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Expovelha trouxe para Lençóis Paulista os mais importantes criadores de animais do Brasil; nas baias, as crianças puderam chegar bem perto dos carneiros e até dar comida na boca dos ovinos

E D U C A Ç Ã O
Fernanda Benedetti

Na escola Esperança de Oliveira, o ensino é apostilado

Apostila do Sistema 
Positivo recebe 
indicação do MEC

As apostilas do Apren
de Brasil, utilizadas na rede 
municipal de ensino de Ma- 
catuba e Lençóis Paulista, 
foram aprovadas pelo MEC 
(Ministério da Educação) 
para fazer parte do Guia de 
Tecnologias Educacionais 
do PDE (Plano de Desenvol
vimento da Educação). Em 
Macatuba, as apostilas do 
Aprende Brasil foram adota
das em 2005 e chega a todas 
as classes da rede municipal.

Em Lençóis Paulista, o ensi
no apostilado foi implan
tado em 2007 para alunos 
da educação infantil e do 
ensino fundamental, até a 
quinta série. O sistema está 
sendo ampliado na rede gra
dativamente. Em 2008, foi 
estendido para a sexta série. 
Em 2009, os alunos da séti
ma série também vão usu
fruir das apostilas. A aposta 
dos dois municípios pare
ce acertada. ►► Página A2

Jardim Maria Luiza 
terá creche em 2009

A construção de uma 
creche no Jardim Maria Lui- 
za deve começar em janeiro 
do próximo ano. Segundo 
o prefeito José Antonio Ma- 
rise (PSDB), o processo de 
licitação para compra de 
materiais para a construção 
de uma nova creche está 
aberto. Os recursos partem 
de convênio estabelecido

com o Governo Federal, 
por meio do Ministério da 
Educação. A indicação é do 
deputado federal Milton 
Monti (PR). A creche terá 
capacidade para atender 
130 crianças. A previsão é 
de que esteja funcionando 
até o segundo semestre de 
2009 e com isso atenda a to
da demanda. ►► Página A5

Expovelha movimenta 
R$ 1 mi em negócios
Tempo chuvoso afastou público visitante, mas criadores e expositores de ovinos 
comemoram premiação e negócios; final do concurso de bandas foi adiado

Termina mais uma Expo- 
velha com saldo positivo na 
balança de negócios. Segundo 
o organizador do evento, Jo
sé Oliveira Prado, a venda de 
animais nos leilões e nas baias 
chega perto de R$ 1 milhão. Só 
o público visitante que ficou

abaixo do esperado. Com o fi
nal de semana chuvoso, pouca 
gente foi conferir as atrações 
musicais. A final do concurso 
de bandas e do campeonato de 
futebol de areia, marcados para 
o domingo 19, tiveram que ser 
adiados por causa do mau tem-

po. Segundo Prado, fora o mau 
tempo, a exposição foi um su
cesso de público e de animais. 
"Foi uma das melhores feiras 
que tivemos pela quantidade 
de animais para julgamento. 
A quantidade de pessoas que 
passou por aqui também foi

muito boa. Outro ponto forte 
foi a queima de 40 cordeiros 
com objetivo de integrar os 
criadores", afirma. Além de 
criadores locais, mais de 150 
criadores e expositores de 13 
estados vieram à cidade para 
participar da feira. ►► Página A3

Fernanda Benedetti

E C A M P E Ã
A equipe de futsal fem inino 
de Lençóis Paulista é a 
grande campeã da 1®
Copa Regional Cidade do 
Livro de Futsal Feminino.
A final foi no sábado 18, 
no Tonicão. As meninas 
perderam para Jaú por 2 
a 1, mas como haviam 
vencido a primeira 
partida da final por 3 a 
1, garantiram o título.
Na disputa do terceiro 
lugar, o troféu ficou com a 
agremiação de Pirajuí, que 
bateu Itatinga pelo placar 
de 4 a 2.

►► Página A7

Fernanda Benedetti

AGUDOS

Everton quer ligar Vila 
Honorina e Cohab 4

Interligação entre dois ex
tremos da cidade, a Vila Ho- 
norina e a Cohab 4, e a criação 
da Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente, aprovada na 
Câmara de Vereadores na ses
são de ontem, devem ser as 
principais novidades no go
verno do prefeito eleito em 
Agudos, Everton Octaviani 
(PMDB). Ele também preten-

de manter todos os cargos de 
confiança que hoje trabalham 
com seu tio, o prefeito José 
Carlos Octaviani (PMDB). Na 
verdade, a única alteração en
tre os secretários é a chegada 
de Octaviani para a Secretaria 
de Obras. O vereador reelei
to Glauco Luís Ton (PMDB), 
o Batata, será o secretário de 
Agricultura. ►► Página A6

DE GOLEADA A Duratex (em azul na foto) goleou o União Primavera 
por 4 a 0 no dom ingo 19 e mantém a liderança do grupo A pelo Campe
onato Amador. Também na manhã de domingo, no Bregão, Expressi- 
nho/Pitoli/Trigal e Santa Luzia ficaram no empate em 0 a 0. ►► Página A7
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P O L Í C I A

Adolescente 
é suspeito 
de furtar o 
próprio pai
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S E R V I D O R E S

Jonadabe é reeleito 
para mais três anos

Jonadabe José de Souza 
será presidente da Associação 
dos Servidores Públicos Mu
nicipais de Lençóis Paulista 
por mais três anos. A atu
al diretoria foi reeleita para 
mais um mandato em eleição 
realizada na sexta-feira 17. 
Dos 816 associados que vota
ram, 392 escolheram manter 
a Chapa 1 no comando da

entidade. "Estamos indo para 
o nosso terceiro mandato. Te
nho certeza que fizemos um 
bom trabalho e que ele foi 
reconhecido", afirma Jona- 
dabe. Segundo ele, a direto
ria reeleita vai trabalhar para 
melhorar a infra-estrutura da 
Associação e oferecer mais 
benefícios a todos os servido
res municipais. ►► Página A5
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e d u c a ç ã o

Sistema de qualidade
Apostilas usadas pela rede municipal de Lençóis e Macatuba são aprovadas pelo MEC

Fernanda Benedetti

Alunos da escola Esperança de Oliveira, de Lençóis Paulista, que usam o material pedagógico do Aprende Brasil, do Sistema Positivo

Gabriela Donatto

Lençóis Paulista e Maca
tuba, que adotaram sistema 
apostilado na rede municipal 
de ensino, parecem ter acer
tado na escolha. Na semana 
passada, a tecnologia educa
cional 'Aprende Brasil', dispo
nível na rede municipal das 
duas cidades e desenvolvida 
pelo Grupo Positivo, foi apro
vada pelo MEC (Ministério da 
Educação) para fazer parte do 
Guia de Tecnologias Educacio
nais do PDE (Plano de Desen
volvimento da Educação). O 
guia visa orientar escolas da 
rede pública na organização 
da educação básica e foi con
siderada uma ferramenta para 
que o Brasil atinja o Ideb (Ín
dice de Desenvolvimento da 
Educação Básica) de primeiro 
mundo. A média nacional do 
último Ideb (2007) é de 3,8. A 
meta é chegar a 6.

Em Macatuba, as apostilas 
do Aprende Brasil foram ado
tadas em 2005, no primeiro 
ano da administração do pre
feito Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB) e para todas as clas
ses da rede municipal. Os cer
ca de dois mil alunos da edu
cação infantil e do ensino fun
damental de primeira a quarta 
série estudam com apostilas. 
No ano passado, a secretária 
de Educação Lucinéia Pafetti 
incrementou o trabalho dos 
professores com a aquisição 
de lousas digitais e mesas pe
dagógicas, também desenvol
vidas pelo Grupo Positivo. 
"Nós aderimos à metodologia 
digital", destaca Lucinéia.

Segundo Lucinéia, o inves
timento em apostilas este ano 
foi de R$ 300 mil. Para a se
cretária, além das apostilas es
tarem de acordo com os PCN 
(Parâmetros Curriculares Na
cionais), uma das vantagens 
do Aprende Brasil é a capacita
ção de professores e diretores.

Sistema Aprende Brasil 
é destaque nacional

O Aprende Brasil foi o 
único sistema classificado 
na categoria Ensino-Apren- 
dizagem. Foram analisados 
41 métodos e técnicas de 
ensino. O Guia de Tecnolo
gias Educacionais será dis
tribuído em 2009. O Apren
de Brasil é desenvolvido 
por 200 profissionais com 
experiência em sala de aula. 
"Isso é importante ressaltar, 
pois nossos estudiosos sa
bem como é o dia-a-dia e 
as necessidades de uma sala 
de aula. Não podemos fugir 
da realidade", diz Acedria- 
na Sandi, gerente pedagógi
ca de Sistemas de Ensino da 
Editora Positivo. Atualmen
te o sistema está presente 
em 1.450 escolas públicas 
de 20 estados brasileiros e 
124 municípios.

