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Safra recorde 
termina em 19 
de dezembro
Moendas da Barra Grande, última a parar, trabalham até 19 de 
dezembro; expectativa de produção é 8,3 milhões de toneladas

A safra canavieira 
2008/2009 na microrregião 
de Lençóis Paulista vai até o 
dia 19 de dezembro e será a 
mais longa da última década, 
mas também cria expectativa 
para um recorde de produtivi
dade. As informações são do 
presidente do Conselho Deli
berativo da Ascana (Associa
ção de Plantadores de Cana 
do Médio Tietê), José Osório 
de Campos Almeida. Segun
do o presidente da Comissão 
Nacional de Cana-de-Açúcar,

Edson Ustulin, na região de 
Barra Bonita a safra também 
vai se estender até meados 
de dezembro e a expectativa 
de produtividade é boa. De 
acordo com José Osório, a 
prorrogação foi por um bom 
motivo. "Se estabeleceu uma 
meta de moagem e a idéia 
seria ultrapassar a meta, por 
isso deu essa esticada. De res
to, está tudo normal", desta
ca. A safra 2004 foi até 17 de 
dezembro, mas o clima teve 
influência direta. Em 1999,

a safra também foi esticada 
para aumentar a produção. 
Naquele ano, as usinas Barra 
Grande e São José moeram 
mais oito milhões de tonela
das de cana -  número recor
de que deve ser superado este 
ano. A meta é moer em torno 
de 8,3 milhões de toneladas 
nesta safra. O crescimento em 
relação a safra 2007/2008 de
ve bater na casa dos 14,5%, 
quando a produção das du
as usinas foi de 7,3 milhões 
de toneladas. ►► Página A5

P O L I C I A

Criança é atropelada por moto
Colhedeira trabalha em canavial de Lençóis Paulista; 25% da lavoura na microrregião está mecanizada Página A3

F I N A D O S

Cemitérios da região realizam missas e cultos no domingo
Cemitérios de toda a re

gião terão a celebração de 
missas no dia de Finados, 
comemorado no domingo 
2. Durante toda a semana, 
os túmulos passaram por 
faxina (foto) e reforma. Em 
Lençóis Paulista, haverá qua
tro missas no cemitério mu
nicipal Alcides Francisco: às 
7h30, 9h, 11h e 17h. Cada 
missa será celebrada por um 
padre diferente. Em Borebi, 
tem celebração com o pa
dre Luis Grillo, da paróquia 
Nossa Senhora das Graças, 
às 10h30. Em Agudos, o ce
mitério municipal também 
terá missa às 8h, com o frei 
Ademir Sanquetti. Em Arei- 
ópolis, a missa de Finados 
será realizada às 9h30. Em 
Macatuba, a celebração se
rá às 10h, com o padre José 
Raimundo. Igaraçu do Tie
tê promoverá duas missas. 
Em Barra Bonita, o horário 
de visitas ao cemitério vai 
ser prolongado no final de 
semana e estará aberto das 
6h40 às 19h. ►► Página A7

E S T R A D A S

Marechal 
Rondon é 
privatizada

► ►  Página A5
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L E G I S L A T I V O

Vereadores 
criam seis 
novos cargos

A Câmara de Vereadores de 
Lençóis Paulista aprovou na úl
tima segunda-feira a criação de 
seis novos cargos de confiança 
para quatro funções distintas. 
São duas vagas para assessor 
parlamentar, uma de chefe 
de cerimonial, duas de asses
sor de comunicação e uma de 
chefe do setor administrativo. 
O projeto veio assinado pela 
Mesa Diretora e entra em vi
gor só em 2009. ►► Página A5 Antes de realizarem a sessão de terça, vereadores de Macatuba se reuniram com professores temporários

M A C A T U B A

Contratação 
de ACTs 
vai mudar

A contratação de professo
res temporários na rede muni
cipal de ensino de Macatuba 
vai ser feita por meio de pro
va. O projeto de lei que regu
lamenta a forma de contrata
ção já deu entrada na Câmara 
e atualmente está sob análise 
das comissões. Na terça-feira 
um grupo de professoras se 
reuniu com os vereadores por 
mais de uma hora para reivin
dicações. ►► Página A6
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L E G I S L A T I V O

Novos cargos
Câmara de Vereadores de Lençóis Paulista aprova a criação de seis cargos de 
confiança para quatro funções; contratações só podem ser feitas a partir de 2009

Arquivo O ECO

Projeto que criou os novos cargos na Câmara de Vereadores veio assinado pela Mesa Diretora; Cian e Tupã votaram contra

Pa u l o  Ed u a r d o  T o n o n

Quem apostava em mais 
uma sessão morna da Câma
ra de Vereadores de Lençóis 
Paulista se deu mal. Após a 
mudança do horário da sessão 
das 19h para as 17h, excep
cionalmente na segunda 27, 
o clima realmente esquentou 
bastante na Casa de Leis. É 
que foi aprovado o projeto de 
lei complementar n° 50, que 
cria seis cargos de confiança 
nos quadros do Legislativo 
para quatro funções distintas. 
O projeto vem assinado pe
la Mesa Diretora da Câmara: 
o presidente Nardeli da Silva 
(PV), o vice Ismael de Assis 
Carlos (PSDB), o Formigão, 
o primeiro secretário, Gumer- 
cindo Ticianelli Junior (DEM), 
e o segundo secretário, Edson 
Fernandes (PT).

São duas vagas para asses
sor parlamentar, uma de chefe 
de cerimonial, duas de asses
sor de comunicação e uma de 
chefe do setor administrativo. 
Atualmente, existem cinco car-

gos de confiança na Câmara de 
Lençóis: técnico da mesa dire
tora, assessor parlamentar, téc
nico de informática, assessor 
de comunicação e ouvidor.

Segundo Nardeli, os novos 
cargos são necessários para 
evitar que os serviços do Le
gislativo sejam realizados, em 
sua maioria, por estagiários. "A 
Câmara Municipal de Lençóis 
precisa ter pessoas com mais 
responsabilidade nos cargos 
oficiais, porque o povo tem 
sim que ser bem atendido, en
tão é por isso que nós fizemos 
essa abertura de cargos", escla
receu o presidente, durante a 
sessão. Nardeli também afir
mou que a contratação de jor
nalistas é necessária para que 
as sessões possam ser trans
mitidas pelo rádio a partir do 
próximo ano. As contratações 
só podem ser feitas a partir de 
janeiro de 2009.

O projeto gerou duas reu
niões de bancada e muita po
lêmica entre os vereadores. 
Após os debates, Claudemir 
Rocha Mio (PR), o Tupã, Car-

los Alberto Cian (PPS) e Ed
son Fernandes (PT) votaram 
contra o regime de urgência 
do projeto, mas foram venci
dos pela maioria.

Tupã ainda usou a tribuna 
para tentar dissuadir seus co
legas da aprovação do projeto. 
"Não é o mirim que está fazen
do o trabalho do assessor de 
comunicação, não é o mirim 
que está fazendo o trabalho 
de assessor parlamentar, então 
veja bem, se precisa de mais 
gente na parte administrativa, 
eu acho que cabe o concur
so, então faz o concurso e dá 
mais condição para as pessoas 
da cidade", disse o vereador, 
que ainda argumentou que o 
projeto não tinha parecer do 
assessor jurídico da Câmara. 
Mas não teve jeito, na aprecia
ção do projeto, apenas Tupã e 
Cian votaram contra a reestru
turação do quadro de funcio
nários do Legislativo.

Os cargos criados e aprovados 
pela maioria da Câmara ainda 
podem ser vetados pelo prefeito 
José Antonio Marise (PSDB) ou

o próximo presidente do Legis
lativo pode deixar de realizar as 
contratações se quiser.

p a u t a
Ainda na sessão da segun

da-feira 27, em primeira vo
tação, o Legislativo aprovou 
o projeto do vereador Júnior 
Ticianelli que proíbe a utiliza
ção de capacetes ou qualquer 
outro tipo de acessório que 
esconda o rosto nos estabele
cimentos públicos e privados 
do município. Na semana que 
vem, a proposta deverá ser de
batida em detalhes.

