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CÂM ARA M UNICIPAL

Concurso gera polêmica
Opinião

Câmara de Depu
tados e Vereadores iodo 
mundo conhece. É onde os 
legisladores e fiscais das 
administrações, federal, 
estadual e municipal reú
nem-se.

E Comissão Espe
cial de Investigação (CEl) 
e CF! e CP ? O que signi
ficam para a maioria da 
população. Página 2

A p im e n t a d o

A Câmara Munídpul 
òe Lençóú Paulista quer cas- 
sa ro  prefeito José IVado de 
Lima (PFL). E sabe porquê? 
Porque ele, Pradinho, tem 
muitos defeitos e cometeu 
algumas irregularidades. E 
sabe quais sào elas? Faz três 
anos que o  prefeito tem ini
migas que não lhe deixam em 
paz. não lhe dão paz para 
trabalhar. E sabe quais foram 
os erros do Pradinho?

Página 2

T e r m in a  o  hcM*árío d e  v e r ã o  - o  horáho de verão que teve inicio no dia 3 de outubro, 
termina a zero hora de hoje, 27 de fevereiro. Portanto hoje, as pessoas deverão atrasar os 
relógios em uma hora. Esta foi a 26“ edição do Horário de Verão em nosso país. A Companhia 
Paulista de Força e Luz, CPFL, prevê reduzir a demanda em sua área que abrange 234 cidades, 
em 7,56%, com a diminuição do consumo de energia elétrica em tomo de 1,06%. Pag. 8

Voluntários do lEEC trabalham cassação

Após u denúncia de 
favorecimento em  concurao 
público, feita pelos %erea- 
dores Celso Ângelo Mazzmi 
e Paulo j  úlio Miranda, o  pre
sidente da Câmara M unici
pal. Gumercindo Ticianelli fez 
declaraçties onde disse des
conhecer qualquer envolvi
m ento da Câmara, mas não 
descarta u hipótese de estar 
equivocado. Ticianelli deixa 
claro a sua posição com  re
lação ao concurso público, 
que se for com pro\ ado que 
houve maracutaia, com cer
teza serão tomadas as devi
das providências. O  resulta
do do concurso que saiu 
esta semana já  está provo
cando sérios boatos quanto 
aopossivel fraude. Pág.3

Circular 
no Monte 

Azul e 
Caju
A Diretora da Edu

cação  G erceley  Paccota 
Mineito, juntamente com  a 
C o o rd e n a d o ra  C la rid e s  
Martins, reuniram-se na últi
ma semana com o reprcsen-
lânlÊ_çlâ_-Vja£ãp M üurãü. 
Francisco Vanru. para discu
tir a questão de locomoção 
dos alunos do Caju 1 e 11 que 
irão frequentar a Escola de 
Ensino Furxlamenial "Nelson 
Brollo" do Jardim Azul. Se
gundo Vanni. será estudada 
a viabilização de implantação 
desta linha circular. Leia 
nuuéria na página 5.

1“ Copa 
Viver Cidade 
de fiitebol de 

areia
Tem imcio amanhã. 

27 no cam po de futebol de 
areia do bairro Cecap/Fiesp, 
a 1*. Copa Viver C idade de 
Futebol de Areia. Às 8h00 
haverá a  abertura da com 
petição com o  hino nacional 
e a  presença das 16 equipes 
participantes e do prefeito 
m unicipal. José Prado de 
Lima.

Esportes na página 9.

pela educação e cidadania
Através de parceri

as. eventos e promoções jun
to à comunidade, uma equi
pe de aproximadamente 50 
pessoas integram o  Instituto 
Espírita de Educação e C i
dadania em  nossa cidade. 
Com o  projeto da criação de 
uma escola onde além de fa- 
zeracompanham ento esco
lar. estarão oferecendo cur
sos profissionalizantes, apoio 
às famílias e apoio na área 
de saúde. Os integrantes 
desta entidade, deram a lar
gada inicial através de um

ELEIÇÕES 2000

do prefeito Pradinho

aJmoço beneficente que foi Corvo Branco. Leia mate- 
realizado no domigo, 20, no ria na página 7.

Durante a sessão 
da Câmara de segunda-feí* 
ra, 21,0  vereador Aparecí* 
doTipó, pediu d instauração 
de uma Comissão Procev 
sante, contrsi o prefeito José 
Prado de Lima. De acordo 
com Tipó um dos motivos 
está relacionado a uma car
ta convite de exploração de 
serviços à Usina de Lixo 
onde a vencedora foi a 
LixoL Segundo o  vereador 
a Lixok seria uma empresa 
fantasma. Outro motivo le
vantado porTipó. é com re
lação a autorização da ins
ta lação  dessa  em presa

vencedora. O repasse de 
verbas para empresas par
ticulares que prestam servi- 
^  a administração e a proí- 
oição de nomeações de car
gos de confiança a familia
res que u atual prefeito pos
suí. são outros pontos rele
vantes levantados por Tipó.

Tipò propõe tam
bém o  afastamento do pre
feito por 90 di2t.s, enquanto 
durarem as inveittigacões.

Contra o p r ^ i io  já 
foram instauradas anterior- 
mente 3 Comissões Especi
ais de Inquérito (CEI). sem 
nada ter sido apurado. Leia 
Opinião na pagina 2.

FEBRE AFTOSA

Vacinação
continua

O  atraso da cam pa
nha de novembro de 99 que 
foi realizada excepcional- 
mcQte em  dezembro não al
terará o  calendário de vaci
nação para o  ano 2(KX). que 
será da seguinte forma: de 
zero até um ano em  feverei
ro: de zero até dois anos em 
maio; todo o  rebanho em 
novembro. Página 14

José Rubens fala de 
seu plano de governo

ACILPA tem novos rumos C a.ITO S
volantes 
(ie som

Candidato a prefei
to para as próximas eleições 
m unicipais. José R u l^ns 
Píetraróia. m édico, expõe 
suas idéias, seu perfil políti
co  e fala da atual situação do 
município. Longe de se omi
tir  dos p rob lem as e dos 
acontecimentos da cidade. 
José Rubens acredita no po
tencial de Lençóis, desde 
que a visão política seja re
novada. .Matéria na pági
na 8.

í

P re s id e n te  d a  
ACILPA. Carlinhos Bapüs- 
tclia, (foto) aposta na parti
cipação mais aiiv^ dás in
dústrias em  nossa cidade c 
prevê m aior integração en
tre os comerciantes lenço- 
enses. Eleito há pouco mais 
de um mês. Carlinhos não vê 
com o prepotência assumir 
mais esta função, e sim de
termina como competência 
as participações em  vários 
segm entos da sociedade. 
Eíãá em andamento \isitas às 
indústrias para levar ao co
nhecimento dos trabalhos 
d e se n v o lv id o s  p e la  
ACIl-PA.

Matéria página S.

O s v e re a d o re s  
aprovaram em primeira vo
tação na sessão da Câmara 
na segunda-feira, o  Projeto 
de U i  n** 2889/99. que dis
ciplina o  uso de equjfiamen- 
los solonics de som. para 
propagandas em vias públi
cas. Foram apresentadas vá- 
ria.s em endas sobre o  horá
rio de utilização dc som e de 
equipamentos de propagan
das. Página 3.

GRANDE PROMOÇÃO DE VEÍCULOS OKM NA SALCA
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A pimentado
Os defeitos do Pradínho

A Câmara Municipal de Lcn^dí^ PauliNla quer 
cas20ir o prefeito J o ^  Prado de Lima (PFL). E ^ b e  por* 
qué? Porque ele. Pradínho. lem muiton defeitos e come
teu alguma» irregularidade». E sabe quais são ela»? Foi 
tré» anos que o prefeito tem inimigos que não lhe deixam 
em paz, não lhe dão paz para trabalhar. E sabe quais ío* 
ram os erros do Pradínho? O cinismo não deixa os verea
dores revelarem.

Mas aqui vão alguns erros paru reavivar memón- 
as esquecidas. Os maiores erros do Pradínho foram, pela 
ordem, desmontar os vícios que imperavam na relação 
Câmara e Prefeitura e não dar ouvidos para as reivindica
ções pessoais dos vereadores. E sabe quais foram essas 
reivindicações? Manter esse sereodor naquele cargo, li
berar essa verba para aquele departamento, tapar esse 
buroquinho. que privilegias a aquele reduto, um canunháo 
da terra para esse amigo, porque aquele outro não tem 
amigo!

E isso Pradinbo não fez! Fez diferente, demitiu 
vereador que ocupava cargo, acabou com os privilégios, 
não liberou verba para trens da alegna. Fez um governo 
preocupado coro a moralidade. E isso imta quem náo tem 
moral! E isso. por coincidência, irritou os vereadores. Náo 
que eles não tenham moral!

Os mesmos vereadores que gritam contra o ex
cesso de cargos de confiança nao gritam contra o exces
so do Qiimero de vereadores, i 7 vereadores náo é um 
exagero? O salário que eles recebem também é justo? 
Ora. o prefeito tem sim seus defeitos. E eles não são pou
cos! Mas daí, a querer cassá-lo é no mínimo hipócrita, 
cleitoreiro.

E não foi agora mesmo, dia desses que eles cria
ram cargos para a Câmara? Ai é honesto. E transparen
te! Não cabe cassação?

Se eles, os vereadores, querem fazer isso, é um 
bom sinal para Pradínho. Todos conhecemos o ditado; 
Ninguém chuta cachorro morto! E se a Câmara esta tão 
agressiva, criando tantas dificuldades é sinal inequívoco 
de que eles vereadores tém lá os seus temores.

Pradinho náo merece ser tratado dessa forma 
porque quis e cortou privilégios. Pradinho não merece e 
não vai ser mal tratado porque não aceitou as pressões 
dos vereadores. Ele governou preocupado com a 
moralidade. Deve continuar assim, mesmo que isso custe 
a perda de apoio político. O eleitor saberá julgar e nas 
umas, quem deve ser cassado. Muitos desses caçadores 
(com ç mesmo) poderão ter surpresas. E elas, f ^ e rã o  
desagradar.

Chute na Canela
- Por Rlmedem -

Agora é o Paraguai que reclama de concrabando 
de cigarros. Logo cies! ^E1 muchachos'* constataram que 
a Souza Cruz oão registrou no País de 56% a 58% de 
suas exportações de cigarros em 98 e suspeitam que os 
produtos foram contrabandeados ao Paraguai e voltaram 
ilegalmente ao Brasil. Efeito bate c volta! E, estão recla
mando ainda que a Hungria jogou contra d es com sele
ção falsa! Ué ! De tanto tomarem Whisky falsificado, os 
hiiogaios SC vingaram!

Viva! Por 7 meses, a partir de hoje. uma coisa vai 
diminuir no Brasil, sem previsão de aumento: o horário! E 
o  salário mínimo está completando 60 anos. Tá explicado 
porque anda tão íraquinho não sobe'*!

Nas Filipinas o vulcão Mayon entrou em erupção. 
Na Itália, o  mesmo ocorre com o Etna. E lá cm cima é o 
sol que está com explosões. Na opinião do Sergínho Protti, 
6 a natureza que está feliz com a saída do Rincon do 
Cohnthians e com a classificação do *"verdáo*' na final do 
Rio/São Paulo.

Juros do ^'choque" especial, ôpa, cheque especial 
vai a 145% ao ano. Por causa da taxa elevada essa ten
tação está sendo chamada de *‘cheque espacial". E um 
amigo sãopaulino disse que o Evair chegou no Monimbi 
só prá despejar lá a ''urucubaca* que morava no Parque 
Antárctica! Limpou de um lado e sujou do outro.

E o Lençoense, hein? Está treinando tanto desde 
0 começo do ano que antes de iniciar o campeonato, vai 
ser preciso dar férias pro time. E o Mauro Galvão. com
pletou 1.000 jogos, DO jogo entre Vasco e São Paulo. Só 
de 1 minuto de silêncio, ele já soma 2 horas c meia.

E diz que um ''portuga** procurou o médico por 
estar estressado. Aí o médico recomendou: descanse bas
tante, por exemplo, durma com as galinhas. Ai ele levou a 
cama prô galioteiro.
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O pinião
Câmara e camaradagens

C âmara de Deputadm e Vere
adores todo mundo conhece. 
É onde os legisladores e fis 

cais das administrações, federal, es
tadual e municipal reúnem-se.

E Comissão Especial de In
quérito (CEO e CPI e CP O que 
significam para a nuiioria da popu
lação. Com certeza poucos saberão 
explicar. Em 1*^94. na gestão de 
Dingo Bemarües. foi instaurada unui 
CEl( Comissão Especial de Inquéri
to i para apurar possíveis irregulari
dades na contratação de mão de 
obra temporária, que ficou conhe
cida como CEt das Empreiteiras.

Concluída a fase de apura
ções e avaliações, conclusão final: 
ficou apurado e devidamente com
provado a prática de irregularida

des gritantes nas contratações de tais 
empreiteiras.

O parecer final de irregulari
dades incontestáveis, de pleno co
nhecimento dos vereadores de então, 
Ttpó. Rocinha. Oliveira e Turco, foi 
aprovado.

Pois bem, quando se conclui 
uma CEl o passo seguinte da Câ
mara é  o posicionamento à favor ou 
contra ao seu prosseguimento, que 
segundo a legislação é  a instaura
ção de uma Comissão Processante. 
Esta sim. processante, porque já  ha
via sido comprovado irregularidades.

Sabe o que aconteceu ? O re
latório fo i encaminhado ao Tribunal 
de Contas e ao Promotor Público, e 
os vereadores simplesmente cruza
ram os braços.

Na última sessão realizada 
na Câmara, esses mesmos vereado
res. fiscais da administração, que se 
esquivaram, que se omitiram em to
mar medidas corajosas e legais (sim 
legais porque então já  havia com
provação). querem hoje. há 180 dias 
das eleições instaurar uma Comis
são Processante. Isioé. afastaropre- 
feito por 90 dias. para apurar possí
veis irregularidades. Sim possíveis, 
porque nada de concreto e compro
vado justifica tal decisão.

Parabéns vereadores Ttpó, 
Rocinim, Oliveira eTurco. Essa é a 
postura que o povo lençoense espe
ra de seus legítimos representantes, 
que se utilizam da instituição da 
Câmara para satisfazerem suas ca
maradagens.

O PFL e o mínimo

O PSDB passou unui rasteiro no 
PFL e se aliou ao PTB na for
mação do maior bloco do 

Congresso. Como vingança, os 
pefelisías estão empunhando a ban
deira histórica dos partidos de es
querda. o aumento do salário míni
mo. Para quem nunca deu muita bola 
para as necessidades da população, 
não dá pra negar que esta atitude 
cheira à denuigogia. e das nutis ba
ratas.

Lógico que os que defendem, 
sinceramente, o aumento do salário 
mínimo tém tnais é  que aproveitar a 
bravata pefelista e engrossar o coro 
dos descontentes. Quem sabe não 
sai dessa briga de chimes uma con
quista histórica das classes trabalha- 
doras? E claro que sempre há a hi
pótese, em se trotando de PFL do 
partido recuar assim que o presiden
te acenar com utna compensação 
pelo ato de "traição*' praticado. 
Todos sabemos que ACM é  unxa ra
posa velha capaz de colocar todos 
05 modernos tucanos no bolso. E só 
dar um berro.

Mas a questão do salário 
mínimo invariavelmente cai no mes
mo tema: as contas da Previdência.

Edson Fernandes
Incrível como, entra governo e sai 
governo, esta continua sendo uma 
boa desculpa para evitar que se dê 
um pouco mais de dignidade aos sa
lários. Vira e mexe se ouve falar em 
corrupção, em desvios, em sonega
ção e coisa e tal e, no entanto, a si
tuação continua a mesma. Déficit na 
Previdência? Ora. bolas. Sem  
populismo. mas e o déficit nas con
tas do assalariado, todo fim  de mês ?

Claro, o mais importante é  
equilibrar o orçamento, mostrar à 
comunidade financeira internacional 
que o país está fazendo direilinho o 
dever de casa, mesmo que à custa 
de numier sempre no mínimo possí
vel as verbas destinadas à área .xo- 
cial. Afinal, com uma boa verba pu
blicitária garantida, fica fácil con
vencer os ingênuos que este é  um 
país que vai pra frente.

São doze milhões de aposen
tados que atrapalham os planos do 
governo. São eles que recebem um 
salário mínimo que. se chegar aos 
cem dólares que o PFL defende por 
aí. vai quebrar a Previdência e jo 
gar terra nas metas do governo de 
equilibrar suas contas. Sei o que 
muita gente diz. que é só fazer as

contas e ver que é  impossível aumen - 
lar o salário, não há dinheiro, em
bora haja muita boa vontade. Os 
portugueses do tempo de Cabral 
devem ler dito alguma coisa seme
lhante quarulo os índios começaram 
a exigir mais do que as bugiga .gas 
a que estavam sendo remuneiados 
pelo seu trabalho.

Mas agora as coisas iãu. 
com certeza, mudar. ACM e stu: 
pupilos se engajaram de corp > c 
alma no combate à pobreza. O PT 
pode por as barbas de molho. O PFL 
vem com tudo para mostrar ao povo 
brasileiro que está - talvez até sem: 
pre esteve - ao lado dos fracos e opri
midos. Eu sempre desconfiei que por 
detrás daquela política fisiológica, de 
trtanuíenção de privilégios e de des
prezo pelos problemas da sociedade 
se escondiam sentimentos nobr^>: a 
lula pelo aumento do salário mtn ■ 
mo. Dá-lhe, ACM!