Ela destaca que os professores 
têm dois cursos sobre a meto
dologia de ensino por um ano 
e um curso para o laboratório 
de informática. A direção e co
ordenação da escola têm capa
citação específica.

Entre os educadores o 
'Aprende Brasil' faz sucesso. 
Sílvia Mara Pereira Laudelino 
é professora da quarta série C, 
na escola Waldomiro Fantini 
em Macatuba e já está acos
tumada com o sistema apos- 
tilado. "Na minha opinião 
é excelente, principalmente 
para a quarta série. Tem todo 
o conteúdo que é necessário 
dar na quarta série e eu diria 
que até um pouco mais. Em 
história e geografia os alunos 
vão longe", destaca. Ela já deu 
aula para a segunda e terceira

FESTA

Peça com em ora 
dois anos do PAE

A peça teatral 'Navegar 
é Preciso' será encenada na 
quinta-feira 23, no UTC 
(Ubirama Tênis Clube). 
O espetáculo, que está 
marcado para as 19h, faz 
parte das comemorações 
pelos dois anos do PAE 
(Posto de Atendimento ao 
Empreendedor) de Len
çóis Paulista. O ingresso é 
um brinquedo.

O espetáculo propõe 
uma viagem na mítica ca
ravela, ao tempo dos des
cobrimentos - o período

mais rico e empreendedor 
da História da Humanida
de. O saber da Escola de 
Sagres e o relato dos fei
tos heróicos dos grandes 
navegadores são realçados 
pela beleza da poesia de 
Fernando Pessoa, Manuel 
Bandeira, Carlos Drum- 
mond de Andrade e Ca
mões, e pela música, em 
especial o Fado.

As vagas são limitadas. 
Mais informações no PAE 
ou pelo telefone (14) 3264
3955.

"Esse sistema tem co
mo objetivo promover uma 
metodologia pensando 
num todo com coerência e 
coesão. O Aprende Brasil se 
encaixa nesse perfil", afirma 
Acedriana Sandi, gerente 
pedagógica de Sistemas de 
Ensino da Editora Positivo.

A gerente explica que 
os livros e o portal do 
Aprende Brasil são adapta
dos para cada faixa etária. 
"Também é pensado na 
regionalização do ensino, 
com discussões sobre os 
problemas das cidades dos 
alunos, ou seja, com a ro
tina dos alunos. O projeto 
gráfico é atraente e temos a 
preocupação de fazer com 
que cada conteúdo conver
se entre si, garantindo uma 
continuidade", define.

série utilizando a apostila.
O ensino apostilado foi 

implantado em Lençóis Pau
lista no ano de 2007 para 
alunos da educação infantil

e do ensino fundamental, até 
a quinta série. O sistema está 
sendo ampliado na rede gra
dativamente. Em 2008, foi 
estendido para a sexta série. 
Em 2009, os alunos da sétima 
série também vão usufruir das 
apostilas.

"Nós estamos implantan
do gradativamente o sistema 
que oportuniza as mesmas 
chances de conteúdos e prá
ticas para todos os alunos 
da rede municipal", afirma 
Adriana Aparecida Silveira 
Honório, coordenadora do 
ensino fundamental e do EJA 
(Educação para Jovens e Adul
tos). Em Lençóis Paulista, o 
ensino é municipalizado até a 
oitava série do ensino funda
mental. Ao todo, a rede mu
nicipal é composta por cerca 
de oito mil alunos. A apostila 
segue os parâmetros curricu
lares exigidos pelo Ministé
rio da Educação e promove 
interatividade para alunos e 
professores. "O sistema tem 
um portal para as práticas da 
apostila com sites e conteúdos 
monitorados. São códigos pa
ra a ampliação do conteúdo, 
possibilitando outra aborda
gem com os alunos através do 
laboratório de informática, 
enriquecendo o aprendiza
do", conclui Adriana.
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Apesar dm tempo chuvoso do final de semana e da queda de público, para criadores a Expovelha atendeu a expectativa de negócios

Fim de feira

NOTAS POLICIAIS

SUMIÇO
No domingo 19, um co

merciante estacionou seu 
ônibus próximo ao Lago 
da Prata, por volta das 10h. 
No interior do veículo ele 
deixou uma quantia de R$ 
1 mil. Ao retornar, por vol
ta das 13h, não encontrou 
mais o dinheiro.

a t r o p e l a m e n t o
Uma mulher de 67 anos 

foi atropelada por uma 
motocicleta na avenida Na
ções Unidas, localizada no 
Núcleo Habitacional Luiz 
Zillo, na tarde do sábado 
18. O motorista não parou 
para prestar socorro. Uma 
testemunha afirmou que 
conhecia o dono do veículo 
e passou o endereço para a 
Polícia Militar. O suspeito 
não foi encontrado em sua 
residência. A vítima foi so
corrida ao pronto-socorro. 
Ela teve fraturas na perna 
direita e ferimentos no om
bro, braço e rosto.

b ic ic l e t a
Uma bicicleta foi furta

da de um clube em Lençóis 
Paulista. A ocorrência acon

teceu na tarde do sábado 
18. Um adolescente deixou 
sua bicicleta no interior do 
clube enquanto praticava 
atividades esportivas. Ao re
tornar, não localizou mais 
o veículo.

PUNHAL
A Polícia Militar de Len

çóis apreendeu um punhal 
duplo na noite do sábado 
18. Segundo o boletim de 
ocorrência, um homem, 
com 21 anos, estava dani
ficando o quarto do esta
belecimento onde estava 
alojado com o punhal. O 
dono do estabelecimento 
acionou a PM que apreen
deu a arma.

COWBOY
Utensílios de montaria 

foram furtados de um bar
racão no bairro rural da 
Rocinha. A ocorrência foi 
registrada na tarde da sexta- 
feira 17. Segundo a Polícia 
Militar, a porta de madei
ra do local foi arrombada. 
Foram furtados uma sela 
de montaria, dois pares de 
esporas, uma rédea, uma 
cabeçador e um freio.

Tempo chuvoso contraria expectativa de público, mas não prejudica volume 
negócios da Expovelha; movimentações chegaram a quase R$ 1 milhão

P O L I C I A

Gabriela Donatto

Chega ao fim a 21® Expo
velha e 4® Expocabra de Len
çóis Paulista. A chuva que caiu 
no último fim de semana do 
evento prejudicou o público 
visitante. A organização espe
rava receber 50 mil pessoas, 
o balanço divulgado ontem 
é de 30 mil. Mesmo assim, 
para os expositores o tempo 
fechado não refletiu na hora 
das negociações. Segundo Jo
sé Oliveira Prado, organiza
dor do evento, entre leilões 
e vendas a feira movimentou 
cerca de R$ 1 milhão. "Tive
mos leilões das raças Santa 
Inês, Dorper e Textel. Ainda 
não saíram os gráficos do fa
turamento dos leilões, mas 
acredito que a raça Santa Inês

foi a de maior faturamento", 
afirma Prado. A feira reuniu 
cerca de dois mil ovinos no 
recinto de exposições.

Por conta da chuva do do
mingo 19, a final do concurso 
de bandas e do campeonato 
de futebol de areia precisaram 
ser adiadas. "O campeonato é 
promovido por um circuito 
da UME (Unidade Municipal 
de Esportes) e será remarca
do. Já o concurso de bandas 
também terá uma nova data", 
conta o organizador. Vinte e 
cinco bandas concorrem a 
duas vagas para os palcos da 
Facilpa 2009. "Um novo jul
gamento acontecerá aqui no 
recinto. Os mesmos juízes 
vão fazer o julgamento dos 
grupos", diz ele.

Segundo Prado, fora o

mau tempo, a exposição foi 
um sucesso de público e de 
animais. "Foi uma das me
lhores feiras que tivemos 
pela quantidade de animais 
para julgamento. A quanti
dade de pessoas que passou 
por aqui também foi muito 
boa. Outro ponto forte foi a 
queima de 40 cordeiros com 
objetivo de integrar os cria
dores", afirma.