Dois novos projetos tam
bém deram entrada na Câmara 
na última sessão. O primeiro 
trata da denominação das ruas 
do Conjunto Habitacional Do
na Maria do Carmo Cagnon 
Gasparini e o segundo altera 
dispositivos da lei municipal 
de serviços urbanos e intermu- 
nicipais de moto-táxi e moto- 
entregas. Ambos são de autoria 
do prefeito José Antonio Mari- 
se (PSDB) e foram encaminha
dos às comissões da Casa.

B A I R R O S

Chapa 2 vence eleição do Caju
No último final de sema

na, os moradores do Jardim 
do Caju I e II escolheram os 
novos representantes da As
sociação do bairro. A dispu
ta foi acirrada, mas a Chapa 
2, do presidente Alicio Apa
recido Felizberto, o Pitinha 
da Borracharia, venceu a 
eleição com 186 votos. Em

segundo lugar ficou a Cha
pa 1, encabeçada por Na
talino de Souza, com 169 
votos. Já a Chapa 3, de Ana 
Maria Tiburtino Burin, ficou 
em terceiro com 129 votos. 
A votação foi realizada na 
escola Professora Guiomar 
Fortunata Coneglian.

A antiga diretoria da as-

sociação não participou da 
eleição porque seus mem
bros não residem na cidade. 
As três chapas concorrentes 
eram compostas por pesso
as que não participavam di
retamente da associação.

A Chapa 2 conta com 
12 integrantes. Com a mu
dança na coordenação dos

trabalhos, a nova diretoria 
pretende lutar para a cons
trução da sede social da as
sociação no bairro e melho
rias no abastecimento de 
água na região, entre outras 
reivindicações. A Chapa 2 
comandará a Associação 
dos Moradores do Jardim 
do Caju I e II até 2010.



T R A N S I T O

Série grave
Atropelamentos deixam duas pessoas feridas e uma criança em estado grave; na 
segunda-feira, uma mulher morreu em acidente na Marechal Rondon

NOTAS POLICIAIS

Fernanda Benedetti

Ga b r i e l a  D o n a t t o

O começo da semana foi 
marcado por acidentes de 
trânsito em Lençóis Paulista. 
O caso mais grave ocorreu na 
segunda-feira 27. Uma mu
lher de 70 anos morreu em 
acidente registrado na rodo
via Marechal Rondon (SP- 
300). Na terça-feira 28, outros 
três acidentes deixaram víti
mas. Um menino de 5 anos 
foi atropelado por uma moto 
e está internado em estado 
grave no Hospital de Botuca- 
tu. Ele teve afundamento do 
crânio e está na UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva).

Na tarde de segunda-fei
ra, Jandira Marques Caglio 
viajava em uma ambulân
cia com placas da cidade de 
Conchas. Ela estava hospita
lizada e respirava com ajuda 
de aparelho. O motorista 
perdeu o controle da ambu
lância e caiu numa canaleta 
próxima ao Posto Modelo. O 
veículo seguia no sentido ca- 
pital-interior. A mulher che
gou a ser levada para o pron
to-socorro, mas não resistiu 
aos ferimentos. O condutor

Criança de cinco anos foi atropelada por uma moto na Bela Vista

e a acompanhante da vítima 
tiveram ferimentos leves.

Na terça-feira 28, por vol
ta das 21h30, um motociclis
ta atropelou uma criança de 
cinco anos. O acidente acon
teceu no cruzamento das 
ruas Ignácio Anselmo e Vis
conde Mauá, no Jardim Bela 
Vista. Segundo boletim de

ocorrência, o menino estava 
atravessando a rua quando 
a motocicleta o atingiu. A 
criança foi socorrida pelo res
gate e encaminhada em esta
do grave para o Hospital de 
Botucatu com afundamento 
do crânio. Até o fechamento 
da edição seu estado era con
siderado grave.

a t r o p e l a m e n t o s
Outros dois atropelamen

tos foram registrados na terça- 
feira 28 em Lençóis Paulista. 
Por volta das 15h, uma mu
lher de 67 anos foi atingida 
por uma caminhonete Ran
ger. O acidente aconteceu no 
cruzamento das ruas Joaquim 
Gabriel e Geraldo Pereira de 
Barros, no centro. Segundo 
o boletim de ocorrência, a 
vítima estava atravessando a 
rua e não viu a caminhonete 
fazendo manobra. A mulher 
foi socorrida pela ambulância 
e encaminhada ao pronto-so
corro com ferimentos leves.

A terceira ocorrência acon
teceu por volta das 23h e en
volveu uma moto, no Conjun
to Habitacional Maestro Júlio 
Ferrari. Segundo a Polícia Mi
litar, o motociclista trafegava 
pela rua Emílio Rossi, sentido 
centro-bairro, quando atrope
lou um rapaz de 18 anos que 
estava atravessando a via. A ví
tima teve fraturas pelo corpo. 
Os documentos da moto e a 
carteira de habilitação do mo
torista estavam vencidos. O 
veículo foi aprendido e levado 
para o pátio da Polícia Civil.

SESI
O Sesi de Igaraçu do Tie

tê foi furtado. A ocorrência 
foi registrada na terça-feira 
28. Os ladrões invadiram a 
escola arrombando o telha
do. Eles furtaram vários pa
cotes de leite em pó, uma 
serra tico-tico e várias pe
ças de carne. A Polícia Mi
litar, por meio de denúncia 
de populares, foi até a casa 
de dois suspeitos. Ao avis
tarem a viatura os dois ho
mens fugiram. Na casa de 
um deles foram encontra
dos os produtos e um apa
relho de som.

v i d e o g a m e
Um homem entrou em 

uma residência com um 
canivete para roubar um 
videogame. O fato acon
teceu na manhã da terça-

feira 28, no bairro Monte 
Azul em Lençóis Paulista. 
O assaltante entrou na 
casa e ameaçou o proprie
tário com o canivete. Ele 
pegou o videogame e fu
giu em seguida. Segundo 
a vítima, o homem tem 
estatura mediana, trajava 
camiseta amarela e calça 
jeans azul.

H ILU X
Dois homens armados 

invadiram uma casa e le
varam uma caminhonete 
Hilux. A ocorrência foi re
gistrada na noite da terça- 
feira em Lençóis Paulista. 
O crime aconteceu por vol
ta das 21h, na avenida Bra
sil, bairro Antonieta I. Eles 
renderam a proprietária, 
exigiram jóias e dinheiro e 
levaram a caminhonete.

a g u d o s

Polícia Militar prende dois em flagrante
Na noite da segunda-feira 

27, a Polícia Militar de Agu
dos prendeu dois homens por 
tentativa de roubo. A ocor
rência foi registrada na aveni-

da Celedônio Neto, no jardim 
Santa Terezinha. F. R. L., 18 
anos, e C. R. S., de 30 anos, 
foram encaminhados à cadeia 
de Duartina.

Por volta das 22h, os dois 
homens entraram pela gara
gem da residência e renderam 
o proprietário. Segundo o te
nente da Polícia Militar, Julia-

no Xavier, os vizinhos percebe
ram a movimentação estranha 
na casa e ligaram para a PM. Os 
homens tentaram fugir, mas 
foram pegos pelos policiais.

M O D E L O A N O C O R O P C I O N A I S
A STR A  SEDAN 2002/2003 AZU L C O M PLETO

C O R SA  C LASS IC  SEDAN 2002/2003 AZU L TRAVA
C O R SA  C LASS IC  LIFE 2004/2005 B R AN C A A R  CO ND

ZA F IR A  CD 2003/2003 PRETA CO M PLETA
C O R SA  M ILEN IUM 2001/2001 C INZA D.H. A LAR M E  TRAVA

A STR A  SEDAN  M ILEN IUM 2001/2001 PRATA
C O R SA  C LASS IC  LIFE 2005/2005 PRATA

S10 EXECUT IVE  2 .8 4X4 2006/2007 PRETA CO M PLETA
KADETT GL 1996/1997 V ER M ELH A V ID RO  + TRAVA

C O R SA  SEDAN  MOD. NOVO 2002/2003 PRATA
A STR A  GL 2002/2002 C INZA C O M PLETO

R AN G ER  13 D C. D. 1999/2000 B R AN C A C O M PLETO
G OL RO LLING  STONES 1995/1995 B R AN C A ALARM E

GOL SPEC IAL 1998/1999 AZU L BÁSICO
GOL 1.0 4P 2004/2005 PRATA BÁSICO
PARATI 16V 1998/1999 C INZA

GOL 1.6 PO W ER  4P 2007/2007 C INZA
GOL MI 1997/1997 C INZA

SAVE IRO  1.8 2001/2001 B R AN C A x

M O D E L O A N O C O R O P C I O N A I S
FO X  1.0 2P 2007/2008 PRETA X
PALIO  EL 4P 1996/1997 AZUL BÁSICO

PALIO  F IRE FLEX  4P 2007/2008 PRATA V ID R O  TRAVA ALARM E
S IEN A  F IRE FLEX 2007/2008 PRATA V ID R O  TRAVA D .H .

