
CfrcuUKâo lUfliofiâl

O I B Slt COM A m & A O n
Lenvói^ Paulislü. %ábadu. 22 de janeiru cie 2000 

Jonutlj^Li re^poa:kávcl: PdbidiLi Brandi Fib.cula (MTb 2) .034) ■ Rua Ignácio Aiiselmu. td3 • Ano 62 - Número 5724 • Tiragem: 6 mii c.xcmpliirek • RS 0,50

F l'N Ü A D Ü  EM : 
6/P 'E \ ERKlKO/1938

l-undadur: Alexandre Q uQu

eco@Iaser.com.br

FA CILPA/2000

Defínída Comissão Organizadora
Opinião

E comum em rvdus 
de conversa o assunto gi
rarem várias direções. Foi 
presenciado um dia desses, 
um grupo de amigos con
versando sobre assuntos 
variados, passando pelo fu 
tebol. pelo programas de 
TV e alcançando a área 
política , naturalm ente. 
Falou-se de F ernando  
Henrique, das dúvidas so
bre o Plano ReaL se o Bra
sil estava sendo vendido ou 
não, se havia políticos ho
nestos ou se todos nào o 
eram, e assim por diante.

Página 2.

A p im e n t a d o
S e a p re s ^ é in im i-  

gu da perfeição, então quan
to mais devagar se faz um 
trabalho, mais perfeito ele é. 
Dai se concluiría que um se
manário deve ser melhor que 
um diárío e um mensárío 
melhor do que um semaná
rio. sem falar de anuários.
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Hospital Dia dá resultados 
positivos em Lençóis

Já estão definidos os 
nomes que comporão a Co
missão Organizadora da 23* 
FACILPA. conforme infor
m ações do presidente do 
evento, Dr. Vicente Bento de 
Oliveira.
Presidente -  Vicente Bento 
de Oliveira
V ice P re s id en te  -  E zio  
Paccola
Vice Presidente -  Gilmar 
José Boso
Vice Presidente -  Sérgio 
Pelegriru Marun 
Secretário -  Eduardo Zillo 
Bosi
Secretário -  Carlos Alberto 
Boptistella
T e so u re iro  -  D o riv a l 
Gonzaga de Oliveira 
Tesoureiro -  Eder Furlan 
Deplo. Jurídico -  Dr. Oscar 
GaOi

Fom ento -  José Roberto 
Vitagliano
D ire to r T écn ico  -  João  
Carlos Capelarí 
C oordenador -  Benedito 
Lui/Manirts
Representante do Sindicato 
Rural -  Ermenegildo Luiz 
Coneglion

Nenhum Show ainda 
to l definido

O presidente da 23* 
Facilpa informou ainda que 
em  próxima reunião a ser 
realizada com  os membros 
da Comissão Organizadora, 
começarãoa ser definidos os 
artistas que participarão da 
linha de shows da Feira/ 
200U. cuja data está confir
mada; de 28 de abril a 7 de 
maio.

O tratam ento dc 
saúde mental no Ambula
tório dc Saúde Mental e 
Hospital Dia "Vereador 
N ic a n o r  P e re ira  de 
Godo>" que há 6  anos vem 
realizando um trabalho sé

rio e de qualidade, tem des
pontado na cidade e região. 
Atualmente o  Ambulatório 
tem  cadastrados cerca de 
3000 pacientes e tem a ca
pacidade para acom odar 
diariamente 15 pessoas das

mais diversas psicoses. 
Além do tratamento com 
profissionais altam ente

aualificados. o  Hospital 
lia conta ainda com a so
lidariedade de voluntários 

cm  diversas atividades. 
Matéria página  5.

Banco do Brasil emite 
cartões magnéticos com CPF

Através das agênci
as do Banco do Brasil já  é 
possível aos pos.suidores do 
Cadastro das Pessoas Físi
cas possuírem o  novo car
tão CPF. e desta vez. m ag
nético.

O  novo cartão terá 
o  número do CPF e a data 
de nascimento do contribu
inte. A agência local emite 
por enquanto somente car
tões magnéticos para novos 
cadastrados.
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f l u x o  Sinalização de trânsito no centro da cidade
Definido sentido único na Avenida 9 de Julho visando melhor fluxo de veículos

,bem  
: Gru* 

p o  S e re n o , 
S em  c o n fe -  
te s  v a i d a r  
s a m b a  ou  
a c a b a r  em  
carn a  vai

CAL
Comissão 
técnica e 

Jogadores se 
apresentam

O  novo técnico do 
C lu b e  A tlé tic o  L enço- 
ense(C A L), Paulo  C ésar 
Catanoce juntam ente com 
sua comissão técnica e joga
dores se apresentaram a di
retoria do clube na manhã de 
segunda-feira. Esportes na 
página 9.

A Coordenadoria de 
M amío da Prefeitura Muni
cipal sinalizou durante o  úl
tim o final de semana, com 
pintura de solo uma exten
são num total de 1.825 m2. 
Na Av. 25 de Janeiro a sina
lização foi feita com  faixa 
dupla contínua e também 
com  faixas de pedestres. A 
mesma medida foi tomada

nas avenidas Ubirama e Pa
dre Solústio K. Machado, 
rua XV de NovcmlMt) e suas 
transversais. Foi estabeleci
do também a m ão única da 
Av. 9 de Julho, devido a 
grande m ovim entação dc 
entrada c saída de veículos 
dos estabelecim entos exis
tentes.

Matéria na página 3.

Escritório da Facilpa é invadido

Placas e faixas de pedestres indicam a mudança na Av. 9 de Julho

Na quinta-feira, 20. 
elementos não identifícados 
adentraram  pela porta da 
lirente oescritórío da Facilpa. 
levando computadores, apa
relho de fax. telefone entre 
outros objetos. De acordo

C arreta de gás tomba na Rondon Centro Municipal de Formação
Profíssíonal tem área ampliada

com  a Polícia M ilitar sob o 
com ando do Tenente Alan 
Terra, as investigações estão 
sendo feitas. Segundo infor
mações da polícia os indiví; 
duos possuíam uma chave 
mestra.

R K O W N A I
MACATUBA

Um carregamento de 17,4 m il quilos de gás 
GLP tombou na manhã de quinta-feira. 20. próxi
mo a Usina Barra Grande, em Lençóis Paulista. 
Apesar do susto e perigo, não houve vazamento 
de gãs e ninguém ficou ferido. A carga (oi trans
bordada para um outro tanque. Segundo a Polícia 
Rodoviária, o motorista deu uma cochilada e o ca
minhão tombou.

Em convênio com o 
SEN Al, a Prefeitura dc Len
çóis Paulista, deu início ã 
um a c o n s tru ç ã o  de um 
galpão de cobertura de es
trutura m etálica de 1.200 
melros que abrigará marce-

nariae célula movelciia além 
da produção de unidades de 
móveis. Esta ampliação visa 
criar espaço para novas ati
vidades e para a expansão 
de oficinas já  existentes.

Matéria página 8.

Gelo (PTB) fir
ma sua posição 
política e convida 
Osny Ribeiro para 
candidatar-se a 
prefeito

Página 14.

♦> ABERTO ATE AS 10 HORAS DA NOITE
DE SEGUNDA A SÁBADO E ATÉ 1 HORA DA TARDE AOS DOMINGOS
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Alimentado
Comunicação e Meios

Se a pressa é inimiga da perfeição, en
tão quanto mais devagar se faz um trabalho, 
mais perfeito ele é. Daí se concluiria que um 
semanário deve ser melhor que um diário e 
um mensário melhor do que um semanário, 
sem falar de anuários. O que talvez explique 
a atração popular pelos slogans que aprego
am; *‘0  crime do ano”, “O julgamento do sé 
culo”, “O maior filme de todos os tempos

É bem possível que, depois de estuda
rem todos os detalhes científicos das viagens 
interplanetárias, os cientistas cheguem à 
desoladora conclusão de que não só não há 
vida inteligente em outros planetas como tam
bém que 0 homem é inteiramente desneces
sário à economia do Cosmos.

Uma folha de papel, acrescida de algu
mas notas de discurso a ser proferido, ganha 
em magnitude mas não em peso.

O terror do século é a apropriação dos 
termos por uma mídia que não sabe, ela pró
pria. o que está dizendo. Uma semântica des
vairada aterroriza o homem comum que. ao 
ler ojomal diariamente, encontra ali palavras 
que não existiam ontem e vão se tomar moda 
amanhã. Essas palavras, se tomadas em seu 
significado exato e preciso, não tem sentido 
no uso diário. Daí o pânico diário. Daí viver
mos no mundo ideal aos psicanalistas.

Livro Vermelho dos Pensamentos de Millâr.

Opinião

Chute na Canela
■ Por- R ím ed e iT i -

E agora vem a febre amarela. O  mosquito pica o 
macaco e depois pica a gerue. Na semana passada foi a 
febre alvi-negra, pois a febre alvi-verde não está fazen
do mal a ninguém. Este é o país das febres. Da inflação, 
da infração, das multas, do IPVA, dos pedágios.

Foi só começar a endireitar nas finanças e a  na
ção começa a entortar nas doenças. Nunca tá bom. O 
super-Corinthians é campeão do mundo (sem sair de 
casa) e logo saí de cena. Em seu lugar entra outro super. 
A super-gripe vinda direto da Europa no carnaval, com 
vírus eqiecial. Vai disputar o título aqui com a febre ama
rela?

Já pensaram a FIFA anunciando outro campeo
nato mundial no Brasil com a disputa de representantes 
de dois continentes; Vírus da Super-gripe da Europa x 
Febre Amarela do Brasil (tendo como destaque o Mos
quito da IDcngue)? Uma beleza! EoG alvão Bueno anun
ciando o Ministro da Saúde Zé Serra entregando a Taça 
ao campeão.

Aqui em Lençóis não tem perigo e nem precisa 
daqueles caminhões com máquinas soltando fumaça para 
matar o mosquito e o vírus: temos fumaça de sobra.

E o Maradona? Um leitor disse que de tanto ele 
u,sar DROGA virou uma DRAGA. Agora, foi prá Cuba 
se tratar, mas quem tá encostando-o no “paredón" é a 
mulher dele. E dizem que a situação anda tão "braba" 
em questão de dinheiro que já  tem gente querendo em- 
pré.stimo na Casa Bancária do sr. Franchesco.

E no Rio. prenderam uma mulher que fazia 
“topless" na praia. Prá Ls.so, a polícia de lá tem “peito”.
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Remes&a

Assim não dá
comum em rodas de conver- 

^  assunto girar em várias 
direções. Foi presenciado um 

dia desses, um grupo de amigos co/i- 
versando sobre assuntos variados, 
passando pelo futebol, peto progra
mas de TV e alcançando a área po
lítica, naturalmente. Falou-se de 
Fernando Henrique, das dúvidas 
sobre o Plano Real, se o Brasil esta
va sendo vendido ou não, se havia 
políticos honestos ou se todos não o 
eram, e assim por diante. E  chega
ram aos governos municipais, às ci
dades de um modo gerai E  os exem
plos começaram a ser citados: cida
des tais tinham asfalto em quase 
100% de sua área urbana: outras 
onde a iluminação alcançava prati
camente a totalidade das vias públi
cas e de boa qualidade: cidades que 
cuidavam do lixo, que tinham usi
nas para seu tratamento e suas nor
mais dificuldades: outros gabavam  
algum município que praticamente

resolvera o problema luibitacional, 
uma das grandes carências nacio
nais: a questão do emprego ganhou 
m u ito  espaço, enquan to  as 
cer\ejinhas iam sendo consumidas 
com muito gosto. Falaram então de 
escolas, cidades que tinham quase 
todas as crianças freqíientando as 
salas de aula, com estrutura de ra
zoável a adequada. E  os elogios a 
essas conquistas eram feitos, princi- 
palmente pela falada recessão. Por 
fa la r  em recessão, fo i  indagado: 
^'Existe ou não ex is te  a ta l de 
recessão?'' E as dúvidas ajudaram 
a consumir mais uma rodada da lou- 
rinha gelada. Um somente lembrou- 
se da água abundante e de boa qua
lidade e citou um município lá no 
noroeste do estado como um grande 
exemplo a ser seguido. E  entre co
mentários e críticas, os elogios à es
sas cidades eram quase unánime.^i. 
Foi lembrado o caso de muitas ci
dades lerem faixas de trânsito p in

tadas em suas esquinas centrais, o 
que até embelezava estas áreas cen
trais. o que fo i elogiado pela quase 
unanimidade. Conclusão: cidades 
com quase 100% de asfalto, com 
escolas bem estruturadas, com ilu
minação de qualidade e quase total, 
com água boa, com tratamento de 
lixo, com faixas de trânsito nas ruas 
principais, eram dignas de todo o 
elogio. A í alguém lembrou-se da ci
dade onde morava. *'Sabe gente, lá 
na cidade onde moro. nos dias de 
hoje, a situação éprecisamente igual 
a esta que estamos falando Mas 
alguém nuiis crítico falou mais alto: 
"Mas falta o tratamento do esgoto 
sanitário!" A í todos concordaram: 
"É mesmo, mas falta o tratamento 
do esgoto sanitário!" E houve lon
gos minutos de silêncio, até o garçon 
preencher o espaço vazio com mais 
uma rodada, daquelas super geladi- 
nhas! E  o assunto rolou para outros 
polos, ma.s ficou a intrigante pergun
ta: " Porque será, hein?"

Armas de fogo
51% dos brasileiros aprovam proibição das vendas

A final, andar armado é  fa tor  
de risco ou de segurança?
Para o governo federal, tra

ta-se de risco e por este motivo pre
tende proibir a venda de armas de 
fogo em todo o País. O Projeto de 
Lei que está para ser discutido no 
Congresso, pretende proibir a ven
da e a posse de armas de fo g o  e 
munições, exceto para órgãos públi
cos de segurança e empresas de vi
gilância. O projeto prevê também a 
entrega das armas em poder dos ci
vis ao governo.

Logicamente é  um o projeto 
que levanta controvérsias. Confor
me pesquisa nacional 51% dos bra
sileiros aprovam a iniciativa do go
verno, enquanto 45% se dizem con
tra. Quanto a entrega das armas às 
autoridades, 77% se põem a favor. 
Um percentual de 69% crê que ha
verá diminuição da criminalidade e 
desta forma, 59% acreditam que o 
número de mortes em brigas dimi

nuiríam.
Em contra partida, 59% de 

entrevistados acreditam que os ban
didos seriam os maiores beneficia
dos, enquanto 55%> da população  
acha que a medida deixará o cida
dão mais indefeso, pois estes ficari
am desarmados, enquanto que os 
bandidos não.

No entanto, um dado impor
tante, é  a conclusão de que a popu
lação armada tem pouco a ver com 
a incidência de assassinatos.

O assunto é  por demais po
lêmico e gera contradições. Uma 
grande preocupação seria o prová
vel aumento do tráfico de annas.

O governo porém está firm e  
na sua posição de proibir a venda 
de armas, dentro do que define o seu 
Projeto de Lei.

Para o MinisStro da Justiça "o 
projeto pode tião resolver o proble
ma do crime, mas é  o primeiro pas
so

O lobby düs indústrias está 
atento e pronto a agir contra a apro
vação do P L  da forma como está 
redigido, com a possível apresenta
ção de emendas que deixem-no me
nos rigoroso na questão. Existe ain
da a pressão dos atiradores profissi
onais. dos colecionadores e dos 
revendedores de armas em geral

Diversas comparações estão 
sendo feitas com outnfs países, como 
a Austrália, onde a proibição das 
vendas não diminuiu a criminalidade 
e Suiça, Noruega e Nova Zelandiú 
que são países com maior número de 
armas e menor violência.

Mas essas comparações não 
são adequadas ao nosso à nossa re
alidade, cujas condições de pobre
za, corrupção e muitos casos de 
desgoverno, não podem s e m r  de 
parâmetros com países mais evoluí
dos.

Oi Gente!

A epopéia corintiana
(Ganhar quatro títulos importantes em um ano e meio...}

E

Artigos assinados não representam 
necessariamente a opinião do JomaL

gente, declarei-me Corinthiano 
quando o Garrincha, com a Elza 

Soares a tiracolo, veio para São Paulo 
por 200 mil qualquer coisa, com  direi
to a apartamento e outras mordomias. 
Garrincha durou pouco no Timão e. in- 
felizmenie, também no mundo dos vi
vos. Uma perda incomfFcensíveL com 
tanto apoio que recebia cm  todos os 
lugares por onde passou.

Sofri a epopéia negativa que 
somou 22 anos sem títulos, quer dizer, 
entrei para o Corínthians por baixo e 
não como tantos santistas que hoje se 
espalham  po r este  E stado  a fora. 
Santistas dos áureos tempos de Pelé 
& Cia. Mas é assim que se ganham 
torcedores, com títulos.

Mas vamos direto ao assunto; 
ganhar quatro títulos de grande impor
tância em somente um ano e m eio, e 
sem ter em  mãos um “esquadrão” 
como outros tiveram, é deixar qual-I

loTcedor inflado de orgulho e. 
quer gente mais orgulhosa que torce
dor campeão?

Nelson Faillace

Brasileiro, paulista, brasileiro e 
mundial! Uma verdadeira Epopéia!

Podem  contestar, m as este 
M u n d ia l é d a  F ifa  e a F ifa  é a 
m and^ária do futebol do planeta e não 
há o  que reclamar.

Assim criou-se mais um novo 
espaço para um a am pla discussão: 
como ficam os títulos já  conquistados 
por São Paulo. G rêm io e Santos, na 
Copa Toyota no Jtqião. até ontem cha
mada de campeonato mundial ?

A Fifa (novamente ela) não re
conhece esses títulos, pelo contrário, 
nega taxativamente que eles existam. 
E como ficam os torcedores? Na dis
cussão. os argumentos não lerão fim. 
Ninguém pode negar o valor de quem 
os conquistou, mas o  que vale é o ofi
cial ou o  extra-oficial? E tome discus
são!

Vejam só o que essa tal de Fifa 
arranjou para os sofridos torcedores 
de todos os limes.

N a p a r t id a  f in a l, três  
am arelões; R om ário . E dm undo e

M arce linho . Por fa la r no nosso 
Marcelinho. o  Jair Rodrigues definiu sua 
atual posição, com o seguinte recado: 
“ Alô Marcelinho. eu sou mim de bola. 
mas você também não canta nada Tra
ta de jogar futebol, que é o  que você 

sabe fazer. táT'
E o nosso Marcelo depois que 

se meteu em conjunto de pagode, por 
melhor que sejam as intenções, esque
ceu como se joga a arte do futebol. E 
no caso do pênalti, que podería jogá- 
lo de volta aos braços da torcida, 
amarelou e fez o que há muito não faz. 
Entregou de bandeja para o jovem 
goleiro cruzmaltino (para quem não 
sabe, 0 Vasco era e é ainda conhecido 
com o o time da Cruz de Malta).

Minha netinha. 5 anos. chegou 
para o  pai dela. sãopaulino roxo e de
clarou: “Pai, eu não quero mais ser do 
São Paulo” ! “Porque minha filha?” 
“Porque o  São Paulo só perde e agora 

eu sou Corinihiana!"
Pode?



Sinalização no centro da cidade 
mão única em toda 9 de Julho

Dumnle o  final dc 
semana a Cuordenadona de 
Trânsito da Prefeitura Mum- 
cipol sinuli/uu com pintura de 
solo toda a extensão num 
total de 1 -825m2, da Av. 25 
de Janeiro, com faixa dupla 
continua (indicando a proi
bição de ultrapossageml e 
também com  faixas de pe
destres. A mesma medida fui 
ad o ta d a  n as a v e n id a s  
Ubirama e Padre Salüstio R. 
M achado, rua XV de No- 
vembn) e suas transversais, 
onde já  havia sido realizada 
a sinalização vertical com 
placas PARE e de redução 
de velocidade. Além do me
lhor aspecto visual propor
cionado. a sinalização hori
zontal realizada atende à ne
cessidade de aumentar a se
gurança dos pedestres e está 
sendo executada com prio- 
ndade na.s vias de inaiiM̂  flu
xo.

N a segunda-feira, 
os lençoenses que transita
ram em direção ao centro 
logo pela nunhã. percebe

Trecho de 9 de Julho cujo sentido tol modificado nesta semana

ram também uma outra mo- 
dihcaçào importante; a Ave
nida Nove de Julho passou 
a ter sentido lirucu entre a 15

de novem bro e a 25 de ja 
neiro. dando vazão ao trân
sito do centro paru u Vila 
Cruzeiro e toda a região do

outro lado da ferrovia.
A Prefeitura decidiu 

implantar a mão única no re
ferido trecho após ouvir a

ComutraníComissão Muni
cipal de Trânsito), conside
rando o  crescimento do (lu
xo nos CTtizamenUK da Nove

de Julho com as outras duas 
artérias que cortam o  centro 
da cidade. Ali. segundo c i
tam os responsáveis destes 
órgãos, foram instalados re
centemente dois estabeleci
mentos comerciais de porte 
- um superm ercado e  um 
Posto dc combustível - que 
proporcionam  um grande 
movimento de veículos pro
cedentes de todas as dire
ções.

Também foi definkla 
a utilização de apenas um 
lado da Av. 9 de Julho para 
estacionamento. O  motivo 
dessa determ inação é tam 
bém a grande movimeiaação 
de entrada e saída dc veícu
los dos estebelecim enios 
existentes. Segundo José 
Luiz Toledo Martins, coor
denador de trânsito, no lo
cal havia um "conflito de 
quatro pontos" e o  sentido 
único, tem  o  propósito de 
canalizar o  trânsito de fonna 
mais rápida e segura para o 
centro da cidade.