Entre os expositores de 
destaque está o empresário 
lençoense Aparecido Donize- 
te da Silva, o Cidinho, com o 
carneiro da raça Ile-de-Fran- 
ce, São Paulino 555. "Ele foi 
o Primeiro Grande Campeão 
Supremo da 21 ® Expovelha. 
Isso significa que ele foi es
colhido o melhor de todas as 
raças. É importante ressaltar

que agora ele é um carneiro 
de lençoense", afirma Cidi- 
nho. O proprietário está sa
tisfeito com a boa aquisição 
que fez recentemente.

Além de criadores locais, 
mais de 150 criadores e ex
positores dos estados de São 
Paulo, Mato Grosso, Pará, 
Goiás, Paraná, Rio Grande 
do Sul, Minas Gerais, Bahia, 
Pernambuco, Alagoas e Ser
gipe vieram à cidade para 
participar dos leilões, shows, 
vendas e seminários desen
volvidos durante os oito dias. 
Animais das raças Santa Inês, 
Suffolk, Ile-de-France, Texel, 
Hampshire Down, Dorper, 
White Dorper, Pool Dorset, 
Boer, Anglo-Nubiana, Alpi
na, Saanen foram os desta
ques da exposição.

M A C A T U B A

PAE abre inscrições para empreendedores
O PAE (Posto de Atendi

mento ao Empreendedor) de 
Macatuba está com inscrições 
abertas para a telessala 'Apren
der a Empreender', que será 
realizada entre os dias 27 de

outubro e 3 de novembro.
O curso tem como objeti

vo desenvolver características 
que compõem o perfil empre
endedor, despertar atitudes, 
habilidades, transmitir conhe-

cimentos e valores de empre- 
endedorismo e estimular o 
participante a empreender ati
vidades produtivas.

As aulas serão realizadas 
das 19h às 23h. As inscrições

podem ser realizadas com an
tecedência no PAE, que fica na 
rua Nove de Julho, n° 13-56 
(prédio da antiga biblioteca). 
Mais informações pelo telefo
ne (14) 3298-2264.

Adolescente é suspeito 
de furtar o próprio pai

Uma residência locali
zada na rua Luiz Baptiste- 
la, no Núcleo, foi furtada 
em Lençóis Paulista. O 
principal suspeito é o fi
lho do proprietário, de 16 
anos. Ele deixou o adoles
cente tomando conta da 
casa enquanto ele viajava 
a trabalho. Quando retor
nou, levou o maior susto. 
O local estava todo revira
do, com pichações nas pa
redes, portas arrombadas 
e vários objetos haviam

sumido, entre eles um tan- 
quinho de lavar roupas, 
uma serra, uma parafusa- 
deira, uma furadeira, vá
rias roupas, a documenta
ção de uma perua Kombi, 
cartões de crédito e três 
botijões de gás.

O adolescente também 
não estava na casa. A víti
ma foi até a Polícia Militar 
para elaborar o boletim de 
ocorrência e suspeita que 
seu filho possa ser um dos 
autores do furto.

Mais uma locadora é roubada 
no centro de Lençóis

Na noite da sexta-feira 
17, um homem armado 
com revólver invadiu uma 
locadora de vídeos locali
zada na avenida Ubirama, 
centro de Lençóis Paulista, 
e roubou R$ 535. Esta foi a 
segunda locadora assaltdda 
este mês em Lençóis Paulis
ta. A ocorrência foi registra
da por volta das 21h. Segun
do as descrições passadas à

polícia, o ladrão aparentava 
ter 18 anos. Na hora do as
salto trajava blusa de frio, 
boné preto e calça escura. 
No momento, duas funcio
nárias estavam no caixa. O 
homem levou R$ 450 em 
notas e R$ 85,50 em che
ques. A Polícia Militar foi 
acionada, fez buscas pela 
região, mas não encontrou 
nenhum suspeito.
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E D I T O R I A L

Educação em 
desenvolvimento

O dia do professor foi co
memorado na semana passa
da, mas o assunto educação 
volta às páginas do jornal O 
ECO hoje. Na matéria intitu
lada 'Sistema de qualidade', 
louros para as apostilas do 
Aprende Brasil, sistema de 
ensino desenvolvido pelo 
Grupo Positivo especialmen
te para as escolas públicas, 
que foi aprovada pelo MEC 
(Ministério da Educação) 
para fazer parte do Guia de 
Tecnologias Educacionais do 
PDE (Plano de Desenvolvi
mento da Educação).

A iniciativa de se adotar 
material apostilado -  como 
é feito na rede particular -  é 
recente no Brasil. E a medi
da pioneira já existe nas es
colas da rede municipal em 
Lençóis Paulista e Macatuba. 
Mas na maioria das escolas 
brasileiras, principalmen
te fora da rede municipal, 
apostilas ainda são um so
nho distante. Muitas unida
des ainda carecem de infra- 
estrutura básica. No interior 
paulista, pode-se dizer que 
os alunos da rede municipal 
vivem situação privilegiada, 
quando comparado a outros 
lugares do país.

A novidade chama a aten
ção para as políticas do go

verno federal na tentativa 
de revolucionar a educação 
no Brasil, no caso especí
fico com o PDE. Segundo 
palavras da educadora Cla
rice Aparecia Alencar Garcia, 
'uma boa proposta, que se 
for bem aplicada, vai dar um 
salto de qualidade na edu
cação, porque é muito mi
nuciosa e segue técnicas que 
pedem o feedback constante 
daquele trabalho'.

Um dos grandes desafios 
do Plano de Desenvolvimen
to da Educação é dinheiro 
para financiá-lo. Em 2007, 
o governo federal destinou 1 
bilhão de reais para o PDE, 
montante representa apenas 
algo em torno de 0,04% do 
PIB (Produto Interno Bruto) 
brasileiro. Se as escolas es
tivessem todas bem equipa
das com bibliotecas, labora
tórios, salas de informática, 
tudo funcionando -  e vale 
lembrar que a rede munici
pal em algumas cidades são 
exceção a este cenário - tal
vez 1 bilhão fizesse alguma 
diferença.

O debate em torno do 
PDE está apenas começando. 
E o debate sobre como trans
formar um país por meio da 
educação é assunto que não 
tem fim.

A R T I G O

Sobre fUtebol 
e política

Ká tia  Sartori

As lições mais profundas 
de intolerância e de cinismo 
eu aprendi com o futebol e 
com a política. Duas coisas 
que, conforme costumam 
dizer, não devem ser discuti
das. Talvez por isso apresen
tem tantas semelhanças.

Semelhanças que come
çam pela forma de escala- 
ção. Os parlamentares que 
compõem as câmaras e as
sembléias legislativas, assim 
como os jogadores que estão 
em campo, não são exata
mente quem você gostaria 
de ver na posição. Mas por
que alguém quis ou se bene
ficiou disso, vão ficar assim, 
como titulares.

Também no campo das 
administrações, seja dentro 
das quatro linhas, seja fora 
delas, tanto no futebol quan
to na política, a transparên
cia com a coisa pública, ou 
dos sócios (no caso da bola), 
não é característica primor
dial. Quem anda na linha e 
não aceita propina é o 'bo
bo'. O mesmo pode se dizer 
na várzea, do jogador que 
não tenta ludibriar o juiz.

Mas talvez a lição mais 
importante que se possa tirar 
tanto da política quanto do 
futebol é que sempre se po-

de mudar de lado. Assim co
mo um grande político pode 
mudar de legenda e de ideo
logia partidária, também um 
grande craque pode passar a 
defender as cores do arqui- 
rival, para o infortúnio da 
massa torcedora. No torneio 
das eleições, é político decla
rando apoio para o adversá
rio que foi para o segundo 
turno. Antes eram inimigos 
mortais.

Porém, tanto em futebol 
quanto em política, cabem 
algumas exceções. Jamais, 
em hipótese alguma, um 
palmeirense deve torcer para 
o Corinthians, mesmo num 
confronto contra um time 
argentino. 'Viva nossos her- 
manos argentinos!'. Daí o 
fato de algumas pessoas pre
ferirem a morte a votar no 
Maluf.

Por último, e talvez mais 
importante que a política 
e o futebol nos ensinam, é 
que tudo na vida tem um 
limite, principalmente o es
pírito esportivo. Aos 45 mi
nutos do segundo tempo e 
com desvantagem no placar, 
a ordem é rasgar a página do 
manual que diz que o que 
vale é competir e partir para 
a porrada!