S TR AD A  TR EK  C .E . FLEX 2007/2008 PRATA D.H. A LA R M E  TRAVA
UNO  M ILLE  EX 1999/1999 BRANCO

UNO  M ILLE  F IRE 2P 2008/2008 BRANCO KIT W AY + K IT V IS IB IL ID AD E
UNO  M ILLE  F IRE 4P 2008/2008 PRATA
UNO  M ILLE  F IRE 4P 2008/2008 PRETO K IT  V IS IB IL ID AD E
UNO  M ILLE  F IRE 4P 2008/2008 BRANCO KIT WAY
UNO  M ILLE  F IRE 4P 2008/2009 AZUL BÁSICO
UNO  M ILLE  F IRE 4P 2008/2008 BRANCO BÁSICO

C IV IC  LX 1998/1998 PRATA C O M PLETO
CB 500 2002/2002 PRETA C O M PLETO

X R  250  TO RNADO 2002/2002 AZUL x
CG 150 T ITAN KS 2004/2005 PRETA 500 ,00  + 24  PARCELAS  250 ,00
CG 150 T ITAN KS 2007/2007 AZUL 1000,00 + 24  PARCELAS  275 ,00
CG 150 T ITAN ES 2004/2005 AZUL 500 ,00  + 24  PARCELAS  250 ,00

KAD ETT  GS 1989/1989 PRETA 3 .000 ,00  + 24 PARCELAS  DE 350 ,00

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



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

O destino da produtividade
Em dois momentos da his

tória recente do Brasil, o álco
ol se apresentou como uma 
alternativa inteligente, eficaz e 
barata aos combustíveis não- 
renováveis. A primeira foi em 
1975, quando o mundo todo 
assistiu a alta galopante do 
barril do petróleo pela primei
ra vez, e o então presidente 
Ernesto Geisel lançou o Pró- 
Álcool, programa que até hoje 
é motivo de orgulho para uns 
e de piada para outros. Mais 
uma vez, o álcool se apresenta 
como um combustível ecoló
gica e economicamente viável. 
Mas sem planejamento e sem 
incentivo, pode acabar como 
o Pró-Álcool.

Mais uma safra está pró
xima do fim e a expectativa é 
de um recorde de produtivida
de. Porém, isso não reflete o 
andamento de toda a cadeia. 
A base do setor, que são os 
produtores, estão sofrendo 
duros prejuízos com a desva
lorização da matéria-prima, 
o que faz muita gente pensar 
até em deixar de plantar cana- 
de-açúcar e investir em outra 
cultura. O cenário financeiro 
internacional agrava a situa
ção e mexe em outros níveis 
da produção.

Segundo informações da 
Unica (União da Agroindús
tria Canavieira), das 35 usinas 
que estavam previstas para 
entrar em funcionamento este 
ano, apenas 23 iniciaram as 
atividades. E o recuo dos in
vestimentos não afeta somen
te empresas de menor porte. 
Muitas usinas grandes que en
traram com projetos no BN
DES (Banco Nacional de De
senvolvimento Econômico e 
Social) não estão conseguindo 
a liberação de financiamentos, 
o que deve ser uma tendência 
no setor em 2009 e 2010. Re
flexo direto dos problemas de 
liquidez e crédito. O custo do 
crédito passou de uma faixa 
de 6% a 8% ao ano para 20% 
a 23% ao ano, segundo infor
mações do economista Plínio 
Nastari.

Por enquanto, o governo 
federal tem socorrido os ban
queiros. Para o setor sucroal- 
cooleiro ainda não veio nada 
e quem faz parte dessa cadeia 
reclama que falta planejamen
to nesse sentido. Depois de in
vestir em tecnologia para me
lhorar o combustível e da frota 
de veículos flex que invadiu as 
ruas, não dá para imaginar um 
passo atrás.

A R T I G O

Entre a luta e o show
PA U L O  Ed u a r d o  T o n o n

Tem certas situações que só 
poderiam acontecer no Brasil 
mesmo. Sábado passado fiquei 
acordado, na frente do compu
tador conectado na internet até 
às 3h30 para prestigiar, mais 
uma vez, o desempenho de 
um brasileiro que atualmente é 
considerado o melhor do pla
neta em sua categoria.

Trata-se de Anderson Sil
va, um curitibano que parti
cipa de competições de MMA 
(Mixed Martial Arts), ou Artes 
Marciais Misturadas, no bom e 
velho português. Digamos que 
o MMA é hoje em dia o nome 
politicamente correto para o 
que antes era considerado o 
Vale Tudo. Aquelas lutas onde 
atletas de modalidades distintas 
de lutas competiam entre si.

Pois bem, durante a 90® edi
ção do UFC (Ultimate Fighting 
Championships), o Spider, co
mo o brasileiro é conhecido in
ternacionalmente, não apenas 
defendeu pela quinta vez seu 
título da categoria peso médio, 
composta por participantes com 
até 84 kg, como mostrou toda a 
sua superioridade. Foi um ver
dadeiro show, que valeria a pena 
caso tivesse que pagar o ingresso 
para ver a luta. O adversário não 
conseguiu atingir Silva nenhu
ma vez, enquanto ele demons
trava toda sua habilidade em 
muay-thai e no jiu-jitsu brasilei
ro. Em diversas ocasiões, o cam
peão nem buscou o confronto 
direto com o americano Patri- 
ck Cote para estender a luta, já 
que na média de suas últimas 
disputas, as lutas têm acabado 
em menos de dois minutos. No 
fim, seu adversário acabou ten
do uma lesão no joelho, o que 
impediu que Spider finalizasse 
a luta com suas conhecidas jo-

elhadas na cabeça.
Atualmente, esse brasileiro é 

o melhor atleta do mundo em 
sua categoria. Entretanto, pou
quíssimos compatriotas sabem 
quem ele seja ou sua importân
cia no mundo de hoje. Na ver
dade, em países como o Japão e 
no próprio Estados Unidos, os 
eventos de MMA são um fenô
meno de público. Inclusive os 
brasileiros são os que mais dão 
retorno na venda de produtos 
relacionados a sua imagem. 
Existem até bonequinhos de 
brinquedo dos lutadores.

Sempre fui pacifista. Por 
muitos anos não tinha ne
nhum interesse por qualquer 
tipo de violência. Para se ter 
uma idéia, não deixo meu fi
lho de quatro anos nem brin
car com armas de brinquedo, 
ou assistir esses Power Rangers 
e outros programas agressivos 
que a televisão transmite em 
horários questionáveis.

Entretanto, passei a admi
rar a estratégia e a preparação 
psicológica que envolve esse 
tipo de confronto. E como no 
futebol, não é sempre que o 
mais forte ou o mais prepara
do vence. Mas, de uma forma 
geral, os brasileiros vêm se des
tacando em todas as competi
ções e categorias nessa arte.

A falta de reconhecimen
to e de adversários a sua altu
ra até fez com que o brasileiro 
cogitasse encerrar sua carreira 
aos 32 anos, mas o contrato 
com o UFC ainda deve render 
no mínimo cinco combates. Se 
vencer apenas mais uma luta, 
Anderson Silva será o recordista 
em toda a história desse tipo de 
competição, mas talvez o país 
não esteja pronto para reconhe
cer seu trabalho como digno.