Iniciação Profíssional na V.Ubirama

Unidade Móvel de informática Já oferece atendimento

ü1' HEMOIAB L a b o ra tó rio  M éd ico  de  P a to log ia  
C lín ica  e H em ote rap ia

E X A M E S  L A B O R A T O R IA IS  E  H O R M O N A IS

A te n d im e n to  ju n to  a o  a n t ig o  H o s p ita l M a te m o - In fa n t i l

-roxnAHii.mAiii. A si;k\x <i iia sai iu.-
STF.NOf.MOS C OM COV\ f.MOS 

F PARTICIT^RFS

R u a  G eraldo  P ereira  d e  Barrost. J S I  - P o n e: (014) 263  2324  -  L e n ç ó h  P a u là la  - S P

Terão início na Se
gunda-feira 24. as aulas de 
introdução à informática na 
Unidade Móvel da Prefeitu
ra. estacionada, na Praça 
Pref. José Salustianode Oli
veira. defronte à sede da 5*. 
Companhia da Polícia Mili
tar. Desde a primeira sema
na dcjoneiru, umaíunciona- 
ría vem prestando atendi
m ento para a inscrição dos 
candidatos às vagas ofereci
das.

Inauguradacm I5de 
maio do uno passado, a car
reta que é a pnmcira do Bra
sil a scr mantida pelo muni
cípio. é equipada com seis 
computadores, deu suporte 
p a ra  a in ic ia ç ã o  em  
informática de aproximada
mente 8Ü alunos, em  associ
ações de mcHadores. com  o 
apoio da prefeitura munici
pal e de empresas, NÍabilizou 
uma sala permanente, que 
está sendo dando continui
dade a esse programa de ini
ciação em informática e. com 
isso, o  prefeito José Prado 
de Lima decidiu aietxJer ou
tra região da cidade, deslo
cando unidade móvel para a 
Vila Ubirama.

Segundo Wanderlc)' 
Francaiti. assistente de dire
ção do Centro Municipal de 
Formação E*rofis.sional "Pre
feito Ideval Paccola". as au
las na TK)va etapa do progra
ma da unidade móvel serão 
rronistiadas. ínicialmenic. nos 
períodos da manhã e da tar
de. Ele (neteode contratar 
mais um prctfessor para ins

talar também uma turm a à 
noite. Cada turm a é com 
posta por l2alunos. OccMi- 
teúdo do curso permanece 
inalterado, já  que o  ensino 
básico de infatmática consis
te em teoria e prática de pro
gramas com o o  Wlrulows. 
Word e Excel bem  com o o 
m anuseio  de m icrocom 
putadores da Unha PC e  de 
impre$.sora compafvel.

Financeira: Omni
Op0f9 sempfB com nsotutçôes 
ãutonzêdàs Banco Centrai

Lepresentante: ^ C ítS  
R ua X V  de N o v e m b ro . 54-4 
Fone: 2 6 3 .1 0 3 9  - 2 6 4 .4 2 1 3

AÇÚCAR
REFINADO

ESPECIAL
QUALIDADE QUE ALIMENTA A  VIDA

era$ão saude, come pio saudável
P ã o  f o i t o  s o m e n t o  c o m  

p r o d u to s  n a tu r a is

[
VENH A  
C O M O  É FE ITO

R l A 9 DE JULHO, 327

FONE 263-0203 44 anos

SUPERMERCADOS SANTA CATARINA
ofertas auineotarai

2 í i i í í



Preserve 
o Planeta 

Terra
* Recicle. Desenvolva uma ■'aiitude pró-reclciagem". 
Vücé pode com eçar pariicip;indü em  programas de 
recilagem de sua região. A maioria dos programas co
munitários de reciclagem coletam jornais, latas, vidro e 
recipientes plásticos. Nos EUA. somente a reciclagem 
do voluntosojomal de domingo salvaria mais de 50.000 
árvores por semana.
* Se na sua região não hmrver programa de reciclagem, 
incentive seus vizinhos e amigos a começarem um. A 
reciclagem tem se tomado cada vez mais imp».»rtante e 
econômica para os comunidades, uma vez que os pori- 
tos de despejo de lixo estão superlotados.
* Diminua a quantidade de lixo não-rcciclável que seu 
lar produz.
Quanto menos lixo for encaminhado aos lixões e ater
ros, mais tempo eles durarão.

SOCIAIS

A niversariantes:
Dia 22 -  Dorival Jr. -  filho do comp. Dorival
22 -  Aniversário Casamento Comp. Dorival e Rosiney
24 -  Roza Maria -  esposa do comp. Edo
24 -  Sr*. Marlene N. Aitili -  sogra do comp. Paulo
25 -  Companheiro Marcos Momo
26 -  Aniversário Casamento Comp. Mourào e Eurydes
27 -  Maria Helena -  esposa do comp. Rubens Ney 
27 -  Aniversário Casamento comp. Doreto e Maria 
Angela
27 -  Ana Carolina -  nela do comp. Mourão 
2 8 - Aniversário Casamento comp. Nelson e Adelaide 
Datas Comemorativas 
Dia 22 -  Dia do Senado
24 -  Dia Nacional do Aposentado 
Dia da Previdência Social
E>ia da Constituição
25 -  Dia Mundial do Hanseniano 
Dia do Carteiro

E lM l

EMPREITEIRO

Construtora em fase de expansão ne
cessita de empreiteiros no ramo de 
construção civil para obras em  
Bauru-SP.

Rua X \  de Novembro, 581 -  I". andar -  sala 14 
Fone 263-2411 -  Lençóis Paulista.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria da Associação Comunitária dos Md* 

radores dos bairros Núcleo Habitacional Luiz Zillo e iar- 
dim América, vem através deste, convocar todos os mora
dores, para eleição no dia 30 de Janeiro de 2000, a qual, 
será realizada no ginásio do Toniquinho (clube local) no 
horário das 9h ás 16h. As chapas concorrentes deverão 
apresentar-se, formalmente, até às 18h do dia 27 de janei
ro de 2000. devendo ser protocoladas com a atual presi
dente, sr .̂ Darci -  Rua Nicola Aielo, 85, e constar os no
mes. cargos e, qualificação das 12(doze) membros.

A G RA D EC IM EN TO
C EN TR O  ESPÍRITA  A N TÔ N IO  D E PÁDUA 

C G C  54.724.539/0001-12

Agradecemos ao povo lençoense que direta ou indire- 
tameote nos ajudou na realização de nossos trabalhos 
assistenciais, com suas doações e incentivo durante 1999.

DOAÇÕES EFtTl'ADAS:
2.473 unidades de leite em pd 
8.275 lanches
429 rcfrigeruntes de 2 litros 
231 sacolas com roupas usadas 
51 cestas básicas 
11 enxovais para bebe

raS nV TO A M S  r a  ENCERRANIEím )
Dia 18/12. foi servido um churrasco com vioagrelc. fa

rofa, pão. refrigerante e sorvete para 220 frequentadores, sendo 
70 adultos e ISO crianças. Ao ftruü foram entregues para cada 
criança de até 2 anos. l bola e para as crianças acima de 2 anos, 
2 brinquedos (novo e semí-novo).

Dia 24/12, foram distribuídos entre 64 frequentadores, 
em suas casas, 103 almoços dc Natal, com um custo médio de R$ 
15,00 cada. As evangelizadoras distribuíram nas casas de seus 
alunos, que tiveram participação efetiva durante o ano. 63 pre
sentes.

caridade não há salvação**
Travessa João Ramalho, 22 

18682-700- Lençóis Paulista (SP)
263*7199 (atendimentodâs I5hàs I7h)

BR. MHia lUflOS MIKNn
OFUlMOLOaSTA OtM 71849

aím cA  f  cmimeiA o t  o u w s
L a m  ot COHTATO 

Consultax pamcularci a/m hura wujrahia

- M1043I

O Código de Trânsito Brasileiro
Huje, 22de Joneíru, 

faz 2 anos que cnuou em 
vigor o novo CÓDIGO DE 
TRÂNSITO BRASILEI- 
RO» anunciado como o con
junto de regras que termina
ria com o morticínio do tran
sito brusüctro.

Recente mente, de- 
nurKÍou-se em Porto Alegre/ 
RS:

“A ordem do gover
nador Olís ío Dutru é MUL
TAR, pois ele precisa au
mentar a arrecadação.

Os verafiislas Já 
sentiram isto na pele. Nas 
várias barreiras montadas 
nas estradas que vão ao li* 
tond do RS. os policiais da 
BM. se não acham nada de 
errado com os documentos 
do veiculo e do condutor, 
começam uma verdadeira 
“varredura'* oo veículo à 
procura de defeitos, sob o 
pretexto de prtKurar armas 
ou drogas.

Caso ainda assim 
não achem nada, eles inven
tam e apelam  para a 
criatividade, encontrando 
algo que teoricamente não se 
encaixe como “legal". E aí, 
multam descaradameote. 
como se fosse vergonhoso 
parar um veículo e encon
trar tudo direito.

Aos apelos, respon
dem que tem ordens do go
verno de não conversar e 
sim multar, enfim tolerância 
zero!!! Portanto, CUIDA
DO VERANISTAS DO 
RS!M

Nova moda em 
Porto Alegre: fiscais multam 
na Arca Azul mesmo com o 
cartão perfeitamente válido 
e visível, mas ninguém con
segue achar mais o fiscal 
que multou.... Pois, multam 
c desaparecem. E vocé? Ou

perde 2 horas procurando o 
fiscal (já que a “regulariza
ção" deve ser feita como pró
prio), ou vâi embora c arca 
como prejuízo.... Diz-se que 
um gaúcho é multado a cada 
48 segundos!!!*’

É indiscutível que 
este novo código apresenta 
artigos extremamente bem 
vindos, como apreensão de 
carteira e cadeia para quem 
dirigir bêbado, não prestar 
socorro cm acidente com ví
timas. dirigir sem carteira, 
fazer “pega", etc. É inegável 
que a evolução das punições 
para este tipo de infração era 
necessária, e foi extrema* 
mente bem aceita por todos.

E ntretanto , existe 
também a face oculta do có
digo. com artigos compleia- 
mente ridículos e descabidos, 
com o nítido objetivo de 
Utinsfonná-lo imediatameote 
em mais uma inesgotável fon
te de arrecadação para os 
gos emos e, no fmal, todos tl- 
cam contentes: cada parte 
pegou a sua fatia no bolo. Só 
quem fícou para trás foram 
os dc sempre: NÓS ... .

MULTAS: Assim, 
desde janeiro de 1998, todo e 
qualquer motorista, além de já 
pagar um absurdo para sim
plesmente ter o direito de di
rigir (uma carteira de moto
rista custa em tomo de R$ 
450,00 (aulas teóricas, práti
cas e taxas), pagar pelo sim
ples direito de possuir um car
ro (IPVA), pagar seguro obri
gatório. pagar para que o car
ro seja “licenciado" todo o 
ano c pagar pedágios para 
usar estradas, ainda terá que 
andar fugindo constanlemeiUe 
de ser multado por coisas ex
tremamente ridículas, como 
fícar parado por falta de ga
solina (80 UFIR) ou náo ligar

o limpador de pára-bnsa com 
chuva (120 URR).

Andar em estrada, 
então, nem se fala. É pedá
gio a cada 50 quilômetros, 
pardal a coda poste < nem sem
pre indicando correlamente a 
velocidade), multa por andar 
muito rápido, multa por andar 
muito devagar e limites de ve
locidade ridículos, um para 
cada parte da estrada, defini
dos ainda na época em que 
os carros que chegavam a 60 
km/h eram “foguetes".

“ C O N T R IB U IN 
TES": Mas com o novo códi
go, náo é só 0 motorista que 
contribui para a arrecadação 
governamental: ciclistas, pe
destres e até carroceiros en
traram na festa. Vejamos:

CICLISTAS: terão 
que usar buzina, espelho 
retrovisor, e
ainda por cima (diz o CTB), 
fazer o registro de seus "veí
culos", obviamente pagando 
por isto.

C A R R O C EIR O S: 
lerão que ter placa em seus 
“ b ó I i d 0 s " - 
certamente para que sejam 
reconhecidos no caso dc al
gum acidente com fuga. Fe- 
iizmente. ainda náo estáo exi
gindo **c arte ira de motorista", 
que certamente seria diferen
ciada de acordo com a potên
cia. em cavalos, de seus veí
culos. É
desnecessário dizer que tudo 
isto náo será de graça.

PEDESTRES: E. 
para que o novo código náo 
ficasse incom pleto, só 
faltava um personagem: o 
pedestre. Este também deve 
contribuir com sua parte no 
pagamento de multas. Atra
vessar em local sem faixa de 
segurança renderá multa 
de RS 24,02. Mas ninguém se

lembrou de defimr como e 
quando o pedestre pagará 
as tais multas, já que ainda 
náo se usa placa colada nas 
costas.

PO R T A N T O  . . 
pode-se concluir que a in
dústria das multas (justas e 
injustas), somada à ganân
cia de arrecadação dos go
vernos. nunca florescerá 
tanto, à sombra do grande e 
salvador Código de Trânsi
to Brasileiro.

Mas ü pior de tudo 
é que nem precisa mais o 
motorista assinar a multa. 
Para que o “agente dc tran
sito" cumpra a sua cota di
ária de autuações, basta que 
flque em uma esquina qual
quer e vá escolhendo as pla
cas dos carros “sorteados" 
para aquele dia.

CONCLUSÕES
FINAIS:

Com tudo isto. não 
será .surpresa se. na guia de 
pagam ento do IPVA, 
licenciamento, seguro obrí- 
galório e multas, o campo 
“multas por infrações de 
txãnsito" üv er um valor mai
or do que todos os outros.

Talvez saia até mais 
em conta aposentar o corro 
do que pagar as multa.s !!

Mas... náo desani
me com toda esta evolução 
na legislação !!!

Apesar de estar sen
do lesado, tente oão ficar 
muito furioso!!!

Com isto, estaremos 
ajudando o Pais, os Estados 
e os Municípios a arrecada
rem mois, pom que possam 
oferecer mais “emprésti
mos" a fundo perdido às 
multinacionais que querem 
se instalar neste maravilho
so “País emergenle" !!

Informe If^trtuaonal

I Revista dos Tribunais - Rua Conde do Pii 
São Paulo -  SP -  CEP 01501-060 

Tel: (11) 3107-2433 - Fax: (11) 3107-5802
e-mail: rtmarket@rt.com.br

Com entários á  Lei dos 
Juizados Especiais 
Cíveis e Crim inais 

3* Edição revista, üsuali^ 
zadú e ampliada 

Joel Dias Figueira 
Júnior e Maurício Anto- 

nio Ribeiro Lopes 
A Lei 9,099/95, que 

criou os Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais, é o obje
to de estudo deste trabalho. 
Cada artigo mereceu co
mentário específico, com 
exposições aprofundadas 
sobre a matéria. Esta edição 
foi revisto, atualizada, ampli
ada e faz. ainda, referência 
a diversos projetos e ante
projetos que se encontram 
em tramitação no Congres
so para modificação da Lei.

Os autores também 
apresentam críticas e suges
tões sobre os mais contro

vertidos temas que permeiam 
os institutos de Direito Civil. 
Processo CiviL Penal e Pro
cessual Penal do mícros-sis- 
tema. Analisam, ainda, as 
questões sociopolílicas de 
m aior relevância para os 
Juizados Especiais, enrique
cendo-as com a experiência 
forense que possuem.

Instituições de Direito 
Romano

Coleção RT Didáticos 
Luiz Anionio Rolim 

A obra analisa, de 
maneira didática, as muta
ções sócío-poKtico-culturoís 
do povo romano no período 
d c 7 5 3 a .C a  l453d.C .csua 
influência no ordenamento 
jurídico, certificando, mais 
uma vez, que o Direito e a 
História caminham sempre 
lado a lado.

O trabalho foi dividi-

COMPUTADORES NOVOS EM ATE 12 X
d  MELHOR PREÇO!

USADOS d  GARAmiA TOTAU*
*V(M NOS ClASSinCAVOS

Equipamentos 
Suprimentos e Acessórios 
Assistência Técnica

do em quatro parles, seguin
do 0$ grandes períodos da his
tória romana: Período do Di
reito Romano arcaico, que 
compreende a Época da Re
aleza, de 753 a.C. a 510a.C.; 
Período do Direito Romano 
pfé-clássico. Época da Repú
blica, dc 51Ü a.C. a 27 a.C.; 
Período do Direito Romano 
clássico, Epoca do Principa
do, de 27 a.C, a 284 d.C.. e 
Época do Dominato, dc 284 
d.C. a 565 d.C.; e Período do 
Direito Justioianeu ou Direito 
Bizantino, de S65 d.C. a 1453 
d.C., de Justinianoàquedade 
Constanünopla.

D ireito e Relações 
Internacionais 

6̂ - Edição revista e 
atualizada

Vicente Marotta Rangel 
Em tempos de globa

lização. esta obra é mais do 
que recomendada. Seu ob
jetivo é fornecer material de 
consulta e estudo aos inte
ressados em Direito Inter
nacional (público e privado) 
e em relações internacio
nais. Esta edição, além de 
revista e atualizada, tioz um 
capítulo dedicado ao Direi
to Internacional Ambiental, 
assunto de grande relevân
cia nos últimos anos.

Dividido em noves 
partes, o trabalho contém

tratados, convenções, pac
tos, cartas, estatutos, proto
colos. declarações e icxtos 
legais sobre Organizações 
Internacionais, Segurança 
Coletiva, Relàçôcs Diplomá
ticas c Consulares, Fontes 
do Direito Inlemacional, Es
paços Marítimos, Espaço 
Aéreo e Cósmico. Zonas 
Polares, Direitos Humanos 
e o já citado Direito Inter
nacional Ambi-ental.

Justiça Penal 7 
Críticas e Sugestões 

Coord: Jaques dc Camargo 
Penteado

Dando seguimento 
à coleção, a obra chega em 
um momento mais do que 
oportuno. Traz textos de 
renomados especialistas da 
área criminal, abordando te
mas atuais e polêmicos, que 
têm sido manchetes de jor
nais frequentemente.

Proteção à vítima e 
à testemunha, comissões 
parlamentares de inquérito, 
cnmes de informática, tra
balho infantil e televisão e 
crimes de informática, tra
balho infantil e televisão e 
crime são tratados sob uma 
ótica mais moderna do Di
reito Penal c do Direito Pro
cessual Penal, de modo a 
estimular o trabalho cons
tante por uma Justiça Penal 
mais justa.

DR. REINALDO LELLIS LUMINATTI
- C IRU RG IÃO  DENTISTA -

C R O SP6519
ATENDE-SE DAS 13H30 ÀS I7h00 

DE 2" À 6* FEIRA
CONVÊNIOS: Usina São José - Usena Barra Grande - 
Lwari-Lwarccl - Zabct - .Acilpa - Prefeitura Municipal - 

Funerária São Francisco e Uniodonto.