Kátia Sartori é jornalista
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o v elh a s
A chuva do último final de 

semana fez com que o públi
co da Expovelha ficasse abai
xo do esperado. O Concurso 
de Bandas foi cancelado. En
tretanto, o volume de negó
cios se manteve na casa do R$ 
1 milhão, como no ano pas
sado. Depois de comemorar 
as vendas e degustar cordeiro 
assado, os criadores - e suas 
ovelhas - deixaram Lençóis 
Paulista, ainda sob chuva.

a r q u iv a d o s
Na sexta-feira 17, a juíza 

de Lençóis Paulista, Ana Lúcia 
Aiello Garcia, extinguiu mais 
duas ações que tramitavam 
na Justiça Eleitoral de Lençóis 
Paulista. Em uma, faltou pro
vas. Na outra, não havia como 
aplicar a punição.

PROPAGANDA
Um dos processos extintos 

era movido pelo PHS, legenda 
que tentou eleger Luis Carlos 
Domingues Maciel, o Coqui- 
nha, para prefeito, contra a 
coligação "Eu quero mais pa
ra Lençóis", do oposicionista 
Ailton Tipó Laurindo (PV). O 
PHS acusava Tipó de espalhar 
panfletos ilegais com o nome 
de Coquinha. Os panfletos 
realmente circularam, mas 
não tem como provar o autor. 
Por isto, a ação foi extinta.

ILEGÍTIMO
A outra ação foi movida 

pela coligação "Lençóis é tu
do de bom" contra o jornal 
Correio Regional, de Agudos. 
O motivo da representação 
era a publicação de matérias 
difamatórias contra a prefeita 
eleita Izabel Cristina Campa- 
nari Lorenzetti (PSDB), a Bel. 
A juíza entendeu que o jornal 
não poderia ser penalizado. 
Pela lei, a punição para este ti
po de crime eleitoral é punir o 
candidato, como o jornal não 
poderia ser punido, o proces
so foi arquivado.

co n vên io s
O governo federal apro

veitou a eleição para dar uma 
geral no sistema de convênios 
que não puderam ser assina
dos durante o processo e lan
çou um portal. Agora, um site 
registra todos os convênios fir
mados entre os ministérios e 
os municípios, estados e ongs.

DIRETO
Por meio da iniciativa, 

o dinheiro do convênio vai 
passar a sair direto do go
verno federal para a empre
sa contratada para efetuar 
a obra ou prestar o serviço. 
Para quem quer conferir 
a novidade o endereço é 
www.convenios.gov.br.

PREVENÇÃO
A medida é uma forma 

de estabelecer um cruza
mento de dados sobre como 
as prefeituras estão utilizan
do as verbas destinadas por 
meio de convênios com o 
governo federal. Além disso, 
o cadastro também inclui 
fornecedores e empreiteiras, 
tudo com o objetivo de im
pedir que o dinheiro públi
co seja utilizado para outros 
fins, senão para aquilo que o 
convênio foi assinado.

t r a n s p a r en t e
No site, cada etapa da 

liberação de um convênio 
poderá ser acompanhada de 
perto por qualquer cidadão 
brasileiro. Este ano, a esti
mativa é que no Brasil se
jam destinados cerca de R$ 
35 bilhões em convênios. 
As irregularidades cons
tatadas também poderão 
ser denunciadas através da 
mesma página.

s es sã o
Dois projetos novos se

riam analisados pela Câma
ra de Vereadores de Lençóis 
Paulista na noite de ontem. 
O primeiro determina o fim 
da licença médica para o ve
reador João Miguel Diegoli 
(DEM). Com isso, Carlos 
Alberto Martins (PSB) deixa 
o plenário.

VOLTA
João Miguel estava afas

tado da Câmara desde maio 
por causa de uma cirurgia no 
joelho. Se tudo transcorrer 
normalmente, o presiden
te da Casa, Nardeli da Sil
va (PV), deve reempossar o 
vereador no final da sessão. 
O projeto partiu de um re
querimento do próprio João 
Miguel e a autoria da reso
lução é da Mesa Diretora da 
Câmara. Até o fechamento 
desta edição a sessão ainda 
não havia terminado.

POLÊMICA
Já o segundo projeto a ser 

discutido entre os vereadores, 
deve gerar polêmica na Casa. 
De autoria de Gumercindo 
Ticianeli Júnior (DEM), a pro
posta visa proibir a entrada e 
permanência de pessoas com 
capacete ou gorro que encu
bra o rosto em locais públicos 
ou privados em Lençóis. O 
projeto deve ser lido e enca
minhado para o setor jurídico 
para receber parecer técnico. 
Projeto semelhante deu entra
da na Câmara de Macatuba, 
mas acabou arquivado.

s a u d a d e s ?
O ex-prefeito Ideval Pac- 

cola (1934/2003) cunhou 
uma frase que ficou célebre 
no Município: Lençóis tem 
Paccola bom e Paccola ruim. 
Isso sem dizer quais eram uns 
e outros. O ex-chefe de gabi
nete (alguém tem saudades?) 
do ex-prefeito Ezio Paccola, 
Gilmar Dimas Paccola, não 
deixa a frase de Ideval morrer 
no tempo e dá demonstrações 
públicas de que o ex-prefeito 
estava certo quando disse a 
frase. Realmente, Lençóis não 
merece isso.

m a is  v er d e
A análise e votação do 

orçamento de Agudos para 
2009, ficou para a próxima se
mana. É que entrou na pauta 
da sessão da Câmara de Vere
adores o projeto de autoria do 
prefeito José Carlos Octaviani 
(PMDB) que institui a Secre
taria de Agricultura e Meio 
Ambiente. O projeto foi apro
vado por unanimidade.

TITULAR
O nome do vereador ree

leito Glauco Luis Costa Ton 
(PMDB), o Batata, já havia 
sido divulgado por Octaviani 
como o do titular da pasta. 
Depois da sessão, Batata decla
rou que agora os produtores 
rurais e pequenos sitiantes te
rão mais incentivos e que dará 
todo o auxílio necessário.

su p len te
Já o vereador que vai assu

mir a vaga deixada por Bata
ta na Câmara, Altair Geraldo 
Gonçalves Barca (PMDB), 
afirmou que o nome de seu 
colega foi uma boa escolha 
pela sua experiência na área.

D

"Essa vitória foi merecida 
no futsal feminino de 
Lençóis Paulista. Treina
mos para isso, o jogo foi 
sofrido, mas conseguimos 
ganhar o campeonato. 
Estamos felizes por essa 
conquista"

Alessandra Paulino, 
jogadora

"Acho que a equipe de 
futsal feminino treinou 
para conquistar a vitória 
no final do campeonato.
A  equipe é guerreira, 
batalhadora e família. 
Mostramos para a cidade 
que Lençóis tem sim uma 
equipe forte no futsal fe 
minino"

Débora Arruda da Silva,
goleira

.....

O motorista que utiliza o acesso da Vila Cruzeiro para chegar à rodovia Osny Matheus (SP-261) tem a sensação 
de estar passando sobre um queijo suíço, tamanha é a quantidade de buracos. As últimas chuvas pioraram a 
situação no trecho. A má notícia para os motoristas é que na pista outros buracos o estão aguardando.

"A vitória fo i merecida 
para a equipe de futsal 
feminino. Trabalhamos 
para isso e quebramos 
o tabu que a cidade de 
Jaú era a favorita. Nós 
fomos atrás e levantamos 
o troféu"

Leila Carvalho de 
Oliveira, jogadora

f r a s e

"Ainda não 
saíram os 
gráficos do 
faturamento 
dos leilões, 
mas acredi
to que a raça
Santa Inês foi 
a de maior 
faturamento"

José Oliveira Prado,
organizador da Expovelha, sobre 
o volume de negócios realizados 

durante a feira

PARA p e n s a r

"Nada mais honro
so do que mudar a 
justiça de sentença, 
quando lhe mudou 
a convicção"

Rui Barbosa

mailto:oeco@jornaloeco.com.br
http://www.jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
http://www.convenios.gov.br
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Mais uma
Prefeitura abre licitação para construção de uma creche no Jardim Maria Luiza; 
projeto do Ministério da Educação está orçado em mais de R$ 1 milhão

Paulo Eduardo Tonon

O prefeito de Lençóis Pau
lista, José Antonio Marise (PS
DB), anunciou na tarde de 
ontem que o processo de li
citação para compra de mate
riais para a construção de uma 
nova creche está aberto. Os 
recursos partem de convênio 
estabelecido com o Governo 
Federal, por meio do Ministé
rio da Educação. A indicação 
é do deputado federal Milton 
Monti (PR).