Paulo Eduardo Tonon é jornalista
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P O V O

Terceira Coluna
CRONOMETRO

A sessão da Câmara de 
Vereadores de Lençóis Pau
lista da segunda-feira 27 teve 
uma boa novidade. O painel 
eletrônico instalado pelo pre
sidente da Casa, Nardeli da 
Silva (PV), começou a funcio
nar. Agora os discursos devem 
ter duração máxima de cinco 
minutos e as reuniões de ban
cadas durante a sessão tam
bém serão cronometradas.

EXCEÇÃO
O cronômetro do painel 

eletrônico funcionou bem 
até que o vereador Ailton 
Tipó Laurindo (PV) fez uso 
da tribuna para comentar a 
aprovação dos novos cargos 
de confiança da Câmara. O 
discurso do verde durou exa
tos 21 minutos. Cabe lembrar 
que a idéia do equipamento 
é boa, mas que as regras para 
sua utilização devem valer de 
maneira igual para todos.

APLAUSOS
Entre as moções, o desta

que ficou para os cumprimen
tos à Chapa 2, vencedora da 
eleição da Associação dos Mo
radores do Jardim Caju I e II 
no último final de semana. Os 
novos representantes do bair
ro estiveram presentes na ses
são e já encaminharam ofícios 
aos vereadores. O vereador Is
mael de Assis Carlos (PSDB), 
o Formigão, acompanhou a 
acirrada apuração dos votos. A 
diferença da chapa vencedora 
para a segunda colocada foi de 
17 votos. Já da segunda para a 
terceira chapa a diferença foi 
de 40 votos. Para Formigão, a 
população do bairro está dis
posta a trabalhar com política. 
Todos os vereadores assinaram 
a moção de aplausos.

ÁGUA
O vereador reeleito Clau- 

demir Rocha Mio (PR), o Tu- 
pã, fez um requerimento pe
dindo a instalação de um be
bedouro na praça Comenda
dor José Zillo, a Concha Acús
tica. Tupã afirma que antes da 
reforma havia o equipamento 
no local, mas que ele foi reti
rado de lá. Como o interesse 
é que a população freqüente 
a área, Tupã acha que seria in
dispensável a reinstalação do 
bebedouro na praça.

BRINCADEIRA
Após a aprovação, por 

unanimidade, das indicações, 
requerimentos e moções, o ve
reador Gumercindo Ticianelli 
Júnior (DEM) pediu cinco 
minutos para uma reunião de 
bancada. Nardeli em seguida 
disparou: "A sessão será inter
rompida por 10 minutos para 
reunião de bancada do De
mo". A brincadeira com a abre
viação do nome do partido de 
Júnior Ticianelli vem desde 
que a legenda trocou o nome 
de PFL para Democratas. Por 
conta disso, muitos se referem 
ao partido como demistas ou 
DEMO. É bom lembrar que 
João Miguel Diegoli (DEM) é 
o outro membro da bancada.

INQUÉRITO
Durante a reunião de ban

cada pedida por Júnior Ticia- 
nelli para discutir o projeto 
que criava mais seis cargos na 
Câmara Municipal, o baru
lho veio de fora da Casa. Os 
gritos eram de Jessé Marques 
Luqueto (PP) com a Chefe do 
Cartório Eleitoral de Lençóis, 
Maria Carolina Dias Guirado.

MOTIVO
Jessé dizia que o resultado 

da eleição havia sido frauda
do. Carolina explicava que o 
advogado Paulo Campos, re
presentante da coligação "Eu 
quero mais para Lençóis", que 
apoiava Tipó durante o plei
to, esteve presente em toda a 
cerimônia de carga e lacre das 
urnas eletrônicas e que ele po
dia explicar para Jessé que o 
processo transcorreu sem ne
nhum problema. Vale lembrar 
que a cerimônia foi pública.

DÚVIDA
Jessé foi lançado candida

to e fez campanha por quase 
um mês antes de retirar sua 
candidatura, que corria o ris
co de ser impugnada, já que 
era membro da comissão 
provisória do PP de Lençóis, 
mas não estava filiado ao 
partido até a data permitida 
pela legislação eleitoral para 
poder concorrer à prefeitura. 
A questão que fica no ar é por 
que Jessé, que não participou 
da campanha, não gostou do 
resultado das urnas? Será que 
ele, mesmo não concorren
do, queria receber votos?

PREVISÃO
Dentre os debates sobre a 

aprovação ou não do projeto 
sobre a criação de novos car
gos na Câmara, Nardeli fez 
uma previsão para Tupã, um 
dos cotados para ser seu su
cessor, que insistia para que o 
projeto não fosse votado. "O 
senhor não duvide que será o 
próximo presidente", disse o 
atual presidente da Casa.

SERÁ?
Além de Tupã, outros 

dois vereadores estão de 
olho na cadeira ocupada por 
Nardeli. Júnior Ticianelli e 
Formigão estão no pleito.

CHEIA
Em Macatuba, um grupo 

de professores foi procurar os 
vereadores na Câmara antes 
do início da sessão legislativa, 
na terça-feira 28. Por mais de 
uma hora eles reivindicaram 
apoio dos parlamentares para 
tentar fazer com que o tempo 
de serviço conte como critério 
no processo de contratação 
temporária pela rede munici
pal. Antes da sessão, a sala de 
reuniões esteve cheia.

V A ZIA
Na hora da sessão, que é 

quando o projeto é discutido 
pelos vereadores, os professo
res foram embora e deixaram 
o plenário completamente 
vazio. Será que os professo
res não têm conhecimento de 
que a votação é feita em ple
nário. Coisas para se pensar!

RELÂMPAGO
Ao contrário da reunião 

com os professores, que de
morou mais de uma hora, 
a sessão não durou nem 15 
minutos. Rapidamente, os 
vereadores aprovaram a ata 
da reunião anterior, leram 
indicações e requerimentos 
e aprovaram em segunda e 
última votação projeto que 
autoriza a prefeitura a fir
mar convênio com a Facesp 
(Federação das Associações 
Comerciais do Estado de 
São Paulo). Pelo convênio, 
a partir do próximo ano os 
servidores municipais, ao 
invés do tíquete alimenta
ção, vão ter um cartão mag
nético para comprar os gê
neros alimentícios.

NO R I T M O

"Todos os anos eu venho 
limpar o túmulo dos 
meus irmãos, não para o 
dia de Finados, mas sem
pre venho limpar e trazer 
flores. Acho muito im
portante as pessoas virem 
no cemitério visitar os 
parentes que já se foram, 
fa z bem".

Ana Rosa da Silva 
Oliveira, auxiliar de 

escritório

"Acho importante vir 
no cemitério visitar os 
túmulos dos familiares e 
amigos que já  se foram.
É  importante prestar essa 
homenagem a eles, afinal 
eles deixaram saudades".

Isaltina Crotti 
Castiglione, dona-de-casa

"Venho constantemente 
no cemitério, mas o dia 
de Finados é especial.
D ia  de rezar e trazer 
flores para os parentes 
que já  partiram e matar 
a saudade que ainda vive 
dentro de nós"

Nilton Benedito Portes, 
lavrador

Há cerca de um mês começou a construção da praça Antonio Purgano, na Cecap 2, em Lençóis Paulista. O 
complexo vai oferecer uma biblioteca, mini palco, playground e calçada para a população fazer caminha
da. Os recursos vêm da própria prefeitura e a expectativa é de que a obra fique pronta até o final do ano. 
A praça fica na avenida Henrique Losinkas Alves, esquina com as ruas Jorge Amado e Amadeu Amaral.

F R A S E

"Péssimo. Pior do que 
o ano passado. Hoje a 
tonelada de cana está 
R$ 37  e deve fechar 
um pouco mais do 
que isso em março, 
mas deve deixar um 
déficit de R$ 12 a 
R$ 15 por tonelada"

José Osório de Campos 
Almeida, presidente do 

Conselho Deliberativo da 
Ascana, falando como foi a safra 

para quem plantou cana-de- 
açúcar

P A R A  P E N S A R
"Os economistas 
modernos são os herdeiros 
diretos dos alquimistas 
medievais: planejam tudo, 
estudam, criam olheiras 
meditativas, inventam 
termos cabalísticos 
(reversão de expectativas, 
futuro desiderativo, 
presente coercitivo, 
consumo desobrigado 
etc.), debruçam-se sobre 
abstrações como os 
alquimistas. Para nos 
dar o quê? O que deram 
os alquimistas: o banho- 
maria!"