Av. 25 de Jan e iro , 501 • Fone; 263-0126

ADVOCACIA
E d em ir S. C oüeglian E d em ir J .C . Coneglian 

O A B 8 7 .1 6 8 - S P  O A B 119.379- SP

Causas: Cíveis, Criminais 
Trabalhistas

Av. Dos Ê studames, n* 25 • o U  I (ao lado do Fónim)

mailto:rtmarket@rt.com.br


SAUDE

Hospital Dia e exemplo na região
Rccuiihcctdi  ̂c urdcn- 

ciado pcl*i SrvrirUna tk Saúde 
do E l̂adi» dc Sáo Paaiu, o Ani* 
bulatórm de Saiide MeolaJ c 
Ho^piUl Dia **Vercadi>f Ntcamir 
Pereira de Godov. veni ha cerca 
de ti anoü êd]lZal̂ do Ufii Odha 
Iho de inleiisa dedica^*ao

Inaugurado em \ 2 de 
agosto de 1994 e dingido pela 
p^i^uialia Üra. HáUllia Pereira 
Sampaio, o Ambuloi^no ou Hus 
piloJ Dia conK> é iiuis conhecido 
^  desloca pelo uieodimenio c 
pela sencdode com que cn pro 
fissionois dcseiis olvem scu> Ini 
boJhus com os pooienio

O tratamento de saude 
n>entoJ. \egur>do Ura f aiimo. ja 
era feito no cidaik de 
Paulista lio cenro de 13 anm. iuo> 
acrioc'âi>e aconstniçôí» doMi»s 
pilol Dia vem a complernenlur e 
muito otTdbalíioanierú^ A lha 
Fátima c:tphctKj que onJes a equi* 
pe de pro l̂ssiondi  ̂era menor e 
o atendinienlo na 
parte de saúde 
mentol era leilu nn 
pmpno Cenln>de 
Saúde. Ao longo 
dü tempo cresceu 
a demanda de pa 
.cientes e a ncces* 
sidodede uni espa
ço fUico rruuor e de 
um número maior 
de profis^iunais. 
para que pudes 
sem proporcionar 
nuis atividade> e 
mais abordagens 
terapéuiK as a«>s 
pacientes

Como UêTgî

A ukia do HospiloJ Dia 
jáeiiisUa há muilos anos, e dian
te da c)ipcriéfu.'ia da Dra I afima 
com esse lipo de irabaiho na ci 
dade de Riheiràtt Prelo, e de 
outros profissiDnais ligados na 
área de saude ntcnlal. lularam 
junii's para a ci»nsiruçáo dc um 
pre lio próprio onde iivessem 

I espaço llsicoe mais apro 
Jo para descovnlver Ioda' 
nvuiades O sonho u>mou 
dtdnde e hoje corn urn pré 

l^ropiio e unu e i |u ip e ^  
vimadumeoie 14 pndivskv 
enlre eles estagiárias dc 

ilogia e lonojudiologia. os 
' <v lentc  ̂cxmt mais sonado'  ̂
uoürbios meniais sáo aiendh 

c dentro de uma capacidade 
razoável, ou seja. atualmente 
e«i5te a necessidade de amplia 
çáo de salas. props>rcnmando 
aus iurwiononos e aos pacien
tes amplo espaço pura traba
lhos. Já para os prdiumos meses, 
através de uma veri>a concedida 
para a ampliação do prédm. vin
da do goveTTK>doEstadi>de Sáo 
Paulo e que já se encontra na 
prefeitura, deverá ser usuda pura 
esses fins. Segundo a Dni Táti- 
ma. após o credenciamento pela 
Secttlonu de Sauik do hstadu. 
é que foi possível a aqutsiçio 
de.su verbo. O AmbuJaióno se- 
gurtdo a psiquiatra, precisava de 
um credenciamento lunto a Se
cretaria de Saúde paru ser reco
nhecida maiN que legalmenie e 
também para po&siVeis reformas 
e ampUaçÓes. Com isso. seráo

Pôctentes rmjnido» no Ambulstórlo ch Saude èêontã!
aumenlodus solas que deverão 
ser usado.s pura a construção de 
iTuus baniteiros. suJ«ls para ativi
dades em Terapia ocupacionol . 
pura melhor ac îmodor ospoci- 
cnies O Ambulatório conta com

Dra. Fátima P. Sampaio 
paiquiaira do ambulatório

3üOU pocienies cadastrados e
• k Hospital Dia tem acupacicUde 
pura aconuxiar IS pacientes dia
riamente Eles pussain pelo 
Hospital Dia. chegando ás 7h30

complernenlur o trabalho uos 
pacientes, e que já custe um pe
dido a esse respeito Disse ain
da que esse pedido será envia
do para a Câmara Municipal e 
que eJu espera que os vereackv 
res considerem essa coolru- 
taçáo, que sò poderá acontecer 
api>N a cnoção di> cargo, seja ela 
por meio dc concurso público, 
umu vez que existe reuJmenie a 
nccessiduile desia pnifissionaí 
no anibulalòno sendo indispen 
sável para o melhor atendimen 
to aos pacientes lençoenses A 
Dra Fatima fnsou bem que o 
atendimento íciio no Hospital 
Dia é exclusivomentc feito para 
pacicnlcs do mumcípiu e regiàu

Trubalho voluntário

De acordo com a Dra 
Faiima. além dos furtcionános 
do amhulalono. eustem volun- 
tám»s da comunidade que pres
tam serviços aos pacientes Sáo 
religiosos que levam o conheci
mento e uma palavra amiga em 
datics como Pásĉ sa. Natal, entre 
outras, e barbeiros, cabelereinis. 
voluiuána.s que ensinam a bor
dar. pintar e até a fazer crochê.

Equipe de protisaionaia do Hoapital Dia

da manhá e saindo os 16h00. Di • 
onumente sáo servidos café da 
nianhá. almoço, café da tarde . 
Sáo feitos dioriâmente 70 cvmsuJ- 
las ambulalonois. que são feiias 
pela XHSistente micuI para a re
alização da tnagem. pela psiqui
atra. pelos duas psicólogas, e 
as dua.N lunoaudiólogas Além 
do segmenio medicamenloso. 
conto coloca a Dra Fátima, as 
profissionais fazem também u 
atendimento psicolerapéulico. 
Segundo a própria psiquiatra. 
Dra Fátima, existe a necessida
de da contratação de uma 
Terapeuta Ocupacional para

que prestam e&se gesto de soli
dariedade aos pacientes do 
Hospital Dia.

Dtiica^áo

Todos os profissionais 
tem um envolvímeniu além de 
suas funções. Segundo a Dra. 
Fátima, existe um acompanha
mento por Iodas as profissionais 
além de suas especializações, 
participando de passeios, visi
tas à empresas e até no próprio 
coüdiano de cada paciente Na 
maioria dos vezes, é necessáno 
ensinar muitos hábitos de higie

COMUNICADO
T IP O A R T  A R 

TES GRÁFICAS LTDA. 
toma público que requereu 
á CETESB a Licença üe 
Instalação para a atividade 
na rua Sulaçúcar. 500 - 
Pralániade: INDUSTRIA
LIZAÇÃO E COMER 
ClA-LiZAÇÃO DE CA
DERNOS ESCOLARES. 
E AGENDAS, SERVI
ÇOS GRÁnCOS E CON 
FECÇÃO DE IMPRES
SOS E EMBALAGENS. 
EDIÇÃO DE LIVROS. 
JORNAIS E REVISTAS. 
COM ERCIALIZAÇÃO 
DE ARTIGOS DE PAPE
LARIA. IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO,

SE R V IÇ O  AirrÓNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA 

COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSOS 
PÚBLICOS D E LENÇÓLS PAULISTA

CO N V OCA ÇÃ O
A Comissão Municipal de Concursos Públicos de 

Lençóis Paulisu* CONVOCA os interessados abaixo
discriminados üuc prestaram o referitk Concurso Público 
pani a escolha oe 02 
Paulista

ani a escolha de 02(duas) vagas no S.A.A.E. de Lençóis

EDITAj. bT- 01/97 
FUNÇÃO: Serviços Gerais 
LOCÃL: S.A.A.È. de Lençóis PatiüMa 
DATA: 24 dc janeiro de 2.(XKJ 
HORÁRIO: 09:00 horas

01- JOÂO LUIZ CORRÊA
02- ELIANDRO MACHADO DE OUVEIRA

M A V R ia O  PACCOLA CICCONE 
PrtsiàtnU da Comissão Municipal de Concursos 

Públicos de Lençóis PauUsta/SP

•BamEwnBB» w
APO IO :

Associarão 
Comercial e 
Industrial 
de Lençóis 

Paulista

nc. aiimentar c até colocar limi
tes. que apesar <k odqumdus. 
sáo esquecidos devido oo pró-

problema dc saúde

Üoençoâ

O irabalhü presiado 
neste local, abrange pessoas dc 
ludos os idades c com os mais 
varittdns distúrbios mentais 
como agitação, agressividade, 
sintomas psicóticos, distúrbios 
de comportamento muito altera
dos, depressão, esquizofrenia, 
síodrome do pámco, alcoolismo, 
usuános de drogas, entre outros. 
Para todos us casos é feita uma 
trugem no ombulatónu. Os ca
sos mais freqücntes sáo de de
pressão. álcool e psicó^s. **Sáo 
muitas os pessoas que tem apre
sentado problemas com bebidas 
alcoólicas c tem crescido o nú- 
meru de usuários dc drogas 
Muiüls vezes lemos que fuzer 
desintoxicação dos pacientes e 
uulizor dc mcdicamenios e de uoi 
traumentü longo para a cura do 
mesmo, e nesses casos o apoio 
da família náo pode í altar", falou 
a psiquiatra. Como outras doen
ças. a psicose, doença na qual 
muitos vezes é visto como um 
fuga da realidade, também exjge 
unui sénc de providências que a 
Dra. Fáiima considera íundamn- 
tol. que é a participação da fomi- 
lid para a recupera^ du poci 
ente. O acompanhamento no tra
tamento pelos familiares é muito 
importante, para que isso se 
concretize, são feilos reuniões 
coastontemeote com as prufis- 
sioooisdoíimbuloióno. para que 
os parentes fiquem a par de todo 
o processo do traiomenu»

Trabalho diferenciado

Com relação a APAE, 
Associação dos Pais e Anugos 
dos Excepcionais, que trata do 
problema de deficiência nvcnul 
dos pacientes, a diferença esiá 
no traumentü dos doenças, uu 
sejOi. somente passa pela psiqui
atra o dehaenie mentol que apre
senta agitaçiu. agressividade, 
difícil comunicação, sintomas 
psicóticos* casos de extrema ne
cessidade que são relacionadas 
4 distúrbios de comportamentos 
muito aiteradoe. "*Eo recebo mm • 
los pacientes da APAE. mus que 
vem somenie para consulta 
ombuJaionaJ. que precisam de 
medicamenuis. mas voltam para 
a APAE“

Para as pessoas que 
acreditam ser o HospiuJ Dia um 
local que icm somente "débeis 
mentais". esUo enganadas A 
Dra. Fáoma esclarece a popula
ção que o fato de muitos pesso
as acharem que somente pesso
as com retardo mentol passem 
pelo atendimento no ambulató
rio estão rcdiindameoie engana
dos. " Nü Hüspiiol Dia nós te
mos vários pacientes com os 
mais vonodos problemas. Temos 
os psicóticos, os depressivos, al
coólatras. drogadictos. pessoas 
com problema de ansiedade, fo
bias. É preciso deunistifícar este 
rótulo de que aqui só tratomits 
de deficieitics mentais", disse.

Pacienles que apresen
tam sintomas agudos e que não 
poderiam ficar em co&a são tra
tados no Hospiul Dia para a 
internação de nu máximo quinze 
dias. Quando é uma doença crô
nica como a esquizofrenia, eles 
permanecem cm Hospnol Dia por 
mais tempo, oltemando-fe com 
alu licença, para favorecer o rt- 
lacionameittu com a família. Mui
tos pacientes que por anos per
maneceram internados em clíni
cos e hospitais psiquiátricos da

rcgiio hoje, àpíts po.ssarem pelo 
tratamenlo no amhuUlóno dc 
Lençóis, estão muiu> hem sem 
necessidade da reinlemoção

Família

" CoiiHi o Pai que dá o 
ombro e dá força para a mãe cui 
dar du filho*, esta é a visão da 
psiquiátra Dra Fátima cum rela
ção ao Hospiul Du " A tamilia 
funciona c omu a mãe e nós tun 
ciuoanK ŝ cumo u poi. formando 
uma ¥Ó fomflia Nós damos uma 
estrutura médica e terapêutica 
contribuindo iguahneme para o 
bom andamento do ombulaiono. 
ea huiulu deve fazer parte, sem
pre deste processo". laJou

Para a recuperação do 
paciente é indispensável d poni- 
cipoção da família. O paciente

propno prédio e na pi sta de otic- 
lismo da cidade Também i  
Ubonerapto. através dos cuida- 
di9% com â sua pròpna horu

Verbas

A Dra Fátima caclorc- 
ceu que a Prefetiura cem dodu 
tudo ü medicameoio necessário 
para os pacientes do Hospital 
Dia e que agora, uma vez 
credenciado pela SecreUna de 
Saúde, o governo estadual esta
rá enviando também remédios 
para o Ambulatório

Além da verba da pn- 
feilura. o Hospital Dia recebe 
também doações da cumumdi- 
de No final do ano passado, os 
pacientes receberam mimos e até 
a áA ore de Notai para omameo- 
tor o local

Momento de deacontração entre oa pacientea

deve se sentir apuiodo e quen- 
do pcliK fonuliores e accilo por 
lodus.

Ativ idade i

Desde o micio do ono 
são programados vários ativida
des a serem realizadas duraoie 
todo o decorrer do ano. não im
pedindo que qualquer e eventu
al atjvida^ seja iiKluida rveste 
roteiro Os pacientes fozem tra
balhos monuajh. dos quais mui
tos sáo vendidos para angonor 
fundos para a manutenção São 
feitos atividades ftsicav e dc re
laxamento com os pac ientes no

Reconhecimtmo

Dra. Fátuna. psiquiatra, 
disse ter seu trabalho e de tuda 
a sua equipe reconhecida na ci
dade e em ioda a região e que 
convida a tuda população a ví- 
utar e conhecer o trabalho de
senvolvido pela sua equipe e ver 
o rcsuHodo dos mais variados 
tralamcnlos. A dedicação e o 
profisuonalismo com que a sua 
equipe vem desempenhando é 
ü resultado de um trabalho sério 
com os que necessitam de uma 
ajuda tão especial.

Aáasfefa é ¥Ísfú 
adma de R$ 10,00 e 

teneorra a tS litros de tenAostiveâ I 
grátis * por semana, Ovniirfe 6 meses '

Ipiranga i

* (Ucaat. (iaŝ bms am (hesea

[iiii
SõHêiõTdjã^lS 02 2 í

0 M São DaÉno
Rua  /.? dc Maio esquina com a Rua S o sc  dc Julho

^MOVEIS LINDOUR
Rua X y  de novembro, d .ij - F (l\L :  26d.d026 - Lençóis Paulista

Ãproveife nossas ofertas de iaíeie de aao

Rack
R S 4 I S M

5a R$83,00
So fá  3 e  2 lugares 
RS 400,00
^xRSIOO.OO

UMA LOJA ESPECIALIZADA EM MOVEIS
fábneo •  duos him  em tlapei. fitiah em km, ãmne, MtáÊge t  oforo



C A R T Õ E S  D O  C P F

Banco do Brasil já emite os 
novos cartões magnéticos

Já é p o s í v d  aos 
|K)ssuidures do  C adastro  
d a s  P e sso as  F ís ic a s  
possuírem  o novo cartão 
magnético, através das agên
cias di> Banco do Brasil, que 
já  estão credenciadas para 
tai tinalidade.

ü  serviço oferecido 
pelo Banco, contra o paga
m ento de uma taxa de R$ 
4.5ü. é feito através do pre
enchimento de um formulá
rio. onde o  requerente colo
ca os seus dados pessoais, 
com os númerus do RG e do 
CPF, recebendo na ocasião 
um número de protocolo.

Dentro do p ra /o  de 
no máximo trinta dias a pes
soa recebe em sua casa, via 
postal, o  seu novo cartão 
magnético, que substituirá os 
antigos cartões de papel, 
considerados ultrapassados.

C A R A C TE R ÍSTIC A S  

ü  novo cartão terá

Senhor Tadaiuki Oishi gerente da agência local do Banco do Brasil

na parte frontal o  Brasão da CPF e a data de nascimento 
R epública, o núm ero do do contribuinte. A parte de

trás conterá uma identifica
ção do próprio Banco do

Brasil e a data de enüssão do 
documento que não terá pra
zo de validade. Esse novo 
cartão começou a ser emiti
do em  meados do mês de 
julho de 1999 e existe uma 
(mxura significativa por par
te dos contribuintes. A Re
ceita Federal não irá mais 
em itir o  CPF nesses mode
los antigos.

Na Agência Local só
novos Contribuintes

P or e n q u a n to  a 
Agência do Banco do Brasil 
local somente estará expe
dindo os cartões magnéticos 
para os novos contribuintes. 
De acordo com informações 
da Secretariada Receita Fe
d e ra l .  ap ó s  o  ú ltim o  
recad as tram en to , foram  
suspensos nada menos do 
que 50 milhões de documen
tos doCPF. um número con
siderável. Porém a mesma 
Secretaria, por este motivo.

decidiu adiar u suspensão 
desses CPFs. e será aberto 
novo pru /o  para a regulari
zação penuile a Receita Fe
deral.

Brevemente aagên- 
ciade LençiMs PaulisUi esta
rá einiúník> as segundiLs vias 
do CPF.

Situações que não 
permitem a emissão do 

cartão magnético

Fvistem seb úpos de 
situação em que não serão 
emitidos esses cartões mag
néticos: para menoresde 16 
anos; para maiores de 16 
anos e menores de 18 anos 
que não possuam título de 
eleitor, para i»s considerados 
incapazes; em casos de es- ’ 
pólio na Justiça, quando há 
necessidade do número do 
C PF de pessoa já  falecida; 
de estrangeiros residentes no 
país e de brasileiros residen
tes fora do piús.

Prefeito prestigia reunião da do leitor 
Polícia Civil no Júlio Ferrari

Na foto os delegados, Dr. Luiz Cláudio Massa
e Dr. Marcos Jetferson

O  prefeito Jo.sé Pra
do de Lima participou na 
manhã de terça-feira 18. da 
reunião do projeto Polícia 
Civil nos Bairros, com  os 
moradores do Conjunto Jú
lio Ferrari. Este foi o tercei
ro evento desse programa 
que conta com a participa
ção do prefeito municipal e 
é uma iniciativa do delegado

titular de Lençóis Paulista, 
Luiz Cláudio Massa, apoia
do pela Prefeitura Municipal, 
objetivando estabelecer um 
relacionamento mais estrei
to entre a Polícia Civil e a 
comunidade e prom over a 
conscientização dos mora
dores quanto às ações em 
prol da segurança.

Cerca de 50 pesso

as estiveram no Centro Co
munitário. local da reunião, 
e apresentaram  15 queixas 
de problemas de segurança, 
prontam ente anotado para 
as devidas providências por 
paite da Polícia Civil. Além 
de receber reclam ações e 
denúncias sobre am eaças à 
ordem e à integridade das 
famílias locais.o delegado 
aproveita a estada nos bair
ros para cadastrar pessoas 
que não possuem documen
to de identidade ou necessi
tam de 2*. via.

O  presidente da as
sociação de moradores. Se
bastião Francisco, cedeu os 
formulários para o protoco
lo das cédulas de identidade 
requeridas e a  Prefeitura es
calou uma assistente social 
para o  preenchimento dos 
dados. Segundo o  líder co
m unitário . as  a tiv idades 
transcorreram entre às 9h30 
e 12h e atenderam às expec
tativas de todos os morado
res presentes.

Oscar A. Rodrigues para o Eco

M ercosul

^^unimed eSaúde
Algumas Considerações sobre Amigdalítes

As amigdaliies ou anginas sao uma 
das mais frequentes doenças em nosso meio 
e fazem parte da rotina dos médicos clíni
cos, pediatras, otorrinos, plantonistas de 
pronto socorro etc.

As amigdalítes agudas podem ser 
viraís ou bacteríanas. As primeiras geral- 
mente são acompanhadas de sinais como 
obstrução e secreções nasais, queimaçáo 
retronasal e febre baixa. As vezes estas pro
duzem bolhas c posteriormente pequenas úl
ceras com dor muito intensa à deglutição e 
febre alta nos primeiros dias, quadro muito 
comum em criançxs de colo e que chama
mos de angina berpética.

As amigdalites bacterianas produ
zem dor também intensa, pontos ou placas 
puíulcntas. febre alta, gânglios no pescoço, 
dores no corpo todo e q u e ^  no estado ge
ral da pessoa. E)oenças em outros órgãos 
como coração, rins. bexiga, articulações 
podem ser derivadas de uma amigdalite.

Cabe ao médico fazer o diagnósti
co para prescrever o medicamento mais 
conveniente para o caso. sejam eles antibi
óticos, amiinilamatórios, analgésicos ou ou
tros. Não se deve ir a uma farmácia e to
mar uma injeção de antibiótico ou pedir ao 
balconista um medicamento que lira a dor e 
a febre mas não cura: é mais rápido e sim
ples porem corre-se riscos desnecessários.

As vezes o especialista se depara 
com inflamações que não melhoram, que 
doem somente de um lado: são os abces-

sos; infecção muito grave, cuja caracterís
tica é a coleção de pus na parede da gar
ganta 0 que debilita ainda mais o paciente. 
Nesse caso o otorrino deve realizar a dre
nagem cirúrgica para evitar complicações 
até fatais.

Quando operar? De uma maneira 
sim ples d ividi-se as indicações de 
amígdalectomias (como é chamada a reti
rada das amígdalas) em absolutas e relati
vas. Como um exemplo da primeira, temos 
os casos em que há um aumento tão gran
de que as amígdalas passam a obstruir a 
respiração e a deglutição e os da segunda 
os casos de repetidas e frequentes crises 
de infecção que não melhoram com trata
mento clínico exaustivo. Os casos de amig
dalite crônica em que o paciente tem reten
ção de alimentos que provocam mal hálito 
a cirurgia pode ser indicada com resultados 
bastante gratíficantes .

Vamos cuidar bem da nossa gar
ganta procurando o médico de nossa confi
ança quando necessário e seguindo suas 
orientações? Vamos parar de nos 
automedicar ou seguir a indicação de trata
mento de uma pessoa não habilitada para 
tal? Deixe sua saude responder estas ques
tões.

Dr. Cãfioê Augusto Sottãno é médico 
otorrinotaringofogists 0 

coopérêdc dê Untmêd de 
Lençóis Pãuiiste.

UNIMED, SUA SAUDE EM BOAS MAOS

Estimados.
V enho por 

meio desta a parabe
nizar neste Novo Ano 
que com eçou e dese
jar muitos sucessos ao 
seu Jornal Eco, pelo 
excelente trabalho na 
difícil tarefa de comu
nicar.

Estou residin
do há cuasc hum ano 
nu vossa e agora minha 
c id a d e  d e  L en çó is  
Paulista

Sou Professor 
de Língua Espanhola, 
nativo, nascido em  Ar
gentina e trabalhando 
muito em pró deste idi
om a

Tratando dia a 
dia de levar a conhecimento 
da população, a grande im 
portância deste idioma no 
novo contexto da nossa re
gião.

O Mcrcosul.eslá aí. 
O  intercâmbio com  os paí
ses vizinhos está mais perto 
do que se imagiman.

Somente os que es
tejam preparadas para rece
ber o  Mercosul. estaram um 
posso na frente.