A creche, que será locali
zada no Jardim Maria Luiza, 
terá capacidade para atender 
130 crianças. As obras devem 
começar no início do próximo 
ano. A previsão é de entregar 
a creche até o segundo semes
tre de 2009. O valor total do 
projeto é de R$ 1.099.239,95. 
A verba do repasse é de R$ 
950.691,00 e a prefeitura en
tra com mais R$ 148.548,95, 
referente à contrapartida.

"Essa creche vai atender to
da a região do Monte Azul, Lo- 
rena, Príncipe e João Paccola. 
Nossa expectativa é que com 
sua construção toda a deman
da da região seja atendida em 
100%, uma vez que nós acaba
mos de inaugurar uma creche 
no Jardim Açaí, que já atende 
o pessoal do Monte Azul tam
bém. Então, são duas creches 
relativamente próximas, mas 
que devem atender cerca de 
250 crianças desses bairros", 
explica o prefeito Marise.

O convênio foi assinado

Vista da rua Joaquim Maria Contente onde vai ser construida a creche no Jardim Maria Luiza

em dezembro de 2007, mas 
devido a atraso na liberação 
da verba e na autorização para 
abertura do processo de licita
ção, precisou ser revisto. Desta 
forma, o valor passou de R$ 
700 mil para aproximada
mente R$ 950 mil. O projeto 
da creche é do Ministério da 
Educação.

A unidade contará com 
quatro salas de atividades, 
quatro solários (área para as 
crianças menores tomar sol), 
dois berçários, duas salas de 
aula para pré-escola, uma sa
la de leitura multiuso, um la
boratório de informática, um 
pequeno anfiteatro, pátio co
berto e playground. Além dis

so, os diretores e professores 
poderão contar com uma sala 
de reunião, uma sala da dire
toria, secretaria, almoxarifado 
e recepção. Também haverá 
cozinha, lactário, vestiário 
masculino e feminino, lavan
deria, rouparia, dois depósitos 
e uma área de serviço para os 
funcionários da creche.

Tipóia não foi na Expovelha
Ham nego! Cada uma 

não filhu queridu! Como 
aqueles moços mentem 
não! Será que iremos ter 
um segundo turco na re
gião?

Lençóis! A eleição me
xeu com a cabeça do Tipóia! 
Disseram que ele pirou de 
vez! Disseram que na últi
ma sessão de Câmara ele 
começou a jogar os papéis 
todos pra cima e derrubar 
tudo! Transformou-se no 
Jajá da Zorra Total, "Eu tô 
doido, eu fico doido, tô 
doido, tô doido, tô doido!" 
O Nardeli, o Naná, pergun
tou pra ele: "O que eu faço 
pra te acalmar meu filhu?" 
E ele respondeu: "Ce Saa- 
abe! Dá eleiçãozinha pra 
mim, dá!".

Essa é boa, depois de 
ficar mais de uma semana 
sem tomar banho com me
do de levar outra lavada da 
Lorenzetti, o Tipóia não te- 
ria ido a Expovelha! É que 
as ovelhas não paravam 
de berrar "Béééééheéél"! 
Dizem que na Expovelha 
tinha uma ovelhinha que 
não largava do criador, e 
aonde ele ia, ela ia atrás 
com um olharzinho de 
apaixonada! Foi quando 
perguntaram o porquê da
quilo e o criador respon
deu: "Não acredite nessa 
ovelha que ela é mentiro
sa!" Ahahaha! Se o Tipóia 
fosse eleito, ele colocaria o 
esPavanato para trabalhar 
na Frigol! E o Rocinha em 
um posto de gasolina!

Olha os vereadores fo
ram buscar verbas em São 
Paulo! O Juruna, o Peri
quito e o ManEcozinho! 
Parece filme de animação! 
O Sexta-feira, o Indiozinho 
e um Periquito! Dizem 
que lá o Pirikito parecia 
mais um papagaio de pira
ta querendo sair nas fotos 
e ficava o tempo todo atrás

dos ombros do Juruna! Pa
rece história de Monteiro 
Lobato! "Era uma vez um 
Pirikito que saiu pela ma
ta junto com um Formigão 
vermelho em busca de re
cursos para o Primavera. 
No caminho encontraram 
com dois nativos, Tupã e 
Juruna que colhiam trigo 
para terem um doce Na
ná!" Ahahahhaha! O Ju- 
runa falou pro Formigão: 
"Você, boca doce bobo não 
fique comendo Primavera, 
vá comer açúcar lá na usina 
da Zilor!" aahahaaha!

Barra! Estão tentando 
derrubar seu Nenê! A opo
sição quer ver seu Nenê 
fora! Estão deixando seu 
Nenê careca! Seu Nenê não 
pára de chorar!

Em Borebi, o Vaca tá li
vre para pastar, ops! para 
assumir! Passou a frente 
Frias! Ele tem um adversá
rio antigo em Borebi, o se
nhor Dico Duarte! No dia 
da eleição tinha um eleitor 
conversando com o Dico 
em sua loja, ele começou 
a meter o pau no Vaca. Foi 
quando o eleitor, enrolan
do um cigarrinho de palha, 
falou para seu Dico: "Não 
xingue o Vaca Dico! Pois o 
Vaca é bão Dico! O Vaca é 
bão Dicoo!" Ahahahaha!

Agunistão, terra do 
Ozédamuladen! Criada a 
secretaria da agricultura! 
Implantaram Batata para 
secretário! Vamos bater o 
recorde em plantação de 
Batata! Vai plantar até nabo 
e só esperam que não vol
tem a plantar bíblias nas 
obras! Quem está contente 
é o vaiDemar a pior Simões, 
que tem um nariz igual ao 
secretário. Uma Batata!.

Furei! Gostaria de tra
balhar na secretaria da 
agricultura junto com o 
Batata. Só iria plantar nabo 
e fumo!

E LE I Ç Õ E S

Servidores reelegem Jonadabe 
para presidente da Associação

A atual diretoria da Asso
ciação dos Servidores Públi
cos Municipais de Lençóis 
Paulista vai permanecer no 
comando da entidade pelos 
próximos três anos. Dos 816 
associados que votaram, 392 
escolheram manter a Chapa 
1 no comando da entida
de. A reeleição da diretoria, 
composta por 13 integrantes, 
aconteceu na sexta-feira 17.

"Estamos indo para o 
nosso terceiro mandato. Te
nho certeza que fizemos um

bom trabalho e que ele foi 
reconhecido", afirma Jona
dabe José de Souza, presi
dente reeleito da entidade.

Segundo ele, a diretoria 
reeleita vai trabalhar para 
melhorar a infra-estrutura da 
Associação. "Vamos sentar 
para conversar com a nova 
prefeita Bel (Izabel Cristina 
Campanari Lorenzetti) para 
verificar a possibilidade da 
prefeitura ceder uma área 
para a gente fazer um grêmio 
recreativo da Associação, que

é uma reivindicação antiga 
dos funcionários públicos 
municipais", completa.

Dentre as melhorias que 
a Chapa 1 fez à frente da As
sociação dos Servidores Pú
blicos Municipais, Jonadabe 
enumera a criação do cartão 
de crédito da Associação, o 
aumento do número de as
sociados de 300 para mais 
de 1.300 e a ampliação da 
quantidade de convênios, 
que saltou de 60 para aproxi
madamente 400 durante os

últimos cinco anos.
Os eventos organizados 

pela entidade também são 
um destaque, de acordo com 
Jonadabe. O presidente da 
Associação aproveita para 
convidar os associados pa
ra a comemoração do Dia 
do Servidor Público. A da
ta é comemorada no dia 28 
de outubro, mas a festa será 
no sábado 25, no Grêmio 
da Lwart. Os associados in
teressados devem procurar a 
entidade.



A GUD OS

Mesma toada
Everton anuncia interligação entre os bairros Vila Honorina e Cohab 4 e criação 
de Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente; Octaviani assume Obras

Paulo Eduardo Tonon

Interligação entre dois ex
tremos da cidade, a Vila Hono
rina e o Núcleo João Ferreira 
Silveira (Cohab 4), e a criação 
da Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente devem ser as 
principais novidades no go
verno do prefeito eleito em 
Agudos, Everton Octaviani 
(PMDB), que pretende manter 
todos os cargos de confiança 
que hoje trabalham com seu 
tio, o prefeito José Carlos Oc
taviani (PMDB). Na verdade, a 
única alteração entre os secre
tários é a chegada de Octaviani 
para a Secretaria de Obras.