Raimundo de Menezes

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


Fernanda Benedetti

S A F R A

Véspera de natal
Safra canavieira foi prorrogada pela segunda vez e só 
termina em 19 de dezembro; produção deve bater recorde

K á t i a  S a r t o r i

A safra canavieira 2008/ 
2009 deve ser a mais longa da 
última década. As moendas da 
Usina Barra Grande, em Len
çóis Paulista, que serão as úl
timas a parar, trabalham até o 
dia 19 de dezembro. Na Usina 
São José, em Macatuba, a pre
visão é de que as moendas pa
rem no dia 12 de dezembro. 
A informação é do empresário 
e presidente do Conselho De
liberativo da Ascana (Associa
ção de Plantadores de Cana 
do Médio Tietê), José Osório 
de Campos Almeida.

No Estado de São Paulo, le
vantamento da Cati (Coorde- 
nadoria de Assistência Técnica 
Integral) e do IEA (Instituto 
de Economia Agrícola) apon
tou aumento no volume de 
produção de cana-de-açúcar, 
totalizando 387,5 milhões de 
toneladas, 18,3% a mais em 
relação à safra passada, que 
foi de 327,7 milhões de tone
ladas. A área em produção es
tá em 4,5 milhões de hectares 
e outros 727 mil hectares em 
áreas novas, isto é, que ainda 
não tiveram o primeiro corte.

A data para o fim da mo- 
agem nas usinas São José e 
Barra Grande já sofreu duas al
terações. Inicialmente foi mar
cada para 30 de novembro, 
transferida para 12 de dezem
bro e finalmente para 19 de 
dezembro. Mas segundo José 
Osório, a prorrogação foi por 
um bom motivo. "Se estabele
ceu uma meta de moagem e a 
idéia seria ultrapassar a meta, 
por isso deu essa esticada. De 
resto, está tudo normal", des
taca. A safra 2004 foi até 17 de 
dezembro, mas o clima teve 
influência direta.

Em 1999, a safra também 
foi esticada para aumentar a 
produção. Naquele ano, as 
usinas Barra Grande e São Jo
sé moeram mais oito milhões 
de toneladas de cana -  núme
ro recorde que deve ser supe
rado este ano. A meta é moer 
em torno de 8,3 milhões de 
toneladas nesta safra. O cres
cimento em relação a safra 
2007/2008 deve bater na casa

Efeitos da crise 
sobre o setor são 
uma incógnita

Nas duas últimas se
manas, o preço do etanol 
hidratado registrou queda 
acumulada de 7% no pro
dutor, em função de maior 
oferta do produto propor
cionada pela falta de liqui
dez. Atualmente, o merca
do interno de etanol e de 
açúcar responde por mais 
de 62% da receita das em
presas do setor na região 
Centro-Sul, enquanto as 
exportações respondem 
por 38%. A informação 
é da Unica (União da 
Agroindústria Canavieira).

Um relatório divul
gado pela trading ED&F 
Man na primeira quin
zena de outubro diz que 
a crise global de crédito 
apresenta uma ameaça 
para a expansão do setor 
sucroalcooleiro no Brasil 
e pode também reduzir a

dos 14,5%, quando a produ
ção das duas usinas foi de 7,3 
milhões de toneladas.

Segundo José Osório, a 
produção deste ano também 
se deve ao clima, que colabo
rou. "Foi um ano muito bom, 
as chuvas foram bastante esca
lonadas, as brotas para o ano 
que vem, ou seja, um novo 
canavial, estão se apresentan
do bastante bonitas e promis
soras, mas o que decide safra 
são os meses de dezembro, 
janeiro, fevereiro e março. São 
os meses chuvosos", avalia. 
Repetir a produção no próxi
mo ano também vai depender 
das chuvas.

Para os produtores, a sa
fra 2008/2009 deve deixar 
um gosto amargo. O prejuízo 
para quem plantou cana deve 
ficar entre R$ 12 e R$ 15 por 
tonelada produzida, já que

demanda por etanol, com 
as previsões de uma desa
celeração nas vendas de 
carros flex.

Para o presidente do 
Conselho Deliberativo da 
Ascana, José Osório de 
Campos Almeida, ainda é 
difícil dizer quais impac
tos a crise internacional 
vai produzir sobre o setor e 
quais as conseqüências pa
ra a próxima safra. "Ainda é 
cedo para se perceber isso. 
Vamos falar de etanol, de 
álcool. Será que os carros 
- que serão vendidos em 
menor proporção -  dei
xarão de andar? Quanto? 
Ninguém sabe. Provavel
mente a demanda de álco
ol se mantenha nos níveis 
que hoje está. O açúcar. Es
tamos falando de alimen
to. Ninguém vai deixar de 
consumir", avalia.

o preço do produto não deu 
para cobrir os custos de pro
dução. "Péssimo. Pior do que 
o ano passado. Hoje a tone
lada de cana está R$ 37 e de
ve fechar um pouco mais do 
que isso em março, mas deve 
deixar um déficit de R$ 12 a 
R$ 15 por tonelada", conclui 
José Osório.

As máquinas fazem a colheita de 25% da cana na região de Lençóis Paulista; safra vai ser esticada

e s t r a d a s

Estado privatiza Marechal Rondon
O corredor Marechal 

Rondon Leste foi o terceiro 
a ser licitado no leilão pro
movido ontem pelo gover
no do Estado de São Paulo 
para privatização de rodo
vias estaduais. O Consórcio 
Brasinfra, formado pelas 
empresas Cibe Rodovias, 
Ascendi e Leão&Leão, ven
ceu a concorrência.

Dois consórcios partici
param dessa etapa de licita
ção. O Brasinfra ofereceu R$ 
0,093774 por quilômetro da 
rodovia e o segundo concor
rente, o Consórcio BRVias 
SP, propôs R$ 0,104371.

O corredor Marechal Ron-

don Leste tem extensão de 
417 quilômetros, que com
preende as regiões formadas 
pelos municípios de Piraci
caba, Campinas, Botucatu, 
Itu e Salto. Neste trecho, há 
também 201,8 quilômetros 
de estradas vicinais, que rece
berão benefícios da conces
sionária vencedora. Segundo 
assessoria de comunicação 
do Governo do Estado, será 
investido R$ 1,612 bilhão 
em melhorias e serviços ao 
usuário na rodovia.

Já o trecho Oeste da ro
dovia, que inclui Bauru, foi 
adquirido pelo Consórcio 
BR Vias SP. O valor propos-

to pelo consórcio representa 
um deságio de 40,59% so
bre o valor máximo do edi
tal do Programa de Conces
sões Rodoviárias do Estado 
de São Paulo.

Foram sete as compa
nhias interessadas nesse tre
cho. Além do Consórcio BR 
Vias, disputaram o Consór
cio Invepar-OAS; o Consór
cio Equipav S.A. Pavimenta
ção, Engenharia e Comércio, 
o Consórcio Autorondon, a 
Triunfo Participações e In
vestimentos, a Odebrecht 
Investimentos e Infraestru- 
tura Ltda. e o Consórcio CE- 
GEMS-Rondon Oeste.

CONTRATA
Melorisla
^  Com Experiência em Munck. 

Carta D e E.

Interessados devem ir diretamente na 
Empresa ou entrar em contato pelo 

telefone 14. 3263-1094.

A Ç Ã O E N T R E A M I G O S
PARÓQUIA CRISTO RESSUSCITADO

Em pról da construção do Centro Catequético
1° prêm io : 1 automóvel

R$ 15,00 r
Sorteio: 13/12/2008
(Extração da Loteria Federal)
Regulam ento:

- Obrigatório a apresentação deste bilhete para a retirada do prêmio

- Caso não tenha o nome do comprador/vendedor no canhoto, o prêmio 

não será entregue.