Sou Licenciado em 
Comércio Exterior, com mui
tos anos de vivência no ex
terior (Alemanha, Estados 
U nidos), trabalhando faz 
m uito tem po nesse bloco

Professor Oscar Altserto fíodriguez
cham ado M ercosul. E tra
tando de levar a conheci
mento agrande importância 
destes fatos no futuro da 
nossa cidade.

N ão  v am o s a 
esqueçer. que estam os no 
“e ixo  do  M ercosu l” e a 
Hidrovía Tielê-Paraná. pas
sa na “porta da casa da gen
te”.

A inda não ví, neste 
escaso tempo de residência 
na cidade.nímguém. nem au
toridades do governo muni
cipal. escolas, professores, 
radialistas, jornalistas, ou 
qualquer meio de difusão fa
lar sobre o tema Mercosul ou

importância do ídio- 
ma espanÍK)! no futu- 
ro  d a  n o ssa  
região.Não quer d i
zer que por estar no 
interior u uns 3(X) 
kins da capital de 
.SP. sejariHis leigos no 
as-'«unto.não.

Tenho certe
za. e porisso  este 
contato com  os se
nhores. que grande 
parte da população 
d a  n o ssa  c id ad e  
g o sta ria  de saber 
mais sobre o lema.

Peço aos se
nhores. um grande 
favor .tendo em  con
ta  a lo n g a  e 
prestigiada ujetoria 
de VOS.SO Jornal Eco. 
informem mais sobic 

o  tema para a nossa popula
ção. que todos tenham aces
so  a in fo rm a ç ã o  do 
Mercosul.

A população agra
decerá demais vossa colabo
ração.

Desde aqui. fico a 
disposição para quaisquer 
esclarecimentos.

Os saluüo, 
Cordialmenle

Pro/.Oscar Alberto 
Rodríguet

Tel: IÜXX14I 263-5JÚ7 
e-muil :

ucr_utwrlixxxlri0KZ((>'hittnul
w>^Mnhnkai|MUk)((̂  boUxm br

EVITE O CORTE DE AGUA,
O SAAE PRECISA DESTE RECURS

UTILIZE SEMPRE QUE PO 
FAÇA-O EM U

NÂO DESPER 
ECONOMIZE E

PAGANDO SUA CONTA EM
RECEBER UM ABAS

TENDO SUA CONTA EM DIA.
RA MELHORIA DE SEU SERVIÇO

DÉBITO AUTOMÁTICO.
COS LOCAIS.

SO LIQUIDO 
IO  BENEFICIO.

STARÁ PROPORCIONANDO 
NTO ADEQUADO.

Serviço A u tô n om o de A g u a  e Esgotos de Lençóis Paulista



Parceria entre OCAS e Prefeitura 
viabiliza atendimento dentário

O Prefeito Municipal 
iüsé Prado de Lima - PFL 
acom panhado do Coorde
nador da Saúde G ilberto 
Rondinelli e pela cirurgia 
dentista M argarete Vargas 
Gal vès Lorenzelti foram re
cebidos pela presidente da 
O C A S , T â n ia  L u c ían o  
M oreira Bodo c Antonio 
Carlos Cabral, Diretor, na 
quarta-feira 12, para uma 
visita ao gabinete dentário 
que atenderá além das cri
anças da instituição, os alu
nos pertencentes a pré escola 
murácipul touli/artdoniais de 
2(KX) crianças a serem aten
didas.

Esta foi a fórmula 
encontrada para dar conti
nuidade ao a tend im ento  
prestado anteriormenle pelo 
Gabinete Móvel, uma vez 
que em  virtude do uso e 
transporte frequente das ins
talações. alguns equipamen
tos apresentavam  proble
mas.

Além disso, em mui
tos locais onde o  gabinete 
seria in.staIado. nâo havia 
corKliçòes adequadas (ilumi
nação. espaço físico) para o 
desenvoh imento pleno do

FACOL

trabalho.
“Esta parceria é de 

fundam ental im portância 
para o  desenvolvimento do 
Programa de Odontologia 
Preventiva implantado pela 
Cüordenadüria Murácipal da

i  LO m

BA ILE DE FÉR IA S
Hoje a pariir das 23h
Animação; G R U PO  SEREN O
Participação especial do grupo de danças BREAK
POWER (Street Dance).
•ngressos: Sócios grãtis - Não sócio R$ 10,00 
rlTULOSÀ VENDA
I siào disponíveis desde o dia 20 p.p. na secretaria do 
> ube. títulos de "Sócio Proprietário”, para venda em 
,‘arcelas c sem taxa de transferência. Entrada RS 200.00 
. Juzem os reais) e mais 10 (dez) parcela.s de R$ 80,00 

'itenta reais).
' '■'.formações na secretaria pelo telefone 263-0314.
I O R N E IO  D E F É R U S  - T Ê N IS  D E M ESA 12/15 
ANOS
Resultado final, categoria masculina realizado dia 12 p.p:-
1".) - Lucas Radicchi - Campeão
2“.) • Bruno B regade Freitas - Vice-Campeão
3“.) - Diego Cavassutti Conti
4“.) - Rodolfo Malavasi Assis
Resulu^üünal. categoria feminina, realizada dia 13p.p.;-
1*.) - Meire Helen dos Santos - Campeã
2*.) - Letícia Aline da Costa - Vice-Campeã
3‘.) - Darlene M. Gamiio de Souza
4*.) - Naiália Maria Moretto
Aos campeões foram entregues troféus e aos 2°. e 3®.s 
lugares medalhas, ofertados pelo DepC. de Esportes. 
A C A D E M U
Nossa academia oferece aos associados aulas de;
Capoeira - prof. Tempestade
Karatê - prof. Pedro Paes
Dança e Ballet - prof. Janaina
G in^ tica  - prof. Rafaela
Curso de Férias - Dança de Salão, dias 26,27 e 28/ 
janeiro/2000. às 20h, prof. César Pistori.
Ritmos; Tango, Bolero. Valsa, Samba. Forró, Axé. 
Lambada, etc...
Inscrições antecipadas, maiores informações com a se
cretária Janaina, pelo telefone 263-0314 - Ramal 36 
ESC O LA  DE NATAÇÃO 
No\'Os horários a partir de 31 /Janciro/2(XX)
Categoria; B oinhasabaixodeóanos;-
de m anhã - 2*. e 4*. feiras das 8h.30 às 9h30
Categoria: Iniciação adultos;-
de manhã - 3*. e 5*. feiras das 8h30 às 9h30
Categoria acima de 6 unos
a tarde - 2*. a 6‘ . feiras das 15h às 17h
Participem, mandem seus filhos, esporte é saúde
BOCHA
Hoje último dia para inscrição do T . Campeonato de 
Bocha Individual - Divisão Intermediária. Participe. 
ASSOCIADOS
Valorizamos nosso Clube com mais esportes e ativida
des sociais, a fim de atrair vocês para uma recreação 
sádia. Pague cm dia sua mensalidade e participe dc tudo 
o que realizamos.

Saúde em  parceria com a 
Diretoria de Educação”, des
taca M argarete Lorenzetti, 
responsável pela coordena
ção do programa.

Segundo a cirurgia 
deniisla, este trabalho é de
senvolvido em duas etapas; 
ações educativas com pales
tras e exposições que conta 
com a expressiva participa
ção dos educadores da pré 
escola, e a parte curativa re
alizada pelos dentistas, sen
do inicialmenle designada a 
c iru rg ia  den tista  Raquel 
Aparecida Vieira para este 
atendimento.

A coordenadora do

programa ressalta que com 
u centralização du programa, 
já  foram feitos os contatos 
para que a Diretoria de Edu
cação disponibilize o  trans
porte das crianças até o  lo
cal da realização do atendi
mento.

O objetivo da coor
denação é que o atendimen
to comece a ser feito em me
ados do mês de fevereiro, 
por ocasião do início das 
aulas. A expecutiva agora é 
para a finalização dos sen  i- 
ços de reparos na instalação 
elétrica da OCAS. adequa
ção da sala. aquisição de 
mobiliário para abrigar o ga
binete.

ATENÇÃO SENHORES 
C O M E R C I A N T E S
A G íovanella P rodu tos A lim entícios L tda., 
fab rican te  de exce len te  linha  de so rv e tes  

e  picolés, e s tá  cad astran d o  novos 
c lien tes  em Lençóis P au lis ta  e  Região 
p a ra  nm a snper prom oção de  verão, 

com preços in igualáveis.

EimuiB EM comiro com mmuü ,,.,9 7 1 -0 9 1 5  
264-4070 íb«a

Ivete &  Joyce
C ab ele ire ira  ^

jjjlua R aq u d  dc O u ciro /. \Oi\ R iu  Pwdadc.
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so  miram tm um o tp c fo  m »  am^a t  €oafoifwm  ̂
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Sa Iéo Do DoIo u i

Victóriacoteloã A EAtMdOEstti hKuUzüdíf na:
Ríut Jttqie . \$uatÍ4f. 6J - Fotic: • i  tX  AP- I

(. Urà\ <lo Mcrcitào Fanda ( iteia}

o

' 1.
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Prefeito confirma 
bolsas de estudo

Em CTUesxsta cole
tiva à impren.sa na quarta- 
feira 19. o fMcfcilo munici
pal José Prado de Lima 
disse que a escolha dos 
candidaios para a bolsa de 
estudos terá um critério de 
seleção para a concessão 
de bolsas de estudo para 
o  curso superior em Admi- 
n istração na Faculdade 
O rigenes Lessa(Facol). 
Segundo Pradinho a Pre
feitura concederá 7 bolsas 
iniciais com 100^ no pri
meiro vestibular do novo 
curso de Admlsntração de 
Empresas e mais 3 bolsas 
dc 1(X)^ no segundo se
mestre. segundo os critéri
os e.stabelecidos pela Lei 
Municipal n”. 2.262/92.

Após os vestibula
res e a definição dos apro
vados. a avaliação das so- 
lic itações de bolsas da 
Facol será feita por uma 
comissão coordenada pela 
d iretora de E ducação e 
com posta por duas assis
tentes sociais, dois psicó
logos. um professor e 2 es
tudantes.

PortanUD para plei
tear a bolsa, o  candidato 
deve habilitar-se no exame 
vestibular, cujo periodu de

pré-iasenção foi aié i>ntem, 
havendo ainda a necessida
de de efetivar a inscrição 
entre 24 e 28 de janeiro. 
Segundo informação pres
tada pela  sec re ian a  da 
Facol. a V aniagem da ins
crição prev la é a obtenção 
de 2 0 ^  de desconto na 
taxa que o  candidato terá 
de recolher para cfeii var a 
matrícula, nos dias 2 e 3 de 
fcvereiro-

P ara  o  p re fe ito  
José Prado de Lima. a con
cessão de bolsas de estu
do  e s te  an u  será  
direcionada exclusivamen- 
le a alunos da Facol." Ire
mos analisar os candidatos 
das bolsa.s e dar condição 
ao carente a abertura e ao 
s(Mtho dc se fm nur um pro
fissional. É uma suüsíação 
para o prefeito trazjjr a pri
meira faculdade para Len
çóis." ccmcluiu.

Não o b stan te , a 
Diretora de Educação tará 
novamenle a distribuição 
de auxílio transporte para 
alunos residentes em  Len
çóis que cursam  escolas 
superiores e cursos técni
cos de nível ntédio em ou
tras cidades da região.

/ ' / ( / .  I7 .S .I// h i . r n i M í o
R $  1 0 0 . 0 0 0 , 0 0

p w cA fm u k

R uí4 Pednf NatãUo Í.^rríizriti. 4 ó 9  
Tdrfanr: 263X>IS8

POSTO

TEXACO

GIACOMINI E n gen h aria  O v ií 
e  d e  S eg u ra n ça  d o  tra b a lh o

SSÇUrSnÇBi Laudos técnicos p en a a is, PPRA (KR-09)
em presas, m oniaçeio de CIPA (NB«05). 
m apeam ento de nscos. acompanhamento 
técnico em  perícias e  Jaudo iécxnoo para 
aposentadoru especial.

O v il ! Construção, am pliaçáo. regulanaaçáo de 
obras, avaliações e  orçam entos

ua PMrt iscÃitu l e  isnim  i  MMifti Cwiiatti • Nas itMtSMmesoi

61 anos
dc bem com a 
verdade

C O M P R E  S E U  P O R T Ã O  J A  A U T O M A T I Z A D O  A  P A R T I R  D E  R $  7 0 0 , □ □  

CÓ DIG O  Portão b ascu lan te  fech ad o  ou  gra d e )á  au tom atizado

AUTO ESCOLA E DESPACHANTE MARCOS
TRANSFERÊNCIA - LICENCIAMENTO 

RENOVAÇÃO DE CNH 
CARTEIRA NACIONAL DE 

HABILITAÇÃO 
A.B.C.O.E

9 u a  P iedade, 320  - TeleSax 264  4135

01
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04  
00 
00
07
0 8  
08  10

3 4 0  X 2 ,2 0 m  R$ 7 0 0 ,0 0  em  3 v e z e s  se m  )u

Portão b ascu lan te  fech a d o  ou  gra d e já  au tom atizado
4 .0 0  X 2,20m R$ 8 5 0 ,0 0  e m  3  v e z e s  se m  juros

P>rtão b ascu lan te fech a d o  ou  grad e já autom atizado  
3 .1 0  X 2 ,3 3 m  R$ 8 5 0 ,0 0  em  3 v e z e s  s e m  juros

Portão b ascu lan te fech a d o  ou  grad e já  autom atizddo
4 .0 0  X 2 ,3 3 m  R$ 9 5 0 ,0 0  e m  3  v e z e s  se m  Juros

Compre 
seu portão 

agora e 
pague em 

alé 12

f^rtão *>nm l!

AUTOMATIC CATE
Rua Papa Pio XII, com Fem ào Dias Paesf - í  hirama

F O N E :  2 6 3 - 7 0 9 0  -  2 6 3 - 1 8 4 2 ( r . « e i « )
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Biquinha -1931 e bí-Biquínha 1999
Em 1980 uma só bica que jorrava água abaixo da C. Municipal

A biquinha alterada, com um visual mais atraente, com duas bicas, a bhbiquinha oáo 
detxou de ter acompanhado os ornamentos do desenvoivtmento urbano 

de Ler)çóis Paulista, no5 úttimos 20 anos, pois como lemos pregado 
a preservação da memória da vida á história.

■ j r

A biquinha de ontem, um tanto marginalizada, com a inscnção C. M unicipal, guando ain
da tinha somente um tubo pelo qual a agua corria, servindo à população. Ia  um  recurso da 

emergénaa e que pela sua utilidade romou-se intocável, também, como
palnmónio público memonal da cidade.

Não se trata de umu 
crítica negativa mas sim de 
uma observação construtiva, 
de dois fatos e duas fotos, 
envolvendo a biquinha de 
1931, em  dois tempos -  o 
de ontem e o de hoje -  o  pri
meiro na 1“ foto. de 1980.

com a inscrição C. M unici
pal e uma jo v em  tomando 
água no único tu b o  (bica) 
abaixo das atuais bicas, nu 
2* foto do dia 15 de dezem 
bro de 1999. com o sempre 
jorrando a água límpida e 
fresca, há 90 anos!

Vivemt» pt>nderável 
tempo em  Lençóis, quando 
o  abastecim ento de água -  
como em  outras cidades -  
era um problema genendiza- 
do, tanto quanto as tornei
ras das donas de casa para 
as questões de saúde e nas

soluções sanitárias e. até en
tão -  até hoje -  a "Biquinha" 
-  não se pode negar -  é um 
patrimônio público digno de 
perm anente preservação, 
pela história que tem e pela 
água que dá. aos que pas
sam e aos que a buscam.

A b i-b iqu inha  de 
hoje não é mais com o a 
biquinha de ontem  mas. de 
um a forme ou de outra, as 
duas foram e serão, para 
sempre, essa fonte bendita 
de água cnstalina e demo
crática. exposta para gregos

e troianos e. entre eles bus- 
cávam os -  para alguns ~ 
quando a rede de abusieci- 
mento não servia ã popula
ção, em  vários pontos da ci
dade. que não chegava a 15 
mil habitantes. Vejamos as 
imagens acima.

CMFP/SENAI

Anunciada nova ampliação de 1750 m2
- 1 .4

tório para a célub moveleiro.
“EstamoK caminhan

do para a duplicação de um 
prédio que há doze anos nSo 
recebia am pliação de sua 
área. Hoje e dentro do meu 
m andato, foi duplicada a 
metragem de 2 mil metros 
quadrados e estam os che
g an d o  a c a sa  de 5 m il 
m etros quadrados, dando

condição c qualidade aos 
nossos jovens, Isso sem dú
vida alguma é a geração de 
novos em preem , a oportu
nidade do profissional estar 
apto para sc n  ir às em pre
sas”. frisou o pmfeito.

N a adm inistração 
José Prado de Lima o  Cen
tro Municipal de Formação 
Profissional/Scnai foi bene

ficiado com a construção de 
cerca de 550m2. onde foi 
construidv) a cantma. galpão, 
refeitório , alm oxarifadu. 
caldeiraria e laborutónos.

A vontade do pre
feito municipal é inaugurar 
essa grande ampliação no 
aniversário da cidade, dia 28 
de abril.

Coleta de recicláveis para ADEFILP

CMFP "Prefeito Ideval Paccola tt

O  prefeito municipal 
José Prado dc Lima anun
ciou na quarta-feira 19, em 
coletiva à imprensa, a ampli
ação do Centro Municipal 
dc Form ação Profissional 
■■Prcíciio Ideval Paccola/ 
Senai. O  Chefe do Executi
vo em parceria com o  Senai 
está investindo recursos em 
tom o de R$ 300.000.00 em 
uma área anexa ao Senai.

onde já  está sendo feita a 
estrutura metálica com mais 
1.75üm 2. O  ob je tiv o  da 
am pliação é criar espaço 
para novas atividades ou 
para a expansão de oficinas 
já  ex is te n te s . U m  novo 
ga lp ão  de 1.200 m etros 
abrigará marcenaria e célula 
movcleira, onde são produ
zidos os baús fornecidos à 
rede Senai juntam ente com

kits de treinamento para cur
sos itinerantes em  localida
des que não possuem cen
tro dc treinamento permanen
te s . O u tra  á re a  d e  2S0 
metros quadrados será des
tinada a produção dc unida
des móveistcarretas adapta
das com o salas de aulas). 
Também serão construídos 
um banheiro e um a copa. 3 
salas dc aulas e um labora

A Associação  
dos Deficientes de Len
çóis Paulista continua 
seu programa de cole
ta de materiais reciclá
veis, com a finalidade

de obter recursos para 
os seus programas de 
ajuda aos seus associ
ados. Na foto um fla 
grante de um dos cole
tores em plena ação. A

ADEFILP espera a co
laboração da popula
ção. para incre-mentar 
esse seu projeto de 
recicláveis.

ATENÇÃO JOVENS!
U m t  iftu jú JH uno:

( otnfHirr{<9 fUi Jntt/u Jr \tthiot no prrutdo dr 01 df ptrtrtnt a
ilr tthnl. mu$futtfs do\ sr^uifitrK d4h omrfttos

A) Certidão de Na^imento original:
B) Xerox de Certidão de nascimento;
C) Declaração da escola onde estuda ou estudou;
D) Conta de luz. água ou telefone;
E> 2 Fotos 3 x 4  recentes, fironte e orelha descobertas, colarinho abotoado e não pode 
ser iostaniánea;
F) A quantia de RS 2.00 para pagamento da Taxa Militar

Locai de Atendimento: Rua Coronel J. Anselmo Martins. 593
Telefone: 2697088

Horário de expediente: Segunda a Sexta-Feira 
dxs8:00has t0:30hedas 12:30h as I6:30h
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CLUBE ATLÉTICO LENÇOENSE

Equipe in iciou treinam entos na segunda-feira
O novo (écnico do 

Clube A tlético Len^o- 
ense(CA L). Paulo César 
Calanocc junUmeme com sua 
comissão técnica e jogadores 
se apresentaram a diretoria 
do ciuhe na manhã de segun
da-tciru 17.