Estou com o PFL e não abn <

* Edson Femandos é professor de Histú' 
ria das escolas Liceu Francisco Garnoo 
e V ^ n »  Capoani; e  colaborador do {oT'
nai

E-MAtL eOsonf«rOlpn«l.com.br

O i G e n te !

As vantagens de quem lê

O  EdemirConeglian fundamentou 
muito bem a situação de futu
ros candidatos à vereança e a 

necessidade deles se entrosarem me
lhor com as obrigações legais, éticas e 
morais, na defesa dos interesses da 
população.

LÊR! Esta uma questão dc alta 
relevância, príncipalmentc nos nossos 
dias. onde os meios de comunicação 
mais deseducam do que pretendem 
educar.

Mus onde estariam  as vanta
gens de QUEM  LÊ?

Quem lé sabe mais. pois toma 
conhecimento das coisas que aconte
cem. não somente no seu mundo par
ticular com o em  todo o  m undão que 
nos cerca. Fica a par das novidades, 
boas ou más e lem mais facilidade de 
apreensão de conhecimentos.

Imagine o estudante que não 
lê, ou que lê muito pouco. Que peque
nas chances tem ele de adquirir conhe
cimentos! Não somente para fazer a 
prova escolar, não somente para pas
sar de ano. nada disto. Ler para apren
der as coisas que lhe serão úteis no 
futuro.

Se advogado, para saber a 
extensão de suas responsabilidades e 
de onde drar os meios legais para de-

Nelson Faillace
fender o  seu constituinte.

Se m édico, para  ter p lena 
consciência da édea de sua profissão e 
do melhor caminho a seguir para curar 
ou aliviar o sofrimento ck^ clientes que 
vão às suas mãos.

Se vereador ou prefeito, para 
ter em  mente o  valor do cumprimento 
das suas promessas eleitorais, para 
conhecer de perto suas obrigações de 
legisladcr ou de executivo e, talvez prin
cipalmente. de gerir com nobreza, alti
vez e decência, os destinos do municí
pio.

Se eleitor, para saber o  que 
fará na hora de dar o  seu tão precioso 
voto, saber que deve votar naquele que 
é capaz, naquele que tem condições de 
defender seus direitos, para ter argu
mentos com  que defender o  seu voto e 
de poder cc^rá-lo com segurança mais 
adiante.

Li em  algum lugare consegui 
guardar algum as das vantagens de 
quem lé:

QUEM  LÊ. pode raciocinar 
com  muito mais clareza e tem melho
res argumentos para comparar as idéi
as;

QUEM LÊ, vejam que impor
tante, vota melhor e com  mais consci
ência;

QUEM LÊ, pr^»ra-se melhor 
e encontra chances bem  maiores na 
vida;

QUEM  LÊ, absorve mais ex
periências e sabe responder sempre 
com tnaiix segurança;

QUEM LÊ, melhora em muito 
o  seu vocabulário e a  sua escrita, e fun
damenta com mais firmeza as suas c^í- 
niões;

QUEM  LÊ. tem  a percepção 
do que está acontecendo à sua volta, 
aum enta a sua com preensão e pode 
resolver com mais desenvoltura os seus 
problemas;

Finalmente. QUEM LÊ, não se 
deixa enganar com  conversas e pro
messas ilusr^ias!

Portanto incentive setis filhos à 
leitura e leiam vocês também. Existem 
livros à m ão cheia, seja de poemas, 
seja de aventuras, de romances ou de 
história. Graitdes autores nos espwram 
seja nas livrarias ou mesmo na nossa 
elogiada Biblioteca Municipal.

Aumente o  cam po da sua vi
são. reforce o  seu vocabulário, fale 
melhor, escreva melhor, incremente 
seus ccMiheciiTtentos, através de um dos 
vícios mais saudáveis de rtossa existên
cia: o  da leitura sadia, berço de cultu
ra!



CÂMARA

Concurso público sob suspeita de fraude
O Concurso Público 

realuado pela Câmara Mu
nicipal de Lençóis Paulista 
no último dia 12. pum u pre
enchimento de s agus de Eis- 
chturáho III e Relações Pú
blicas. está sob suspeita de 
fraude. Dois vereadores. 
Celso Ângelo Mazziru e Pau
lo Júlio Miranda, suspeitam 
de favorecimento no preen
chimento dessas vagas, pois 
segundo ̂ ^^uraram, as vagas 
já estariam com os seus ocu
pantes definidos, ou seja. 
conúnuanam Ob mesmos q ue 
atuam na Câmara.

Os vereadores d is
seram que obtiveram infor
mações de que esse concur
so não passou de um con
curso de cartas marcadas, 
mas não revelam suas fon
tes, apenas que existem in
dícios de que a própria C â
mara estaria interessada nas 
vagas.

G u m e r  c i n d o  
Ticianelli. presidente da C â
mara Municipal, deixa claro 
a sua posição com  relação 
ao concurso público, que se 
for comprovado que houve 
favorecimento. e que u le
gislação pertinente ao assun
to não estiver de acordo 
com as normas, o  presiden
te não só anulará o  concur
so com o serão tomadas to
das as providências neces-

so de Relações Públicas, 
correto.

O concurso foi rea
lizado pela mesma empresa 
que realiza om eursos para a 
Prefeitura Municipal. ÜM. 
da cidade de Ourinhos. Se
gundo Ticianelli. fui le\ anta- 
do a necessidade da exestên- 
cia de uma comissão de con
curso para a realização do 
m esm o, e a C âm ara não

possui. O presidente da casa 
lamenta que somente agora 
foram levantar essas neces
sidade, um a vez que houve 
tempo para tratar sobre esse 
respeito. Mazzini e Turco 
disseram  que a falta desta 
ccmiissão compromete ainda 
mais o  concurso.

G um ercm do disse 
que nada impede de se fazer 
novamente o concurso, não

existe problema algum, dev  
de que seja de acordo com 
a lei vigente. *tD que for ver
dade deverá vir à tona. com 
ceneza. Cc«no presidente da 
Câmara, não tenho medo dc 
dar o  braço a torcer, pois não 
vou bater de benle com nin
guém . posso até a voltar 
atrás, reconsidero com bom 
censo”, finalizou.

Vereadores aprovam disciplina 
de carros volantes de som

f,

Gumercindo Tlclan^lU, presldenté dê Càmsrê

sárius para os recu rsos. 
Quanto a denúncia dos ve
readores Dé M a/zini c Tur
co, Gum ercindo concorda 
com ambos, pois não é pos
sível aceitar qualquer Upo de 
irregulandude sobre o con
curso realizado. Os recursos 
scTdü analisados pelo depar
tamento J urídico da Câmara 
e scjain quaLs forem as deci
sões elas serão acatadas, 
para que não prejudiquem as

CAMARA MUNICIPAL 1>K 
I.KNCOiS PAULISTA 

LIHTAL m í CONCURSO PUBLICO

A Câmara Municipal de Lençóis Paulista. Eislado 
de São^Paulo. por seu Presidente que este subscrese. TOR
NA PUBLICA a Classificação Final do\ candidatos apro
vados 00 Concurso Público de Provas e Títulos para car
gos públicos de CSCRITURÁRIO III e RELAÇÕES 
PlíBM CAS nos termos do Edital de Concurso Público 
N .̂ Ul/UU» provas foram realizadas no dia 1 ̂  dc teve-
reiro de 2000.

O desempate entre candidatos, com a mesma nota 
fmal. foi feito nos lermos do liem 2., do Inciso VI. do Edital 
de Concurso Público N* ül/üü.

Nos termos do (tem 1 1 d o  Inciso ilL do mesmo 
Edital, os candidatos terão U2 (dois i dias a contar da divul
gação da Classificação Final, p an  apresentar recursos ao 
Sr. Presidente, a respeito do resultado das prosas.

Lençóis Paulista, 23 dc fesereiru de 2000 
G IM ERCIN D O  TICIANELLI 
PRESIDENTE DA CÂMARA

UMÇOa PAUUaTA 
MM. • OftU

pessoas que participaram do 
concurso e aqueles que dei
xaram de fazé-lo por serem 
impugnados.

O  maior problema é 
com relação ao pré-requisi- 
10 para o  preenchintento do 
cargude Escnturáno lU. que 
pressupõe exigências que 
estão sendo consideradas 
absurdas. Entre os principais 
argumentos dos vereadores 
que denunciaram o provável 
favorecímenio, está a exi
gência de curso superior em 
ciérKÍas humanas e o  padrão 
de salário para esse cargo, 
consido^ado muito baixo. Dê 
Mazzini não vê a importân
cia dc se pedir curso superi
or quando se faia cm um sa
lário tão baixo com o o  ofe
recido. R$ 430.

O  presidente da Câ
mara. GumeTcindo TidaneUi. 
disse que se for com prova
d o  re a lm e n ie  o 
favorecimento, deverá ser 
feitooutro edital e novo con
curso. Gumercindo quer dei
xar bem claro que somente 
será feito novo concurso, 
caso haja irregularidades, 
para o  cargo de escriturário 
III, pois considera o  concur

Os vereadores apro
varam em primeira votação 
na sessão da Câmara de se- 

unda-feira, 14 o prujeto de 
Cl n®. 2899/99 que disciplina 

o uso de equipamentos volan
tes de som, para propaganda 
em vias e praças públicas.

Segundo o artigo 1̂ . 
do prujeto. fica proibido o uso 
de equipamentos \olânles de 
som para propagandas co
merciais. insticucionais. religi
osas ou políticas em vias e 
praças Dublicas. alêm dos ho
rários fixados por esla Lei. Os 
vereadores apresentaram vá- 
nas emendas sobre o horário 
de utilização de som ein equi
pamentos de propaganda, 
num delas de autona do ve
reador Aiiton Aparecido 
•Laurindo. a emenda estipula 
o horário das 12h às 18h. para 
os carros volantes de som cir
cularem na cidade

No artigo 3®. do pm- 
jeto diz que independente- 
mente de horáno. fica proibi
da a propagação de som num 
raio de KM metros dc hospi
tais. centro e unidade de saú
de, e de escolas públicas ou 
particulares.

Se não cumprida a 
lei. os infratores estarão su
jeitos ao pagamento de multa 
no valor de 3 (ires) MVR - 
Maior Valor de Referência, 
duplicada a cada reioadência, 
sem prcjuuo das demais pc 
nalituuJ es legais.

Segundo o proprietá
rio da Jeomali Public idades. 
Josê Wilson Gomes, dentro da 
Lei Federal, os carros de som 
não estão atingindo os 68 
decibéis, não infringindo a Lei 
''corno podemos pagar o ISS 
de 12 horas, e tnibaUtar 6 ho
ras. é justo isso aP. GosUna 
de salw  aonde o ar. Cian se 
apoiou, que conhecimento d e  
teve para monta; este proje
to, cheio de falhas, aonde ela

Proprietários de cerros de som

dleea que não podemos tra
balhar num raio de 300 metros 
de hospitais, centro, unidades 
dc saúde e de escolas públi
cas ou particulares, vamos 
fazer propaganda aonde, no 
síüo Manmmndo. oo Corvo 
Branco'*, desabafou.

Para Aparecido 
Miguel Barbosa da 
TremiTcrra Publicidade, o 
projeto que os vereadores c la
c ra ram  ê pura politicagem, 
"disciplinar o som sim, até 
concordo, o que eu não con
cordo é de tirar o horário de 
serviço da gente, que é das 
iOh às 18tt Acho que os ve
readores que se preocupam 
com quem está trabalhando, 
deveham 9t preocupar mais 
com a cidade \  di&ae.

Na opinião de 
Morelü. da MM Som o sol

nasceu prá todos, 'Iodos tem 
o direito de trabalhar, este 
horário < 12h ãs 18h) simples
mente vai dificultar o servi
ço, nós que fazemos o servi
ço igual a todos, serviço este 
que inclusive esiá trazendo o

ruc é de bom para o  povo. 
»uem desfruta hoje com os 

carros de som, e sempre nos 
acolhe mais é a própria po
pulação, nós que fmstamos 
serviço aos supermercados e 
anunciantes, uzemos que a 
população conseguisse muito 
em p r e ^  e qualidade, inclu
sive a guerra de concorrên
cia entre os supermercados e 
outros", concluiu.

O projeto deverá en
trar n a ^ u ta  da reunião de 
segunda-feira, 28, para ser 

" aprovado em segifBÕa vota
ção.

I .

CUPOM FISCAL
Nós temos a solução 

CONSULTE-NOS

AlEHk
i n I o r m O t i c o

ffua Ce/. Jtaquim A. Martins, 7 5 / > fone: 56X 3555

.epresentante: d ÍC Í^ S  
Rua X V  de N o v e m b ro , 5 4 4  
Fone: 2 6 3 .1 0 3 9  -  2 6 4 .4 2 1 3

Geração saúde, como ã̂o $auda'voi
feito somonfe com 

produtos naturais

VENHA VER 
COMO É FEITO

R l A 9 D E  J l  LH O , 327

FONE 263-0203 44 anos



Preserve 
o Planeta 

Terra
‘M A N E IR A S DE AJUDAR A PRESERVAR

O PLANETA TERRA"

* Verifique se há uma camada fina de gelo sobre os ali
mentos. Se isso acontecer, diminua a temperutunt da ge
ladeira.
* Para melhor futK:ionamento. limpe uma vez por ano o 
condensador localizado no fundo ou em  baixo da gela
deira.
*Sempre que possível, utilize o varal para secar suas 
roupas.
* Cum pre produtos em  que a em balagem  possa ser 
reaproveiiada permitindo que apenas o refil seja adqui
rido na próxima compra. Obs: Quando uma embalagem 
reaproveitável ou refil não puder se encontrada, escolha 
uma que é feita com  material que é reciclado por sua 
comunidade.
O S FATOS SO B R E  A EXPECTATIVA D E VIDA 
•A  expectativa média de vida, em todo mundo, é de 65 
anos, o  que significa que essa média vai dos 75 anos nos 
países em desenvolvimento aos 52 anos nas nações me
nos de.senvolvidas do mundo.
* Pelo mensos 120 países têm, agora, uina expectativa 
de vida de mais de 60 anos. Em 1980, menos de 100 
países poderíam apresentar esse resultado.
* O Japão tem a maior expectativa de vida do mundo; 
quase 80 anos. A mais baixa é a de Serra Leoa, África, 
de apenas 40 anos.
* Na África, pelo menos 18 países têm uma expectativa 
de vida de 50 anos ou menos.
* As mulheres costumam Ter uma expectativa de vida de 
quatro anos a mais do que os homens. Essa margem é 
de apenas um ano no Sudeste da Ásia e de oito anos na 
Europa. (Fonte: OSM).

SOCIAIS

Aniversarianles:
Fevereiro:
Dia 27 -  Companheiro Ronaldo
27 -  Aniv. Casam ento dos Comp. Ronaldo e Carmem 
Lucia
28 -  Companheiro José Rubens 
28 -C om panheiro  Rubsmar
28 -  Lucia Chrístina -  esposa do comp. Celso 
Março:
Dia 1 -  Admissão do comp. Mário Silvio
2 -  Sr'. Benedita S. Oliva -  sogra do comp. Oishi 
?  -  Casamento do comp.M árío Silvio e Iara 
Datas Comemorativas
Dia 2 -  Dia Nacional do Turismo
3 -  Dia do Meteorologista

P O R  E

Comunicado

Angicos Com. e Tra(. de Madeiras Ltda ME« tor
na público que recebeu da CETESB a Lic. de Func. 
07000234 para comércio e tratamento de madeiras à Rua 
Coronel Leiie, 38 -  Centro -  Borebi-SP.

EXTRAVIO

JO SÉ C. PRADO^ME estabelecido a Rua Ma
chado de Assis, 395 -  Vila Aotonieta 1, inscrita no CNPJ 
64.602.907/0001-03 e Inscrição Estadual n^ 416.023.203- 
118-ME comunica o extravio da Nota Fiscal de Micro em
presa de 001 a 100 c Nota Fiscal Simplificada de 
401 a 500. Não se responsabilizando pelo uso do mesmo.

INAUOU11 T "

D e fro n te  a o  H o te l P o u sad a  dos A rco s  
\r. S í ih fU io  \l4 h ’h i/í/o .  “ / 5  -

GIACOMINI Ençenharla Qvll 
e de Segurança do trabalho

S6QUr3RÇ3i Laudos técnicos perioais. PPRA (NR-09)
empresas, montagem de CIPA (NR-05). 
mapeamento de nscos. acompanhamento 
técnico em perícias e  laudo técmoo para 
aposentadoria especial.

Ovil ! Construção, ampliação, regularização de 
obras, avaliações e orçamentos.

l i i  Hên itc É itia  US i^ rtiS M a  lea im ana C s tin ia l Pm i . 7S3-6O)6/9l0r090t

ADVOCACIA
E d e m ir  S. C o n eg líaa  E d e m ir  J .C . C o n eg lian  

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

C a u s a s : C ív e is , C r im in a is  
T ra b a lh is ta s

Av. Do» £»tudsnte&. n* 2$ - sal» I <ao Udo do FOrum)

E l ^ l R  C 0 1 V E O I .

O sonho e a velha rua
Foi numa das noi

tes quentes desta época de 
verão, que sonhei com a 
antiga rua 15 de Novem
bro. Havia eu me enfiado 
por aquela ruazinha de en
tão. silenciosa, de parulcle- 
pípedos surrados pela ação 
do tempo.

C o incidênc ia  ou 
não. fazia calor naquela noi
te que o  sonho me presen
teara. mas que era am eni
zado por um vento brando 
que me acariciava o rosto.