- Será pago um prêmio de R$ 1.500,00 para os vendedores dos bilhetes 

premiados, sendo: R$ 500,00 para o 1° prêmio, R$ 400,00 para o 

2° prêmio, R$ 300,00 para o 3° prêmio, R$ 200,00 para o 4° prêmio e 

R$ 100,00 para o 5° prêmio.

- Os prêmios serão entregues no dia 21/12/2008.

INFORMAÇÕES: 3263-5863

Volkswagem
Gol Ok
2 portas

2° prêmio: 1 moto 
Suzuki Intruder 0k 

3° prêmio: 1 televisão 
29 polegadas

4° prêmio:1 forno Microondas 

5° prêmio: 1 aparelho DVD

COLABORAÇÃO: O ECO
Um senhor jornal!



M A C A T U B A
Jornal O ECO

Contra prova
Projeto que institui processo seletivo para contratação de 
temporários chega à Câmara e causa polêmica entre professores

K á t i a  S a r t o r i

A contratação de profes
sores ACTs (Admitidos em 
Caráter Temporário) para a 
rede municipal de ensino de 
Macatuba vai ser feita por 
meio de prova. O projeto de 
lei que regulamenta a nova 
forma de contratação já deu 
entrada na Câmara de Vere
adores e atualmente está sob 
análise das comissões. Nem 
foi votado e o projeto ainda 
deve render muita discussão. 
Na terça-feira 28, antes da ses
são legislativa, um grupo de 
professoras se reuniu com os 
vereadores por mais de uma 
hora. São profissionais que 
estão fora do quadro efetivo, 
trabalham na rede pública há 
muitos anos e devem perder a 
vaga assim que a regulamen-

tação passar a vigorar.
O prefeito Coolidge Her- 

cos Júnior (PMDB) teve que 
mudar a forma de contratação 
dos ACTs atendendo exigência 
do TCE (Tribunal de Contas 
do Estado), que apontou irre
gularidade na forma como a 
seleção era feita. Se a prefeitu
ra não se adequar às normas 
do TCE pode ser denunciada 
ao Ministério Público.

Atualmente, os professores 
não efetivos que concorrem a 
uma vaga temporária fazem 
inscrição na Secretaria de Edu
cação e são chamados de acor
do com uma escala de pontos 
e do tempo de serviço que foi 
prestado à rede municipal. 
Quanto mais trabalho presta
do, mais pontos. Dessa forma, 
não existe muita rotatividade 
entre os profissionais. O TCE

determinou que as contrata
ções temporárias se estendam 
por no máximo dois anos.

O grupo de professoras 
que procurou os vereadores 
na terça-feira pedia ajuda para 
que o tempo de serviço conti
nuasse sendo levado em con
sideração, senão como forma 
de seleção, ao menos como 
critério de classificação para 
as profissionais. A medida po- 
deria ser assegurada por meio 
de emenda ao projeto que 
tramita na Câmara. As pro
fessoras teriam alegado que 
este critério já seria utilizado 
pelo governo do Estado para 
contratação temporária, mas 
segundo o que foi apurado 
pelo presidente da Câmara, 
Moacir Silvestrini (PMDB), 
o que existe é uma proposta 
do TRT (Tribunal Regional do

Joaquim Santana, Moacir Silvestrini e José Célio Ferreira durnate sessão na noite de terça-feira

Trabalho) para que o tempo 
de serviço seja critério para 
contratações emergenciais.

O diretor Jurídico da Pre
feitura, Clodoaldo Galli (PV), 
adiantou que o critério do 
tempo de serviço não pode 
ser incluído nem no projeto 
de lei e nem no edital do pro
cesso seletivo. É considerado 
inconstitucional porque fere o 
princípio da isonomia.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Aviso de Licitação -  Pregão n° 139/2008 -  Processo n° 245/2008 
Objeto: aquisição de móveis de marcenaria para várias escolas -  Tipo: Me
nor preço por item -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 11 de 
novembro de 2008 às 14:00 horas -  O edital 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, 29 de outubro de 2008. LUIS ANTONIO PACCOLA 
CONEGLIAN - Diretor de Suprimentos Substituto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Leandro Orsi Brandi, Diretor Administrativo da Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 
da Lei Orgânica do Município, torna público os seguintes atos oficiais: 
Decreto 241 de 14.10.2008..................Altera dispositivo do Decreto Exe
cutivo n° 064 de 7 de março de 2008.
Decreto 242 de 14.10.2008.............Aprova a descrição de cargos da Pre
feitura Municipal.
Decreto 243 de 14.10.2008.............Aprova a descrição de cargos das Au
tarquias Municipais denominadas SAAE - Serviço Autônomo de Água e 
Esgotos, CMFP - Centro Municipal de Formação Profissional Prefeito Ide- 
val Paccola e IPREM -  Instituto de Previdência Municipal.
Decreto 245 de 17.10.2008.............Dispõe sobre suplementação de verbas
no valor de R$ 10.000,00 para o Centro Municipal de Formação Profissio
nal Prefeito Ideval Paccola.
Decreto 246 de 20.10.2008.............Dispõe sobre suplementação de verbas
do orçamento vigente no valor de R$ 12.650,00.
Decreto 247 de 20.10.2008.............Dispõe sobre suplementação de verbas
do orçamento vigente no valor de R$ 217.400,00.
Decreto 248 de 20.10.2008.............Designa Helton Damacena de Souza
para movimentar a conta Poderes Públicos -  Meio Ambiente no período de 
3 a 17 de novembro de 2008.
Portaria 676 de 3.10.2008..............Repreende nos termos da Lei Municipal
3.660/06, em face de julgamento em processo administrativo, funcionário 
público portador da Cédula de Identidade RG n° 10.202.882.
Portaria 695 de 16.10.2008..............Arquiva processo sumário promovido
em relação a funcionária pública portadora da Cédula de Identidade RG 
n° 4.846.565.
Portaria 697 de 16.10.2008..............Repreende nos termos da Lei Munici
pal 3.660/06, em face de julgamento em processo administrativo, funcio
nário público portador da Cédula de Identidade RG n° 45.047.500.
Portaria 700 de 17.10.2008............Designa Waldir Gomes para exercer
cumulativamente o cargo de Diretor Administrativo no período de 3 a 22 
de novembro de 2008.
Portaria 701 de 21.10.2008.............Designa Geraldo Antonio Pires De-
veza para exercer a função de Coordenador da Fábrica de Artefatos de Ci
mento e Asfalto no período de 3 de novembro a 2 de dezembro de 2008.
Portaria 703 de 24.10.2008.............Prorroga a licença saúde concedida a
Maria Célia Michelotti Bastazini, Auxiliar.
Portaria 704 de 24.10.2008.............Afasta nos termos da Lei Municipal n°
3.660/06, para tratamento de saúde, Armelinda Odácia Pedroso Varasquim, 
Agente da Conservação e Limpeza.
Portaria 705 de 24.10.2008.............Prorroga a licença saúde concedida a
Maria de Fátima do Rosário Charmes, Agente de Saúde.

Lençóis Paulista, 29 de outubro de 2008.
Leandro Orsi Brandi 

Diretor Administrativo

DECRETO EXECUTIVO N.° 244, DE 14 DE OUTUBRO DE 2008
“Determina regras para o tráfego de veículos e comércio eventual ou am
bulante nas imediações do Cemitério Municipal “Alcides Francisco” no 
dia 2 de novembro de 2008 -  Dia de Finados.”
O Prefeito do Município de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e,
Considerando que no dia 2 de novembro de 2008 haverá um grande afluxo 
de pessoas nas imediações do Cemitério Municipal “Alcides Francisco”, 
em virtude do Dia de Finados;
Considerando que esta administração deseja possibilitar a todos os mu- 
nícipes, bem como a todos os visitantes, segurança, tranqüilidade e fácil 
acesso ao local,

DECRETA:
Art. 1° Fica terminantemente proibido o tráfego de veículos e o exercício 
do comércio eventual ou ambulante no dia 2 de novembro de 2008, na área 
compreendida entre as seguintes ruas:
Rua Padre Anchieta esquina com a Rua 7 de Setembro;
Avenida Ubirama esquina com a Rua 7 de Setembro;
Rua Geraldo Pereira de Barros etsquina com a Rua Manoel Amâncio;
Rua 15 de Novembro esquina com a travessa de acesso a Rua Gabriel de 
Oliveira Rocha (acesso ao Posto São Cristóvão); e,
Avenida Ubirama junto a rotatória da Avenida 25 de Janeiro.
§ 1°. Na Avenida Ubirama, no trecho compreendido entre as ruas Geraldo 
Pereira de Barros e XV de Novembro, sentido bairro-centro, especialmente 
na área que faz divisa com propriedade da empresa Viação Mourão Ltda, 
fica liberado o comércio eventual ou ambulante, apenas de produtos rela
cionados ao dia de finados, tais como: flores, enfeites, arranjos, ornamen
tos, velas, etc.
§ 2°. A proibição contida no caput poderá ser excepcionada, quando os ser
vidores plantonistas constatarem a necessidade de facilitação de acesso aos 
portadores de necessidades especiais, pessoas idosas e/ou impossibilitados 
de locomoção normal, sendo que, nestes casos, poderão liberar o acesso de 
veículos na área delimitada pelos incisos I a V do artigo 1° deste Decreto. 
Art. 2° Este Decreto Executivo entra em vigor na data de sua publicação. 
Lençóis Paulista, 14 de outubro de 2008.