Na apresentação o 
téciuco expets aos jogadores 
a sua conduta e maneira de 
trabalho. Já na segunda-feira 
fonim iniciados a parte de tes
te físico, na pista de atletis
mo. Na quarta-feira aconte
ceu a avaliação dos atletas 
pani analisar como eles esta
vam fisicamente, depois de 
realizados os testes foi dado 
o início ao trabalho com vista 
a disputa do Campeonato 
Paulista de Futebol da Série 
Bl-A

Cimpmnato PaiiKita 
deFutebd 
Séríe A-1 
.Xmunbã
Ponte Preta % Inier Limeira 
Portuguesa x Araçaluba

StfiKtt X MAnenc 
Amenca X Guamni 
Rio Bi«cu X l Jmki Baitmcs 
União Sáu Joéo x Mogi Minro 
26̂ 1 - Quarta-Feini 
Aravutuha & Ponte Preta 
Inter Limeira x Português 
SantibU
Maiuncnse x Portuguesa 
UmÃ) Bafbarease x América 
Guararu x União São João 
Mogi Minm x Rio Branco 
Série A-2 
Anunhã
XV de Pinicicaba x Mirassol 
Para^açuense x Ituano 
Bnáganüno X Em  Juodiai 
Ocxiedeltâpolis x Sâoiosé 
Juvenlus x Francana 
Comercial de Ribeirão Pretu 
X SanU) André
Sáücarlen^ x Botaf(»go 
Rjo Preto x São Caetano 
26/1 - Quarta-Feira 
Paraguaçuensc x Mirassol 
Ituaih) X XV de Piracicaba 
Oeste de liipolis x Etti 
Jundiaí
São iosé X BragantjDo 
Comeanal de lúbcirão Preto 
X Francana
Santo André x Juventus 
Rio Preto x Botafogo 
São Caetano x Sáocariense 
Sérif A-3 
Amanhã
Garya x Bandeirante 
Noroeste x Corinthians-PP 
XV de Jau X Nacional 
Indcpendenie x Sorocaba 
São Bento x União de Mogi 
Taubaté x Marílu 
JaboUcabal x Internacional 
Olímpia X Fenoviária 
26/1 - Quarta-Feira 
Noroeste x Bandeirante 
Conmhians-PP x Ganp 
Independente x Nacional 
Sorocaba x XV de Jaú 
Taubaté x União de Mogi 
Manha x São Bento 
Olímpia X internacional 
Fcnuviáru x Jabuticaba]
CoCMlUo-Sfto Paulo 
Hoje
Ramengo x São Paulo 
Santos X Botafogo 
Amanhã
Connihians x RumiDcase 
Vasco X P«ilmeiras 
2^1 -Quarta-Feini 
Ramengo x Botafogo 
São Paulo X Santos 
27/1 - Quinta-Feira 
Connthians x Palmeiras 
Rumineasc x Vasco 
Ibrndo Pré-O U m plco  
Wl-Terça-Feira 
Uiuguai 2x0 Penj 
Argeoiina 3x 1 Paraguai 
19/1 -Quarta-Feira 
Colômbia 4 %2 Equador 
Brasil IxIQiik 
20/1- Quinta-Feira 
Paraguai 3x l Bolívia 
Argentina Ixl Peru 
21/1-Sexta-Feira 
Chile X Equador 
Colômbia x Venezuela 
Hoje
ParaguaixPtru 
Uruguai X Bolívia 
Amanhã
Qule X Venezuela 
Brasil X Equador 
25/1 - Terça-Feira 
Uruguai X Paraguai 
Argentina x Bolívia 
26/1 - Quarta-Feira 
Cdumbiax Chile 
Bresü X Venezueb

já é de conhecimento do téc
nico.

O técnico disse que 
os torcedores lençoenses po
dem esperar do CAL. um 
time com muita determinação 
e aplicação por pane dos jo
gadores, *'para os adversári
os ganharem da gente v ão ler 
que lutar bastante, vamos ven
der todas derrotas muiu*) caro. 
O pensamento é esse. fazer 
com que a equipe encare to
dos os jogos com muita sen- 
edade. não só os jogos como 
os treinamentos, paru conse
guirmos o oosso éxjto. mais a 
princípio os torcedores podem 
esperar muita determinação 
por parte dos jogadores, mui
ta vontade, isso ai a gente não 
pode abrir mao". finalizou.

Catanoce espera até 
o dia 3 1 deste mcs trabalhar 
forte a parte física, paru dar 
uma base e estrutura para o 
campeonalo. ‘'Estamos espe
rando alguns jogadores con
seguirem atingir seu condici
onamento ideal, para darmos

o  iiucio com trabalho de bola 
e consequente mente entrosar 
a equipe para fazermos um 
bom campeonato em Lençóis 
Paulista*', fnsou.

Segundo CalanvKe a 
divisão Bl-A  é um campeo
nato que tem uma qualidade

superior a B 1 -B. além da téc
nica exige muita força de vem- 
tade por parte dos jogadores. 
O técnico tem conversado 
com os jogadores desde o pri
meiro dias da apresentação, 
onde a maioria dos jogadores

Comusáo técnica 
€ jogadores

A comisão técnica 
do Clube Atlético Lenço- 
enseíCALi é formada por 
C a t a n o c e í t é c n í c o ) .  
Netoípreparador físico), João 
Sérgjoíauxiliar preparador

físico), Regis (preparador de 
goleiros) e Ivan (massagista).

Os jogadores contra
tados pela d iretoria  do 
al vinegio lençoense são: Go
le iros: Anderson(ex-VO- 
CEM) e M anoíex- jónior 
CAL) I.aleraís: RodineKcx- 
Juventus), e Rob&oníex- 
júniorC A L). Z ag u e iro s: 
C a m a rg o íc x - l r a t i -P R ) ,  
Márciütcx-Mirassol), Ricardo 
Alcxandretex-Jaboticabal) e 
Acássio<ex-VOCEM). Vo
lantes: Fernando Pottiíex- 
Ccmercial). Séipo Júníortex- 
V O CEM ), A otonío Car- 
los(ex-M ogi M irim ) e 
Edsonícx- iünior CAL). 
Meta: DanieUex- Francana). 
A tacan te s : F ab iio íex -
Guarani-RS). Barbosa(ex- 
Barrelos. atuou no CAL no 
ano de 98). H clinhoíex- 
VOCEM) c Cícero(ex-União 
Barbarense).

Nesta semana a dire
toria do CAL deverá anunci
ar a contratação do goleiro 
VagDcr que pertence a equi
pe do Oeste de Itápolis. O 
eoleiro já atuou nas eouipes 
do Umào Barbarense. Noro
este e Maionense.

iver ( idade
tebol

as inscrições
para â 1J?topa^Viver Cidade 

I^ F u tn o id e  Areia
Locêl: PRAãt<^^ORTS • ruc XV Movvmbro 
i f  753 • Sala 2 ^ é c jtm n tr^ )  com álarco 
rériT tfp o  áêã inéCfffóts: Í2/2 
Iné^Oê Como9tílêo 20/t
tA c (■ 8é«/c«

V»QMs UmttMóma

Volei infantil do Csec
treina em ritmo acelerado

Na quarta- feira 
19. miciaram-se 0 5. treina
mento». visando a forma
ção de uma equipe de vo
leibol masculino categoria 
infantil. A priitcipioa equi
pe será formada apenas 
por garotos da cidade de 
Lençóis Paulista. Neste 
pnmeiro contato participa
ram  12 garotos. Para a 
próxima semana espera-se 
alguns garotos que não pu
deram comparecer. Aque
les que nasceram em  84.85

e 8 6 e  não compareceram e 
ainda tem interesse em trei
nar, terão uma nos a oporm- 
nidade na próxima semana, 
nos treinamentos que serão 
realizados no ginásio  do 
CSEC às 2*.4‘ e 6* feims das 
14 às 16 h. Segundt^o pro
fessor C.arlos Gavpahni. este 
treinamento não é bem uma 
peneira, seria uma avaliação 
mais longa, “deveremos es
tender estes treinamentos até 
o  final do mês. para então 
definirmos com quantos ga

ro tos irem os fo rm ar o 
elenco”, disse.

A equipe do C en
tro  Social. E sportivo  e 
CulturaliCSEC) disputará 
este ano o campeonalo de 
volei da Associação Pró 
VoleiboUAPVj que será 
realizado  na cidade de 
Porto Ferreira. A direto
ria do clube de\'erá divul
gar nas próximas semanas 
o  nome do patrocinador 
do time.

Começa amanhã o Campeonato Paulista de Futebol
Tem irucio amanhã o 

Campeonalo Paulista de Fu
tebol das Séries A -1. A-2 e 
A-3, promovido e wganiza- 
do pela Federação Paulista 
de Futebol. As equipes do 
América de Rio Preto e P<Mt- 
te Preta estão de volta u eli
te do cam peonalo paulista, 
ambas equipes subiram no 
ano passado para a divisão 
A-1. 0  Campeonato da Sé
rie A -1 será isp u ta d o  cm 4 
fases com a participação de 
16 equipes, sendo 4  pré- 
classificadas (São Paulo, 
C orinlhians. Palm eiras e 
Santos).

Na primeira fase as 
associações jogam  entre si 
dentro do grupo, em turno e 
retumo. A equipe que fizera 
pior campanha, indeperukn- 
temente de grupo, será ime- 
diatamcnie rebaixada para a 
Série A-2 do ano 2000. sen
do substituída na segunda 
fase pela equipe melhor co
locada na primeira fase da 
Série A-2 (disputa simultâ
nea).

Na segunda fase. as 
11 equipes classificadas na 
primeira fase somar-se-ão às

PaulistioSS

>pofl Club Corinthians Paulista taiurou o Mulo am 99 e 
mantém a hegemonia do Paulistào com 23 títulos

4 equipes pré-clas.sificadas e 
à melhor colocada da Série 
A-2(substituindo na tabela 
abaixo a equipe que somar 
menos pontos ganhos na pri
meira fase. independente
mente de grupo), sendo en
tão divididas em 4 grupos de 
4 equipes cada (grupo 3.4, 
5 e  6) descritos a scguiri. 
Numa primeira etapa have
rá o confronto entre grupos 
específicos (3x5 e 4x6) em 
turno único. Na segunda eta
pa jogarão entre si. em  tur
no e retum o dentro do pró

prio grupo, classificando-se 
para a terceira fase as 2 me
lhores colocada.» por pomos 
ganhos de cada um dos gru
pos. A equipe que obtiver 
m enor núm ero de pontos 
ganhos na segunda-fa.se. in- 
dependeniemente de grupo, 
será rebaixada para a Série 
A-2 do ano 2001.

A terceira fase será 
disputada pelas 8 equipes 
cla.ssificada.s na fase anteri
or. que serão div ididas em 
do is g rupos (7 e 8). Os 
quadrangulares serão reali

zados em turno e retumo. 
dentro  do próprio grupo, 
ciassificandu-se para as se
mifinais as duas melhores 
equipes de cada grupo.

Na semifinais have
rá dois cruzamentos: o  pri
meiro colocado de um gru
po contra o  segundo colo
cado de outro grupo, ori un- 
dos da fase anterior. Os ven
cedores das disputas, em 
jogos de ida e v olia. classifi- 
car-se-ão para a disputa das 
finais. Nas finais, os vence
dores dos grupos 9  c 10. 
enfrentar-se-ão em  jogos de 
ida e volta. Será proclam a
da campeã a equipe que nos 
confiuntos. exclusív amente 
desta fase. obtiver o  maior 
número de pontos. Confira 
os grupos:

G rupo  1: Portugue
sa. Inier de Limeira. Ponte 
Preta. Portuguesa Santista, 
Araçatuba e Matonensc.

G ru p o  2: América 
de Rio Prelo. Guarani. Mogi 
Mirim. Rio Branco. União 
B arbarense e U nião São 
João.

G ru p o  3 : São Pau
lo. Guarani. União Barba
rense e Portuguesa Sanüsta.

G ru p o  4: C o rin 
th ia n s . P o n te  P re ta . 
Matonen.se e Araçatuba.

G n ipoS : Palmeiras, 
Am érica de Rio Preto. Rio 
Branço e União São João.

G ru p o  6: Santos, 
Portuguesa. Inicrde Limei- 
racM ogi Mirim.

G ru p o  7: 1“. colo
cado do grupo 3. I”. colo
cado do grupo 6. 2*. colo
cado do grupo 3 e 2**. colo
cado do grupo 6.

G ru p o  8 : I*. colo
cado do grupo 4. l**. colo
cado do grupo 5. 2“. colo
cado do grupo 4 e 2*’. colo
cado do grupo 5.

G ru p o  9: 1*. colo
cado do grupo 7 e 2*. colo
cado do grupo 8.

G rupo  1 0 :1“. colo
cado do grupo 8 e 2°. colo
cado do grupo 7.

Confira no Placar 
G eral(ao lado)a 1‘ . rodada 
da Série A -1, A-2 e A-3 da 
con^ietição.

V « l a i M « i g a n i e i i i ,

consiiuindoiíuiuio.
I M Lyy
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HORIZONTAIS VERTICAIS
!V

1. O pacto entre a itdiia. a Ale
manha e o Japão na 2* Guerra 
Mumlial / peleja.
2. Organizai;âo da» Naçõe» Uni
da» / »igla do Eilftdn do E»pínto 
Ssnuçiç

de riidgênio / mar, em 
IngJês / »únbolo de tndio.
4. Trajeto / grande, em Ingiê».
5. Ana Paula (?). a Giuliana de 
‘‘Terra Nosia*' / abreviação de 
quilolilro.
6. 100. em Romano» / capitnl du 
Peru / »igja do Partido Verde.
7. (?) Maia. cantor falecido em 
março de 1998 / ouvido, em In- 
glc» / mulher pelada.
8. Gilberto Barro», o Leão / repe
tição numa mü»ica.
10. Gene que ocupa lócu» oo 
cromossomo
11. Color / índio jovem / forma 
arvaica do artigo o.

soluções nesta página

1. Cidade portuguesa / prefi- 
ao: Ots.
2. EnULo (?). Netlo, ator brasi
leiro.
3. Rocha meumórficd cujos 
(Tuaerau são visíveis a olho ou 
/ mulher, cm Espanhol.
4. Ex-atacante do Palmeiras /
5. em Romanos.
5. Contra a lei,
6. Sigla do Estado de Goiás / 
fruto da goiabeira / símbolo de 
fósforo.
7. juntar / abreviação de mú- 
ier.
8. Descobn! / esfera.
9. Símbolo de constante dos 
gases perfeitos / símbolo de 
alumínio / nove. em Inglês.
10. Alugar, em Inglês / colo- 
quei / artigo o. em Francês.
11. Perguntar, em Inglês / fruta 
da videira / molécula-grama.

V •

Horóscopo JoãoBídu
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AKIE.S • O amor será o centro 
de suas atcnç(>cs. Está nu hora 
de apostar tia siu felicidade. No 
trabalho, nik) perca tempo com 
o que está fora do seu alcance. 
Vaionze u que já tem. Dtc j  Não 
seja lao ingênua, 
priocipalmente quando o 
assunto estiver ligado a 
djnhcin>
TOURO Ative o seu lado 
conciliador, use seu poder de 
sedução e evite bngas cotn a 
pevsua amada Momen^*  ̂ de 
instabilidade ameaçam u sua 
paz. Ha perigo de atritos com 
parentes ou amigo^ Dica: Se 
pintar uma vontade de ficar 
sozinha, procure u seu 
cantinho favonio e descanse 
(jÊMEOS • Você estará muiio 
confiante nas coisas do 
coração. Sucesso absoluio 
numa conquista. Procure 
melhorar o clima no ambiente 
em que vive ou trabalha. Uma 
viagem será bem-sucedida 
Dica. Nào fique sonhando voin 
coisas que estão fora de 
alvance. Busque um cammiui 
mais segUH).
CÀNCKR - Não conte muito 
com a sorte no romance. E 
melhor ev itar bngas com o seu 
por. Graças ás sua.» boas idéia.s. 
poderá formar parcenas 
vantajosas no trabalho. Boas 
perspectivas nas finanças. 
Dica: Aproveite as chances de 
ampliai seus conhecimentos. 
Viagem favorecida.
LEAO - O seu rei acionamento 
amoroso caminha para a 
estabilidade. Clima de paixao 
no ar! No trabalho, nào se imte 
tentando resolver questões 
complicadas demais para o 
momento. Dicâ^ Seu maior 
desafio neste período, sem 
sombra de dúvidas, vai ser 
controlar a sua teimo.sia. 
VIRGEM • Há sinal de 
mudanças positivas no 
relacionamento a dois. Náo 
tenha medo de ousar. Penodo 
favorável paru fazer acordos na 
profissão. Apóie-se na sua 
agilidade mental Dica. Os 
astros aconselham você a agir 
com discrição e ser meni>s 
e.xigcnie com as pessoais à stu 
volta.

LIBRA Não fuja do 
convencional na.s coisas do 
COraçãt>. você vai agradar 
muno nuis. No irubulho. 
poderá expressar suas 
opiniòcs com mais 
segurança. O período será de 
grande produtividade. Dica: 
Não se apegue lanio às 
coisas materiais. Aprende a 
div idir melhor o que ê seu. 
ESC ORPIÃO Uma onda de 
\r.i v*ssividade vai falar mais 
alto no amor. Procure comer 
seus impulsos agressivos. Os 
.«.stios anunciam um período 
muito especial para curtir a 
íonulia c os amigos Dica A 
rotina no trabalho pode fazer 
você perder a esportiva e ser 
injusta com os colegas.
S.\(» rr.ÁRK) - estará cm
pleno domínio na reluçào a 
dois Emitçôes c novidades 
não vão Ialtar no romance. 
As mudanças serão bem- 
vindas no setor profi.ssíonol 
E hora de ampliar seus 
honzonles Dica: Cuidado 
com a instabilidade 
financeira Procure gastar 
menus o seu dinheiro. 
CAPRICÓRNIO A vjja 
amorosa receberá bons 
estímulos dos astros, mas 
náo jogue pesado com 
alguém mais velho. No 
trabalho c nas finanças, veja 
bem cm quem confui para não 
ser possoda para trás. Dica: 
O enfrosamenio em casa 
c«4.ir.í cni alia c você deve 
curtir lís familiares. 
AQU.ÁRIO O romance 
ganha novos estímulos. O 
período é bom pura 
surpreender a pessoa amada. 
Procure reprogramar seu 
orçamento, pois um dmheiro 
extra está a conunho. Confie 
UH sonc^^ica: Náo fique ae 
cobrando a perfeição Faça 
apenas o que está ao seu 
alcance
PEIXES • Você poderá se 
sentir inibida no amor. Por 
ISSO. vá com calma em 
qualquer siluaçào. É melhor 
não forçar a harni no trabalho, 
pois você pode arranjar atnto 
e se magoar. Dica: Se u sua 
auto-esuma c.sliver em baixa, 
capriche no visual e rudo se 
resolverá.

i

i

Ceuní̂ mÀoes
Por que se tinge o céu ao pôr

do sol?
Quando o sol se põe, os seus raios não 

descem diretamenie sobre nós, como quando 
está no zéniie, pois têm que atravessar, antes 
de chegar aos nossos olhos, camadas de ar 
muito mais espessas; ao mesmo modo que, 
se introduzirmos numa laranja um alfinete, em 
direção ao centro, não terá que atravessar uma 
tão grande espessura da sua casa. como se o 
enterrássemos em direção oblíqua.

A luz do sol poente tem que percorrer 
uma distância muito maior através da atmos
fera, e passar por regiões mais próximas da 
Terra e mais carregadas, portanto, de corpús
culos orgânicos, que vão absorvendo umas das 
suas partes c refletindo as outras. Estes cre
púsculos, em suspensão no ar, são de tama
nhos muito diversos e por isso observamos 
ores muito diferentes no pôr do sol. E este é 
ao mesmo tempo o motivo por que o pôr do 
sol é tanto mais formoso e mais rco em colo
rido quando mais carregado está o ar de subs
tâncias estranhas.

Quem sabe, sabe
Esportes

1. Que time foi fundatJo em novembro de 193S7 
( ) Santos 
f ) Connthlans 
( ) S áo  Paulo

2 .

3. Quem ganhou a copa do Méxlco(1986)7 
( ) Móxico 
( ) Argentina 
I ) França

Em q u e tim e P eió com eço u  a  )ogar q uan do am ador?  
) Noroeste
) Bauru Atlético Clube 
) Santos

4. Em qual cop a  h ou ve d e c isã o  d e  p ên a ltis n s  grande final? 
1 )1990  
1 )1994
( )1982

$. Quem, d a  s e le ç ã o  Italiana, perdeu um p énaiti, lev a n d o  a 
França para a eem íflnal da cop a  d e  1998?
( )Baggio 
( ) Oi Biaggro 
( ) Albertini

•  s

** <

'c a s o i iP a B d e

b o te i Restaurante
APARTAMENTOS COM TV E TELEFONE 

OUARTOS - ESTACIONAMENTO

1

6. Q ue tim e gan hou  o  cam p eon ato  braaheíro d e  1993?  
( ) Palmeiras 
< ) Codnthians 
I ) Grêmio

R. Dr. Antonio Tadesco, 16 -  T  andar 
(a 100 metros da RodovíãricO 

Fones: (14) 263>0749 -  263-3996

7. Em q u e an o  P elé s e  d esp ed iu  d o  fu tebol?  
( )1976  
í )1975  
í )1974

6. Q uanto foi o  placar d o  jo g o  Brasil x S u écia , na grande final da 
co p a d a 5 u êc la (1 9 S 8 )7  
( ) Brasil 6  x 1 Suécia  
( ) Brasil 5 x 2  Suécia  
1 ) Brasil 5 x 3  Suécia

Respostas na próxim a edição

H o r ó s c o p o
A m o r
S e x o

M is t ic is m o
A s t r o lo g ia

T e s te s

Revista

Guia Astral

JOÁOBID^

Todo d ia  J5 nas bancas

EDITORA ALTO
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Nor^tto Juíé Gúbãm 
Panbéns pelo ^eu ãxu- 

venáriü. DcMrjanxnlhe muitas 
teUcidMkk

S u j cepoui Roiileoe, 
filho Luün e funuUire»' 2S/I.

O gârotinbo Viní* 
ciut Auguito Cas$elh4$no 
completou mai  ̂um níver na 
quarU'ícini 12. ‘‘Que Deuâ o 
comerve sempre êsúm. espet- 
to, bnncâlhio c com muiu 
&aüdc'\ DÓi o amamos muito.

Papai, mamfte, 
Danilo. Manaaa. avót c liog. 
Fclu AoiveniAno!

Tânia Bfnga Ámorim
Fdu Aniva\á* 

ho é o que dMjamos a 
ti, que Dcftta segunda* 
feira 24, completari 34 
anos. Que a paz reine cm 
acu coraçAo e que Deus 
üuminc o teu caminho, e 
Que le áè muitos anos 
de vida

Sio os votos 
de seus filhos Rodolfo. 
Paulo Hennque, Gabnel 
e esposo Geraldo.