Cam inhando sem 
destino, arrastando aquele 
momento ímpar que me re
gulava os passos, cheguei 
até o  antigo Bar Central, 
hoje abrigando a Casa de 
Móveis Moretto.

E ncostado num a 
de suas colunas, apreciava 
eu o  vai-vêm  dos jovens 
que faziam na 15 o  costu
meiro Tooting”, num deli
cioso movimento de olha
res que se cruzavam entre 
moças e rapazes. Na esqui
na, o pipoqueiro de cabe
los grisalhos, não vencia a

encom enda dos delicados 
jovens, ansiosos por con
quistar a princesa que. entre 
centenas, desfilava aü seu 
encanto. No sonho, alguém

"Há ruas assim, que 
em  certos momentos, pare
cem surgir do passado como 
se possuíssem um a alma e 
elas nos dissessem: Vem... eu 
sou a rua dos teus sonhos. 
E n tre  a q u e la s  á rv o re s  
copadas, fica o cusurãu liis- 
lóríco de tradicional farmiia 
da cidade. E. mais adiante, 
está o  antigo prédio, de ja 
nelas arrujadas. pintadas de 
verm elho, que abrigum o 
inesquecível cinema.

Ao lado, aquela casa 
cujo varandão que nunca es
queceste, tem folhagens ver
des graciosamenle penden
do dos vasos. E no telhado, 
um pombal, onde os pom
bos anulham  seus amores e 
têm ciúm es da.s andorinhas 
que fazem os ninhos nos bei- 
rai.s! Vem... eu sou a 15, a 
sua rua e aquele Bar onde 
paruste defronte é o  que fi

cou num canto esquecido da 
tuu memória, e que o sonho 
agora revive".

Sim... recordo-m e 
bem. Aquele era mesmo o 
velho Bar Central, comanda
do por Américo Nelli e fa- 
rmlia.de 1.937 a 1.945, De
pois, fora vendido para os 
irmãos Jácom o e Lui/inho 
Paccola, lendo como sócios 
A d o lfo  B ira l e M ário  
Trecenii.

E o sonho fez com 
que deixasse a calçada e 
adentrasse ao recinto do 
Central, onde ali habitual
mente, o Coronel Joaquim 
M artins apreciava, sempre 
ao lado de Padre Salústio. o 
v in h o  fin o  p o rtu g u ês  
Arcabaça ou. quando não, a 
cerveja Guinées, qualidades 
que eram de exportação.

E então, ouviu-se os 
sons de um piano dedilhado 
com  suavidade, que provi
nham do outro lado da rua, 
infiltrando-se por entre a ju 
ventude tagarela que ali pas
seava.

Voltei para a rua.

para melhor ouvir o exímio 
pianista que trazia-me de 
volta o passado nas pontas 
dos dedos ágeis.

Ali. evolava no ar a 
página musical de minha 
preferência, cuja sonorida
de era o complemento ide
al de tudo de bom  que 
aquele sonho me proporci
onara. Ah. o  passado dis
tante e, de repente, tão vivo, 
tão presente.

Era tudo doce de
mais. SúbiU). o piano em u
deceu e a janela du casa de 
onde provinha a suavidade 
da melodia, fui discreta
mente fechada.

Acabara-se o en
cantamento. como acaba
ra também o sonho. Dá su- 
av idade daqueles momen
tos dourados onde eu ha
via reencontrado tudo aqui
lo que ficou para trás, só 
restaram lembranças. Lem
branças guardadas num 
cantinho da m em < ^  e que, 
às vezes, os sonhos acalen
tam e revivem.

A ssim  escreveu

Não adianta enganar.
A nionio era  um 

sujeito supersticioso, sim
plório no seu modo de vi
ver, por mais ignorante, 
morando num sítio onde a 
fartura passava longe.

T rabalhava cu i
dando de um a roça. crian
do alguns ptorcos e pou
cas galinhas e  com os ovos 
aumentava seu rendimen
to para v iver m odesta
mente.

Tinha um filho me
nor e com o companheira 
um a m ulher analfabeta 
mas. que desem penhava 
com desenvoltura todos os 
afazeres da casa, ajudan
do nas horas vagas, na 
roça.

Naquele pequeno 
sítio morava também um 
preto velho, reminescenle 
de escravos, que foi aco
lhido pelo bom coração 
daquele casal.

A ntonio era um 
sujeito trabalhadtx'. hones
to, m edroso ao extremo.

priiKipulmente quando pen
sava na morte. Na sua inge
nuidade imaginava que de
vería existir um m eio de se 
livrar de tal fatalidade, que 
era questão de pensar ou de 
se informar.

Esse medo tomou- 
se um a obses-são, vivia tão 
am olado e nervoso com  a 
simples lembrança de mor
rer que seu pensamento não 
parava de buscar uma saída, 
pedindo até conselho às pes
soas mais preparadas, que 
intímamente achavam-o um 
bobo ingênuo.

Certo dia, um senbix 
abordado por Antonio. mais 
por brincadeira lhe disse:

Você que tem medo 
de m orrer, deve fazer-se 
compadre da morte porque 
para um com padre não se 
nega certos favores.

Antonio assim fez. 
chamou a morte para madri
nha do -seu filho e ao mesmo 
tempo pediu que lhe evitas
se o inevitável.

PARÓQUIA CRISTO RESSUSCITADO iCecap)
Lanchonete Paroquial

Todos os sábados após a missa das 19h30
com som ao vivo.

my
Mecôflf CO e Auto Pofas

R «vis6«s g ra tu ita s  s G aran tia  Ford

8  263-2063
profliofóes de pefas e serwifos

g n M o em sev-Aom-

A morte respondeu 
que esse pedido não pode
ría alendcr. sinha à mando de 
E)eus e que ninguém poderá 
escapar quando chegar a 
hora. Entretanto, posso lhe 
fazer um favorzinho, disse 
ela, vou a>’isá-lo uma sema
na antes para que você tome 
a.s providências. E us.sim fa
lando. a morte desapareceu.

Antonio não perdeu 
tempo; daí para a frente co
meçou a parafusar um meio 
de enganar a morte e assim 
quando chegasse aquela se
mana fatídica e k  estava com 
o plano concretizado.

Não foi fácil encon
trar uma idéia, principalmeitie 
para Antonio mas, no fim de 
algum tempo estava tranquilo 
pois tinha tudo muito bem 
arquitetado na sua mente, um 
tanto curta.

Alguns anos se pas
saram e um dia a morte apa
receu avisando que na sema
na seguinte, na quarta-feira 
viría buscá-lo. O  compadre 

como já tinha na cabeça o 
seu estratagema, recebeu a 
notícia sereno, conforma
do c até sem pavor

No dia certo. An- 
t(Mtio fez o prelo velho ves
tir as suas roupas, colocar 
na cabeça seu surrado cha
péu de palha e mandou que 
o  escraso ficasse pas-sean- 
do lentamenie em frente a 
casa e então a morte o to
maria pelo padrão.

Ele. Anionio. ves
tiu as roupas do preto ve

lho. roupas em petição de 
núséria. aié rasgadas e niek) 
sujas.

O  fogão usado na 
m odesta casa ficava num 
canto da cozinha, funciona
va à lenha onde a fumaça 
se espalhava por todos os 
cômodos, deixando p;> 
des escuras, formando 
ambiente nada acolheu

Foi aí. junto at ' 
gão que Antonio resol i 
colocar-se vestindo de

4

to velho, com  rosto puua- 
do à carvão, não esque
cendo nem o  cachimbo ca
racterística do escravo.

A don a  d a  casa 
subia das intenções do ma
rido e estava aflita esperan
do pelo desfecho.

De repente, a mor
te entrou sem ser percebi
da, estava toda de preto 
carregando  um alfanje, 
conseguindo apavorar a 
m ulher que já  esperava 
pela sua chegada. Á es-po- 
sa ners osa e trêmula foi di
zendo;

O  seu compadre 
está aí fora. na frente da 
casa. Será que houve um 
desencontro? Víu corren
do chamá-lo.

Não, respondeu a 
morte. Não precisa inco
modar o  seu Anionio, as
sim jxDvcitopara fazer-lhe 
um favor mais completo. 
Diga-lhe que volto cm ou
tra ocasião c desta vez vou 
levar aquele preto velho 
que eslá alí perto do fogio.

E levou-o.

ATENÇAO PROFESSORES!
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B a p tis te lla  a p o sta  n a s  in d ú str ia s
A As^ociaçàü Comcrr' 

cíal e Indusinal dc Lençóis 
Paulista. através da presidéo- 
cia de Carlinhú& BapüstelLi, db- 
jeUva uma maior uniáo entre 
comerciantes e indústnas.

Durante entrevista 
cedida ao jo rnal O ECO. 
Bapusleila falou dos próximos 
pa&sos da Associação. Mem- 
bro ativo desde a fundação da 
Associação em 1973, u atual 
presidente da ACILPA sempre 
esteve a pardos acontecimen
tos e de suas realizaçóes. pois 
0 fato de já ter sido presidente

da associação há vanos anus 
atrás, lhe permite fazer paite 
do Conselho Deliberativo. 
Acreditando no potencial da 
cidade é que Carlinhos assu
miu mais esta tarefa.

Sendo ela 10 pelo Con
selho Deliberativo após um 
convite feito. Cadinhos acei
tou. apesar do desafio em sa
nar a dívida com a UNIMED 
que está cm tomo de RS 60 
rml. Bem assessorado dentro 
da associação, o presidente 
acredita que após uma reunião 
que está sendo agendada com

a UNIMED. a dívida estará 
sendo ncgiXiada. Ele acredita 
oa possibilidade de progresso 
em sua administração durante 
os dois unos que presidirá.

Oe acordo com 
Baptistella. a sua oomeação foi 
bem accita pelos corDeroantes 
e empresános. devido a issu, 
ele espera administrar com 
preste/a e determinação a As
sociação, estando aberto a no
vas idéias e propostas **Não 
podemos agradar a todos, mas 
uma considerável parcela viu 
com bons olhos a minha no-

CENTRO DE FORMAÇAO 
DE CONDVTORES DE LENÇÓIS PAULISTA

COMUNICADO

O A implantação da carga horária de 15 horas de direção 
veicular vai vigorar a partir de 02 de maio de 2000.

O Os candidatos interessados a tirar sua carteira de motorista 
terão que estar com exames, de vista, psicotécnico, e teóric 
prontos até o dia 28 de abri! de 2000.

I

O Com os exames conduidos, você fteará isento das IS horas 
de aulas com o veículo.

NÃO DEIXE DE TIR A R  SUA  
bCARTEIRA DE MOTORISTA

I^ROCURE UMA AUTO ESCOLA DE SOA PREFERENCIA

A.A.E.L ASSOCIAÇÃO DAS AUTO ESCOLAS
r O tS  R A U L / S T A  -

Rua XV de Sovembro, 346 - Fone: (O.xx/4) 263.33II

O s m e lhores preços, qualidade e ótim o atendimento.

lí
ICVTlâMvriâii j 3 ^

Porta para iala  
”S ta n in se r  
2,l0xl.S0m  

R$ 226.00

lêneziana Regulàrrl_ 
•• Martinfex” 
l,00xl,S0m  d  grade 
R$ 176,00

Muft fs20nii'i4f tffsr/fnet, Í2D - /  PnultKftt -  i  4099c: •6.?.

AÇÚCAR
REFINADO

ESPECIAL
QUALIDADE QUE ALIMENTA A VIDA

mcaçio*'. falou

Indúitna^

Quanto u umáodas u>- 
dúsinas jun to  a Acilpa. 
Carlinhos agendando algu
mas visitas, onde pretende 
mostrar o trabalho realizado 
pela associação e a importân
cia e a força da indústria para 
com o município.

Baptistella acredita 
que a parür deste ano o Brasil 
irá crescer e as empresas de* 
verão se estabilizar.

Exctiíio de Irabciho

Baptistella não vé 
como excesso de trabalho ou 
acúmulo de funções suas par
ticipações em vánas áreas da 
cidade. Segundo Carimbos, 
ser em p resto , político, pre
sidente do Clube Esportivo 
Marimbondo e aiual presiden
te da ACILPA não atrapalha 
SUB vida em nada. pelo con- 
iráno. acrescenta cada vez 
mais. Em sua opinião, a pes
soa que se omite dos fatos da 
cidade e não presta colabora
ção em nenhum setor da cida
de. colabora com o retroces
so do própno município. ^Eu 
senqxe fui atuante, nunca con
segui ficar sem fazer nada. 
desde que cu me conheço por 
gente é que participo de even
tos. grêmios. Sempre através 
de organização e competên
cia é que consigo me realizar 
profissiooalmcQte c manter os 
cargos que ocupo, Eu nunca 
gostet de ser omisso, sempre

Sede dê A cllps em Lençóis Pautists

quis dar a minha participação 
explicou.

PoUtua

Carlos Baptistella en
trou na política por sempre 
achar que a cidade de Lençóis 
podería estar melhor com po
líticos de mente aberta e com 
uma visào cultural difennle. “A 
nossa cidade tem um potenci
al tremendo, e não pode ficar 
a mercê de políticos que só 
querem se beneficiar do cargo 
que ocupam. Precisamos mu
dar e ter maior presença den
tro e fora daqui*', acredita.

Fn>moçÕ€%

A ACILPA desenvol

ve boje um trabalho em equipe 
que diferencia suas funções. 
Dentro da associação, segun
do Baptistella. existe uma equi
pe que toma conta somente da 
pane de promoções. Oiaotc 
disso, é reunido o conselho e 
se aprovada, é colocado cm 
prática. As promoções segum- 
tes deverão ser do Dia das 
Mães, Du dos Namorados, que 
ainda estão sendo definidas.

Novo Horário

O comércio dc Len
çóis Paulista funcionará todos 
os sábados das 9:00 ãs 17:00 
horas e no Carnaval durante o% 
dias 6 e 8 de março, o comér
cio abrirá suas portas das 
12:00 às 18:00.

Implantação de linha de 
ônibus entre Caju e Monte 
Azul é discutida em reunião

Alenta a questão da 
kKomoçáo dos alunos do Caju 
1 e 11 que irão frequentar a 
Escola dc Ensino Fundamen
tal '"Nelson Brollo** do Jardim 
Monte Azul, a Diretora da 
Educação Gcrceley Paccola 
Minetto juniamenie com a 
C oordenadora Cl andes 
Martins reuniu-se na última 
semana com o representante

da Vtação Mouiáo. Francis
co Tadeu Vanní. para discutir 
o tema.

No encontro. 
Gercciey Paccola ressaltou a 
importância da implantação 
de uma Imha pela empresa 
para o atendimento n te  so
mente aos pais e alunos, mas 
também a comunidade. Fran
cisco Vanní. mostrou-se re

ceptivo a sugestão, mas lem- 
hnui á desta
Unha. depende de um estudo 
de viabilização por parte da 
empresa. Com relação a Es
cola "N elson Brollo". 
Gerceley lembrou que as 
obras da parte administrativa 
encontram-se em fase adian
tada.

Alunos recebem passes 
na próxima quarta-feira

Gerceley Paccola 
ammciou também. qiK dia 
28/2. serão divulgados os 
nomes dos alunos benefici
ados coro o recebimenio dc 
passes escolares para o en

sino futxlaroeDtaJ (1* a 8* sé
ries).

A entrega, será feita 
pelo Prefeito José Prado de 
Lima e está prevista para 
acontecer dia 1/3. em soleni

dade Do Setor de Educação 
a partir das 11:00h. A Dire
toria dc Educação recebeu 
cerca dc 250 solicitações 
pleiteando passes escola
res

A P O I O :

Assodação 
Comerdate 
Industrial 
de Lençóis 

Paulista

EVITE o CORTE DE AGUA,
O SAAE PRECISA DESTE RECURS

UTILIZE SEMPRE QUE PO
PAÇA-O EM U ^ D

NÃO  DESPER 
ECONOMIZE

PAGANDO SUA CONTA EM
RECEBER UM  ABAS

TENDO SUA CONTA EM DIA.
RA MELHORIA DE SEU SERVIÇO.

DÉBITO AUTOMÁTICO.
COS LOCAIS.

SO LÍQUJDO 
IO BENEFICIO.

STARA PROPORCIONANDO 
NTO ADEQUADO.

Serviço Autônomo de Agua e Esgotos de Lençóis Paulista



SAVDE

F isío p a to lo g ia  d a  D ísfu n çã o  E rétíl
A dísfunção erétíl 

(DE) pode resultar de vári
os p ro c e s so s
fisiuputológícos, e em  cada 
indivíduo podem eústir dife
rentes mecanismos em  ação 
em um detemunado momen
to. Este capítulo, uma conti
nuação da matéria do médi
co  uro log isia  Dr. Daniel 
Molinur, mostra alguns dos 
processos fisíopatológicos 
mais comuns que podem re
sultar em DE. antes de con
siderarmos algumas poucas 
situações específicas aonde 
um grupo de mecanismos 
pode estar ativo simultanea
mente.

A saúde sexual é  im

portante para o bem-estar 
físico e emocional de um in
divíduo. A dísfunção erétíl, 
tam bém  conhecida com o 
impotência, é um a das con
dições clínicos que afetam 
mais frequentemente a saú
de sexual.

Feli/mente. segundo 
o  m édico  u ro lo g is ta  Dr. 
Doruel Molinar. existem mui
tas opções de tratam ento 
para a dísfunção erétíl. Este 
questionário foi elaborado 
paru ujudor você e seu m é
dico a identificarem se você 
está sendo acometido por 
dísfunção eiétil.