Publicado na Diretoria dos Serviços Administrativos, 14 de outubro de 
2008.

JOSE ANTONIO MARISE 
Prefeito Municipal

Leandro Orsi Brandi 
Diretor Administrativo

E D I T A L D E C O N V O C A Ç A O D E E L E I Ç A O
Ficam convocados os servidores públicos da Prefeitura Municipal de Len
çóis Paulista para a eleição dos membros representantes dos servidores da 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes -  CIPA, de acordo com o 
item 5.40, alínea “a” da Norma Regulamentadora n° 05, alterada pela Por
taria n° 08, de Fevereiro de 1999, da Secretaria de Segurança e Saúde do 
Trabalho, baixada pelo Ministério do Trabalho e Emprego -  SSST/MTE, a 
ser realizada no dia 26 de Novembro de 2008, no período da 7:00 às 16:00 
horas, com urnas fixas nos setores, assim definido pela Comissão.

Lençóis Paulista, 24 de Outubro de 2008.
Comissão Eleitoral:

Fábio José Esguicero 
Josefa Angélica Ferrari 

Karen Cristiane Gomes Cassini 
Lucia Helena Miranda de Aguiar 

Solange Iara Placca 
Valdecir dos Santos Gazola

JOSÉ ANTONIO MARISE 
Prefeito Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 30 de Outubro de 2008. Na página A6. Valor da publicação R$ 379,60.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

NOTIFICAÇAO
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 si- 
lente e/ou não havendo o pagamento do débito apurado, proceder-se-á a regu
lar homologação do ato, acarretando a inscrição em dívida ativa do respectivo 
montante e consequente ajuizamento do executivo fiscal.

EMPRESAS:
FLÁVIO CAMPANHOLI LENÇOi S PAULISTA - ME
FOTO ESTRELA MARCELINO LTDA
ESTRADAS MOTO TÁXI S/C LTDA - ME
CRISTIANO APARECIDO QUIRINO LENÇOiS PTA. - ME
APREV RECURSOS HUMANOS S/C LTDA
J. J. S. LENÇÓIS PAULISTA COM. E SERV. LTDA - EPP
ADMINISTRADORA LENÇÓIS S/C LTDA
PAULO NOGUEIRA DE MATTOS FILHO
HERALDO DE OLIVEIRA DOS ANJOS
W. J. ELÉTRICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
CASAGRANDE & IRMÃO LTDA
CONSPLAN EMPREITEIRA S/C LTDA - ME
PEDRO DONIZETTI DE OLIVEIRA - ME
MARIA J. DO NASCIMENTO DA SILVA LENÇÓIS PTA. - ME
MERCANTIL PAULICENTRO DE FERRAGENS LTDA
MUNDO VERDE CONSULTORIA AMBIENTAL S/C LTDA - ME
COMBRASIL SERV. EM  CONSTRUÇÕES CIVIS S/C LTDA
BICICLETARIA BIKE MANIA LTDA - ME
FAGIOLI & CIA LTDA - ME
ALEXANDRE DE JESUS PEREIRA BICICLETARIA - ME 
IDELFONSO ROA FILHO LENÇÓIS PTA.
CRISTIANO JOSÉ PERANTONI BLANCO - ME 
ROD BRASIL S/C LTDA
BRASILSOLDA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 
SAMUEL DE SOUZA MATOS CONSTRUÇÃO - ME 
J.A. SILVA FERRAGENS - ME

Lençóis Paulista, 30 de outubro de 2008. 
SETOR DE DESENVOLVIMENTO, 

ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
José Roberto Fernandes 

Coordenador:

Publicado no jornal O Eco, no dia 30 de Outubro de 2008. 
Na página A6. Valor da publicação R$ 143,25.

CADASTRO:
1.340-4

674-2
520-7

9.325-4
8.490-5

10.013-7
6.256-1

10.517-1
8.242-2

11.777-3
121-0

4.779-1
7.916-2
8.764-5
7.555-8

10.178-8
9.411-1

10.103-6
10.541-4
10.570-8
7.720-8
8.737-8
8.592-8
7.430-6

10.140-1
10.175-3

EXTRAVIO DE TALAO DE NOTA FISCAL

A Empresa Gilioli Gilioli & Ivo Choperia Ltda ME, inscrita no CNPJ 
06.106.527/0001-81 e I.E. 416.043.515.110, comunica o extravio dos talões 
de nota fiscal Mod.1 do N.° 001 a 200 e Talões de nota fiscal Venda a Consu
midor Modelo 2 -  D1 do N° 001 a 1800.

CAMARA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS
DECRETO LEGISLATIVO N°.02/2008

“Aprova as Contas da Administração Financeira e Orçamentária da Prefeitura 
Municipal de Areiópolis, exercício de 2006, referente ao processo do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo n°. TC- 003070/026/06.

A Câmara Municipal de Areiópolis, no uso de suas atribuições legais e regi
mentais, em especial, o artigo 57 da Lei Orgânica do Município c.c. Artigo 
157, parágrafo 1°, letra “b”, do Regimento Interno,

DECRETA
Artigo 1°)- Ficam aprovadas com restrições as contas da Administração Fi
nanceira e Orçamentária da Prefeitura Municipal de Areiópolis, relativas ao 
exercício de 2006, de conformidade com o Parecer do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, processo n°. TC-003070/026/06.

Artigo 2°)- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
disposições em contrário.

Câmara Municipal de Areiópolis, 23 de outubro de 2008. 
ADRIANO ROMUALDO DE OLIVEIRA 

PRESIDENTE

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

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

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

Veículos
Imóveis
Novos/Usados

Empregos
Serviços
Diversos

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


f i n a d o s
Fernanda Benedetti

Dia
santo
Cemitérios da região se preparam 
para receber milhares de pessoas 
no próximo domingo 2; católicos 
celebram missas pelos mortos

Ga b r i e l a  D o n a t t o

No domingo 2, os cemité
rios da região recebem milha
res de visitantes para o dia de 
Finados. Em Lençóis Paulista, 
os dois cemitérios promove
rão eventos para lembrar a 
data. O cemitério municipal 
Alcides Francisco espera rece
ber cerca de oito mil pessoas 
durante o final de semana. A 
data será marcada por quatro 
missas. A limpeza e reforma 
de túmulos podem ser feitas 
até amanhã.

A prefeitura montou um 
esquema de trânsito especial 
para o dia. Cinco vias estarão 
interditadas no período das 
6h às 19h. As ruas serão blo
queadas para facilitar o acesso 
de pedestres e o comércio de 
ambulantes.