José Cartos
Parabéns pelo seu anjversáno. É o 

que deseja sua esposa Neusa. filhos Caruline 
Jean c Heveiwn Icrcs '24/1

Se ata*feira 2R. seri a vez da 
sünpaücíssima A/tgdu Anf4Zico Vo* 
104 de muita saúde e felicidades ea- 
tio  ftcodo registrados pelo esposo 
Dr. Angélico, filhos, amigos e familia
res.

1• >
%

. V
I'

ParabéDs ao casal EUsete 
DUgoU Paecola e José Henrique 
Paecola aue neste sábado comemora 
12 anos de casamento. O füho Caio 
Hcfinquc registn aqui nesta coluna 
os votos de muitas felicidades ao

O garoto GuiMerme CaUeron está com
pletando 11 amn. hoje. Ele recehe os parabéns de 
seus pais Aríete c Vivddo e da irmâ Natália Felicida
des'

G/enda
O importante náo é ser importante, mas é dar 

importárKia para pessoas importantes como você. ̂ l iz  
Anjversáno!

Seus amigos Evarnlro. Cleber. Patti. Gisela e 
Móruca- 19/1

. V %

Terça-feira 
25. o pequeno 
Tbiago Dosí át Oli
veira estará comple- 
lande 3 amnhos de 
vida. O simpático ga
roto recebe os votos 
de muita saúde e fe
licidades dos pais 
Gladcia e Carlos 
Roberto, dos avós 
Maria Céliae Cartos 
Antonio Oliveira. 
Luci e Wlademír 
Octávio Bosi(Bio)e 
dos primos André 
Luiz. Manocla. 
Marcela. Patrícia e 
Daniela.

Após 0 sucesso do Festival ‘Oriente*' e do merecido descanso, o Tabtúdo Flamenco já está 
em aiividaikscum muitos cursos prá vocé. Confira! Fone: 263-3322.

Na taça-feua 25, o 
estudante de jm alism o e 
cronista espoc&voda Foto* 
Popular. CrisSiaiui Gfiiradb 
esttfá coot{^eundD mais um 
fialalído. Ao aoivenahajue 
muita saúde, felicidades e 
sucesso na carreira, sio os 
votos da GENTE.

Hoje a gaú- 
oba Liliane Alves Pe
reira está completan
do IS aniobos. A lin
da moça recebe os 
cumprimentos da íDàe 
Alice, dos irmios Dito. 
Leandro. Evandro, 
Eliaoe, Lucianae to> 
briiÚKis. Parabéns!

Maria Apore^ 
cida Frmeo Maganha

. Anàréia Garcia «
I Que iodos os seus 1
í cam in ^  Mjj^rnágicM 
 ̂lodõi os seus sonnos sejam * 

I realizados. |
Feliz Afuversário. um 

t paruk abraço da sua amiga | 
I Micheli. dos pais e esposo i 
I Máino-25/l !

DESENTOPIMENTO EM GERAL E U M PEZA DE CAIXA D'ÁGUA

A SUA OPÇÃO RÁPIDA, PRÁTICA FONE: 263  1953 
E ECONÔMICA EM DESENTOPIMENTOS PLANTÃO: 9711580

P e ç a  u m  o r ç a m e n t o  s e m  c o m p r o m i s s o *

jar a você Mary. muitos 
anos de paz, amor, cora
gem. saúde e muito cari
nho c que Deus tenha 
sempre um lugar especi

al DO seu coração, pois só assim você se sen
tirá segura, para vencer lodoi os obstáculos, 
que por acaso surgirem.

Parabéns, feliz anívenárioMÍ Amamos
você.

Seu csposo'Marquinbos. filhas 
MarccUe c Mirelle e familiares - 22/1.

a7/i)
SuMí Chapani f2á/l)
Parabéns, que Deus as abençoe 

sempre. Seus amigos vizinhos.

Mânde

fo to  ou
mensogem
ate
terça-feira
ásIT h

H o jr, 22/1 .  T e rc z in t^  
Antunes Diegoli, Vera 
cia  FaUsca. H um berW  
D utra. Vera Lúcia de 
A lm eida Silva. V a lé f^  
Am ábíle NeMi. Rubem 
Fernando. Augusto Manoel 
dos Santos. Mario Ernesto 

_PaU>en, Mariana Amolí 
Oalben. Marta AparecíHã 
Fnneo Maganha. 
A m a o b i, 23/1 - M t r t f  
Likia Zillo Marun. Hélia 
Wagnet Prandin). l 
Moretto. Valdecir Plandelli.
Caril» Hcqp^  Micartri. 

'£d iajura Santos Ribeiro. 
Cacilda Vieira M a c h a ^  
Fonseca, Ziida Vietra Ma
chado Ferrari. Cabriela N 
Hercos.
Segunda, 24/1 - Z ulm oi 
PitxoU  Gispariüi. Vlr^líp 
Lourenço Marchis, F ab ^ ie  
André Castelhano. Lourís 
Ramos De Rosa. M aríi 
Cristina Micadei. Francisco 
H^sicy Malsuzaki, Pedro 
Carlos Venerando.
T erça , 25/1 ♦ Paulo 
Andreoli. Maria Á ngel# 
Bronzaio, Paulo José 
Cooegliao, Ver6nica Qua* 
drado. Éüde Andreozi Nefli, 
Katia Cristina dos Sacana^ 
Érica Oliveira Santoa, Ca- 
rolina Oliveira Santos. 
Q u arta . 24/1 - Maria de 
Fátim a Alves da Silva, 
Érico de Hypólito, Paulo 
Antonio Angélico. Sônia 
Lucia Torres. Pedro 
Rosa Lima.
Quiota, 27/1 - DuzoUnaS. 
CapeUan. Eurides Netio, 
José A ntonio P elisso lir 
Douglas Sanches Bando, 
Horácio Dias Batista, An* 
tenio Carlos de Oliveira 
Capucho, Walter Rodotphn 
Cusin, Graziele C risU n  
Foganholi. Femac id a L u i^  
M aganha, Ana F ab ío lt 
Domingues Maciel Dirceo, 
Roberto Moreira. José An- 
tonio da Silva. Viclor Costa 
Leda. Susana de Ci&ní|" 
Purgano Paecola.
Sexta« 2A/1 • Gino i  uli 
Mazetto. Carlos Augtalglt 
Serrais o, Francisco Vieira 
Junior, Renato. André 
Bonn. Luiz Séqpo M artq ^  
Angela Maria BoranellT

Cassola, Sueli Cbap 
Maria Viana de S o u z a  
uma Ap. P. Sampaio.

VESTIBUUU nuu CURSO SUPOUOR Dl UMINISTIRÇftU 
DE EMPRESAS COM HABIUTRÇOES EM ADMINISTIUÇlO CEIAl 
ISO0A6AS) E COMÉRCIO EXTERIOR ISOOAGASl:OU30OEJAOEIRO 
lOSCRIÇiO; 24 A 2R DE IRNEIRR - E XTEAÇAO: A FACOl

INFORMAÇÕES: 263-



v e í c u l o s
VKNDfc SE Saveiro, 

ano h5. tíasolina, rev/água.
Valoi R% 3.850,00. 

Tralar íonc 263-4522 - horú- 
rio comercial.

VENDE-SE Kiidet 
GL. ano 44/V5 Tralar fone 
263-2W2 com naudínei.

V E N D E - S E  
Caravan, ano 89, gasolina, 
cornpleia. Tralar Rua Cândi
do Alv im de Paula. 486 - Jd. 
Ubirama.

VENDE-SE Voyagc. 
ano 86. Grafite, a álcool, em 
perfeito estado. Valor RS 
4.500,00. Tralar fone 263- 
4307 com Marco.s.

Hospital N.S. 
da Piedade 

recebe verba
Eni cuiitnipartida 

4 picNi.ição de serviços 
mcJKv>> pelo Hospital 
Ní)snj Senhora da Pieda- 
vk', í; pterciiuradc Lençóis 
Paiilisia repussou nesla 
semana, umu verba de 
au silio d e  RS 12 0 mi) ao 
lüngi» dcsie ano. cm  12 
jsirc LiN ao pronto So- 
cono. p;ira c<»brir um dé
ficit mensal de RS 10 mil
ponVfC^

E sse  v a lo r 
corro >|H»ndc a projeção 
dodéfícit verificado no úl* 
linv> irimcstrc do ano pa.v 

'‘Cgundo levanta- 
meiiii» da provedona do 
Mospiial. Depois de ana- 
livir a Mtuos án. o prefcilo 
Josc l^ado de Lima auto
rizou a {iteração da verba 
no início de cada mes, até 
dc/em bro, garantindo a 
coiiüiuiidade do convênio 
para a prestação dos ser- 

de pronto atendi- 
n Kl\u K Nrm cunx) viabiliza 
a . internações e procedi- 
menli>^ m éd ico s  dc

beneficiários do Sistema 
Unico de Saúde.

O  prefeito frisou 
que. além dos RS 660 mil 
de.stinados ao Pronto So
corro, essa nova verba es
tará proporcionando us 
co n d içõ es  n ecessá ria s  
para que a população ca
rente oxttinuc dispondo do 
atendim ento hospitalar. 
"Estamos lotali^undo um 
investímenio de R$ 780 mil 
c a diretoria ficou satisfeita 
com essa vontade política 
do prefeito", comentou. 
"Só resta desejar que isso 
seja. mais um a ver. uma 
conduta importante para 
aquele que usa e  precisa 
do hospital e do Pronto 
Socorro".
A provedoria do hospital 

já havia comunicado a in
tenção dc revogar o con
vênio pelo Pronto Socor
ro c tam bém  am eaçava 
suspender o  atendimento 
pelo SUS. caso não rece
besse m ais recursos do 
munidpo.

Convite
4“ IG R E JA  DO EV A N JELH O  

Q U A D R A N G U LA R
CONNTDA ià tudos os fiéis a pâilicipartm dos Cullos em seu 
n«)\octiücrêi,(»: rua 
,Mdmc\hnik

)s os tiéis a pâJlicipartm dos Cullos em seu 
a Df. Gabncl dc Oliveira Rocha n® 565 -  Vila

CLLTOS

3js - - Súbadi>s * Domingos • 19.30 boa.s
4.1̂  Friras Tarde da Benção • 14.30 horas 
Seran benvindos.

Pastor Donizele.

Prvcv l'oder<t%a para 
Protsperídade 

0 1̂' í njtl-’r «Ui Mundo. Tú 
^ur i!r vcníc PeyüN c reveberás. 
ciht'<'r'i onIcm na%aUura.vcfT> Vc»* 
• .> Disin .1 ( tlnna. i n c l i n a i o u *  
\ \ ' l  .1 > hupiiM'.' crutura pan» 
Naiisfa/s^r ij..' ti . 1  >.'|n Ouve nu* 
fxivi prtxc I )h’ Pai Amadi\ e ía/i?j 
qik* p»T voN\,'i vtiniadc f*n oNcnha 
9 que lom»» pedi do)
0» t̂ipn* ae**fj as mifihâts

'• 'Uguihlf* a\ Suas n* 
qijL*.'.'v cm e '<*fcí sempie
graiopnf u.iN riquvV.i  ̂sempreaii* 
va. prev !<i - mmuivci' e  abun* 
danies cm mumIi.i vala c que isln 
%e;a teiu* poJcr nome úo 
Vo^soaJur^oHlho Jesas iRezai 
e>tii pfe4.t: pcU manl^ «-K- >ezes, 
juniamenic cnm o  Salmo 23 e  o  Poi 

M a r ^  publicar no lercei-
fu Omí; ohvcr.e .*» a*:ofUeceré
ou quarto dia

Hi )U mu) frtítamja btnu un^ftK
■ C ofT^tt3 RS f5XX>
\ Sify^tes RS W.OO 
' (hKJy/ndo fim pas intemâ)
; Rua Piedade, 76
, (Antigo lavacar Carani)

O ra ç a u  a  S a o la  R ila  
de  C áftü ia

R crar duranie 9  tliu^ com  uma >eU 
jcciha. u n  Paj No»«o c  I Ave Mana. 
• . ervdo á S â o u  R iia  de Cássia
I Santa das cm sas im possíveis i. 
Fa/er I pedido impo»slveJ. I de ne> 
crsMdade e l de negócio, no liltim o  
<iia de isa i 4 >eJa q u e im v  aU 0  fim  

O .M .L .

do valor Jtf u*u carro 
\cmprecisar tvnder o carro 
de 01 a meses

F inanc iam en tos n a n

Financeira Omni 
consulte as

R XV dc Novembro. 544 
Funes: 263.1U39 - 2(>4.42]J

VENDE-SE/TRO. 
CA-SE Caminhonete Diesel, 
ano 74 em perfeito estado, por 
carro dc menor valor. Tratar 
Rua Guaianazes. 387 - Jd. 
Monte Azul.

VENDE-SE Escon 
XR3 1.8. ano 89. álcool, vi- 
nho, com pleto. Valor R$ 
5.690.00 ou troca-se por Gol 
95 a 98. Tralar fone 268- 
1716.

VENDE-SE Golf 
GLX 2.0, ano 95. dourado, 
com pleto <-ar). Valor RS 
16.000.00. Tratar fone 263- 
4779.

VENDE-SE/TRO- 
CA-SEGol CL. ano 88. a ál
cool. por carro ou moto de 
menor valor. Tralar Rua Vis
conde de Mauá, 231 - Bela 
Vista ou fone 263-4256.

VENDE-SE Monza 
Classíc. ano 88. verde metá
lico. completo, a álcool, ótimo 
preço. Tratar na Borracharia 
doManielli.

VENDE-SE Marajó, 
ano 87. cinza metálico. 2 .̂ 
dono. em ótimo estado de con
servação. Tratar Rua Anto- 
nio Brandi. 131 - VilaPaccola 
ou fone 263-7467.

C A R R O S DSA- 
DOS- parcelas a partir de RS 
4 1.52 ao mês. NOVOS • par
celas a partir de R$ 83,03 ao 
mes. Confira! Fone 263- 
3198 (Lençóis PauUsta) e 234- 
9070( Bauru).

VENDE-SE Gol CL, 
ano 93/94. branco, único dono. 
em ótimo estado de conser
vação. Valor RS 6.000,(X). 
Tratar Av. 25 dc Janeiro. 610.

VENDE-SE Fusca, 
ano 74. 1300. branco. Valor 
RS 1.500.00. T ratar Rua 
Amadeu Amaral. 81 - Cecap 
II.

VENDE-SE Palio 
97/98. branco, 4 portas, em 
ótimo estado de conservação. 
Tralar fone 263-1557.

c m
COMPRA - VENDE 

*mOCA • nN A N O A

Usados e OKm
Fone/Fax:

264-3644/3287/3444 
Celular: 972*6418

Janej

VENDE-SE Kombi, 
ano 95, brunca, uma XL-R, 
ano 97. ou troco por carro de 
menor valor. Tratar fone 263- 
54-44 ou 263-3737 com Luiz 
Carlos.

VENDE-SE Brasflia. 
ano 77. bege, documentação 
em dia, em ótimo estado de 
conservação. Valor RS 
l . 100,00. Tralar Rua Profes
sor Antoaio Serralvo Sobri
nho. 55 - Núcleo ou fone 263- 
5842.

VENDE-SE Bclina. 
ano 84. azul. em ótimo estado 
de conservação. Tratar Rua 
Borba G ato. 343 - Jd. 
Ubirama ou fone 263-7295.

M OTOS
VENDE-SE CG 

125. ano 87. azul. Tratar fone 
9701-1352 com Pérsio.

VENDE-SE Titan, 
ano 98, verde, cm perfeito 
estado, único dono. Valor RS 
2.300.00. Tratar fone 263- 
4307 com Marcos.

VENDE-SE CG. ano 
81. branca. Valor RS 700.00. 
bom estado. Tratar Rua Ciro 
Fernandes. 658 - Cecap ou 
fone 263-5967 com Apareci
do.

VENDE-SE CG 
Titan, ano 98, azul, com 
10.000 km. único dono, em 
ótimo estado de conservação. 
Tralar fone 263-7423.

VENDE-SE Casa no 
Núcelo - Rua Professor 
Serralvo Sobrinho. 215. com
3 quartos, sala. cozinha, ba
nheiro e edícula nos fundos e 
uma casa no Júlio Ferrari com
4 quartos, sala. cozinha e ba
nheiro. Tratar r»  local ou fone 
264-3108.

IMÓVEIS
VENDE-SE Terreno 

no Jardim  A m érica. 
quitado.Valor RS 7.500.00, 
Tratar Imobiliária CardinoUi - 
Rua José do Patrocínio, 534- 
Fone 264-4243 - Creei J- 
9.186.

VENDE-SE/TRO- 
CA-SE por carro, uma casa 
no Jardim Monte Azul com 3 
quartos, sala. cozinha, banhei
ro. em fase de acabamento 
com terreno quitado, ótimo 
preço. Tratar Rua Américo 
Brandi. 262 ou fone 263- 
0938( recado).

icor
( s a íte )
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PAGAN MOTOS
TOVA UNtíA

f n h a d u € o

CONSÓRCIO NACIONAL HONDA
Hep/t^'n/unfe: Hua AV de Sovemhro, 250 • Fone: 264-ÍS44 Rua Pêdro Natállo LcfeflZatti, 112 - Fones; 2644345 / 972-7146

VENDE-SE Terreno 
no Jardim Itupuã. quitado. 
Valor RS 4.500.(X). Tralar Rua 
José do Patrocínio. 534 • Fone 
2 6 4 - 4 2 4 3 <  I m o b i l i á r i a  
Cardinalü)-Creei J-9.186.

VENDE-SE/TRO- 
CA-SE por carro. Terreno no 
Jd. Vülagc. Tratar fone 263- 
1763.

VENDE-SE/TRO- 
CA-SE por carro, uma casa 
na Rua Itália, 193 - Jd. das 
Nações, com 3 quartos, sala. 
cozinha, banheiro, garagem, 
área de sen  iço coberta, par
te financiada pela CEF. Tra
lar fone 264-4156.

VENDESECasa (nova) 
Rua José do Patrucínio, 239 - 
Vila Anioníeia 1, casa 
assobradada com 3 piso. 4 quar
tos com varanda, sola, copa, co
zinha com 3 bonhcinis, lavande
ria. garagem para 2 carros, ran
cho com churrasqueira -f banhei
ro e um quarto dc despejo, área 
construída 285m2, acabamento 
de primeinL Tralar fone 263-3666 
ou 991-4475.

VENDE-SE/TRO- 
CA-SE Casa na Rua Luis 
Ferreira, 38 - Pq. Rondon. 
toda de laje, 2 quartos com 
taco, sala. cozinha com piso 
frio, banheiro azulejado. la
vanderia e garagem. Valor RS 
20.000.00. Tratar no local.

VENDE-SE Casa na 
Rua Antonio Moretto. 319 - 
Pq. EUzabcth, com quatro 
cômodos por RS 5.000.00 
mais financiamento, ou troca- 
« f n r  COITO. Tratar fone 263- 
4086.

CENTER CAR
VEÍCULOS

COMPRA - VENDE 
TROCA - FINANCIA
Rm ForCMNo ZjtUk / 9 {£m í C* sH Fin JoAj 0/

VENDE-SE Terreno 
no Jardim Monte AzulíRua 
Guaianazo) com 25 parcelas 
paga.s ou troca-se por carro 
de igual ou menor valor. Tra
lar fone 264-3461.

VENDE-SE/TRO- 
CA-SE pi>r caiTo ou moto um 
terreno no Jd. M<mte Azul. 
Valor RS 2-30ü,(W + parcelas. 
Tralar fone 263-0938.

VENDE-SE Casa na 
Rua Antonio Morciio. 260 - 
Pq. Elizabeth com .3 dormitó
rios. sala, cozinha, copa com 
garagem para 2 veículos, com 
edícula 170m2 dc construção. 
Valor RS 40.000,00. Aceita- 
se troca por veículo, terreno, 
casa ou chácara de menor 
valw. Tralar fone 264-3737 ou 
264-3636.

VENDE-SE Casa 
cm Borehi nova. uxla mura
da. com 2 quartos, sala. copa, 
cozinha, banheiro, forrada, 
com pÍM>, área cobena e ga
ragem. Valor RS 1U.5(X).(X). 
Tralar fone 263-2850.

VENDE-SE Casa no 
Açai. Tratar Rua Caetes, 75 
-  Vila Cachoeirinha ou no 
Auto Posto Avenida com 
Marcos Lima.