Se você estiver, po
derá discutir as opções de

tratamento com seu médico.
Cadu pergunta pos

sui várias alternativos de res
posta. Circule o número do 
resposta que melhor descre
ve sua situação. Por favor 
escolha apenas uma respos
ta para cada questão. De 
acordo com  o  Dr. Daniel 
Molinor. diver%os processos

melhorado, é esperado que 
tratamentos mais específicos 
sejam desenvolvidos. Como 
os exem plos do envelheci
mento. diabetes e uiemia de
monstram. em muitas doen
ças que causam impotência 
podem haver vários m eca
nismos fisíopatológicos que 
podem estar ativos a qual-

FOROIHnWlALWMACAniBA 
tOMARCA DEPEDERSEIRAS SP 

PODtJtJlDIOÁRJO

EtliUil de iiniiociü de 1* e eveniuid 2* pn^a dc bem pe- 
ohorado e poni Inlinuvã^ du» cxecuudu^ AILTON ALVES 
NUNE.S, ALTAIR ALVES NITVES e ALCEDO ALVTS NUNES, 
etpedjdus nm auii>« da Execu^iu pur Quantiu Ceru Contra De
vedor Solvente o* em que figura curaocxequentc OSMAR
SAbTTOLEME

A DOUTORA ANA CEClUA MARQUES FARIA. MM. 
Juíza de Dirtito do Foru DislnUl de Mucatuba. Comarca de Pe- 
dcmeiru -  SP.. nsfurmadaLei. etc...

FAZ SABER a Iodos quantos o pre^nte edital virem ou 
dele conhecimento uvercm e inicrcMar possam, que nu próximo 
dia 28 de fevereiro de 2.000, ás 15:0ü horas, á porta pniKipal do 
Edifício du Foro local, uto i  nu  Sergipe. I -36. o purteiru dos 
Auditónus desie Juízo uu quem às vezes dcsie estiver tazendu, 
levará a pregào de venda e arTcmulacàoem PRLMEIRA PRAÇA
a quem mais der e maior lanço oferecer acima da avaliacio que é

[iializads

fisioputológicos que levam a 
DE Já foram identificados. 
Com o nossa compreensão 
sobre estes processos tem

quer tempo, apesar que o 
mecanismo mais importante 
irá sempre vahur para cada 
iiKliv'íduo.

ASSOCUÇÂO COMERCIAL 
E INDlIsniUAL DE 

LENÇÓIS PAULISTA

Precisa-se
Vendedor externo com expenènua 27 à 50 anos 

Sexo Masculino - Casado 2* grau completo veículo pró
prio

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 
E INDUSTRIAL DE 

LENÇÓIS PAULISTA

Comunicado
o  comécío funcionará todos os sábados das 09:00 

ás I7:0(ttloraseoocanuva]dia06/03e08/03/00ocoinér- 
cío funcionará da.s 12:00 às 18:00 horas.

SINDICATO DOS TRABALHADOKK.S NA 
INDÚSTRU DO PAPEL, CELULOSE E PASTA 

DE MADEIRA PARA PAPEL, PAPELÃO E 
CORTIÇA DE LENÇÓIS PAULISTA E BAURU 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital, o  SINDICATO DOS TRA
BALHADORES NA INDÚSTRIA DO PAPEL. CELU
LOSE E PASTA DE MADEIRA PARA PAPEL. PAPE
LÃO E CORTIÇA DE LENÇÓIS PAULISTA E BAURU, 
na forma dos Estatutos c da Legislação vigente, vem con* 
vocar todos os trabalhadores que cumprem jornada com 
turnos de revezamento semanal que trabalham na máquina 
II pertencente a Empresa Lutepel Ind. e Com. de Papel 
sindicalizados ou náo. para a Assembléia Geral E;ttniordi* 
nária que será realizada no dia 28 de Fevereiro dc 2000 
(segunda*feira) às 16:00 horas em primeira convocação, 
sendo que em não havendo número legal para a realização 
da mesma, a referida Assembléia será re^izada 02 (duas) 
hora após. ou seja. às 18:00 horas, em Segunda convoca* 
ção. com qualquer número de presentes, tendo por local a 
sede deste Sindicato, situada na Rua XV de Novembro, 
581* I^ Andar, sala II ** Lençóis Paulista*SP. a Hm dc 
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

a) Leitura, discussão e aprovação da Ata da As
sembléia anterior

b) Discussão e votação sobre a Implantação de 
escala de trabalho nos termos do Ari. 07 inciso XIV da 
Constituição Federal de OS de Outubro de 1988, prevendo 
jornada de trabalho de revezamento e folgas semanal.

c) Outorga de Poderes à Diretoria do Sindicato, 
para firmar eventual acordo com a empresa, nos termos 
dos Estatutos Sociais do Sindicato e da legislação vigente;

d) Outros assuntos de interesse dos trabalha^res.
NOTA: De acordo com os Estatutos, a votação

será feita pelo sistema alternativo de aclamação ou escru* 
tinio secreto.

Lençóis Paulista, 26 de Fevereiro de 2000
a) Calil Nuoes M achado - Presidente

de RS 22300,(X) (vinte e dois mil e quioheniüs reai^l atualizada até 
16.12.99, o seguinie bem: 50^  (cinquenla por cento) do bem 
imóvel objeto de matricula n* 1917, de ordem do Serviço de Re* 
gkstro de imóveis da Comarca dr Pederneiras, assim d ^ rílo : ** 
um imóvel agTKolu, sem denominação cspecúàL situado na Fft* 
<endaCacboeirinha,eaiMacatuba,CDmáreiide 10(dcz)becta* 
res e 28 (vinte e oito) am d e  Cerras, mais ou menos, cooleodo as 
benfeitorias de uma casa de trotas, coberta com teilia^ coro sete 
cômodos e 1300 cafeeiros com 4 anos, confrontando peta cabe* 
ceárae por um lado coro Antimlo Alves Numa, pdos fundos coro 
a Lana São José, e por outro lado coro Frandsco AIvc»Nums, o 
qual se acha cadastrado DO INCRA sob D* 622.109*000469 (5), e 
foi havido pelos Executados por força da Escritura Públka de 
Doação com reserva de l^sufi^lo Mtabdo, constante do livro o* 
35,à(lv 116/118v ,̂ lavradonas Notas do Tabelião de Macatuba. 
em 26/08/86, sendo usufnituários vitalícios o Sr. FraiKisco 
Ah cs Nunese sua mulher Maria Artk4r*avaiUKk>em RS 22.500,00 
< vinie e dois rml c quinhentos rcais). Efetuado o devido pregão e 
não havendo licitantes, seguir se-á a SEGUNDA PRAÇA, para 
qual fica desde já designado o próximo d u  13 de março de 2,000 
às 14:30 horas, nu mesmo local supra refendo. quando então o 
mencionado bem verá vendido a quem mois der e maior lanço 
oferecer, desprezada a refenda avaliação. Ficam, outrossinu os 
executadea AILTON ALVT:S NUNES, ALTAIR ALM:S NUNES e 
ALCEDO ALVES NUNES, devidamente intimados da designa
ção supra, coso não sejam encontrados para intimação pessoal, 
para o$ fins de direito. E. poni que chegue ao conhecimento dos 
intervvvados e ninguém alegue ignorànciu. expediu-se o presen
te ediuü que será afixado e pubÜcado na fonna da Lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidodc de Macaluba. Comarca dc 
Pedemeirus. Estado dc São Puulo,aos 21 de dezembro de 1999. 
Eu, (Paulo V. Prado), escrevente, dignei. Eu (Rosângela Zompien
Fonseca). Diretory de Serviço. la^screvi.

(a) ANA CECÍLIA MARQUES FARIA •  Juíza de Direito

CLINICA DE DERMATOLOGIA 
Dr. JOAO BUORO NETO

COMUNICADO:

LASER U G H T  SHEER

f oarolrtlrlfl

Batoc* Rislgliiiie* fjmhttMhm

Rua ijmmíma Becmmvé, 4f4 • tomas. (Qxjkl4) 622 a

HEMOLAB Laboratório Médico de Patologia 
Clínica e Hemoterapía

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

Atendimento junto ao antigo Hospital Matemo-Infantil
- A d x i l t o s  e  C r l& rx Q & s  -
-< ( i \F L \ J l l l . t n . \ l ) E  A SI!K \1Ç O  HA SAI i>r*

ATENDEM OS <‘O M  C O N V f.M ü sl 
E PARTK l  I.ARES

R u a  G era ld o  P e re ira  d e  R a rro s , 3 3 1  - F o n e :  (0 1 4 )  2 6 3  2 3 2 4  -  L e n ç ó is  P a u lis ta  * S P

AUTO ESCOLA E DESPACHANTE MARCOS
TRANSFERÊNCIA • LICENCIAMENTO

renovaçAo de CNH
CARTEIRA NACIONAL DE

h abilitaçAo
A.B.C.D.E o:

R u a  P ie d a d e , 320 - T eleSax 264 4135

DR. REINALDO LELLIS LUMINATTI
- CIRURGIÃO DENTISTA -

C R O SP6519
ATENDE-SE DAS 13H30 ÀS 17h00 

DE2*À6* FEIRA
C O W ÊN IO S: Usina S lo  Josc - Usina Barra (jrondg - 
L^varl-Lwarcel * Zabct * Acilpa * Prefeitura Municipal -

Funcrána São Francisco c L^niodonto.

M. Ulllü m  PUHlU!
OmíMOlOCfSTA (MM 7/M9

Av. 25 de Janeiro, 501 • Fone: 263-0126
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PROJETO ESCOLA

Voluntários do lEEC iniciam divulgação
O sonho dc ver a 

concrcuzMçio do projelo do lns~ 
üOJto Esplrítii de Educaçio e Ci
dadania. lEEC. vem aumentando 
a cada dia. O pnmeiro pa^so foi 
dado DO úlòxno domingo. 20. com 
um almoço beneficente oo Cor
vo Branco, onde estiveram 
sentes aproximadamente 300 
pessoas. Uma entidade criada 
sem fins lucrativos, o lEEC está 
apreseoundo um projeto/esco- 
la considerado por muitos, um 
projeto ousado, mas que deve- 
ri prestar um grande apoio ás 
enanças e adolescentes àã cida
de.

Uma equipe de aproxi
madamente 50 voluntários entre 
diretoria e conselheiros, eslio 
dispostos a reverter a atual situ- 
açio do país. com relaçio a vio
lência e falta de seguran^. A 
partir disso surgiu a idéia de 
constituir o instituto. '*Fala-se 
muito em construir presídios, 
aumentar o efetivo de policiais, 
armamento, e nada disso funci
ona, é paleativo. vai resolver so
mente um pouco, depois volta

tudo ao normal, tudo do mesmo 
jeilu Para oóso que funciona é 
a educaç&o. náo há outra saída." 
falou Conti. um dos voluntários. 
A entidade é como um grio de 
artia. porém com idéias sólidas 
como uma rocha, que depende 
táo somente dc parcenas e dc 
pessoas de boa vontade. 
Atualmente u (EEC funaona em 
prédio alugado à rua Piedade, 
867, oo centro da cidade, com 
aproximadamente 25 enanças 
Por enquanto a entidade funcio
na somente aos sábados, c o lo
cal já está pequeno, dificultan* 
do algumas das atividades a se
rem desenvolvidas pelos volun
tários. As crianças que freqücn- 
lam a entidade tem idade dc 7 
aos lòanos.e um dos pré-requi
sitos para participarem desta en
tidade é sin^lesmente frequen
tar a escola e terem bum com
portamento.

Objetivos

O principal caminho, 
segundo o vice-presidente Luís

CARNAVAL DO CEM
Dias 4 e 6/murç(V20üü -  As 23h30
Animação: GRUPO S E R ^O
Ingressos: Sócios gráns -  Náo sócio R$ I S.OO por noite 
Acima de 14 anos. apresentar documentos 
MATINÊS
Dias 5 c 7/março/2000 -  Às 15h 
Anmaçio: GRUPO SERENO
logresKM»: Sódoa grátis até 12 anos RS 5,00, sofDcnte acompa
nhados -  Náo sódo acima de 12 anos RS 10.00, apresentar 
documcnlos.
INM. RIÇÕES/2000 
I  ̂ol de areia adulto -  até ICVroarço

suíço-master acima de 42 anos -  até 31/março 
In.wnyóes na portaria, lanchonete, saúna com Valdir e no Depf 
(k- L ^xxtes pelo telefone 2634314.
Piiicho] suiço-infantil de 8/12 anos -  aié 20/marvo
l oieh<4 suico-juvcoil de 13/17 anos -  até 20/março
INM KIÇOES TRUCO E BURACO/2000
lu-vnçôes até o dia 23/inarço. na portana. lanchonete, saúna
coiD  Valdir e no Depr*, de Esportes pelo telefone 2634314. Parti-
dpem
TORNEIO DE TÊNIS VERÀO/2000
Que contou com a participaçáo dc 34 tenistas, masculino vánas 
calegorias e infantil calegona mista, nos grupos A-B-C c I. os 
tesultados (Inais foram:- 
<3rupo A ^
1̂ .) -  Jocé Lthz de Oliveiri Souza (Chiclete) -  campeáo 
2*) -  Felipe Souza Oliveira -  vice-campeào 
3*.) -  Amauri Paccola (Bi)
GrupoB
I -  Gustavo Coneglian (Salamandra) -  campeáo 
2*.)- André Sasso (Cagarete) -  vice-campeáo 
3*.) ̂  Ricardo Placca Oscar 
GrupoC
\ ) - Amauri Obveira Silva -  campeáo 
2^) -  Aparecido Demisete da Süva (Cidinbo) -  vice<ampcáu 

f - Paulo Menanj 
' rupo I -  Misto
I i -  Alexandre José Peres -  campeáo 
^  Renan Oliveira Souza -  vice-campeáo 
3 *.) -  Fernanda Martins Sarzi
B « H A - r .  CAMPEONATO INDIVIDUAL-CAIEGORIA IN- 
TLRMEDIÁRIA
Resultados da 4*. rodada reabzada dia 19/fevereira/2000; 
Gáudio Luiz Pramio 0x2 Paulo José de Obveira 
José Carlos L. Manos 0x2 Mário José Diegob 
HugoCasab Del Rosso Ixl Valdir Ap. Ramos 
Sid^í Ap. da Silva 0x2 Gáudio Paschoarelb 
Carbnhos Sindicato 2x0 Haroldo Cezarotti 
Renatinbo Conti 2x0 José Eduardo Peres 
Rodada de hoje -  a partir das 14b 
José Carlos L. de Manos x Paulo José de Obveira 
Gaudío Paschoarelb x Tito de Souza 
Sidnei Ap. da Silva x Valdir Ap. Ramos 
Jamil Mosele x Altair Ap. Toniolo 
Amauri Paccola x Haroldo Cezarooi 
José Eduardo Peres x Walcinho Pacifico 
Renatinbo Conti x José Augusto Paccola 
ACAMMIA DO CLUBE ESPORTIVO MARIMBONDO 
Atividades que oferecemos aos associados: - musculação, step. 
ginástica localizada, Gap, ballet dança, capoeira, karatê, axé. re
laxamento e alongamento.
Nas niscinas: natação, hidroginásbea e hidro para a 3^ Idade. 
Hormos e informações pelo telefone 2634314. ramal 36 com 
Janaina
Venha nos visitar c conheça uma das mais bem equipadas aca
demias do interior.
ASSOCIADOS
Valorizamos nosso clube com mais atividades sociais e esporti
vas, a fim de atrair vocês e seus familiares para uma rec i^ão  
sadia Pague em dia suas mensalidades e participem de tudo o 
que realizamos.

Crianças em atividades no Institu to  Espirita de Educação e Cidadania

çóes junto á comunidade também 
deverão ocorrer, tais como a do 
almoço beneficente realizado no 
úlUmu domingo.

Lotúl apropriado

Para um melhor deseo- 
votvimenlo de suas atividades, 
o I££C necessita de um prédio 
novo c dc amplo espaço fíxico. 
O projeto da escola prevê a 
construção de um prédio de 
aproximadamente 50 miJ metros 
quadrados, onde terá a sede e 
desenvolverá todas as ativida
des previstas. Ainda náo há 
nada de concreto quanio a área, 
Conti explica que tudo existe no 
papel e está cm estudo, aguar
dando definição dc parcenas. 
Neste espaço deverá conter eo- 
fermana. consuliório médico e 
dentário, entre outros beoeflei- 
os.

A tua l sede do lEEC Equipe de voluntários durante almoço berseficenta

Eduardo Conb do lEEC. é desen
volver um trabalho de processo 
educativo panindo da inláncia 
até o final, da adolescência, com 
o objetivo de reverter realmentr 
a atual situação social que exis
te hoje em nosso país. uonU faz 
questão de frisar que o lEEC é 
uma escola voltada para a for
mação do cidadão intelectual e 
profissional, para que o jovem 
possa estar inserido no merca
do de trabalho com alguma ha
bilidade profissional. A religião 
também náo é somente a espín- 
la. dentro da eniidade é desen
volvido um trabalho ecumênicin 
ou seja. todas as religiões são 
aceitas, pois o trabalho é em tor
no da educação tão somente

Educarão

Pensou-se em que tipo 
dc educação sena dada. pois só 
a educação ru escola nã«) esta- 
ru  sendo suficiente. Conti disse 
que na escola pouco ou quase 
nada se vê quanio a educação 
para a cidadania. Hoje os jovens 
não sabem quais são seus direi
tos e deveres e segundo Conti 
não exisie limites. ‘‘Os nossos jo
vens não sabem duso. eles 
acham que podem tudo. e é esse 
tipo dc orientação que nós que
remos passar**, esclareceu.