Já falando como secretário 
de Obras, o prefeito Octaviani 
diz que em 2009 pretende dar 
seqüência às obras de pavi
mentação do Parque Pampu- 
lha e do Santa Cândida, além 
da construção de novas creches 
no município. "Nós também 
vamos fazer uma obra para fi
car na história da cidade. Será a 
interligação da Vila Honorina 
com a Cohab 4. Essa obra vai 
facilitar a comunicação entre os 
moradores desses bairros, que 
não vão mais precisar passar 
pelo centro da cidade", com
pleta o atual prefeito. Os dois 
bairros ficam em lados opostos 
da cidade e são cortados pelo 
Córrego Bom Sucesso. O valor 
da obra não foi anunciado e 
nem o término. Octaviani disse 
apenas que começa em 2009.

Outra novidade é a criação 
da Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente, uma reivin
dicação dos produtores rurais 
da cidade que deve ser atendi
da ainda este ano. O nome do 
novo secretário já foi escolhi
do. O vereador reeleito Glauco 
Luís Costa Ton (PMDB), o Ba-

Jornal O ECO

Everton Octaviani, prefeito eleito de Agudos, anunciou a criação da Secretaria de Agricultura

tata, assume o posto. Se a es
colha se confirmar, o suplente 
Altair Barca (PMDB) assume a 
vaga de vereador.

Everton Octaviani voltou a 
garantir que vai dar seqüência 
ao trabalho desenvolvido pela 
atual administração e vai man
ter a maioria dos secretários 
que estão na ativa hoje. Octa- 
vani deixa o gabinete e fica no 
lugar de Andréia Maia de Al
meida, na Secretaria de Obras. 
O vice-prefeito eleito, Altair

Francisco da Silva (PMDB), o 
Altair da Sáude, já voltou pa
ra a pasta e deve se manter lá 
nos próximos quatro anos. No 
período eleitoral, seu lugar foi 
ocupado por Régis Cirilo.

"A gente sempre frisou du
rante a campanha que essa 
equipe será mantida pelo belo 
trabalho que foi realizado em 
nossa cidade. Agora as nossas 
expectativas são as melhores 
possíveis. A cidade melhorou 
bastante, mas nós ainda temos

muita coisa para fazer, como 
ampliar o PSF (Programa Saúde 
da Família), criar novos núcleos 
esportivos e melhorar o serviço 
gratuito de transporte, com a 
aquisição de mais ônibus circu
lares", destaca Everton.

Entre outros projetos, o 
prefeito eleito de Agudos 
também citou a conclusão da 
regularização do Distrito In
dustrial. Para ele, esta medida 
pode gerar mais postos de tra
balho no município.

c a p a c i t a ç ã o

Fetaesp oferece cursos profissionalizantes
A Fetaesp (Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura 
do Estado de São Paulo) em 
parceria com o Senar (Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Rural) realizará vários cur
sos relacionados à Formação 
Profissional Rural. As aulas 
serão no mês de novembro

no Itetresp (Instituto Técni
co para Trabalhadores Rurais 
do Estado de São Paulo), em 
Agudos. As vagas são para 
hidráulica, eletricista e jardi
neiro. A carga horária varia 
entre 24 e 40 horas, depen
dendo do curso.

Os cursos são destinados

exclusivamente ao público 
rural: trabalhadores rurais e 
pequenos produtores, com 
o objetivo de profissionali
zar o homem do campo, por 
meios de processos que per
mitam o desenvolvimento 
da ocupação de forma corre
ta, segura e eficaz.

As inscrições para os cur
sos serão feitas no próprio Ite- 
tresp, que fica localizado no 
quilômetro 322 da rodovia 
Marechal Rondon, em Agu
dos. Mais informações pelo 
telefone (14) 3261-1783,
com Alessandra ou Karla.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

Aviso de Licitação -  Pregão n° 135/2008 -  Processo n° 239/2008 
Objeto: aquisição de microscópios para a Diretoria de Educação -  Tipo: Me
nor preço por item -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 04 de 
novembro de 2008 às 14:00 horas -  O edital completo encontra-se disponível 
no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 
55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040.

Lençóis Paulista, 20 de outubro de 2008.
LUIS ANTONIO PACCOLA CONEGLIAN 

Diretor de Suprimentos Substituto.

Publicado no jornal O Eco, no dia 21 de Outubro de 2008. 
Na página A6. Valor da publicação R$ 45,72.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
L E I N° 2 2 6 7

DENOMINA “ELPÍDIO ARTIOLI” O CENTRO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCALIZA
DO NA RUA 9 DE JULHO.
A Câmara Municipal de Macatuba aprova, e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1° - O Centro de Serviços Administrativos localizado na Rua 9 de julho, passa a denominar-se 
“CENTRO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ELPÍDIO ARTIOLI”.
Artigo 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Macatuba, 10 de outubro de 2008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR 

Prefeito Municipal

SANCIONADA e PROMULGADA pelo Executivo Municipal em 10 de outubro de 2008, registrada na 
Secretaria de Negócios Jurídicos, PUBLICADA na forma da legislação aplicável em vigor.

Rosemeire Vieira Pires da Rosa 
Oficial Administrativo

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

NOTIFICAÇÃO
O Município de Lençóis Paulista, através do seu SETOR DE DESENVOLVI
MENTO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, NOTIFICA os contribuin
tes e responsáveis do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) 
Variável que, embora regularmente notificados, deixaram de apresentar a do
cumentação contábil exigida pelo Fisco Municipal. Que o tributo em epígrafe, 
qual seja, do ano de 2.003, foi lançado de ofício e aplicado multa no importe 
de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o imposto arbitrado, atendendo-se ao 
disposto nos artigos 163 e seguintes do Código Tributário Municipal e artigos 
31 e seguintes da Lei Complementar n° 20/2003, conforme relação abaixo, 
a qual também se encontra afixada no quadro de avisos (átrio) da Prefeitura 
Municipal. Imperioso salientar que, os contribuintes e responsáveis terão o 
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da presente, para impugnar os 
lançamentos de ofício realizado pela municipalidade, sendo certo que, em se 
mantendo silente e/ou não havendo o pagamento do débito apurado, proceder- 
se-á a regular homologação do ato, acarretando a inscrição em dívida ativa do 
respectivo montante e consequente ajuizamento do executivo fiscal.

