista H  centergraf@lpnet.com.br

Bateu ou quebrou? buscamos para você!
^  Oficina especializada em moto trail, cross, jet ski e motor de popa. 
^  Preparação de motores e recuperação de chassi.
^  Equalização de motores de 2 e 4 cilindros.

Adjust box e diagnóstico.

motD
NACIONAIS E 
IMPORTADAS

PEÇAS E SERVIÇOS 
Rua: Pedro N. Lorenzetti ,193 - Centro 

F.: 3264-1004 | 3263-2607 - Lençóis Paulista

ENGENHARIA E  CDNSTBUÇAÍI
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R. Pedro Natàlío Lorenzetti, 836  - sala 4 - Centro - Lençóis Paulista

Auto Elétrica Rogério
Serviços Bétricos om Gerall X GHOS

Agora também com caminhão tanque

Limpeza de Fossas * ! Ü i r T T ^ Í
Caixa de Contenção 
Tanques Industriais J
Lagoas " ^

Rua Bartolomeu B. da Silva, 325 • Pq. São José • Lençóis Paulista

F. (14) 3263 4 9 8 7 / (1 4 )  81313550

mailto:centergraf@lpnet.com.br