ALUGA-SE Casa na 
Rua Rodrigues Alves. 267 - 
Vila Bacílli com 2 quartos, 
sala. cozinha c banheiro. Va
lor RS 180.00 e uma casa com 
I quarto, sala. cozinha e ba
nheiro. Valor RS I40,(X). Tra
lar fone 263-1914.

tno
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® S a é c a
Semi novos com garantia

VOLKSWAGEN 
GOL l .0 94/94/Bege/Gas 
GOL 1,0i 95/96/ Vermelho/gas 
GOL 1.0 MJ 97/98/Branco/gas 
GOL 1.0 Ml 16V 97/98/ Vinho/ga.s 
GOL 1.0 Mi 16v 97/98/Branco/gas 
GOL 1.0 Mi 98W/PraUi/ga.s 
GOL 1.0 Mi 4 P 98/99/vcrmelho/gas 
POINTER CL i 1.8 95/95/ Vinho/ga.s 
GOLF GL 1.8 i 95/95/ Preto/gas 
PARATI CL 1.8 Mi 96/97/ Branta/ga-s 
SANTANA CL 1.8 Mi 97/97/ Vinho/ga.s 
SAVEIRO CL 1.8 93/93/ Champagne/gas 
FIAT
TEMPRA 8v 94/94/Cinza/ga<;
GM
CORSA 1.0 95/95/Branco/gas 
S-1095/95/Vinho/gas 
S* 10 95/96/ Cínzo/gas 
BRASINCA 87/87/ Champagne/gu.s 
KADETT Gsi 94/94/ Bninco/ga.\
CONSIGNADOS 
GOL CL i 1.6 96/96/Verdc/ga.s 
BMW
318 1 94/95/Prata/gas 
MOTOS
RD 135 95/95/Azul/gas 
SUZUKI 250 98/98/ Vmho/gas

I a » . 2 5  d e  J a n e iro , 5 3 7  - F one  2 6 3 -1 5 5 5



Vende-se: Casal

3 Qmiriob. pi^ciiia,
u*ara^em p  ̂ u iiios 

c churrasqueira 1 ratar 
Kiw Josc Homlacit), 4%  

hone 2(>4 3407

ALUGA-SE Ca%a na 
Rua José do Patrocínio. 1274 
com 2 quaruis. 2 salas, cozi
nha, área e garagem. Valor 
RS 250.ÜO. Tralar fone 263- 
1782< residênciaI e 263- 
] 884(comercial) com Nino.

VENDE-SE Sobrado 
na Vila Cruzeiro, fmo acaba
mento. quitado. Valor RS 
26.000.00. Tratar Imobiliária 
Cardinoilí - Rua José do Pa- 
tiuctnio. 534 - Fone 264-4243 
•Crevi J-9.186

URGENTEí motivo 
de mudançaI • VENDE-SE 
Sobrado com 17Üm2 na Vila 
Antoniela li com 3 quartos. 2 
banheiros, sala. copa. cozinha 
azulejada c área de serviço 
fechada c uma loja de con
fecções. Tratar Av. 23 de Ja- 
ncía\ 722.

VENDE-SE Cháca
ra no São Judas Tadeu com 
>000in2 com casa, õumo pre- 
o. T ratar Imobiliária 

^'a^dmalli. 534 - Fone 264- 
-243 -C rtc iJ-9  186.

DIVERSOS
VENDE-SE Título 

do C lube Esportivo 
Marimbondo. ALUGA-SE: 
Casa Rua Américo 
Giovanetü. 159. apartamento 
Av. Brasil. 772(em frente ao 
Tonicáü). sala comercial Av. 
Brasil. 778 e salão comercial 
Av. Brasil. 782. Tralar fone 
264-3280 - horário comerci
al.

VENDE-SE Título 
do Clube Esportivo 
Marimbondo. Tratar Av. Bra
sil. 522 ou fone 263-7148.

VENDE-SE/TRO- 
CA-SE por telefone, um car- 
nnho de lanches com ponto, 
faço qualquer negócio. Tra
tar Rua David Baptístella, 82 
- Jd. Primavera.

VENDE-SE Telefo
ne. Tralar fone 263-1526.

: i ü l

VENDE-SE Linha 
Telefônica, instalação imedi
ata. Tratar fone 991-3666.

VENDE-SE Ponto 
Comercial montado com uma 
casa de 3 cômodos ou troca- 
se por carro ou terreno * di
nheiro. Tratar fone 9702-3929 
ou Av. Cruzeiro do Sul. 300 - 
Vila C ruzeiro(Padaria do 
Milani).

S e r r a / l e n b C n f a o
fa6rí<ô ># e n hrwm ée 
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263-6741
Rua Minas (ieraiy HO 

L CruZidro • 263.’49H2(ri:\.̂

IMOBILIÁRIA CONFIANÇA
4 ÍS6?W

ÍV  FaKianio Jose Rati^u. O svaldo Oliveira Lima e  Rom eu Sanctis

COMFRA E VENDA DE:
CASAS, AFAirTAMENTOS, TER R EN O S. S tT IO S, 

CHAGARAS E FAZENDAS

TRABALHAMOS SOM ENTE COM COM PRA E 
OA DE IM Ó VEIS  PARA M ELHO R ATENDÊ-LA

TEMOS A VENDA:
C.VSAS D I\ ERS AS: A partir de RS 55.000,00 (próximo 
a Malnz) - Demais regiões a partir de RS 16.000.00. 
.\PAR1 AMKNTOS: Bela, Alpha. Vitória Régia.San 
Remo, Jacarandá. Flamboyant. Alpha. Ipê. Paíneiras. etc.. 
Guarujá. Ilha Compnda. etc.
TERRENOS: Centiv e nos bairros divcr%a.s opções. 
SÍTIOS: 1.2.4 c 6 alqueires. Outros maiores a escolher. 
CH A CA R\S c FAZENDAS: Diversas a escolher.

LENÇÓIS PAI LISTA: 
FONE: 014-264-397S  

Av. 25 de Janeiro, 606 
• C entro -

SAO MANUEL: 
FONE: 0 1 4 -8 4 1 2 0 8 7  
Rua Epiládo Pesaioa, 7S8 

• Centro-

SAO
BENEDITO\ > v

CREC ^-15490
LOCAÇÃO E VENDA DE IM ÓVEIS

TEMOS LOTES NO JARDIM PRÍNCUj
Sitíos • Terrenos - Casas - Chácaras 

Apartamentos e Telefones
 ̂ _ Ja%e Caria% de AnarN •

Â  2d uc Janeiro. 3 lo -F o n e  264-3393

IMOBILÁRIA CERTA
Corretor dc Imóveis: Luiz Carlos Conti

CRÍO 46 069

- Venda e Locação de Im óveis -
Casas ' S iiio s * Fazeodu * Cbacaras

TELEFO N ES R E S ID E N C IA IS  E C O M E R C IA IS  

Rua 7 dc Setembro, 1248 - Fone 263 0755

C O M P R A - S E  
M i c r o c o m p u t a d o r e s  
usadost Pentium 200 acima) e 
Im prcshora Epson LX- 
3(N^matricial). Tratar fone 
264-3366 com Ricardo.

Quer vender seu 
micro? Fale conosco. Fone 
263-2585,

VENDE-SE micro 
486 Compaq, completo com 
20Mb ram. Impressora HP 
692 em ótimo estado. Fone 
263-2585.

V E N D E - S E  
21ipDríve 250 Mb. na caixa. 
Placa de vídeo 3D Creative 
‘3anshee** 16 Mb, ótima 
para jogos. Fone 263-2585.

VENDE-SE Botijão 
dc gás. geladeira Cônsul, ar
mário para cozinhai novo), 
cama casal, cômoda, mesa 
para tv simples, tapete 2x3. 
quadrado para nenê. estante 
1 corpo, guarda-roupa 3 e 2 
portas, mesa de centro, má
quina de som ar O livetti, 
moisés para nenê com saco
la. mesa de mármore com 6 
cadeiras. T ratar Rua 
Tiradentes. 557 ou fone 263- 
1379.

V E N D E - S E  
dobradeira de aço. tamanho 
grande, cm ótimo estado de 
conservação. T ratar Rua 
Papa Paulo VI. 62 ou fone 
263-1557.

VENDE-SE Salào 
comercial em AreiópoUs com 
I40m2 de área construída na 
Rua Balduino Antonio Portes. 
93 - C entro. Tratar fune 
Oxx 14-846I I 74 coro Luiz 
Bonfim.

VENDE-SE G ela
deira Prosdócícnoisem i- 
nova), 3CK) litros, marrom 
saveiro. Valor R$ 260,00. ga- 
ninüâ dc 4 meses. Tratar Rua 
Primo Casali. 61 - Núcleo.

VENDE-SE Portão 
basculante completo com 230 
de altura por 3.10 de largura. 
Valor RS 120.00. uma tone de 
antena de 9mts. Valor RS 
40,00 c uma caixa de 
vasilhames. Valor RS 10.00 
cada.Tratar Rua Francisco 
Marins, 207 • Fone 263-5254 
• Cecap.

Sua geladeira deu 
defeito * ELETROMAQ faz 
consertos, pinturas e refor
mas de geladeira, máquinas 
de costura e taoquínbos. É só 
ligar 264-4476. Vendemos ge
ladeiras. Rua Ccl. Joaquim 
Anselmo Martins. 408.

Vende-se Lotes 
p a r c e l a d o s r T r a t a r :  
263.1039

VENDE-SE Equipa
m entos para salão de 
beleza(maca, lavatório, etc.). 
Tralar fone 263-3250.

^ilh^
ESTAMPARIA
CAMIACTA&. VONCS C AOCSIVOt

Rua FAtr»eiAio, 1.660

Rocha  &  C 'ontenle .\dm . de Bcn» S/C  L tdu  
R u a  P a d rr  .Anchieia, 200  - Feme/Fax: 263-24m

ALUGA Rcsòèndas:
VUa Repke. Rua Rodrigues Alves. Rua Pernambuco. Rua Pedro 
Nalãlio LoreruefU. Rua Caetésl Cacboeinnha). Av. Cruzein> do Sul. 
Adnano da Gama Kury(Cecap), Av. BrasülCentro). Guimarães 
Rosai Cecap). Cel. Virgílio Rocha. An. Nove de Julho. Rua João 
CapoaniC Núcleo). ViscOTde de MauáíBcU Vista)
Apartamento
Jacarandá
Pontos Coinerdab
Rua XV Edifício Luiz Paccola. Rua Antonio da Silva. Dr. Antoruo 
Tedesco
STINDE: Terreno no iú. Itamaraiy. Casa Rua Paraná. Casa Rua 
Padre Anchietae Aprt. Edifício Pamcira.s

TOLEDO IMÓVEIS
CKECl 0I419S-6

QUEM CONHECE. CONFIA!
Aluga-se
Centro:- 4 cômodos R$230,00 -0 2  cômodos RS 150.00
- i 2 cômodos R$800.00 c/ 4 suítes - 04 cômodos R$350,00
- 05 cômodos R$200.00 - 03 cômodos R$ 130.00 • 03 cômo
dos R$220.00 - 04 cômodos RS225.00 - 05 cômodos 
R$300.00 - 02 comodos R$ 100.00- i 2 cômodos RSl .200.00
- 04 cômodos R$220.00 - 02 cômodos RS 120,00 - 03 cômo
dos RS 140.00 - 05 cômodos R$270.00.

04 cômodos R$200.00.
04 cômodos R$200,00 • 

03 cômodos d  edicula RS220.00 - 06 cômodos R$200.00 -
03 cômodos RS 120.00 - 04 cômodos RS230.00 04 comodos 
R$ 150.00 - 03 comodos R$ 150.00 - 04 cômodos RS 170.00 -
04 cômodos R$230,00 04 cômodos R$ 180,00 - 02 c^nodos 
R$100.00-03cômodos R$160,00.
Jd . Principe:- 04 cômodos R$220.00.
Jd. América- 04 cômodos RS25Ü.00.

r 0 3  cômodos R$110.00.
04 cômodos RS230.00.

Iz Edif. Alpha d  armários R$350.00 - Edif. 
Viióna Régia R$250.00 - Edif. San Remo R$330.00 - 
Edif, Jacarandá R$250,00 - Edif. Caiabí RS200.00.

Linhas Telefônicas para aluguel e venda

Vende-se
Casas em vários locais e coro diversos preços 
Apartamentos • Chacaras - Terrenos com financiamentos.

Av. 25 de Janeiro, n° 364 • centro 
Fone/Fax (14) 263-0187

ESCRITÓRIO LENÇÓIS 
ADMITE:

AUXILIAR CONTABILI 
D ADE Os in te ressad o s  
deverão se apresentar ma 
segunda-feira, 24, munidos 
de docum ento e foto 3x4, 
à Avenida Brasil, 782.

I» n A  FÁCIL 
A HERBALlfi: pode 

ajudar vocé u perder pcM>. com 
uma dieta balanceada! Perca até 
9 kg em 30dias! Para maiores m* 
fennações Ligue (14) 263-6052.

k d it õ 7 ê s s5 ü 3
Omni Consulte as taxas 
R XV dc Noi cinbro 544 

Fones: 263.1039 - 264.4213

M OÇA
Com escolaridade mínima do 
2*. grau completo. Imprescin
dível boa experiência em 
computação. Capacidade de 
conceniniçâo e censo de or
ganização para cuidar de ar
quivos. agendar, atender e re
alizar ligações telefônicas, 
anotar e transmitu recados. 
Os curriculuns deverão ser 
entregues na Rua Dr. Anto- 
mo Tedesco. 435 - salas 3/4.

VENDE-SE exce
lente bar na Av. 25 dc Janei
ro. 434<ao lado da Cybelar). 
Tratar no local com Waller.

RENDA EXTRA 
DINHEIRO

Possibilidade de grandes gan
hos com distribuição de pro
dutos dc nutrição/saúde. Em
presa bem conceituada ofe
recerá a você treinamento e 
apoio. Não é exigida experi
ência. Entre em  contato  
0xxl4-263-3150.

REND A EXTRA
DIMILIRO • PiMbilid«k (k pm  
d o  gsnbiA Ciicn di^tnbmçio de pro 
dutov de numção/iaude Lmpre^ 
heiD cooceitbodii o lércca i x vocé 
msAâmenuiexpcBu kbdeoáífépro- 
Mam. Nãoéeiipdacxpaiéscut Li>- 
tre cm coftUüo (14) 263-3150

Revenda de Liogerie no 
atacado:

Toda linha da marca Raisva 
por um bom preço e ótimo 
prazo dc pagamento. Comun- 
los básico a partir de RS 7.60. 
toda linha noite incluindo alça 
de silicone. Solicite um rqsre- 
sentante ou vá ao j>anii*so da 
lingerie. Rua Rui Barbosa. 
139 • Centro • Jaú Fone 
0xxl4-6215087.

m  DtSK
V J  MENSAGFNS: 

ORECADÜ DO 
CORAÇÃO FONE: 263-3269.

Mensagens fonadas Mensa
gens escritas e mensagens 
Gravadas embalagem para 
presente. Vocé faz a mensa
gem e escolhe o fundo musi
cai c nós transmitimos para 
vocé-

,0 S  MELHORES NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS COM . 
I ATENDIMENTO PERSONALIZADO ATÉ A !
■ RNAU2AÇÃ0 *

IM Ó V E IS  À VENDA:

TERRENOS

RONDON / ITAMARAn (Omi Zillo» / JARDIM AMÉ
RICA / MORUMBI / UBIRAMA I E II / CAJU / CEN
TRO / CAPOANI / CRUZEIRO / VILLAGE / 
ANTONIETA I E II / LAGO DA PRATA / 
CACHOERINHA /  BACCILI / ALVORADA / PRÍNCI
PE / HUMAITÁ / GRAN VILLE / VILA SÃO JOÃO/ 
ITAPUÃ

RESIDÊNCIAS
RONPOM : V áh u  opções inclusive d  coménno.
BELA VISTA: 01 res. c/ financiamento 
M^.LAC.E: 1 casa em fa.se fmal dc construção 
NLCLEO: R$ 30.000: 01 casa d  3 quartos 
CRUZEIRO: Várias opções
JARDIM AMÉRICA: 01 edicula d  ótimo acabamento. 
JARDIM  ITAMARATX: 0] res. excelente R: Tamoíos. 

01 edicula R; Anapuruv 
01 casa financiada em 02 terrenos 

PARQUE ELISA BETE: 01 casa .semi-nova d  3 quartos 
( 1 suite), sala, copa-cozinha, banheiro -  RS 33.000 
LAGO DA P I^ T A : 01 casSa ótima. Financiada 
NOVA LENÇÚIS: ótima casa c: 3 quartos ( 1 suite ) c 
demais depcndcncias. acabamento de primeira. 
UBIRAMA: 01 casa c/ 120 ms2 -  RS 45.000 
VILA CpN TEN TE: RS 20300 : 01 casa 
VILA SAO JOAQ: Vánas opções 
STA. CECÍLIA: RS 40.000 : 02 casas cm \ icrrcno.
- 01 casa as.sobradada d  I suite * 3 quartos e garagem p/ 
vários carros - ótimo preço.
NAÇÕES / CAJU / VILA PACCOLA /  CECAP / 
ANTONIETA I e II / VILA CAPOANI / JARDIM PRÍN
CIPE /  CENTRO

SÍTIOS /  CHÁCAR.\S /  FAZENDAS 
TELEFONES /  APARTAMENTOS. 

Plantão de vendas: fone: 263 .1104

f  DICA S DA SEMANA
I RS 50.000: 01 casa na Vila Crozeíro d  piscina. Aceita ■ 

p/ casa menor. y

*UM A Q UESTÃO  DE CREDiBiLIO ADE^ 
FO NES: 263*1039 E 263-1337 

• SEDE PRÓPRIA •
RUA XV DE NOVEMBRO. 544 • (em frente eo Banco Uercentil) 

Home page: www.lpnet.com.br/dicas 
eHTtaíl; dicasOlpneLcom.br

http://www.lpnet.com.br/dicas
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MACATUBA

Gelo fírma sua posição política
Vereador por 

duui gestões, prefei
to em  duas ocasiões.
73 a  77 e 89 a 92.
C hefe de Gabinete 
d o  C E P A N  (SP) ,  
c o o r d e n a d o r  de 
campanhas políticas, 
colaborador em  ou
tras administravões. 
o  po l í t i co  maca-  
t u b e n s e  Â n g e lo  
M artins Lista, o co
nhecido G ELO  re
solveu se pronunciar 
politicamente, tendo 
em  vista as muitas 
especulações envol
vendo seu nome na 
política da cidade de 
M;icatuba.

N o ssa  r e 
portagem  visitou o 
ex-prefeito em sua 
residência, mantendo 
longa conversação 
não somente entocando à 
política em  si. mas também 
com relação às reais neces
sidades do município nos 
dias de hoje.

GELO foi taxativo: 
"N ão disputarei as eleições 
deste ano 2000 para a Pre- 
feituraMunicipal! Depois de 
tantos anos militando direta- 
mente na política, achei por 
bem abnr espaço a outras 
pessoas, inclusive também 
por influência de meus fami
liares. mas não me afastarei 
da po lítica  propriam ente 
dita", falou.

Para prefeito meu 
nom e não  será  lançado.

O CIAC. ex CAIC, to l um daa grandea

Eventualmenle poderei con
correr a uma vaga na Câma
ra Legislativa.

Gelo rc le n to  alguns 
atos seus quando na frente 
da prefeitura de Macatuba; 
trouxe a prim eira Indústria 
urbana para o  município, a 
Lorde, que na época abriu 
vaga para cerca de 450 fun
cionários. C riou o  "Polo 
C«afTÚsta". com a instalação 
de quatro indústrias de gran
de porte no ramo. resultado 
de uma luta onde a sua visão 
política pode aluar totalmente 
em  benefício da cidade.

Outra grande vitória 
da sua sen.sibilidade políüca. 
foi a vinda do antigo CIAC.

conquistas do ex-pretelto Galo am Macatuba, na lo to o ginaalo

do Centro de Lazer do Tra
balhador.

hoje CAIC. que praticamen- 
te não caberia nas dimensões 
de M acatuba. M as G elo 
venceu todas as barreiras e. 
em tempo recorde, inclusive 
deixando cidades de maior 
porte para trás. implantou 
mais esse grande benefício 
em seu município.

Obras com o cerca 
de 1600 ca.sas populares, 
asfaltam ento de vicinais. 
M acatuba-Usina São José; 
M acatuba-Pouso A legre; 
Usina São José-divisa com 
LeçóisPaulista, acesso ã ro
dovia Mal. Rondon. Outros 
conquistas que faz questão 
de mencionar foram a Far
m ácia do Povo e a criação

GELO INDICA 
OSNI RIBEIRO  

CANDIDATO DO PTB
Gelo, atual presidente 

do PTB em  Macatuba, nos 
informa que depois de anali
sar friamente c com  o pen
samento voltado ao futuro de 
M acatuba. todos os possí
veis candidatos ã prefeitura, 
resolveu optar pelo nome de 
OSNI  R I B E I R O  pessoa 
que. no seu entender, reúne 
todas as qualidades para re
alizar um gnmde trabalho em 
prol de Macatuba.

Os n i  c h e g o u  a 
M acatuba há cerca de 20

da asportaa qua integra o conjunto

anos, rudicando-se no mu
nicípio c a ele se integrando.
E uma das pessoas mais li
gadas às entidades sociais, 
para us quais há quinze anos 
dá sua inteira e real colabo
ração. Hoje é sócio propri
etário da empresa de produ
tos químicos DRION. loca
lizada à margem da nxiovia 
Osni Mutheus, dentro do 
município.

"A política me ensi
nou que um dos grandes 
trunfos para um bom candi
dato ao Executivo, é ter ele 
primeiramente uma posição 
financeira c familiar equili
brada. para poder dedicar- 
se inteiraraente, 100%. à

administração pública. 
E Osni está perfeiia- 
men t e  e nqu a d rad o  
nesse perfil, podendo 
oferecer segurança ã 
(rente da admini.stração 
municipuL"
'Trata-se de uma pes
soa com  boa visão ad
ministrativa. um exem
plo é a sua passagem 
pela  presidência do 
nosso Clube Social, 
Esportivo e Cultural, 
dando na ocasião um 
verdadeiro  show de 
administração."

"Outro fato re
levante foi o entusias
mo de Osni ao ver seu 
n o m e  c i t ad o  pa ra  
candidatar-se à prefei
tura e u vontade de
monstrada de realmen
te realizar uma grande 
a d m i n i s t r a ç ã o  em 
Macatuba."