ProfissionaUuiçào

O oferecimento de cur
sos profissionalizantes no lEECo s  pi 
J n d aain da estão por ser definidos. 

Luís Eduardo explica que a in
tenção da entidade é dar para os 
alunos oportunidade dc apren
der pronssões básicas como 
costura, carpintaria. con.strução 
civil, entre outras. Tudo minis
trado com senedade e qualida

de. pani que o jovem tenha me
lhor desempen^ no mercado de 
trabalho

Reformo escolar

Os voluntários da enti
dade esurão fazendo um acom
panhamento da aprendizagem 
dos alunos que freqUemam as 
escolas Para participarem da 
entidade os alunos lem que es
tudar e apresentar um trabalho 
favorável dentn> da escola., prin- 
cipaJiDcnic pdi) compuciamenio 
O ]££C pretende desenvolver 
atividades de ci>mplcmentação e 
reforço das maténav básicas es
tudadas nas escolas de ensino 
fundamental e médio.

Saúde

O lEEC conta hoje com 
o Fundo dc Saúde, que sobrevi
ve graças as doaçõ^ da comu
nidade e empresários que con
tribuem para supm as necessi
dades das crianças e jovens. 
Vários profissionais da cidade, 
como médicos, dentistas, psicó
logos emre outras especialida
des. que preferem ficar no ano- 
nimalo mas que catão atuando 
como voluntários para a entida
de. Outras parcerias estão em 
andamento nesta parte ligada a 
saúde.

Apoio à famúia

Outra atividade que 
também depende de parcerias, é 
com relação às famílias das cri
anças. pois não basta contribuir 
para d formação do cidadão se 
não participar a família de ludu. 
oferecendo condições para que 
este processo de aprendizagem 
continue dentro de casa.

Auto- susutuúçào

A principal fonte dc 
renda do l E ^  é relacionado com 
parcenas através de empresas e 
insimuçòcs, através de ativida
des artísticas, esportivas c cul
turais que gerem renda paru tal 
O pnnapal objetivo com relação 
a renda ̂ verá vir de uma parce- 
na dentro dc um Marieting fi
lantrópico c das atisidades pm- 
físsionais que deverão ser ofe
recidas a população. As promo-

Denonunado lalento humano, oa 
voluntários que quiserem parti
cipar desta entidade e que de
senvolvam qualquer habibdade 
podem comparecer na atual sede 
e converw com os voluntários 
que lá SC encontram. Por en
quanto a entidade aiende someo- 
le aos sábados. Para Conti, é 
muito importante que os pesso
as queiram ser voluntárias 
conosco e que tenham tempo 
disponível para participar, pois 
as portas estão abertas à popu
lação. finalizou.

H m a P e d ro  N a tú í io  14>re$$z£tii, d ó 9  
T e U fo n c : 2 ò 3 - O i8 8

VEM Al A lÔ* FESTA DE SAO JOSE
n i »  J a r d i m  l  b i r a m a  -  D i a s  1 0 .  1 1 .  1 0 .  1 0 ,  2 5 .  2 6  d e  m a r ç o
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SERVIÇOS DE PORTARIA/CONTROLE DE ACESSO 
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P íetraró ia  a firm a sua can d id atu ra
Em entrevista ao jor

nal "O  E C O ” . Dr. José 
Rubens Retraróia, candida
to  a p refeito  de Lençóis 
Paulista nas eleições no pró
ximo dia I de outubro, fala 
de suas aspirações políticas 
e da situação da cidade sob 
sua v isão  de ó tica. José 
Rubens está nu PL aiualnten- 
le e se considera apto para 
pleitear o cargo de prefeito.

ECO’ Qual a sua 
participação na política 
lençoense?

José R ubens- En
trei na política da cidade du
rante a administração passa
da. do D ingo B em ardes, 
como vice - prefeito e como 
Coordenador da Saúde do 
município. Esta foi minha en
trada oficial, mas eu sempre 
paiticipei da política, ela sem
pre esteve presente em  mi
nha vida. Meu pai foi prefei
to há 25 anos atrás, e me 
pennitiu essa visão onde eu 
passei a gostar da política. 
Na faculdade eu sempre fui 
atuante, participando de vá
rios diretórios acadêmicos e 
grêmios e depois participei 
da diretoria da residência 
médica. A pohtica faz parte 
da minha vida e acho a polí
tica muito importante para a 
vida de todos.

ECO- O Sr. fo i  
vice -  prefeito e Coorde
nador de Saúde na última 
administração. E  segundo 
consta, desempenhou um 
trabalho com competên
cia. Qual a sua compara
ção da atual administra
ção com a anterior?

Ja sé  R ubens- Eu 
não acompanho de perto o 
trabalho do atual Coordena
dor de Saúde, portanto não 
sei quais são seus projetos e 
o seu cronograma. Dentro 
da minha filosofia, a anterior 
obteve resultados positivos, 
onde nós investimos na me
dicina preventiva. Nós bus
cam os trabalhar com  três 
segmentos; a criança, a  mu
lher e o idoso. Vários proje
tos que colocados em  práti
ca, obtiveram bons resulta
dos. principalmente com  re
lação a mortalidade infantil, 
dengue, raiva, os casos de 
tuberculose caíram e muito. 
Nós. na época pegamos a 
saúde com  grandes dificul
dades, mas sanamos a mai
oria dos problemas. Foi im
plantado o  am bulatório de 
especialidades, nós fizemos 
a entrega de medicação aos 
pacientes para todos que 
estavam  cadastrados, im 
plantamos o m édico de fa
mília qu ; surtiu bastante efei
to. A população deve ficar 
informada sobre os projetos 
relacionados à saúde uma 
vez que eles são os interes
sados no assunto, muitas ve-

r
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%

zes isso não acontece. Eu só 
devo criticar uma administra
ção se eu souber o que está 
acontecendo, o cronograma, 
o  que está sendo feito e pro
jetado para os quatro anos 
de administração, se foi efi
ciente ou não. Se você não 
tem um cronograma pronto, 
você irá ficar a mercê da 
maré e do vento e fica difícil 
admirústrar.

ECO- Sua candi
datura à Prefeitura de 
Lençóis Paulista é para 
valer, ou é apenas um ba
lão de ensaio para futuras 
composições?

Jo sé  R u b en s- Eu 
sou filho de Lençóis, portan
to não me considero como 
uma ponte ou com o um ba
lão de ensaio para futuras 
com posições piolíticas. Eu 
tenho um respaldo muito ex
pressivo, haja visto as últimas 
eleições para deputado es
tadual. Isso é graças ao tra
balho que eu já  realizei e que 
venho desenvolvendo na ci
dade com o pessoa, como 
profissional. Dentro de um 
cxxUexto poUtico, obviamente 
eu posso estar fazendo com
posições. mas eu não tenho 
porque colocar o  meu nome 
para tentar negociar apoio. 
Eu já  tenho uma indepen
dência eleitoral suficiente 
para enfrentar um pleito so
zinho. Sou candidato a pre
feito por Lençóis Paulista.

ECO- Como o Sr. 
vê a política atual em nos
sa cidade?

Jo sé  R ubens- Em 
nossa cidade faltam pessoas 
que façam poUtica e não po
liticagens. O  que eu tenho 
visto é que existe um a mio
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pia generalizada, onde os 
políticos só se preocupam 
com a política de quatro em 
quatro anos. que é para ne
gociar interesses pessoais e 
próprios. Nós precisamos 
criar pessoas que realmente 
tenham um peifíl político, fa
zendo um trabalho pelo seu 
município sem esquecer das 
fronteiras que a sua cidade 
faz parte, você tem que ter 
representatividade. Lençóis 
já  ocupou o 3° lugar de 
M unicípio em  desenvolvi
m ento do Estado de São 
Paulo, ÍS.SO há 25 anos atrás.
A culpa para uma má admi
nistração está na preocupa
ção em  fazer política nos 
quatro anos. ao passo que 
ele poderia fazer política em 
três meses para se eleger. O 
Executivo não pode se pren
der em  dívidas anteriores 
durante os quatro anos, sen
do que ele pode sanar a dí
vida somente em  um ano no 
máximo. Isso acaba negli
genciando os verdadeiros 
problemas do município. O 
vereador também tem que se 
colocarem  seu lugar, que é 
o  de legislar, dar sustenta
ções para o  executivo em 
prol do povo. Eu tenho visto 
o bloqueamento de projetos 
na Câmara só pelo fato dele 
ter sido m andado pelo pre
feito e o próprio prefeito fa
zendo projetos em benefíci
os próprios pensando em 
sua reeleição. Quem perde 
com isso é tão somente o 
povo. M uitos buscam  na 
política a em ancipação e a 
realização pessoal, sobrevi
vendo do cargo. Eu sou uma 
pessoa realizada pessoal
mente e profissionalmente. 
Eu me acho na obrigação de 
devolver um pouco para a 
comunidade do muito que eu 
recebi com o m édico. Eu 
gosto de política e quero fa
zer parte dela, eu não tenho 
m edo de co locar o  m eu 
nome e meu rosto em  vota
ção numa campanha. Eu que
ro me realizar como pessoa 
também para com  a comu
nidade.

ECO- Em suas 
andanças políticas, qual a 
camada da população que 
o Sr. tem mais apoio e in
centivo?

José  R ubens- Um 
homem de boa vontade que 
procura atuar de uma forma 
ética e com  moral e não in
dividual e egoísdea. ele tem 
este perfil, de ter penetra
ções em  todas as camadas, 
principalmente pela camada

menos privilegiada. Haja vis
to o resultado expressivo da 
eleição para deputado.

ECO- Alguns can
didatos falam  na hipótese 
de se trabalhar sem os 
chamados cargos de con
fiança. É possível ?

Jo sé  R ubens- De 
jeito  nenhum. Quem prega 
esta opinião está totalmente 
fora da realidade. Você tem 
que ter, até porque isso não 
é uma coisa que acontece só 
em nossa cidade, é um fator 
mundial, onde ninguém con
segue governar sozinho. É

necessário ter pessoas de 
confiança em  cargos estra
tégicos nu adm inistração, 
mesmo porque o  prefeito 
não pode ficar 24 hora.s do 
dia em todos os lugares e em 
todos os setores. As pesso
as que ocupam este cargo 
devem retribuir a confiança 
depositada nelas com muito 
trabalho. E aí que eu vejo a 
diferença eiiUe política e po
liticagem. O  político vai co
locar pessoas que trabalham 
e não vai pagar dívidas de 
campanha como vem acon
tecendo. Este ê um pecado 
grave e capital. Outro fator 
importante é a redução de 
cargos de confiança.

ECO- Qual o seu 
Plano de Governo?

José  Ruben.s- Ten
tar implantar uma verdadei
ra política já  é o  primeiro 
pa.vso para um bom plano de 
governo. O segundo passo 
é buscar dar uma sustenta
ção aos munícipes, para que 
possamos enfrentar a crise, 
a nível sócio econômico. 
Este não é um momento pura 
grandes obras, de obras fa
raônicas. E o  momento de 
tentar montar investimentos 
nu área social, que é a edu
cação. a saúde, a assistên
cia social alicerçada em bus
ca por novos empregos.

Devemos trabalhar 
o município e adequá-lo para 
as melhorias. Dinam izar o 
banco de empregos em nos
sa cidade, tentando manter 
o jovem  na escola, sendo 
que hoje ele abandona a es
cola para sustentar a sua 
casa. Dar uma educação e 
alimentação a esse jovem

para que ele permaneça na 
escola.

Na saude voltar re
almente na área preventiva, 
que é de f undamental impor
tância. Na área social você 
poder fazer uma distnbuição 
de forma equacionai, equili
b rad a  e rea lm en te  para 
quem precisa, c não fazer 
disso um mérito de campa
nha.

O  Banco de Empre
gos deverá ser uma forma 
rápida e eficiente para agilizar 
a m ão de obra ã quem pre
cisa realmente.

O  B anco Popular 
para o  povo beneficiará os 
que necessitam de apoio fi
nanceiro para a construção 
de sua. abrir um negócio, 
estimular pequeno empresá
rio, aumcntaiido assim a mão 
de obra no município.

Trazer indiitnas não 
é o resultado maior para ge
rar empregos, pois as indús
trias não vem de graça, elas 
exigem isenção de impostos 
ao longo de pelo menos vin
te anos. A indústria vem su
gando com suas isenções de 
impostos. Temos exemplos 
das montadoras que se ins
talaram no Paraná, Bahia, e 
entre outros estados. Inves
tir nos pequenos e médios 
em p res^ o s  ê um caminho 
certo. Mudando a política na 
cidade e fazendo com que os 
políticos e o próprio m unid 
pio lenha m aior represen
tatividade na região e no es
tado, é que oulra^ indústrias 
estarão vindo para a nossa 
cidade.

Com políticos me
lhores. a cidade tera mais 
avanços, com certe/a, prin
cipalmente a limgo prazo, fi
nalizou.

Após 148 dias termina 
o Horário de Verão

o  Horário de Ve
rão que teve início no dia 3 
de outubro de 1999 termi
na à meia noite dc hoje. Os 
relógios deverão ser atra
sados em uma hora.

Com  duração de 
148 dias, o mais extenso 
realizado até hoje. a Com
panhia Paulista de Força e 
Luz - CPFL apesar de ain
da não ter calculado a re
dução da energia elétrica, 
estava prevendo reduzir a 
dem anda em  sua área dc 
conce.ssão englobando 234 
cidades do interior paulista, 
em  7.56 % com  redução 
no consumo de enCTgia elé
trica na ordem  de 1,06%. 
Estes números equivalem a 
uma redução no consumo 
de eletricidade de 28,2 
MW médios, suficientes 
para abastecer durante três 
m eses um a cidade com  
quase 100 mil habitantes e 
25 mil consumidores dc 
energia elétrica.

Se co m p a ra d o  
também com  a economia

em toda a região Sudeste, o 
volume de eletricidade eco
nomizado na vágência (k> ho
rário de V erão seria suficien
te pura idiastecer um a cida
de do porte de Campinas 
perto de I milhão de habi
tantes. durante 9 meses.

Apesar do horário 
de verão provocar divergên
cias nas opiniões entre a po
pulação. além  do m elhor 
aproveitamento da luz natu
ral. há uma redução na de
manda máxima do sistema 
elétrico pelo deslocamento 
da curva de carga para fora 
do horário de pico habitual. 
A iluminação pública é acio
nada mais tarde e os consu
midores principalmente os 
residenciais, mudam seus 
hábitos nesse período, con
tribuindo ta m ^ m  para uma 
redução da demanda no ho
rário de pico.

Fique por dentro

O Horário de Verão 
foi insúluído pela primeira vez

no Brasil em 1931. Nos 
düLs anos seguintes ele vol
tou a ser aplicado para 
retom ar apenas dezesseis 
anos depo is, em  1949, 
Mais quatro edições foram 
realizadas. Nos anos 60, a 
medida vigorou por cinco 
anos seguidos de 1963 a 
1968.

Esta edição do h«> 
rá r io  de v e rão  foi 
estabelecida através do 
Decreto do presidente da 
República n "3 l5 0 . de 23 
de agosto de 1999.

Tarifa Amarela

No próximo ano. a 
CPFL vai fazer um teste 
com 800 consumidores do 
Interior do Estado de São 
Paulo para testar a implan
tação da chamada Tarifa 
Amarela, que pune quem 
utiliza mais energia no ho
rário de pico. incentivando 
assim às pcssoa.s a utiliza
rem a energia elétrica fora 
do horário de m aior de
mando.



FVTEBOLOE AREIA

Começa amanhã a 1“ Copa Viver Cidade
Tem início amanhã. 

27 no cam po de futebol dc 
areia do bairro Cecap/Fiesp, 
a 1*. Copa Viver Cidade de 
Futebol de Areia. À.s 8h00 
haverá a abertura da com 
petição com o  hino nacional 
e a presença das lóequipes 
participantes e do prefeito 
municipal. José Prado de 
Uma.

A competição conta 
com  a participação de 16 
equipes divididas em  dois 
grupos, O  grupo A é forma
do por Banho de Lua. Cen
tro C om unitário . C ecap/ 
Fiesp. JUC (Jovens Unidos 
em Cnsto). Macatuba, Pon
te Preta. Salca c Santa Lu
zia. O  grupo B é constituído 
ptx Bomssia/Jaü Serve. Cara 
Preta. Cybelar. Frígol. Igre
ja  R enovada. Juventude. 
LutepeleZ.F.C .

Na primeira fase as 
equipes do grupo A enfren
tam os times do grupo B em

tumo único, classihcartdo-se de cada grupo.
para as semifinais as duas A primeira rodada
equipes primeiras colocadas marca para amanhã, os se-

g u in te s  jo g o s : S a lca  x 
Lutepel. 8h; Banho de Lua x 
Juventude. 9h; M acatuba x 
Cybelar. lO h;SantaLuziax 
Frigol. l lh ;  JUC x Igreja 
R enovada, 14h; C ecap / 
Fiesp X Cara Preta, 15; Cen
tro Comunitário x Z.F.C.. 
16h e P o n te  P re ta  x 
Borussia/Jaú Serve às 17h. 
No final da Copa que está 
previsto para o  dia 14 de 
maio, será oferecido troféu 
e medalhas para os 4 times 
primeiros colocados, troféus 
para o  goleiro e artilheuo da 
competição, a equipe mais 
disciplinada será premiada 
com troféu, e o  jogador mais 
disciplinado será premiado 
com  troféu e brindes.