EMPRESAS: CADASTRO:
MARIA DE LOURDES BARROS GRAMA LENÇÓIS PTA. - ME 9.388-2 

DISIMAG LENÇÓIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA 192-9
JOSÉ APARECIDO DA SILVA ROSA LENÇÓIS PTA. - ME 7.041-6
MEGAMONTE MONTAGENS INDUSTRIAIS S/C LTDA 9.025-5
PLATINA SERVIÇOS DE TRANSPORTES E COM. LTDA - ME 9.099-9 
CENTROSUL COMÉRCIO E MONTAGENS IND. LTDA - ME 7.907-3 
ASSISTEC. ASSIST. TÉC. E COM. DE AP. ELET. LENÇÓIS 4.963-8
F. C. TELECOMUNICAÇÕES S/C LTDA - ME 9.171-5
RISSO CONSTRUÇÕES JATEAM. E PINTURA S/C LTDA 9.034-4
TIPOART ARTES GRÁFICAS LTDA 4.656-6
JEMAR MONTAGENS INDUSTRIAIS S/C LTDA - ME 7.321-1
SILVA & BARBOSA S/C LTDA -  ME 8.927-3
NIVALDO AUGUSTO PEREIRA - ME 10.325-0
VALPRINT LENÇÓIS PTA. REPRES. CIAL. LTDA - ME 4.848-8
APARECIDO DONIZETE DA LUZ -  ME 4.480-6
BURATTO & POSSIDONIO S/C LTDA - ME 9.004-2
JVM MONTAGENS IND. E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 8.625-8
SBV REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS S/C LTDA 9.853-1
CENTRO CULTURAL DE LÍNGUAS S/C LTDA 4.009-6
GUIMA SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES LTDA - ME 10.361-6
EVARISTO DANTAS MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA 8.667-3
PAULO SÉRGIO TAVARES 5.316-3
DORAFEX COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA 8.681-9
TRANSPORTADORA RÁPIDO LENÇÓIS LTDA 1.958-5
M. A. MONT. E MECÂNICA IND. AFONSO S/C LTDA - ME 90-6
TONELLO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA 9.073-5
ALFREDO DO CARMO LENÇÓIS PAULISTA - ME 5.622-7
PISCINAS LENÇÓIS PAULISTA LTD A - ME 1.048-1
OSWALDO ESTRELLA REPRESENTAÇÕES LTDA 9.492-7
AUTO POSTO SÃO DAMIANO LTDA 7.186-2
EUGÊNIO CELESTINO ALVES LENÇÓIS - ME 6.414-9
MARILENA XAVIER - ME 7.860-3
CM INSTALAÇÕES E MONTAGENS ELÉTRICAS S/C LTDA 9.997-0 
J. O. EMPREITEIRA S/C LTDA - ME 6.465-3
ALFREDO SOARES DA SILVA LENÇÓIS - ME 6.590-1
ÉDSON MONTEIRO DA SILVA LENÇÓIS PTA. - ME 7.813-1
BOM JESUS PINTURA S/C LTDA 8.130-2
MAXSIMI MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA 9.813-2
SERRALHERIA DYNAMARQUES LTDA - ME 807-9
F. F. SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA 9.584-2
H. E. CÂMBIO E TURISMO LTDA 8.032-2
OSMANDO FERREIRA DE FREITAS - ME 519-3
LUIZ S. CORREIA - ME 8.015-2
STOPPA PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA 7.213-3
PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNOBRUTUS S/C LTDA 9.617-2 
VITÓRIO BENETTI NETO - ME 9.481-1
RELUMAR S/C LTDA 8.520-1
SIGMA EVENTOS MULTIMÍDIA S/C LTDA 9.956-2
AUTO POSTO OUROGÁS LTDA 7.042-4
META PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/C LTDA - ME 7.704-6
EMPRESA SOUZA DE SERVIÇOS E TRANSPORTES 791-9
MICRO-SAT INFORMÁTICA S/C LTDA 7.849-2
MOREIRA & MOREIRA S/C LTDA 649-1
COMERCIAL TIETÊ PEDERNEIRAS LTDA 629-7
A. G. CONSTRUÇÕES CIVIL S/C LTDA 9.014-0
L. C. DE OLIVEIRA LENÇÓIS PTA. - ME 7.946-4
P S. REPRES. PUBL. E ACES. DE COM. S/C LTDA - ME 3.183-6
DORACI DONIZETTE M. DE OLIVEIRA LENÇÓIS PTA. - ME 8.374-7 
SÍLVIO PINHEIRO DOS REIS LENÇÓIS PTA. - ME 8.883-8
ANTONIO MARCOS FRANCISCO LEITE - ME 5.818-1
APARECIDO DONISETE GOMES TRANSPORTES - ME 8.983-4
LEONETE DA PENHA MORELLI LENÇÓIS PTA - ME 1.085-5
APREV SERVIÇOS S/C LTDA 7.994-4
IZABEL CRISTINA H. MORALES LENÇÓIS - ME 6.913-2
VALDECI APARECIDO VENÂNCIO - ME 7.227-3

Lençóis Paulista, 21 de outubro de 2008.
SETOR DE DESENVOLVIMENTO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

José Roberto Fernandes 
Coordenador

Publicado no jornal O Eco, no dia 21 de Outubro de 2008. 
Na página A6. Valor da publicação R$ 268,22.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES

A Prefeitura Municipal de Macatuba, conforme determina o artigo 15, § 2°, da Lei Federal n° 8.666/93, 

torna público os preços registrados no primeiro trimestre da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
04/2008 - 1' classi^cada e detentora da ata: HLP MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS 

LTDA ME, no ITEM 01 - prestação de serviços mecânicos preventivos e corretivos para veículos pesa
dos, por R$ 34,00 a hora, VIGÊNCIA até 31/01/2009, ASSINATURA 18/07/2008; e da ATA DE REGIS

TRO DE PREÇOS N° 05/2008 - 1' classi^cada e detentora da ata: PEREIRA E INÁCIO FERRAGENS 
LTDA ME, no ITEM 02 - prestação de serviços de torno e solda para veículos e implementos da frota 

municipal, por R$ 39,00 a hora, VIGÊNCIA até 31/01/2009, ASSINATURA 18/07/2008.

Macatuba, 18 de outubro de 2008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR

M O D ELO A N O COR O PCIO N AIS
A S T R A  S E D A N 200 2 /2 0 0 3 A Z U L C O M P L E T O

C O R S A  S U P E R  S E D A N 1998 /1998 B R A N C A TR AVA A L A R M E
C O R S A  C LA S S IC  S E D A N 200 2 /2 0 0 3 A Z U L TR AVA

C O R S A  C LA S S IC  L IFE 200 4 /2 0 0 5 B R A N C A A R  C O N D
Z A F IR A  C D 200 3 /2 0 0 3 P R E TA C O M P LE T A

C O R S A  M ILE N IU M 2001/2001 C IN Z A D .H . A L A R M E  TR AVA

A S T R A  S E D A N  M ILE N IU M 2001/2001 PR ATA

C O R S A  C LA S S IC  L IFE 200 5 /2 0 0 5 PR ATA
S 1 0  E X E C U T IV E  2 .8  4X 4 200 6 /2 0 0 7 P R E TA C O M P LE T A

K A D E T T  G L 1996 /1997 V E R M E L H A V ID R O  + TR AVA
R A N G E R  13 D C . D. 1999 /2000 B R A N C A C O M P L E T O

G O L R O LLIN G  S T O N E S 1995 /1995 B R A N C A A L A R M E
G O L S P E C IA L 1998 /1999 A Z U L B Á S IC O

G O L 1.0 4P 200 4 /2 0 0 5 PR ATA B Á S IC O

PARATI 16V 1998 /1999 C IN Z A

G O L 1.6 P O W E R  4 P 200 7 /2 0 0 7 C IN Z A
G O L MI 1997 /1997 C IN Z A

G O L 16V  PLU S 2001/2001 C IN Z A

S A V E IR O  1.8 2001 /2001 B R A N C A

M O D ELO A N O COR O PCIO N AIS
P ALIO  E L 4P 1996 /1997 A Z U L B Á S IC O

P ALIO  F IR E  F LE X  4P 2 00 7 /2 0 0 8 PR ATA V ID R O  TR AVA A L A R M E
S IE N A  F IR E  FLE X 2 00 7 /2 0 0 8 PR ATA V ID R O  TR AVA D .H .

S T R A D A  TR E K  C .E . FLE X 2 00 7 /2 0 0 8 PR ATA D .H . A L A R M E  TR AVA
U N O  M ILLE  EX 1999 /1999 B R A N C O

U N O  M ILLE  F IR E  2P 2 00 8 /2 0 0 8 B R A N C O KIT  W A Y  + K IT  V IS IB IL ID A D E
U N O  M ILLE  F IR E  4P 2 00 8 /2 0 0 8 PR ATA
U N O  M ILLE  F IR E  4P 2 00 8 /2 0 0 8 P R E TO K IT  V IS IB IL ID A D E
U N O  M ILLE  F IR E  4P 2 00 8 /2 0 0 8 B R A N C O K IT  W AY
U N O  M ILLE  F IR E  4P 2 00 8 /2 0 0 9 A Z U L B Á S IC O
U N O  M ILLE  F IR E  4P 2 00 8 /2 0 0 8 B R A N C O B Á S IC O

C IV IC  LX 1998 /1998 PR ATA C O M P L E T O
C B  500 2 00 2 /2 0 0 2 P R E TA C O M P L E T O

X R  2 50  T O R N A D O 2 00 2 /2 0 0 2 A Z U L
C B R  1000 R R  R E P S O L 2 00 7 /2 0 0 7 LA R A N JA P A R T ID A  E LE T R IC A

C G  150 TITA N  KS 2 00 4 /2 0 0 5 P R E TA 5 00 ,00  + 2 4  P A R C E LA S  250 ,00
C G  125 TITA N  KS 2000 /2001 PR ATA 5 00 ,00  + 2 4  P A R C E LA S  150,00
C G  150 TITA N  KS 2 00 7 /2 0 0 7 A Z U L 1000 ,00  + 24  P A R C E LA S  275 ,00
C G  150 TITA N  ES 2 00 4 /2 0 0 5 A Z U L 5 00 ,00  + 2 4  P A R C E LA S  250 ,00
C G  150 TITA N  KS 2 00 5 /2 0 0 6 P R E TA 5 00 ,00  + 2 4  P A R C E LA S  275 ,00

K A D E T T  G S 1989 /1989 P R E TA 3 .0 0 0 ,0 0  + 24  P A R C E LA S  D E 3 50 ,00

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

http://www.lencoispaulista.sp.gov.br


FUTSAL
Fotos: Fernanda Benedetti

Meninas
de ouro
Meninas de Lençóis são campeãs da 

Copa Regional Cidade do Livro de 
Futsal Feminino; sábado, no Tonicão

Da  r edação

Mesmo perdendo pelo pla
car de 2 a 1, a equipe de futsal 
feminino de Lençóis Paulista 
tinha o que comemorar. As 
meninas conquistaram o títu
lo da 1® Copa Regional Cida
de do Livro de Futsal Femini
no. A final aconteceu na tarde 
do sábado 18, contra Jaú. O 
jogo aconteceu no ginásio de 
esportes Antonio Lorenzetti 
Filho, o Tonicão. As lenço- 
enses entraram em quadra 
podendo perder por até um 
gol de diferença. É que na pri
meira partida da final conse
guiram derrotar as adversárias 
por 3 a 1.