GELO concluindo 
sua entrevista disse que pre
tende estar ao lado do can
d ida to  do  candida to  do 
PTB, Osni Ribeiro, que de
verá ser hom ologado nu 
Convenção, dando toda a 
sua colaboração, principal- 
mente oferecendo seu gran
de conhecimento nos meios 
políticos do Estado, "para 
que haja profundas modifi
cações na administração, re
cuperando o terreno perdi
do. trabalhando pelo empre
go, saúde e educação e vol
tando a incrementar os es
portes. atividades essas que 
sempre fizeram parte de mi
nha dinâmica dentro da po
lítica do município."

AGUDOS

Polícia apreende caça-níqueis em Domélia

Máquinas de caçe-niqueis apreendidas em Agudos peto deiegado 
Dr. Eron Verfssimo Gimenes na to to  em destaque

TEATRO EM BAURU

Inauguração prevista para abril

A Polícia Civil de 
Agudos apreendeu no dia 
18. duas máquinas de caça- 
n í q u e i s  no  d i s t r i t o  de 
Domélia, no município de 
A gudos, cuja exploração 
comercial é p ro ib iii por lei.

O delegado assisten
te e Diretor da Ciretran, em 
Agudos, Dr. Eron Verissimo 
Gimenes, com u sua equipe 
de investigadores suspeitam 
de que com as constantes fis
calizações em  cidades mai
ores, esteja ocorrendo uma 
migração de máquinas paru 
cidades pequenas. O  dele
gado acredita que esta é uma 
forma de seus proprietários 
pensarem que estão agindo 
in^xinimente.

As máquinas foram 
recolhidas na manhã de ter
ça-feira, dia 18, após a de
núncia feita por populares. 
Elas se encontravam no bar

São Benedito, localizado na 
rua Marechal Deodoro e seu 
p r o p r i e t á r i o  Ben ed i to  
Nicolau. disse não ter conhe
cimento da proibição e ain
da disse aos policiais que 
não sabe quase nada sobre 
a pessoa que deixou as má
quinas em seu estabelecimen
to, apenas sabe que o indi
víduo reside em Bauru.

As máquinas ,  se
gundo o  proprietário do bar. 
teriam sido deixadas lá há 
cerca de 20 dias para o  es
tabelecimento fazer a sua 
exploração comercial medi
ante uma comissão.

O delegado Dr. Eron 
Veríssimo Gimenes expbccHJ 
que a exploração desse tipo 
de jogo  é uma violação ao 
artigo 50 da Lei de Contra
venções Penais que trata so
bre jogos de azar. O  propri
etário do bar onde os equi

pamentos estav am instalados 
deverá responder por esta 
contravenção.

A providência que 
será tomada, segundo Dr. 
Eron, é encam inhar as m á
quinas para exame pericial 
no Instituto dc CriminaÜstica 
para que seja comprovada 
ou não o grau dc possibili
dades de perdas e ganho. 
S e g u n d o  G i m e n e s .  as 
máqunas funcionam desde 
que o jogador coloque ne
las. moedas de RS 0.25 po
dendo lucrar ou não com 
uma única jogada RS 25,(X).

Outra providência a 
ser tom ada pela polícia da
quela cidade, é com relação 
a inteasificação das investi
gações para .se tentar chegar 
ao verdadeiro dono das má
quinas que, segundo suspei
tas da polícia pode Ter sido 
deixada em outros estabele
cimentos.

O prefeito de Bauru 
aderiu firmemente à causa 
defendida por artistas e ad
m iradores da arte teatral, 
gaiandndo a continuidade de 
cons t rução  do tea tro  de 
Bauru e até antecipando a 
data da sua inauguração, 
prevista anteriormente para 
agôsto deste ano. para o  dia 
22 de abril, quando estará 
sendo com em orado os 500 
anos do descobrim ento do 
Brasil.

Sua capacidade será

de 508 lugares, com acomo
dações para deficientes físi
cos de acordo com  o que 
prescreve a lei.

O  c u s t o  total  da 
obra alcançará a casa dos 
870 mil reais, sendo que a 
Secretaria de Cultura d ^ u c -  
la cidade aguarda liberação 
de verba a fundo perdido já  
soUcitada. com previsão para 
o  mês de abril.

O t e a t r ó l o g o  
bauruense Mario Rasi deve
rá ser convidado a apresen

tar uma dc sua.s peças quan
do da inauguração e dando 
o  seu prestígio nacional a 
e sse  evento ,  co m  peças 
com o  "O  Cr ime  do  Dr. 
Alvarenga" e a famosa "Pé
rola".

Será uma inaugura
ção de grande repercussão 
regional e até estadual, e uma 
ótima oportunidade de os 
admiradores dessa arte po
derem  curtir variados pro
gramas que aquela casa com 
certeza irá proporcionar.

mmiicm
< le/

30 Anos de Tradição
fw  iOffíòfe/ Em Matatuba:
Ã¥» Ubirama, 408 > Cénfro - 1394 ttua Virgílio Eoei, 234
Rua Ufix EorroirOflóO • Roodoti - 264^145 268,1096
Ã¥. 4a$ Araroi, 349- iiL  áat Rofôos • 263J331
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Uma caixa de fósforo e

uma morena já é motivo para o
4

samba. E não tem bambam prá 
quem é bamba. Couro de gato, 
pandeiro, surdo, cuíca e violão. 
Cavaco e roda de bamba, 
caipirinha e pat|;yynhas e 
mauricinhos e na ponta do
^ é ,  é  , é  s ^ b a .

0  Fim-de-Século está
irmador.AllàSt até

I-

Ritmo mais brasileiro não tem. Já cantaram que o samba tem poder tran 
^s estrangeiros perdem o rebolado e acham bem bolado.

Na cadência do samba , há o de roda, o exaltação, o enredo, o fundo de quintal etc. Tem 
samba estranho, do sertanejo, rock e axé, qual é? Tenytecno, Samba pra Burro, do Otto. Mas 
antes de tudo, tem Ataulfo *̂ e o meu nome ninguém v j  jogar na lama"Alves, Clementina^ Bete

f arvalho. Boia Branca, Paulinho da Viola, Martiqhoá|nVila, Zeca Pagodinho, Bezerra etc. Tem 
amba que dá samba e prá quem não sabe samba n d o há como neguinho ( e branquinho) negar, 
porque quem não gosta de sambai bom sujeito não

E se você é bom sujeito e se sujeita a coisas boas, não pode perder hoje , no clube Esportivo 
Marimbondo o grupo Sereno, a partir das 23h30.

0  Sereno foi criado há 8 anos e mantém a mesma formação: Julinho, cavaco e voz; Cristiano, 
íolão e voz; Nei, tan-tan e voz; Viola, back vocal; Márcio, surdo; Fábio, baixo; Casca, 

percussão; Gustavo, teclados; Tavão, batería e Gano, pandeiro e percussão. O grupo 
ainda conta com três bailarínhas e uma equipe técnica de cinco pessoas para o som 
e luz.

Segundo seus empresários. Beto Cruzeiro e Marquínhos Garcia, que já foram 
jsroprietáríos do Querequexé, Hurricane, Hobby Show e Jack Tequíla e Já realizaram 

ventos com Ultraje à Rigor, Ira, Saigon, Renato Teixeiraj^Nico Rezende e a Banda 
topia ( os Mamonas Assassinas) e outros, o grupo Ser^lV> anda ganhando os 
leos da região, do sul de Minas Gerais e e ^ o s tç te s  ascopacuarías como a Expo 

Bauru, ExpoFest de Votuporanga, Expo Uns , ^cfllbiii Exp’ovelha etc.
Atualmente os empresários estão entranto emipontato com algumas 

ravadoras para ver a disponibilidade de tttátríbuiçã^iqin nível nacional do primeiro 
cd do grupo Sereno, ‘̂ Menir^ Feiticeira”oom algutp^ músicas sendo executadas 
nas rádios AM e FM da

O grupo Sereno eStá sossegado no sam b a.iB n  jogar confetes, o grupo promete:

apenas começando
Pag 3

Carta

Pág 2
í t :  ?

a pa

g c a b a n d o  e m  c a riM )N |i<
1dbúsícos ebniam; *chega de bobaira, chega e vem prá cá'

Rapenique:
Sereno
23h30 no C.E.M. 

aRSIOJK)
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P coordenador chu 
diagramação e 

tratamcnio de Lmagois: 
luizpt^ro

desenhos e gelomatic: 
décio de souza

para Crístiano Fonseca

A qualidade do ar...

( í f"

...esta no ar

HELAO
OSWALD!

Helá, helaô Oswald de Andrade. 
Helaô. Wall Street 

Helaô Walt Whilman.
Do alto deste apartamento 
nesta Paulicéia Desvairada 

descerro a cortina do passado 
deste Brasil desgovernado 

deste barco emborcado 
que bateu na praia com desterrados.

Helaô. destino!
Helaô oswald nos salve 

deste São Paulo - Brasil.
Nos salve dos governantes 
destas terras de desterrados 

onde Cabral foi acabar 
com seus cabras da peste.

Salve-nos das saúvas 
e dos latifundiários.
Tua antropofagia 
virou do avesso.

Devoramos os índios ianomamis. 
Garimpamos terras inocentes. 

Contrabandeamos bebês.
Helaô Oswald!

Salve-nos do Brasil.
Deste Brasil lindo e bugreiro 
deste imenso navio negreiro.
Gigante indigente e festeiro 

que levanta a saia das mulatas 
e grita: carnaval!

Orai por nós, ó Oswald.
Que os cupins não devorem as igrejas 

onde o índio virou cristão 
depois devorou o padre 

e morreu envenenado com cauim.
Helá, e lá vamos nós 

de volta à Europa caçar índio 
procurar ouro 

esmeraldas, emprego.
E lá vamos nós Oswald. Pedir dinheiro em

prestado
Presse Brasil afora.

Retomar o desenvolvimento 
Halaôswaldeandrade.
Tupi. tupiniquim sem 

um níquel sequer.
Pedir pra tio Sam nos ajudar.

Eis lá o bom burguês 
na avenida Paulista 

mendigando o vil metal.
Eis lá a última safra de café.

O último casarão de algum Barão.
Helá Oswald, salve-nos 

deste Brasil varonil 
desta São Paulo Pau Brasil 

que nos devora cuspindo o osso. 
Salve-nos Oswald 

da falência, da inadimplência 
é dá falta de amigos.

Pois foi tua esta terra que piso 
no segundo piso, neste apartamento 

de volta ao Brasil-futuro 
que nos projeta a mente amém.

Juarez José

Mãos feias e bonitas
H á m u l h e r e s  de 

mãos feius , por menores 
que sejum os seus irubulhos 
domésticos.

Outras, entretanto, 
possuem  dedos longos e 
delicados, com  a palma da 
mão finu e macia, que dão 
a impressão de umu dama 
que vive na frente do espe
lho.

A maiixia das mulhe
res, além do cuidado com 
as mãos. freqücntam cons- 
Laniementc sua manicure. 
ainda que esfreguem todos 
os dias Janelas e caldeirões.

Eu o b s e r v a n d o  
mãos. achoqueam ulherde 
m ãos feias é orgulhosa, 
convencida, com  etem u 
pretensão dc ser admirada. 
Que mc desculpem as mu
lheres de mãos feias, pela 
franqueza, em dizer.

As pessoas de mãos 
bonitas, todavia são sim
ples. modestas, não se dan
do muito pelo que lhe vai ao 
redor.

As mãos nos aj udam 
no fular e conversar, pois

lém pessoas que não sabem 
falar, se não gesticulam in
cessantemente: falam com 
as mãos, como dizem.

As mãos masculinas 
também chaman i a atenção 
e não precisam  de muito 
para isso; bem aparadas, 
limpas, suo notadas princi
palmente pelas mulheres. 
Unha com pnda, não com 
bina com o  sexo masculino, 
dando sinal de descuido.

Será que u diferença 
entre mãos feia.s e bonitas, 
unhas bem cuidadas, é a na
tureza do espírito que pro
cura contrabalançar a natu
reza física? Quem saberá 
explicar'.’

Lisser é  o pseudônimo do 
sr. A le x a n d re  C hillo , 
quando escrevia na colu
na  "Sociais"doO EC O .

Desconfiança
Venho manifestando 

já  por vezes minha opinião 
de que cada povo e até 
cada indivíduo, em  vez de 
so n h a r  c o m  falsas  
' 'responsat^dades''publicas, 
devia refletir a fundo sobre 
a pane de culpa que lhe 
cabe da guerra e de outras 
misérias humanas, que por 
sua atuação, por sua omis
são ou por seus maus cos
tumes; este seria provavel
mente o  único meio dc se 
evitar a próxima guerra. E 
por isso. não me perdoem, 
pois se julgam  todos, sem 
dúvida, inocentes: o  Kaiser, 
os generais, os grandes in
dustriais. os políticos, os 
jornalistas - nenhum deles 
tem absolutameme nada do 
que recTÍminar-se. ninguém 
tem culpa alguma! Poder- 
se-ia até pensar que tudo foi 
melhor assim para o  mun
do. embora alguns milhões 
de mortos estejam em bai
xo d a  ter ra .  E sa iba ,  
Hermínia, embora esses ar
tigos ignominiosos não me 
possam atingir, às vezes, me 
entristecem. Dois terços da 
gente do meu país léem esta 
espécie de jornal; lêem dc 
manhã e à noite coisas es
critas neste tom. são traba
lhados permaneniemente, 
incitados, açu lados; se- 
meia-sc neles o desconten
tamento e a maldade, e  a

meta final de tudo isso é ou
tra vez a guerra, u próxima 
guerra, que já  está chegan
do e que sem dúvida algu
ma será muito mais Ihotch- 
da do que a ultima. Tudo 
isto é claro e simples, qual- 
q u e r  p e s s o a  pode 
comprecndê-to; com uma 
hora de meditação todos 
puderiam chegar ao mesmo 
resultado, mas ninguém 
quer e \ iiar a próxima guer
ra. quer livrar-se nern livrar 
seus filhos da morte aos mi
lhares. nem quer parar um 
instante e pensar voluntari- 
amentet . . . )  Estas coisas 
sempre me deseperaram: 
para mim não existe "pá
tria”. não existe “ideal" al
gum. Tudo í-sio não passa de 
frase inculcudas por aque
les que preparam a próxi
ma carnificina. Não tem 
sentido pensar ou escrever 
algo que seja humano, de 
nada \ ale ter boas idéias na 
mente - são duas ou três 
pessoas que agem assim; 
em compensução. há milha
res de jornais, de revistas, 
de conferências, dc reuni
ões públicas ou secretas 
que. dia após dia. insistem 
no contrário e acabarão po 
alcançá-lo.
Do "Lobo da Estepe"- 
Hermann Hesse, colabo
ração de J . M alavasi- 
Macaiuba.

Carta
Caro Ignán)

É pora você qur escre
vo, hipócrita. Para você - sou 
eu que íe seguro os ombros e 
grito verdades nos ou\idos. no 
último momento

Ana Cristina César 
E 0 momento é  esle. <]ue cun vera  

□nb h n h  cvNa re|iciosanie& cId
pcMxdrcÉki&nÉK̂ ikĉ acnsncact- 
9  a íto tfa lt inipnsDaain um 
tcrfú^fupdiodc cv>eni90pinKies. 
Em oque para um eienüQpD
de pcicfciae; onu9(i«)cin9& Ono

(b dr pmafas datvan e mfcecnvpora a 
(fOBà) púbbca ficar a ver na\iu6 m

^ 4 H o a ij  per 
c a u o i k B e  é Ho<|ue ffRQrnoda 
QspüUticA. Quaniom em  acesso 06 

leÃuccsmmTv mdhcwt\mtícsjt 
dam  Cano CnMm^ dao<|je 
nvncB iníbnn̂ &x educaçà > e 
iittb  fócü (k Iudíhn9 a cambada i|uc 
Ir a  â na muéria, pGR)ue quem é

06 <k média epnsâ^'cseboK« ações, 
nuse N ias a riB M xie. m algacn i) o 
fenpo. CK heneficix|je im  pesodena: 
dDdn a  roalftL 0 pc*fcric (fcmnotó 
ora. Já que o  povo nàr> tua o  prcsakrae. 
o  |ie«Jerar Ora do povu nak (k nmo. 
x m p t o  m em o aguraeaá
aaveeadt

É i s s o  aí .  daqui  para 
frenie as notícia.A sm o  por ta- 
belas, na m etáfora. E is a nova  
L ei de Im prensa que o  poder 
cardosiasno quer. Era um a 
VC2 um  rei que nunca virou r^u. 
O  rei e  sua c o n e  nunca fonun  
cortados. O  rei vendeu o  seu  
r e in a d o  e  f o i  dar au la  p ros  
g r i n g o s , o  p ovo  foi escraviza^  
d o  na palm a da maoHÍeH>bra 
barata e  a c o n e  curti cm  Miarru.

M eu caro ign aro , por 
um  acaso  v o cê  ainda não co 
nhece aquele poem a ‘*0 A nah  
fabelo Político**? E le provêm  do 
leitor sem  op in iáo . d o  ctdadÂo 
sem  cducaçiU), da cultura m ais 
burra.
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Ontem Gilson Dias deu um show. 0  show de hoje é de 
Paula Vellozo, intérprete revelação - Prêmio Sharp.

N o s tra d a m u s  
previu: Fim-de-Sécu- 
lo. Ano dois mil, pqp. 
eslá apenas começan
do.

Se é virada do 
século ou a virada é 
outra, ostra. Fim-de- 
Século é um bar. Ou 
barzinho, com o 
quem prefere chamar: 
pelo  carinho , pelo 
carisma, pela opção; 
era o que faltava. 
Sem requintes, aliás, 
qualquer pessoa pode

. 4 ¥
• • V i .
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Wagner Moretto, Fernando Lazari e Bitenca

frequentar ou se apo
quentar; é tudo e é 
de todos. Todos so
mos nós. Eu e você, 
você. voices. vozes e 
vox. Sua voz, seu can
to, cantado; um lugar 
para ficar na boa.

Fundado em 04 
de julho de 99. o bar
zinho tem 4 ambien
tes. Com capacidade 
para mais ou menos 
400 pessoas, o Fim- 
de-Século pretende ser 
interativo. Segundo os

proprietários Marcei 
Radichi e Rodrigo Fa- 
biano Bodo. o Fim- 
de-Século é de quem 
o faz. Sem preconcei
tos. o bar é de quem 
tem conceito. Caso 
con trá rio , não tem 
con.serto,só concerto. 
Tem MPB, rock e 
qualquer outro som 
que se toque. Por 
exemplo, às quintas- 
feiras. a casa é sua, o 
som mecânico é seu. 
o churrasco é deles (

do bar), assim como 
o serviço da casa. Fi
que em casa. o bar é 
seu, ó meu. As sex
tas-feiras. MPB acús
tico. Não seja rústico; 
ontem . Gilson Dias 
saboreou o que há de 
bom. Para quem não 
sabia. G ilson é um

Marcelo Nova e seu filho

dos novos composi
tores conquistando 
espuços( depois de 
16 anos) na linha 
evolutiva da música 
brasileira. Tanto é.

que Pauta Veiiozo, 
indicada como revela
ção ao prêmio Sharp 
de música brasileira, 
interpreta várias músi
cas deste compositor.

Paula Vellozo apre
senta-se hoje no Fim- 
de-Século.Sutilmentc 
imperdível.

O Fim-de-Sécu- 
lo já  mostrou sua con-

Entre ouras, arações

cepçao ( ver toios) e 
segundo sua promoler 
cu ltu ra l. A ndresa 
Medola. coisas boas 
hão de vir. O 
lençoense tem que sa

Soul-t-Blues

ber que o "Pim não é 
o fim do mundo. Ao 
contrário, é apenas um 
com eço para quem 
quer e procura opção.

Sabe daqueles

papos que o bar é 
isso. aquilo, espaço 
aberto , exposições 
etc. O Fim-de-Sécu- 
lo é isso  e fim  de 
papo.

f

Quem tem cultura está seguro

Zico Seguros

R: C e l .  J o a q u i m  A .  M a r t in s ,  5 4 0  
F o n e :  ( 0 * * 1 4 ) 2 6 3  1890 

L e n ç ó i s  P a u l i s t a  - S P

Instalações elétricas Residencial,
Predial, Comercial e Industrial.

alta e baixa tensáo. 
Projetos elétricos em geral.

Ruo Atílio Fresorin, 56 - Vilo Copoani • Fone/Fax: 264-3404 • Lençóis Pta.
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5 íK «  0 XÀrríio. perd io para oô tim lnhoí, Tri-fiindo

FaWo Bento, Raul Bento e Hanric^ue Man&e 

Lado áo Joqaáor Jumor do Paímeirag
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Bhiriai E

Fluiram na praia
<3abriá a A fvira virando a ca^aoa 
NJo ha Ferrari vermelha no vendlc
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Julio e ineô, rumo a Fortaleza, beleza: luau e lua-de-mel. 
oaèam-ae na préxima eexta -frira  (2 ô  de janeiro)

í
Peõcando rob ijp  ou robado?

Oç Itis tru to reô  do Senai R«nato e P ietro com a turm a d« Mecânica 
na Fábrica da /olkôWagen em S Ío  Bernardo

Pefienho de Pécio (ie

V.

taudem ire &ua filha Monaiísa
poaando para o P!lj9

% * 4 >

.. Mariana

Nóiô na fita  íllha do Cardoso) Maruja
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