Segundo o  esportis
ta Manoel dos Santos Silva, 
esta é um maneira de movi
m entar o esporte na cidade

e prcporcionar um momen
to dc la/er aos moradrxes do 
bairro e de outras vilas.

A 1*. C opa Viver 
Cidade de Futebol de Areia, 
é realizada pelas Associa
ções de Moradores de Bair
ros da C ecap I e II e do 
Conjunto Habitaaonal Len
çóis Paulista I e II. A Co
missão da Copa é formada 
por Manoel dos Santos Sil
va (Manézinho) -  presiden
te. Celso Fajardo -  vice-pie- 
sidente e Manoel Messias -  
diretor e esportistas José 
Almir.José l^cardo e Lauro 
Oscar Pinto.

O  evento conta com 
o  apoio da Prefeitura Muni
cipal de Lençóis Paulista. 
Unidade M unicipal de Es
portes (UME). Magazine 
A m ericana. Lojas Silva, 
Prâmio Spoits e Graf-Set.

VOLE! AMISTOSO

FACOL estréia dia 17 na APV CAL vence
A equipe infantil de 

volei do Colégio Francisco 
Garrido que é patrocinada 
pela FACOL estréia dia 17 
de março no Campeonato 
Paulista de Voleibol Infanúl 
prom ovido pela Liga da 
Associação Pró Voleibol 
(APV) jogando contra a 
rep resen tação  de N ova 
Odes-sa. naquela cidade

No Conselho Téc
nico realizado no sábado. 
26 em Porto Ferreira, onde 
a FACOL foi representa
da pe lo  técn ico  C arlos 
Gasparini. ficou definido 
que além de enhm tar Nova

Odessa, a equipe lençoense 
terá pela frente as equipes de 
Valinhos. Americana e Ara
ras. Esta é a primeira vez que 
o volei infantil de Lençóis 
participa desta competição, 
enquanto os outros dmes que 
estão no mesmo grupo da 
FACOL já  participaram do 
Campeonato Paulista no ano 
passado.

Segundo o  técmco 
Carlos Gasparini. esse fator 
não poderá ser usado como 
desculpa, "é evidente que 
teremos mais dificuldades 
por estarmos montando nos
sa equipe neste ano, mas fa

remos o  possível para re^ne- 
sentar bem nossa escola e 
cidade", disse.

Amistoso

G u sta v o , W esley. 
L u q u in h a , G u s ta v o  
Ccffi^ian. Flávia Cleiton. 
R icardo. Tiago. Higor. 
Jumnhü. Flastnho. Mathcus 
e André.

Santacruzense
Hoje às I6h no g i

násio doC entro  Social, Es
portivo e Cultural (C SEC ), 
a equipe da FACOL realiza 
um am istoso contra o  time 
in fa n til  d a  c id a d e  de 
Botucatu. Esle seráopfimcí- 
ro amistoso da recém furma- 
da equipe lençoense que é 
constitu ída  pelos atletas 
Rafael, Fernando. Deyvid. 
Henrique. Ricardo Angélico,

Joguinhoa Abertos
m .

N esta sem ana a 
equipe foi convidada pela 
Unidade Municipal de Es
portes (UME) para repre
sentar a cidade de L e n ^ is  
Paulista nos Joguinhos 
Abertos do Interior, a se
rem realizados no més de

tr
f

mato.

Campeonato reúne Associações
de Karatê em Lençóis Paulista

Campeonato Paulbta 
de Futebol 
Série A-/
23/2 “  Quarta*Feira 
Matonen.se 1x2 Ponte pre
ta
Inter de L im eira 0x0 
Ara^atuba
Guarani 1x2 União 
Barbareo!^
União São João 2x0 Rio 
Branco
Mogi Mirim 2x0 América 
Portuguesa Santista 0x2 
Portuguesa 
A m a j^
Ponte Preta x Portuguesa 
Santista
Portuguesa x Inter de Li
meira
Araçatuba x Matonense 
América x União São João 
Rio Branco x Guarani 
Umão Barbarense x Mogi 
Mirim
Torneio Rio-Sao Paulo
Semifinais
23/2 -  Quarta*Feira
Va.sco 2x1 São Paulo
Palmeiras 3x1 Botafogo
Finais
Hoje
Vasco X Palmeiras 
1/3 -  Quarta-Feira 
Palmeiras x Vasco 
Libertadores 2000 
3/3 -  Sexta-Feira 
Cmnthians x Liga Univer
sitária (Equador)

Organizado pela As
sociação Kirr>e Karaté-Do do 
professor Pedro Paes, o even
to que contou com o apoio da 
Secretaria Murucipal de As
sistência Social e Unidade 
Municipal de Esporte (UME), 
reuniu no domingo. 20. cerca 
de S4 pessoas entre atletas e 
juizes, nas disputas do VIII 
C am peonato de Karatê 
Intermunicipal de Lençóis 
Paulista, a "Copa Kimê 
2000 * .

A competição reuniu 
ás seguintes Academias: 
ABK - Baunj. Kan e Kaisen 
de Agudos. A ssociação 
Igaraçuense - Igaraçu do 
Tiêlc. Sbogun - UME. 
Marimbondo e a anfitriã Kimê 
Karatê-Do de Lençóis.

Participaram  tam 
bém da solenidade de aber
tura, os grupos Geração Funk 
e Baby Class da Academia 
Tablado Ramenco coordena
dos pelos professores M aae- 
lo Estrela e Celina. as bailari
nas e os alunos de Capoeira 
da Academia Marimbondo, 
orientados pela professores 
Tempestade e Janaina, além 
dos alunos de Pedro Paes.

A competição reali
zada durante todo o dia oo 
ginásio de Esportes Antonio 
Lorenzetti Filho(Tonícão) 
apontou os seguintes resulta
dos por equipes:

1* lugar - Associação 
Kimê Karatê (196 pontos) 

r iu g a r  - ABKU53
pontos)

3^ lugar - ShoguD 
UME (57 pontos)

4^ lugar - Kaisen (56
pontos)

5*̂  lugar - Academia 
Manmbondo (54 pontos)

6^ lugar - Assoe. 
Igaraçuense (32 pontos)

7* lugar - Kan (18
pontos)

A Associação Kimê 
agradece a F^feitura Muni
cipal. Secretaria Murucipal de 
Assistência Social e as se
guintes em presas: Trend 
Informática. Gráfica Modelo. 
Música & Arte. Calçados 
Franco. CEM. Supermerca
dos Santo Expedito. Rede 
Farmais. Uniari. MS Sport. 
Ferragens São Carlos e as 
pessoas que fizeram doações 
beneficentes.

Cãtãnoce, técnico do aM negro lençoense
Em preparação para 

a disputa do Campeonato 
Paulista de Futebol da Série 
B I-A . o Clube A tlético 
Lençoense (CAL) realizou DO 
domingo. 20 em Santa Cruz 
do Rjo Pardo, um amistoso 
contra o Santacruzense. que 
volta a disputar o Campeona
to Paulista pela Série BI-B 
deste ano. onde saiu vitorioso 
pelo placar de 4 a 2.

Hoje a equipe viaja 
para Garça onde ãs 9h30 re
aliza um jogo treino contra a 
equipe do Garça, que disputa 
a Série A-3. Na sexta-feira. 
3 no Bregâo. os torcedores de 
Lençóis poderão conhecer o 
novo time do CAL. em jogo 
amistoso marcado contra o 
Rio Preto que disputa a Série

A-2 do Campeonato Paulista 
de Futebol.

Na partida de domin
go. 20 o técnico Catanoce 
gostou muito do desempenho 
da equipe, que na sua avalia
ção se posicionou bem em 
campo, trabalhando bem a 
bola. e com uma velocidade 
surpreendente dos atacantes, 
por se tratar do primeiro jogo 
treino.

Na \iióTÍã frente ao 
Santacruzense domingo, o 
CAL jogou c venceu com 
C ruska. Cleber. Acássio. 
Márcio e Vítor Sérgio Júnior. 
Camargo e Heiinho; Cícero. 
Fernando Potti e Fabiaoo. 
entraram no decorrer da par-
uda os jogadores Mona, An- 
todio Carios. Daniel. Ricaido
e Cásio.
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Palavras Cruzadas
Número 12 HORIZONTAIS VERTICAIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 1. Segredo/roça
2. Bxtratermtn; / i^isè í  (igla do 
Com í^ OUmptco Bn^iJeiru
3. Pequena rua f 100. cm Romanos
4. CoordenaUva aditiva / feouiUDo 
de mau / paít cu)a eapttal é Mcca.
5. Neófuo.
6. Ducd laser/abreviação de «nhur
7. CHtcntaçio /  fornia obliqua do 
prooome pessoal lu
8. Fêmea do leio  /  saem do ventre 
maieno
9 Símbolo de irtdjo/m nam açio da 
muco&a do nanz.
10. Ave palmípede vcmelhafitc oo 
pato / 50. em Romanos 
U . Gás incolor, de símbolo O, / upo 
de doce solidificado.

1 Kelcnio / ulga tilanienuna Ja^ 
águas doco.
2 Cidade do inienor paulivia / 
vcrsdia>
T Comi^áo / sigU do EsUdn da 
Rondõiiu.
4. h u s  du burope localizadt» du 
Oce4ifio Ulacial Artici» / MfiU do 
b&ladü do Rio Grande du Nooe 
$.Satêhlc da Terra / 500. em Kw 
manos
6. Pequeno
7. ArgiU colonda de amarciit. pur 
ó iid o d e  ferro, utilizada em pin- 
lura.
8 1000, cm Romanos f sigla Jo 
ScTMÇo SociaJ dii InJustna
9 Tenuiiui / abnrv laçào de cetum 
dc ireinarncmcMluieboh 
10.l'*iCarTcTo. a tm  hraM lcira
11 Eíeilo do trabalho / vi.^cfa 
dupla que legrega a urina.

soluções nesta página

Que são
areias movediças?

Uma areia movediça é um banco de 
areia na água do mar. de um rio ou de um 
lago. e até podemos encontrar areia move
diça escavando a terra. A  areia move-se com 
a água que tem por cima ou em volta, de tal 
sorte que uma pessoa ou barco que esteja 

junto dela pode afundar-se gradualmente.
As famosas areias de Goodwin, que 

um dia formaram uma ilha, se conservam 
em certos sítios firmes e secas durante al
gumas horas, mas, quando o mar as cobre, 
convertem-se em areias movediças. Neste 

estado são terrivelmente perigosas para os 
barcos que esbarram com elas. O  peso das 
areias movediças é tremendo e irresistível. 
Parece que se pegam; e são. simplesmente, 
0 peso e o movimento que lhes dão uma 
força tão grande. Há algum tempo perde- 
ram-se numa noite treze barcos de guerra 
por causa da força dessas traiçoeiras areias 
movediças. Os canais de entrada de cenos 
portos variam constaniemente em virtude 
do deslocamento das areias.

Quem sabe, sabe
Esportes

1. Qu« cidad* $«dlou •»  ohm piuitet <ta 19727 
( ) Hamburgo 
( ) BarUm 
( ) Muntqua

2. &n qu9 olimpíada Nadia ComarvacI m  consagrou? 
( ) Muruqua 
( ) Montraal
( )L o t Angalaa

3. Qual lol 0 primalro tima do jogador Mané Garrincha? 
( } Aménca 
( ) BoCatogo
( ) V ucoda  Gama

4. Qual o  ano da ab a rtu n  doa 4ogoa Olím pkoa da ara m o ò tr  
na?
( ) 1896
( ) 1919
( ) 1942

5. A prtmalra corrida da  autom óvala do  m undo, am 1894. foi 
ao n d a?
I ) ingiatarra 
l leaigica 
I ) França

6. A Taça Jam aa RImat ganha paio BraaM 
( ) loi vandkSa 
( ) astá com a  CBF 
( ) foi roubada

am 1970.

7. Oua aaportia ta  raoabau 7 m adalhaa da  ouro na olimpíada 
da  19767 
( iMarltSpUQ 
( ) Jaaaa Owant 
( ) JohnNabar

8. Ouem ara o goíairo titula/ da Saiaçào B ra iá m  da 1982? 
< )Laáo 
( ) Tanaral
( ) Waldir Paraz

Ri'spfista\ da edi^áo anierior
I !«*>< tk* /  2  t f  p n m i »  Au w ím * c  t f  . t r n .  j . -  fH t th e

 ̂ Jc NljvVtki i A t f  tutu*» c
V HhK / 6 ftinrtaAHNrtbO 7 \4̂horx>

Horóscopo JoãoBidu
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ÁRIKS • Nâo lenlc cscon- 
der os seus sentimenlos. pois 
o período será favorável 
para se declarar a quem 
ama. Sua simpatia e seu oti* 
mismo vâü contagiar a lodcv» 
no ambiente de trabalho. 
Dica: É tempo de ampliar 
seus hon/onies. Uma \iu- 
gem promete ser bastante 
;^radável.
TOURO - Kmoções pro
fundas vào marcar o seu re
lacionamento amoroso. Um 
pouco de misléno vai es
quentar o clima a dois. No 
trabalho, concentre-se nos 
seus objetivos e lute para 
chegar aonde deseja. Dica. 
Uma ajuda inesperada virá 
em boa hora. mas lenha cui-

».essi> dc trabalho vai r*wa- 
bar cansando vocr Keser-
ve um tempmho | ara fa

lhe/e r o que lhe dá pra/ci. 
Dica. Nào deixe que i>s 
problemas financeiros in- 
lerfiram em sua v ida pes- 
siial
tS U O R P lA o  As rela 
çôcs estáveis contam com 
maior proleyàodos astros. 
Por ísM). vai devagar nas 
avenlura> () penodo será 
tavoravcl para investirem 
novos pnijetüs e resolver 
certas pendências. Dica: A
tam ilia  pode  precisar da 
sua ajuoa. Não mc^a es*

d.ido com a ingenuidade. 
(sKMEOS - Sua vida amo
rosa esla sujeita a mudan
ças importantes. Entusiasmo 
não vai faltar na intimidade. 
Seus projetos caminham 
''Upertifm, mas nào csperc 
I esultados imediatos. Tenha 
patícncia Dica Aventure- 
se um pouco mais. A famí
lia vai estar du seu lado. 
CÂNCER • AstraJ bastan
te estimulante na conquista. 
Não tenha medo de ousar 
um pouco mais Profissio- 
nalmente. haverá forte atra
ção por aljv idades aliemati- 
vjs Lute para montar seu 
negócio próprio. Dica: Fê e 
conJiança; é tudo o que v ocê

treçjsa para ser mais feliz. 
.EAO - Você vai se mos
trar bastante confiante nas 

coisas do coração. O clima 
seni de cumplicidade a dois. 
VvKé terá facilidade paru se 
coiiKar nu lugar dos outnss 
e ISSO vaj facilitar o traba
lho. Dica: Tenha mais disci
plina com o dmheiro para 
não ficar no v ermelho 
V IR(iEM  ‘ O pehvxio está 
Aavarável para você explo- 
êàr sua tentuafidade Um 
clima de lealdade vai co
mandar o romance. Não 
seja individualista, pois os 
trabaJhos cm equipe v ào ren
der muito mais. Dica: O de
sejo de ajudar as pe 

itadliN deve falai
ssoas 

armaisftccessit 
alto.
LIBR/\ - O clima será de 
forte união no amor Alguém 
de Peixes vai fazer a sua 
cabeça. Pega leve! O cx-

forços e faç a o que íor pos- 
sível
S A (;H  Á K IO  Você 
terá surpresas agradáveis 
oo sclor sentimenul. Sen
sualidade ã flor da pele. É 
hvira de chegar junto! A 
tainilia dara o estimulo que 
precisa para você 
dcsianchar no trabalho. 
Dica. A rotina pvnle inco
modar viKè Por isso. não 
recuse convites para fes
tas e reuniões com os ami-
COS
C A P R IC Ó R N IO  O 
período sera favorável 
para \ ocê refletir sobre a 
sua V ida sentimental e 
acertar os pomeirus com 
seu amor As decisões <jue 
exijam ousadia c inicuiUva 
estão favorecidas pelos 
astros Dica: Seja mais re 
alista com o i^ue ganha e 

para evuai aborre- 
conentos
AQUÁRIO Você esta- 
rá mais consciente do que 
quer nas coisas do con- 
çáo Isso vaj ajudar você 
a se entender melhor cor ̂ 
ü seu par. As manifevtj- 
ções de solidariedade dos 
colegas vai deixar você 
muito feliz. Dica: As cnü- 
c a s  fa m it fH f ie i» « « rá o  Nb s - 
tame coDsmihv âs. 
PEIXES - Sua vida amo
rosa vai dar uma virada 
sensacional. Sucesso du
rante uma conquista. Não 
fique se cobrando a per
feição Respeite suas limi
tações no trabalho e v aj se 
sentir hem melhor. Dica. 
Confie mais no seu taco 
Só assim cimscgutrá che 
gar aonde deseja.

I
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Faltam 56 dias para os 
500 anos do Brasil

O ECO
de tyem com a verdade
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A garotinhu Carolint Borim 
completou ontem, 25 o ^  2*. aninho de 
vida. Ele recebeu muitos beijos e abnçus 
dos pais Thana. Mané avós e lios. 
Parabéns!

A linda Beatriz Crúòuomu> completou na 
(erça-feinu 22 o seu pnmeiru aninho de vida. Votos 
dc muita saúde e felicidades estio sendo registrados 
pelos pais Graziele e Washigion. Parabéns!