No domingo, só será per
mitida a venda de objetos que 
remetam à data, como flores e 
velas. Walnei Repik, adminis
trador do cemitério, afirma que

RUAS QUE SERÃO 
INTERDITADAS

LENÇÓIS
• Rua Padre Anchieta esquina com 
a rua Sete de Setembro
• Avenida Ubirama esquina com a 
rua Sete de Setembro
• Rua Geraldo Pereira de Barros es
quina com a rua Manuel Amâncio
• Rua Quinze de Novembro es
quina com a travessa de acesso 
da rua Gabriel de Oliveira Rocha 
(acesso ao posto São Cristóvão)
• Avenida Ubirama junto à rotató
ria da avenida 25 de Janeiro

IGARAÇU d o  TIETÊ
• Avenida da Saudade

não será permitida a venda de 
alimentos como, por exemplo, 
frutas. O administrador tam
bém pede para que a população 
tome cuidado com a dengue.

"As pessoas devem retirar os 
saquinhos plásticos das plan
tas que levarem ao cemitério 
para evitar a dengue. O vaso 
é permitido, só é importante 
tomar esse cuidado", afirma

A limpeza dos túmulos podem ser feitas até amanhã em Lençóis Paulista; no dia de Finados, várias missas estão programadas

Repik. Para celebrar a data, o 
cemitério promoverá quatro 
missas na capela São Miguel: 
às 7h30, 9h, llh  e 17h. Cada 
missa será celebrada por um 
padre diferente.

r e g i ã o
Católicos em toda a região 

vão homenagear seus mortos 
com missas. No cemitério mu
nicipal de Borebi tem celebra
ção com o padre Luis Grillo, 
da paróquia Nossa Senhora 
das Graças, às 10h30.

Em Agudos, no cemitério 
municipal também haverá 
missa às 8h, com o frei Ade
mir Sanquetti do Santuário 
São Paulo Apóstolo. Em Arei- 
ópolis, a missa de Finados será 
realizada às 9h30.

HORÁRIOS 
DE MISSA

Areiópolis - 9h30
Agudos - 8h
Borebi - 10h30
Barra Bonita - 7h, 10h e 15h
Igaraçu do Tietê - 9h30 (cemitério
do Centro) e 15h (cemitério da
Cohab)
Lençóis Paulista - 7h30, 9h, 11h 
e 17h (no cemitério municipal) e 
17h (Paraíso da Colina).
Macatuba - 10h

Em Macatuba, a celebração 
vai ser realizada às 10h, com o 
padre José Raimundo, da pa
róquia de Santo Antonio. Iga
raçu do Tietê promoverá duas 
missas. A primeira acontecerá 
às 9h30, no cemitério do cen
tro. A segunda será realizada às 
15h, no cemitério da Cohab. 
As missas serão celebradas pe
lo Padre Rogério Zenateli, da 
paróquia São Joaquim.

Em Barra Bonita, o horário

de visitas ao cemitério vai ser 
prolongado no final de sema
na e estará aberta das 6h40 
às 19h. Segundo Sandra Re
gina Barbosa, encarregada do 
cemitério, cerca de cinco mil 
pessoas devem passar pelo lo
cal. "As limpezas dos túmulos 
podem ser feitas até o dia 31. 
No sábado e domingo só será 
permitida visita", diz Sandra. 
O cemitério da Barra terá três 
missas: às 7h, 10h e 15h.

Paraíso da Colina faz 
programação especial

O cemitério Paraíso da Co
lina tem programação variada 
para o dia de Finados. Das 8h 
às 18h, o cemitério realizará 
campanha de vacinação con
tra sarampo e rubéola para 
adultos. A campanha é feita 
em parceria com a Diretoria 
Municipal de Saúde.

Às 14h, a Associação dos 
Pastores de Lençóis Paulista 
realizará culto evangélico. Um 
pouco mais tarde, às 15h30, 
o Paraíso da Colina apresen
ta tradicional revoada dos 
pombos correio. Às 17h, para 
encerrar o dia, será celebrada 
missa com o padre Silvano 
Palmeira. "Nós esperamos re
ceber cerca de quatro mil pes
soas no domingo", afirma Vic- 
tor Angélico, proprietário do 
cemitério Paraíso da Colina.

Este ano não haverá o show

Arquivo Fernanda Benedetti/O ECO

Cemitério Paraíso da Colina vai ter até vacinação no domingo

de paraquedismo porque a ad
ministração do cemitério está 
construindo um sala velatória. 
Quem passar pelo Paraíso da

Colina poderá levar as crian
ças no playground e ver a ex
posição de aves exóticas, que é 
permanente.

c u l t u r a

'Um Ratinho na Lua' encerra agenda
Amanhã tem a peça 'Um 

Ratinho na Lua', marcando 
o encerramento da agen
da cultural de outubro em 
Lençóis Paulista. O espetá
culo da Cia. Asterion entra 
na programação do Circui
to Cultural Paulista. Haverá 
duas apresentações: às 16h 
e 20h, na Casa da Cultura 
Maria Bove Coneglian. Os

ingressos são gratuitos, mas 
devem ser retirados com an
tecedência.

A peça conta as aventuras 
do ratinho Gualdo, roedor 
obstinado e apaixonado, 
que sonha conhecer pessoal
mente a sua eterna namora
da, a Lua. Este é o enredo de 
uma história de amor con
tada com humor, cheia de

avanços e retrocessos, de so
nhos e desejos que parecem 
inalcançáveis.

Omar Álvarez Títeres 
e Rafael Curci pretendem 
impulsionar o encanto e a 
fascinação do público de to
das as idades com um rela
to simples e sugestivo. Mais 
informações pelo telefone 
(14) 3263-6525.

Com a coleta e o rerrefino, nós preservamos o meio ambiente 
fornecendo a destinação adequada para óleos lubrificantes usados 
ou contaminados de oficinas, indústrias, transportadoras, etc. 
Assim, garantimos a preservação dos recursos naturais 
e a continuidade do progresso.

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

Valorizando o homem, 
construindo o futuro.



Sair com  a família, bater um papo 

com  os am igos ou só dar uma 

descontraída na noite lençoense. No 

últim o final de semana, a escolha foi a 

Lanchonete Salsichão e Cia da Esfiha.

M O D A S
Rua Ignáciu Anselmu, 812 

F.: 32B3-D9BD - Lençúis Pta. 
Rua Beraldn Pereira de Barres, B3B 

F.: 32B4-IB2D - Lengúis Pta.
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1 SU PER PROM OÇÃO |

GAS. COMUM R $ 2,43^

ÁLCOOL R $ 1 ,2 4 ’

DIESEL R $ 2 ,0 5 ’
POSTO: 14. 3 2 6 4 .9 6 6 S

£?l!!l3263-0337
RODÍZIO CASAL 

R$28

Ficou na mão. 
Ligue para nós!

Av. Pref. Jácomo N. Paccoia, 408 
Pq. Rondon - Lençóis Pauiista

Oficina especíalízadali
INJEÇÃO ELETRÔNICA, 
DIREÇÃO HIDRÁULICA 
AR CONDICIONADO, 

NACIONAIS[glMPORTADOS
Rua Minas Gerais, 85Q Jd. Cruzeiro  
I F.: 14.3263-6482
Cei.: 8124-61 H s L e n ç ó is  Pauiista
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Rua X V  de  N ovem bro, 194 - Centro  
F.: 3263 2318 - Le n çó is P au iista

7 Tanques - Todos os dias das 9h ás 22h.

Peixes
" ' ^ 5 ^  Porções

Lanchonete

Ambiente Familiar
à 4  Todas as Quartas, {antar 
4. - com comida típica

SITIO BOM JARDIM - VIRGÍLIO ROCHA - F.: 14. 9707-4667

som Balarm esetravásovidro eletrico
ínsuifím automotivo e resídencialE'acessorios'em''geral

Promogão g  Q  QQ í
alarmes a p a rt iii^  I £
concorra a um aparelho dè êo í
Rua Antonio Paccoia, 20 -VI. Antoníeta t
F.: 14.3263-1892 - Lençóis Paulista

Projetos Residenciais e Comerciais 
Projeto para Corpo de Bombeiros 

Regularizações - Ampliações 
Acompanhamento de Obras 

Avaliações de Imóveis 
Paisagismo - Layouts 

Orçamentos em Geral

Ana Cláudia G. Varaschin
CREA:5062575169 

Celular; (14) 9651-3369
Rua Anita Garíbaldi, 738 
Centro - Lençóis Paulista 
anaclaudiagv@ig.com.br

mailto:anaclaudiagv@ig.com.br