Na disputa do terceiro lu
gar, o troféu ficou com a agre
miação de Pirajuí, que bateu

Itatinga pelo placar de 4 a 2. 
Laís, Rafaela, Danielle e Ma
ria José marcaram para Pira- 
juí. Os dois gols da equipe de 
Itatinga foram anotados pela 
jogadora Gisele. A competição 
é promovida pela Diretoria de 
Esportes e Recreação.

A equipe de Lençóis foi 
formada há quatro anos. O 
elenco atual está junto há ape
nas dois anos. Além do título 
de campeã da Copa Regional 
Cidade do Livro de Futsal 
Feminino, o time também 
conquistou no ano passado 
o terceiro lugar no futebol de 
campo pelos Jogos Regionais 
de São Manuel.

"Em nosso país, o futebol 
feminino ainda sofre precon
ceito e durante todos os jogos 
as nossas meninas mostraram

Meninas de Lençóis festejam a conquista do campeonato de futsal; Jaú ficou em segundo e Pirajui comemorou o terceiro lugar

muita garra e determinação 
dentro de quadra. O apoio dos 
familiares, parentes e amigos 
durante os jogos foi funda
mental para a conquista deste 
título e, o que é mais impor
tante, as nossas jogadoras são 
todas de Lençóis e decidimos 
o título aqui em casa, isso é 
muito gratificante", comen
tou o técnico Adolfo Martini, 
orgulhoso das jogadoras.

Na partida marcada pe
la emoção, os gols da equipe

jauense foram concluídos por 
Natália e Sabrina. O único gol 
da equipe de Lençóis foi mar
cado pela atleta Leila.

No final do evento, que 
contou com a presença do di
retor de esportes, José Lenci 
Neto, houve a cerimônia de 
entrega de troféus e medalhas 
para as quatro primeiras colo
cadas. Teve também a entrega 
do troféu para a artilheira e 
melhor goleira. As jogadoras 
Leila Carvalho e Mayra Hendy,

de Lençóis, e Natália Simona- 
to, de Jaú, receberam o troféu 
de artilheira da competição. As 
três marcaram 11 gols cada du
rante a competição. A melhor 
goleira foi a pirajuense Prisci
la Fernandes. O destaque da 
copa foi a lençoense Cristiane 
Urbano. Todas receberam tro
féus da organização.

A 1® Copa Regional Cidade 
do Livro de Futsal Feminino 
teve início no dia 9 de agos
to e contou com a participa

ção de oito equipes: Lençóis, 
Itatinga, Pirajuí, Borebi, Jaú, 
Agudos, Pratânia e Macatuba.

A equipe de Lençóis é for
mada pelas jogadoras Ayla 
Germino, Leila Carvalho, 
Mayara Stopa, Cristiane Ur
bano, Luana Romão, Simone 
Marques, Vanessa Miranda, 
Alessandra Paulino, Mariana 
Jacon, Priscila Alves, Nádia 
Stopa, Débora Arruda, Mayra 
Hendi, Isabella Veloso e Ga- 
briela Cirino.

a m a d o r

Duratex goleia União Primavera no  
Bregão e se mantém na liderança

A equipe da Duratex não 
teve conhecimento do ad
versário e aplicou uma gole
ada de 4 a 0 sobre o União 
Primavera. O jogo aconte
ceu na manhã de domingo 
19, no estádio municipal 
Archangelo Brega, o Bregão. 
A partida é válida pelo gru
po A, no Campeonato Ama- 
dor/ 6® Copa 1010/ Grupo 
Lwart de Futebol, promovi
da pela Liga Lençoense de 
Futebol Amador. Os gols da 
Duratex foram concluídos 
por Leão, que balançou a 
rede duas vezes (43 minu
tos do primeiro tempo e 6 
minutos da etapa final), Lu
cas (aos 13 minutos do se
gundo tempo, em cobrança 
de pênalti) e Ge (aos 21 mi
nutos da etapa final).

Com a vitória, a Dura- 
tex se mantém na liderança 
isolada do grupo com 13 
pontos, seguida do Expres- 
sinho com nove. Cruzeiri- 
nho e União Primavera têm 
sete pontos ganhos, mas o 
Cruzeirinho leva vantagem 
no saldo de gols. Na quinta 
posição aparece a Santa Lu-

Duratex, de azul, goleou o União Primavera por 4 a 0; equipe segue líder com 13 pontos

zia, com cinco pontos. Pales
tra tem dois pontos. Grêmio 
Borebi e Macatuba aparecem 
nas últimas colocações com 
um ponto ganho. A equipe 
macatubense leva vantagem 
no saldo de gols.

Também na manhã de 
domingo no Bregão, Expres- 
sinho/Pitoli/Trigal e Santa Lu
zia ficaram no empate em 0 a 
0. Já no estádio José Zeferino 
Ribeiro, em Alfredo Guedes, 
o Cruzeirinho bateu o Grê-

mio Borebi pelo placar de 3 a 
2. Gilson abriu o placar para 
o Cruzeirinho, aos 9 minutos 
do primeiro tempo. Anderson 
empatou para o Grêmio Bore- 
bi aos 14 minutos. Ainda na 
etapa inicial, aos 15 minutos 
Fernando aumentou para o 
Cruzeirinho. Aos 34 minutos, 
o atleta Jean marcou o terceiro 
do Cruzeirinho. Aos 30 minu
tos da etapa final, Elton des
contou para o Grêmio Borebi.

No domingo 26, acontece

mais uma rodada da com
petição. Às 8h, no Bregão, a 
equipe de Areiópolis encara 
o Palestra. No jogo de fundo, 
o Primavera/Millenium joga 
contra Borebi. Já em Alfredo 
Guedes, às 8h30, o Cruzei- 
rinho pega o Porto de Arei- 
ópolis. Na seqüência, o Co
mercial enfrenta a Associação 
Atlética Rolamar. No estádio 
municipal Amadeu Artioli, 
em Macatuba, a equipe da ca
sa recebe o Grêmio Borebi.

BAR RA  BONITA

Educação promove 
campeonato de xadrez

O Departamento de Educa
ção de Barra Bonita promove o 
4° Campeonato Inter Escolar de 
Xadrex. O torneio será na quin
ta-feira 23 e vai reunir estudantes 
de terceira e quarta séries das es
colas municipais Alberto Arradi, 
Alzira Kruger Guither, Fernando 
Costa, Gutemberg de Campos e 
Mariana Gonçalves Dias. As dis-

putas serão no horário de aula, 
nas próprias escolas.

O objetivo do Campeona
to é incentivar os estudantes 
à prática de atividades que 
ajudem no desenvolvimen
to intelectual. Nesse caso, o 
exercício do xadrez é utilizado 
como um instrumento peda- 
gógico-social.

LOUCOS 
POR FUTEBOL

"O  Corinthians é tudo 
de bom. N o  ano que 
vem não tem quem 
segure o timão. Pode 
vir Palmeiras, São 
Paulo, Santos...."  
CARLOS ROBERTO DA 
s il v a , frentista

Ensino Médio (Coiegial Forte e Especiai) Pré-Vestibuiares

PREVE OBJETIVO
O MELHOR ENSINO DO INTERIOR

Matrículas Abertas
(14) 3264-7726  
LENÇÓIS PAULISTA

Bolsas de Estu^

- SP w w w .preve.com .br

http://www.preve.com.br


DDSE QH0PP
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 
Centro - Lençóis Paulista
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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

R. Pedro Natàlío Lorenzetti, 836  - solo 4 - Centro - Lençóis Paulista

Auto Elétrica Rogério
Serviços Bétricos em Gerall X

Agora também com caminhão tanque 
Limpeza de Fossas 
Caixa de Contenção 
Tanques Industriais ^  ■
Lagoas ^  ^ 4  -

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

F. (14 ) 3263  4 9 8 7 / ( 1 4 )  8 1 3 1 3 5 5 0