Hojc. dia 26. com* 
plcta o seu }^ aninho de vida. 
a pequena Bárbara G, 
Vkroi^im. da vmoha ada* 
de de Mitf aluha

*‘Qt>e Deus te afem* 
çoe e lhe dé muita saúde e fe
licidades". Seus pais 
Marílene e Vagner. avóe, lioe 
e primo Luan.

1

« P

/

./ i

Hoje o sapeca Mateiu Henri^e 
Barbosa esti completando 5 aninhos de 
vida. ''Que Deus o cubra de grandes bén- 
çáos neste dia".

Seus pais Clance e Marcos e umi
Mariana.

Parabéns ao casaJ iJeHane t  Fran* 
dos SúAios Dias pelos 4 anos de ca* 

saniciiü* comemorados na quiDia*fcira, 24. 
Os cumpfuneniüs esi6o sendo registrados 
pela utná Elizabeth c filho Robson.

José Erivaido
"É nesse dia mais que especial que apro

veitamos para dizer o quanto amamos vocé e sem
pre estaremos lorueodo pela sua vitóna na vida" 
N lu  Aniversirto! Éoque deseja seus pus Ansmar 
e Francisco, iirn&os. amigos e a GENTE -  17/2.

Latida Cimó
Viva a vida intensamente, curta sua Juventu* 

de de um modo que sua presença nem sempre seja 
notttla. mas sua ausincia etemaroeme lembrai. Ame 
as pessoas com todas as suas forças e ande com ale
gria de saber úm nos orgulhamos e le amamos dc té* 
Ia como filha, ra iz  Aniven»áno.

Seus pais Marli. Paulo c irmãos Jéssícae Tiago
-26ia

Na iem*fei* 
ra. IS foi a vez do mú
sico e téduco da equi*

D)â2 f  sc^nvdft^fcàn^ a vei doO»>

% * 
.r»

O jogador do Cru- 
aciio de Miuiá Ceiaiá. Hd* 
son Gotardo, que chegou 
ontem em Lençóis, ealá visi
tando oft amigos da Comuni
dade Sare Noua Tem. Hoje 
ás 20h o jogatktf estará dan* 
do um testemunho. A Comu* 
aidade Sara Nossa Tem Hca 
na Av. 25 de Janeiro (etn fren
te a Igrtja Sio Benedito).

Quem vdo para ale
grar o lar do casal Francielli e 
Marcek) Guedes AJeoforedo. 
foi o mais novo connihiano 
Gúbriei Cury AUoforado. 
que nasceu no sábado. 19 no 
Hospital Nossa Senhora da 
Piedade

Aos pais e avós. 
parabéns, e ao pequeno 
Gabriel muita saúde e febci- 
dades.

Maíheus Rodolfo 
nunca cometo 

pequenos erros, enquanto 
eu posso causar terremo
tos*: Esta frase é o que ex
plica o moleque Matheus. 
Moleque travesso, as vezes 
pehgoso e de vez em quan
do seus pais lhe dão um tre* 
cneodo ntfoco. moleque da
nado e as vezes perigoso, 
mas leaumindo tudo é um 
moleque maravilhoso.

Feliz Ajiiversáno. 
Seus pais Luzia e Sebasti
ão. irmãos Miha. Marcos. 
Doca. Simone e Rochele. 
sobrinhas Greice. Bruna. 
Luana e cunhado NílUm - 
27/2.

Dona Shiriry
Necie seu aruvereáno, e sem

pre. receba todo o notao cahnho c toda 
a nossa aimradr!

Parabéns! Muitos anos de 
vida, repletos de aaúdt e aJegnas! 
Fátima. Nilson e Pedro Augusto -  21/2.

Completou mais 
uma prímavea na ttrça-fd* 
ra. 22 a sr*. Jereziaha 
Batitietã Zááoáni. Ela tece- 
be os cumprimeiitos do es
poso ioão Zuntini. filhos 
Marciléia, Antonio João. 
dos netoa Bruna e João 
Henrique e da amiga Maura 
Pires. Pebeidades!

ccKDpletar idade nova. 
Ao aruversahante os 
ousMM votu» de nuj- 
taa íebadades.r * -  *

A n d r é  
dot Smtoí Stoppa 
é o nome do ani- 
versaríanie de 
acnanhL 27. O ga
roto estará comfúe- 
undo 11 anos e re
cebe os votos de 
muita saúde e feh- 
cidade< dos pais 
JttTBCi c Ederaldo e 
dos tios Teiuinha 
Stoppa c Chico, e 
pnmos. Felicida-

O casal EdevatuUa Granado (ge
rente do Supermercado Jaú Serve) e Maitd 
Fãuíino estão numa eufona $6. pelo 1*. ani
nho da filha Kâihleco Aparecida Paulina 
completado onircn, 25. Os pais e o  irmão 
Keven registram nesta coluna os votos de 
muita saúde e febeidade á pequena Kathieeo. 
Feliadades. são os votos da GENTE.

Reguiaido dr Olivdta 
Talvez eu seja pare vocé algo 

que passou em sua vida. mas para rmm 
voce sena um sonho que recordarei 
sen^ue com muito amen* e carinho. Te 
adoro.

Feliz Aniversário. De quem te 
quer -  Elisete -  27/2. ■ ■  ■  ■  ■

I I

Hoje, 26/2 -  Maria JoséJ 
Píga. Jair Pires CamaifQ^ 
Lázaro Luiz dos Sanlo^^
DaoieUGincomett] Quinai
da Silva. Gtuomar MadHKi 
do Alves Anioli. Maria^ 
Neus^ da Silva, E^oedÍKl 
Carlos Cleto Vadú. Maria 
CecAia Schmidt. Rafada 
nacea  MtxeUo i
A m anhã. 27/2 -  Sérgio 
Spioelli. Sérgio ioaé NeUL 
Oodoaldo Carlos. Mau* 
valda Pescara AiiholeMij^ 
Rosineide Maciel. Ldcia 
Fernando dos Santos 
Segunda, 28/2 - Ruheoa 
Orsi. José Anlonío Biral» 
Fábio Faria Gaiotto, Ivan 
Luiz Radichi. M arlene 
A parecida Piras. Luia- 
Cesar Bueno. Vera Lúaa* 
de O liveira. C atarína 
Aparecida Demardes de 
Brito. M arco Leandro 
G aspar, José R u b e iic  
P ietnróia. Idalioa Roltn 
Hêizeio. U tiin  Cristina 
Fraceito, C anoa F e m il 
Beloai. Roberta CnsiiM - 
dos Santos, G toviae^ 
Paccola
T erça , 29/2 -  Rogério 
Lui^ Blaoco
Q o a r ta ,  1/3 * Anionio 
Cébo Campanbdt AnitíiM 
Nüso Mineao. Gilmar Mar** 
ques. A driana Regina 
S a iso . G ustavo Leda 
Mioedo. Naiara CnstiM* 
Saniana. M ana S indro  
Alves M edeiros. Ana 
Paula Lopes Costa

es elétricas Residencial,
Predial, Comercial e Industrial.

em alta e baha tensão. 
Projetos elétricos em geral.

Rüo Atílio Frenorin, n° 56 • Vilo Capoani - Fone/Fox: 264-3404 - Lençóis Rto.

AroUo
Hoje 0 calendário

I marca um dia que pare muitos t
I é um dia qualquer, como os I
I oiaros. mas pare mim é um dia |
I imponantíssuDO, pois trita-se do d a  em que vocé nasceu, o ■
I dia em que vocé veio pare tomar mais suave e agradável o |
I meu mundo, trazendo enorme febddade aos que te cercam, e .  rauia Lopes Losti
* agradeço por ser parte deste coro. SuoaixKndaPafftca-26C. * Ouinla, 2/3 -  Roselv Fá-

“ “  üm a Paccola. G ilm ar'
Dimas Paccola, Noémío 
Dia.s de Almeida, Rogéiw 
G iacom elti da Silva, 
Jovéncio da Silva. AdhiaOT: 
C esar M artins. C ie u s ^  
Rossi Gtorgetr. Gabrídg 
Capoani TiccianeUa. Jesaca 
BeÃobn Zanuralo 
Sexta, 3/3 -  Paulo Ama
dor Pessoa. Paulo S é r p ^
doa Santos. JubanaChstiflIr ̂ «

Diegoli. Paulo Augutio 
Zaoon. Vudeiua M oreii^ 
Ponres.

KIBARATO 3
A POVO

D e fro n te  a R odoviária  r  ̂ .
I r .  <!i^ J i$ n i* ir€ P ^^ té 2  -  / .á '/ r < y > / \



v e íc u l o s
VENDE-SE/TRO- 

CA-SE Fionno Pick up 1.5- 
AíK>9Kcin2a, semi-DOva, ro
das esportivas c pneus novos. 
RS 5.300,00. Tratar 263-5319 
ou 9 7 1 ^ 3 ,

VENDE-SE Gol CL 
96 - 1.6, Branco, conserva
do, RS 6.200,00 a Rua José 
do Patrocínio, 175 - centro ou 
fone: 263.0929 com Gabiie).

VENDE-SE Del 
Rey GL91 - RS 4.500,00 ou 
RS 1.400,00-f24x RS 186,00 
• Tratar 263.6558

VENDE-SE Corsa 
Super Mpfí 98/99 quatro por
tas, vidro elétrico, trava elé
trica. Novirlho! Tratar Rua 
Raposo Tavares, 885 - Fone: 
991.8065 ou 263.3431.

VENDE-SE Gol GL 
88 álcool. Tratar na Rua Brás 
C ubas. 40 - Vila Maria 
Cristina ou Fone: 264.3237

VENDE-SE Corsa 
Super, ano 96, completo (-ar). 
Tratar fone 263-3009.

VENDE-SE Corsa 
MPFi, ano 96, prata e um 
terreno no Jd. Príncipe com 
i 9 prestações pagas, restando 
apenas 17. Tratar fone 234- 
3440.

V E N D E - S E /  
TROCA-SE por Titan, ano 
98, um Fusca, ano 73 em 
ótimo estado de conservação. 
Tratar fone 263-6661.

Fipanciainentos para

FifBftxira Omni 
consuitc as üLvas 

R. XV dc No>cmbro. 544 
Fones: 263J039 - 264.4213

SIMPATIA PAR4 EMACRPCER 
Chico Xâvttr. 4*. feira pela 

manhá coloque em 1/2 copo ü 
água aaer6o« de arroz cru. respec
tivo á quantidade de quilos que 
deseja perder. À noite beba a água, 
deuaodo 0$ g r to  de anoz 00 copo 
e c o n fe te  com água. 5*. feira pela 
manhã beba a água eni jejum, dei- 
u n d o  os grlo t de irroz e cocnple- 
le com água. feira pela mazüii 
beba a água junlameme com os 
grgos de arroz de jejum. Obs; pu
blique na mesma semana. Nâo fa^a 
regime pois a simpaiia é lofilível.

D,M.

Prece Poderosa para 
Prosperidade 

Obf Criador do Murtdo, 
Tú que disseste. Peças c recebe
rás. embora esteja nas alturas, em 
Vossa Divuia Glória, inclinai seus 
ouvidos a esta humilde enarura 
para salisfazer-me o  desejo. Ouve 
minha prece. Ob! Pai Amado, e 
fazei que por vossa vMitade eu ob- 
leoha a graça que tanto 
almejotpedido) Deus. supre ago
ra Iodas as minhas necessidades, 
segundo as Suas riquezas em Gló
ria. e serei sem pe graio por suas 
nquezas sempre ativa, presentes, 
imutáveis e abundantes em nunha 
vida e que isio seja feito pelo po- 
tk r e nome do Vosso adorado Fi
lho Jesus. (Rezai esta prece pela 
manhã sete vezes, juntamente com 
o Salmo 23 e o Pai Nosso. Mande 
publicar oo lerceiro dia e observe 
o que acofiiecerá no qtiano dia.

SALMO 38
Leiao SaJmo 38 dunate  3 dias e 3 
vezes ao dia. publicar do 4*. dia e 
espere o resultado.

NJVX.

VENDE-SE/TRO- 
CA Kadct GL, ano 94, vidro 
metálico, álcool, vidiuc trava 
elétrica com IPVA pago. Va
lor R$ 8.500,00. Tratar fone 
263-5ÍM8.

VENDE-SE Fusca, 
ano 72, motor 1.300, branco. 
Tratar fone 264-3467.

VENDE-SE Monza 
SLE 1.8, ano 84, com 
aianne e roda 15. Valor R$ 
2.500,00. Tratar Av. José 
Antonio Lorenzetti, 112- 
Vlla São João.

VENDE-SE Fusca, 
ano 75. fafá. Impecável. 
Tratar fone 263-0089.

MOTOS
VENDE-SE uma 

XLX 250 - Ano 89 - Fone: 
263.2551

V E N D E - S E /  
TROCA-SE por carro, 
Strada. ano 98, verde, com 
seguro obrigatório pago, em 
ótimo estado de conservação. 
Tratar fone 263-3088 ou 264- 
3203.

IMÓVEIS
VENDE-SE/TRO- 

CA-SE por carro ou moto. 
uma film adora Panasonic 
semi-nova importada. Valor 
RS 1.000,00. T ratar Av. 
Orígenes Lessa, 381 ou fone 
264-3918 -Cecap I.

ALUGO Casa na 
Praia para Carnaval e feria
dos. Peruíbe e Ilha Compri
da. Tratar fone 264-3449 
(residencial) ou 264-3344 (co
mercial).

V E N D E -S E /T R O - 
C A-SE Casa em Agudos por 
casa ou terreno em Lençóis. 
RS 6 .000,00 •¥ financ. 
COHAB. Tratar 263.2022 
ramal 36 com Jorge.

Prece Poderosa para 
Prosperidade

Oh! Criador do Mundo, 
Tú que disseste. Peças e rece
berás. embom esteja nas altu
ras. em Vossa Divina Glória, 
inclinai seus ouvidos a esta 
humilde criatura para satisfa
zer-me o desejo. Ouve minha 
prece. Oh! Pai Amado, e fazei 
que por vossa vontade cu ob
tenha ã graça que lanto 
almeJo(pedido). Deus. supre 
agora loóAS as minhas neces
sidades. segundo as Suas ri
quezas em Glória, e serei sem
pre grato por suas nquezas 
sempre ativa, presentes, imu
táveis e abundânies em minha 
vida e que isto seja feito pelo 
poder e nome do Vosso adora
do Filho Jesus. (Rezai esta pre
ce pela manhã sete vezes, jun
tamente com o Salmo 23 e o Pai 
Nosso. Mande publicar no ter
ceiro dia e observe o que acon
tecerá no quarto dia.

C A M I S E T A S .  B O N C S  E  AO

Ru a  J o s e  àú P a tro c ín io , 1 .080

w f o r  íto seu  curro  
sem  preeisitr  veutier o  e ttrn f 
f/e 01 íi 24 t fu^es

0
00 Üü
AoroooMOi: Aprove > tv aedrTo por te/ofooo
\ht€VÍm: âtime de Í.f99
8oo p re rito  de romprovdole de rende

r9 l'a iL \m cn i.a iK i

R^pretentoiOe: Rua X V  de Sovembro, 2S0 -  F<me: 264^3344

VENDE-SE Casa 
no Caju IJ. Tratar fone 263- 
4160.___________________

VENDE-SE/TRO- 
CA-SE Casa na Cecap 11, 
com 3 quartos, sendo 1 suite, 
sala, cozinha, edícula no fun
do com churrasqueira (de es
quina). T ratar Rua Josué 
Montello. 13 - Fone: 263.6989

VENDE-SE/TRO- 
CA-SE Terreno no Monte 
Azul quitado, ótim o preço. 
Aceita-se carro na troca. Tra
tar fone: 263.4295

VENDE-SE Terreno 
com 465m2 murado no Par
que Roodon. Tratar 263.3941

VENDE-SE Terreno 
no Jd. Lago da Prata, celular 
com linha RS 150,00, edícula 
Jd. Itamaraty localização no
bre, Casa Jd. Nações RS 
15.000,00. Casa Vila 
Marimbondo, Casa Jd. Bela 
Vista RS 30.000,00 e telefo
ne residencial. Tratar fone 
263-1118.

VENDE-SE Casa 
nova, assobradada com tres 
pisos, 3 quartos, com varan
da, 1 suite, sala estar e jantar, 
lavanderia com 3 banheiros, 
garagem para 2 carros, ran
cho com churrasqueira mais 
um banheiro e uma despen
sa, acabamento dc primeira. 
Aceita-se troca -ua José do 
Patrocín io , 239 - Vila 
Antonieta 1. Tratar fone 263- 
3666 com Liu.

VENDE-SE A p r. 
Edilído Vitória Régia, ótimo 
acabamento. Tratar fone 264- 
3975-Creci J- 15.570.

ALUGA-SE Estân
cia - Vargem Limpa (dias san
tos. carnaval e feriados) com 
casa de campo, churrasquei
ra, saião de festas e jogos, 
quiosques, prainha para sol e 
banho e pesca. Tratar fone 
263-0645.

VENDE-SE A pt^ 
Edifício Jacarandá, vánas 
unidades quitadas, com e sem 
acabamento. Tratar Imobiliá
ria Cardinalii - Fone 2W-4243 
-Creci J- 9.186.

VENDE-SE Casa na 
Av. Marechal Dutra, 759 - Jd. 
Ubirama com 4 cômodos, 
área no fundo e garagem. 
Tratar no local.

OPORTUNIDADE: VEN
DE-SE/TROC A-SE por car
ro, Casa Rua Itália, 193, com 
3 quartos, sala, cozinha, área 
de serviço coberta, garagem, 
total 94m2 de construção no 
Jd. Nova Lençóis. Valor RS 
6.(XX),00 ■¥ financiamento da 
CEF. Tratar fone 264-4156.

RS ro jx>
(In d y in d o  fin ^^eza  in te m ã )

Rua P iedade, 76  
(Antigo lavacar CaranO

VENDE-SE Tenrno 
no Jardim Príncipe/ Consór
cio  T itan/ Fusca, ano 70 
(branco) - Móveis semi-novos 
e usados: Jogos de sofá/ me
sas com 6 ou 4 cadeiras (ma
deira ou mármore)/ cota de 
gás/ fogãü/rack/laoquíoho/ar- 
mário de livros c de cozinha/ 
escrivaninha (cana da índia)/ 
banheiro lenoxjt/ berço cômo
da/ máquina de passar roupa 
(profissional y  cama solteiro e 
casal/ cortador de fríos/car- 
rinho de nenè (modelo novo)/ 
cadeirote de nené. Aproveite 
os preços estão ótimos, s enha 
con/erir • Av. Brasil, 395 ou 
522 ou fone 263-7148.

IMÓVEIS - Parce
las à partir de RS 59,13 ao 
més. Confira! Fone: 263-3198 
(Lcnçóís)e (Oxx 14) 234-9070 
(Bauru)

VENDE-SE Casa na 
Rua Expedicionário, 415 - Vila 
M amedína. T ratar fone: 
263-1422 (Loja Príncipe).

VENDE-SE Casa no 
Caju 11 toda murada. Tratar 
fone: 263.3676

VENDE-SE Casa 
com 4 cômodos. 3 cômodos 
no fundo, lavanderia e gara
gem em Areiópolis quitaiib RS 
8.(X)0.00. Tratar Rua Expedi
cionário, 245 - Vila Mamedina 
- Lençóis.

VENDE-SE/TRO- 
CA-SE Por carro ou moto. 
Terreno no Jd. Itam araty 
570m2. Tratar com Wagner 
no Fone: 992-2696.

VENDE-SE Casa na 
Rua Antônio Morcllo, 260 - 
Parque EUzabeth com 6 cô
modos. sala, cozinha, copa, 3 
dormitórios, garagem para 2 
canos - RS 40.000,00; Pré
dio Comereial na Rua Prin
cesa Isabel, 450 - Centro RS 
40.000,00 - Accila-se troca. 
Tratar fones: 264-3737. 264- 
3636 ou 263-0389,

VENDE-SE/TRO- 
CA-SE Casa no Jd. Das Na- 
ÇÕes com 4 cômodos e gara
gem - RS 7.500.00 financ.; 
por carro como parte do pa
gam ento. T ratar a Rua 
Bartolomeu Bueno da Silva, 
463 - Parque Res. São José - 
Fone: 263.4825

VENDE-SE 50 alq. 
bem localizados, sítio 2 alq. 
com casa, luz, água. Sítio 4 
alq. terra roxa, ao lado da 
Rodovia Marechal Rondon. 
Outras áreas rurais à venda. 
Imobiliária Confiança - Fone 
264-3975 - Creci J - 15.570.

S& nBiem  (ordeu
fabríwfáo •  n h rm a  dê 

Po ftóê t b a a d a a tê  ê  cerre^ 
grodês, ¥ftrôs • 

b f r vfWTBi m êta lita t^

Serviços de soidos etn geml
I , ':n,

*

9 263-6741
R u a  M in a s  (Jeraú, SÕ 

K C ruzeiro  - 263,49H2(res.}

VENDE-SE Casa 
com 3 quartos, 2 banheiros, 
sala, copa c cozinha. Os ba
nheiros com revesümento e 
cozinha toda com piso; pron
ta por dentro, toda murada, 
falta pintura por fora, gara
gem para um carro. doL umen- 
tação em ordem. Tratar na 
Rua Angelina Momaii Nelli, 
186 - Parque Elízabeth - RS 
25.000,00. Aceita-se carro 
como parte de pagamento de 
RS 3.000,00 até RS 5.000,00.

VENDE-SE Casa 
Jd. llapuã com 4 cômodos na 
Rua H enrique Losinkas 
Alves, 1033 - Tratar no local 
com Natalina.

VENDE-SE Casa no 
Jd. Príncipe com 3 quartos, 
sala, coziriha e banheiro, com 
laje, ótima colocação. Preço 
de ocasião fmanciamento 
RS 238,(X). Tratar Fone: 267- 
1161 ou 267-1187 com Ivete 
h.c.

VENDE-SE Lotes 
parcelados: Tratar 263.1039

VENDE-SE Aparta
mento em Bauru (próximo a 
USC). Tratar fone 264-3975 
-Creci J- 15.570

VENDE-SE Casa no 
Parque A ntartica
(nova)Traiar fone 264-3975 • 
Creci J- 15.570.

VENDE-SE Casa 
Jardim Ubirama, ótima cons
trução. Tratar fone 264-3975 
- Creci J- 15.570.

T E R R E N O S :  
Itam araty/U biraraa/N ova 
Lençóis e outros. Tratar fone 
264-3975 • Creci J- 15.570

VENDE-SE Tcrrc- 
rtos Vila Antonieta a partir de 
RS 4.000,00. Tratar fone 264- 
3975-Creci J- 15.570.

VENDE-SE 2 Casas 
novas no Jd. Príncipe. Tratar 
fone 264-3975 - Creci J- 
15.570.

VENDE-SE Cháca
ras no Sâo Judas Tadeu/Cor- 
vo Branco. Tratar fone 264- 
3975 - Creci J- 15.570.

VENDE-SE Aparta- 
menios cm todos os edifícios 
Consultc-nos. Tratar fone 
264-3975 - Creu J- 15.570.

DIVERSOS
PAPELARIA GO- 

MES: Agora atendendo em 
novo endereço • Av. Orígenes 
Lessa. 381 - Cecap I (em 
frente a Escola Vera Braga) 
oferecendo materiais escola
res, materiais para escritóri
os, impressos, guias e livros 
fiscais. Fone 2M-3918.

FRANGOLANDIA: Ofer
ta da semana - Asa de fran
go 1,69 Kg

C arnes bovinas, 
suina, carneiro, Icitoa, bife 
role, filé peito empanado. 
medalhão f ^ g o ,  coxa reche
ada, lagarto recheado, lombo 
recheado, costela boi reche
ada e espetinho de frango . 
hoi. Preços atacado c varejo^* 

Rua Barão de Mello' 
Oliv eira, 213- R w  263-1567.

Wande & Dane
(?dÚ€(eíx€Í%^

(. tu n u m e u  uo s uum ^us e  
k lietxtes n u e  está  

u /e tii/e tu lo  e m  n o vo  
e n J e r e ç t t :  H u u  \ n h a  

(n ir íh a ld i,
ieu iu m ii em lere\ oi

®  264-3412
a ^ o r o  a tto d im e a tQ  

flMKvfiM e femiaiao

obra tudo

COMPRA - VENDE 
TROCA - FINANCIA

Usados e OKm
Fone/Fax:
3644/32B7/3<

IclHiar: 972-641

ATENCAO COMERCIANTE

^Losango
m i  a â à ê m t m

iòi0,\T áâ \<7̂ cMÒr0, S$t

S a ê c a
S e m i õ ò v ò s  e e m  e u e iié e é e

VOLKSWAGEN 
FUSCA /  79-80 / Branco / GAS 
APOLLO GL L8 / 92-92 / Vcrroclho / ALC 
GOL GTS 1.8 /  92-93 /  Cinza / GAS 
GOL Cli 1.6 /  95-95 /  Azul / GAS 
GOL 1.0 Mi /  98-99 / PraU / GAS 
GOL 1.0 Mi 16v / 97-98 /  Branco / GAS 
GOL 1.0 Mi / 98-99 / Prata / GAS 
GOL 1.0 Mi / 98-99 / Vermelho / GAS 
PARATI 1.0 16v 2P /  98-98 / Prata / GAS 
PARATI CL 1.8 Mi / 96-97 / Branco / GAS 
SANTANA GL 2.0 Mi / 96-96 /  Verde / GAS 
SANTANA CL 1.8 Mi / 97-97 / Vinho /  GAS 
SAVEIRO CL l .6 Mi /  98-99 / Branco / GAS 
FIAT
UNO MILLE ELX / 95-95 /  Cinza / GAS 
TIPO 1.6 /  94-94 / Cinza /  GAS 
TEMPRA 8v /  94-94 / Cinza /  GAS 
GM
PICK-UP CORSA 1.6 /  98-98 / Branco / GAS 
CORSA WIND 1.0 /  98-98 / Cumbo / GAS 
S - 10 7 9 6 -9 6 /Cinza/GAS 
M OTOS
XT 600 E /  94-94 / Preta / GAS 
XT 600 E /  97-97 /  Azul / GAS 
INTRUDER 250 /  98-98 / Vinho / GAS 
ZX 6 R / 98-98 / Verde / GAS

Fone 263-1555



«

ATENÇAO: Apli
casse herbicida maU-mato 
em terrenas e quintais com 
gram as, braquíarias e 
tirirícas. Tratar fone 264- 
3918.

Q uer vender seu 
micro? Fale conosco. Fone 
263-2585.

VENDE-SE Merca
do montado, ótima localiza
rão na Vila São João. Tratar 
Av. José Antonio Lorenzetti. 
254 ou fone 263-1218 com 
Marcos.

VENDE-SE uma 
veneziana Sasazaki e 4 vitrôs 
todos com v idros, em ótimo 
estado de conservarão. Tra
tar Fone: 263.0517 com 
Sônia.

VENDE-SE G ela
deira 280 litros, chsialcira 
antiga, guarda-roupa 3 e 2 
portas, quadrado para crian- 
ra  (moisés). caixa paru entre
gar marmita, mesa 4 cadei
ras. tapeie 2x3. mesa de cen
tro. botijão de gás. racL cere
jeira. Tratar Rua Ttradenies. 
557-fone 263-1379.

PROPAGANDA 
PUBLICIDADE 
E eVENTQS

SMO emprtso 
em aho t  bom som

H4ínJnra/iir%.
/  r m  6 S 5 â  -  L é n ç ó u

VENDE-SE Pentium 
133.32M B .H D 4.M jt 32x. 
monitor 14”. Tratar fone 263- 
2585.

M X E  a
A R  Q  L J  I V O  a  
A R  M A R  I o  a  
C  R  I V A h 4  I  N  M  A

t  TUOO

.  er
FONE: 263-4616

F.ECI J-15490

SAO 
BENEDITO

' O C AÇÂO  E  V E SD A  D E  IM Ó V E IS  
«tios - Te rrenos - C a s a s  - C h á ca ra s  

A p a rtam en to s e  Te lefones
JoMé C arlo a  4 o  A m ara l • A dvogado

Rua Dr Antonio Tedesco. 248 - sala I9 - Galena
4

(em cima da Ouca Comeme)Imobiliária
CARDINALLI

Creo)-9166 
RESIDÊNCIAS À VENDA

MARIMBONDO: 4 dunn.. sala, c < ^  cozinha. AS. 40.000.00. 
jMORÜMBl: Váha^ opções a partir de RS 36.000.00.
 ̂CENTRO: 2 quariON, sala, copa, cozinha, desocupada 28.000.00. 
iMLLACE: 2dorTD.. sala, coz.. AS. garagem, desocupada. 
Í‘ 10NTC AZUL: Ediculac/3comodos.

LIO FERRARI: 2 quartos. saJa, counha. banh. quitada, 
i CNTRO • Residência, desocupada RS 18.000. financ.
( .ENTTIO -2 dorm.. sala, copa, coz. AS. c/ salão comercial.
CAJU 11 - 2 durm.. sala. coz.. e hanheut) c/ laje. RS 5.000, ♦ financi- 
amenlo
CENTRO - 3 dormitórios, sala, copa, cozinha, área dc serviço e 
garagem.
CENTRO - RS 17.000.00 (construção antiga i- 
HUMAITÁ -  02 residências
lARDIM U BiRA M A -4 residências a partir de 36.000,00 
VILLAGE-Várias opções.
BELA VISTA -  Várias opções
ANTONIETA l -  3 dorm., sendo 1 suite. sala,copa,cozinha.etc. 
VILA PACCOLA -  desocupada.
CECAFI'  18.000,00, quitada 
CRUZEIRO -  Sobrado -  25 000.00, quitada.
NÚCLEO H LUIZZILLO -  Quitada • RS 16.000.00 
ITAMARATY -  I residênaac/230m \ ótimo p re^ .
RUA Machado de Assis, desocupada RS 25.000.00 
PQ ELIZABETH - Rcsidericia c/ 3 dorm.. sala, copa. cozinha. 
VILLAGE residência d  3 quartos, suite, sala, coz.. banh.
Ed. LUIZ PACCOLA - sala comercial.
VILA IRERÊ - 3 quartos, sala, cozinha, banheiro e garagem. - RS 
40.010.00.

rERRENOS À VENDA 
AV. BRASIL c/320ir2, murado RS 9 000,00.
VILLAGE ienefioc/257m2 RS 7rW0.0Ü.
PARQUE EUZABET  urrroK) RS 7.500.00.
Vila Cruzeiro. Jardim Nova Lençóis. Village. Antometa.
Jardim PrítKipe -  à vista ou parcelado. Jardim Monte .Azul e Jd 
lupuã: liltimos lotes parcelados.
Jardim Itamaraty-(esquina) c/520ni2,R$ 10.000.00 
Caju - (próximo O m i-^ o ) . quitaálo.
Machado de Assis, terreno d  325m2 RS 13.000.00 
Jardim das Nações • 2 lenenos na Avenida, ótimo preço.
Jd Ubirama terreno com 275m2 RS 11.000.(X)
Jd América 2 terrenos, RS 7.5(X),00 cada.
PQ Rondon - a partir de RS 8.000.00.
Centro • terreno c/480m*.
Jd. luimaralv - llo tc - RS 7.0(X>/)0

CHÁCARAS
São Judas Tadeu -  com benfeitonas 
Chácara Sossego -  ótim o preço 
Chácara Tia Em ilía-30.000.00 
Corvo Branco - 35.000.00 com casa.
São Judas Tadeu - com benfeitorias - RS 30.000.00

APARTAMENTOS
VITÓRIA RÉGIA, FIAMBOYANT.YPÉ. SAN REMO, BETA 9DE 
JULHO.
JACARANDÁ -2  ap^utamentos. quitados.
HUMAITÁ - Oportunidade.

Outras informações, sobre outras localizações, telefones e LOCA
ÇÃO DE IMÓVEIS, consulte-nos através do telefone: 264-4243. 
ou faça uma visita diretamente na IMOBI
LIÁRIA CARDINALU.

RUA JO SÉ  DO p a t r o c í n i o . 534 
• FONE 264-4243 -

VENDE-SE Freezer 
Brostemp. 280 litros, vertical, 
bege. Tratar Fone: 26.V 0554 
com Rogério

ATENÇÃO Você 
que precisa corpinor. roçar, 
esterilizar seu terreno com 
ervicidas, ou dar uma peque
na geral cm seu Jardim, não 
se preocupe pois já encontrou 
alguém. Tnitor Rua Antônio 
Vieira, 69 - Vila São João 
com Voldccí da Silva Resende

LUMINOSOS: 
Comunicação Visual, 
lügolipüs, adesivos 
p loudos. Fone 9702^173

VENDE-SE Mini 
mercado montado, óüma 
localização, no Júlio Ferrari. 
Tratar fone 263-1218 com 
Marcos

VENDE-SE
Telefone residencial, ligação 
imediata. Trator fone S^I- 
3666.V

PRECISA-SE de 
Profissional com capenência 
em departamenio pessoal. 
Auxiliar de escritório, que te
nha carta dc moto. Interes
sados enviar Currículo com 
pretensão salanai para Rua 
dos Tucanos. 103 • Jd. Nova 
L.ençóis - Lençóis Paulista/ 
SP CEP. 18685-490.

I

RIfORMAS 01 MÓ\
I  ISTOfAOOS IM G m i

a b u ic a ç A o  a r o p r ia

S  9651-4355
éialUÊ̂m pmatà

IMOBILÁRIA CERTA
Corretor de Imóveis: Luiz Carlos Conli

C flEO  4 « M 9

- V e n d a  e L o ca çã o  d e  Im ó v e is  -

C iS is - SitiOs ' F iz e o d u  - C haciras

TELEFO N ES RESID EN CIA IS E COMERCIAIS 

Rua 7 de Setembro, 1248 - Fone 263 0755

IMOBILIÁRIA CONFIANÇA
OVO J 196m

De Fabianio Josc Batista. Osvaldo Olivari Limi e Romeu Sanctis

COM PRA E VENDA DC:
CASAS» APARTAM ENTOS, TER R ENO S, S lTtO S, 

CHACARAS E FAZENDAS

TRABALHAMOS SOMENTE COM COMPRA E 
VENDA DE IMÓVEIS PAHA MELHOR ATENDÉ4.0

TEMOS A VENDA:
CASAS DIVERSAS: A partir dc RS 55.000,00 (próximo 
a Matriz) - Demais regiões a partir dc RS 16.(XX).00. 
APARTAMENTOS: Beta, Alpha. Vitória Régia.San 
Remo. Jacorondá. Ramboyani. Alpha. Ipê. Paineiras, etc.. 
Guanijá. Ilha Comprida, etc.
TERRENOS: Centro e nos bairros diversas opções. 
SÍTIOS: l .2.4 e 6 alqueires. Outros maiores a escolher. 
CHÁCARAS e FAZENDAS: Diver%a.s a escolher.

LENÇÓIS PAULISTA: 
FONE: 014-264-3975  

Av. 25 de Jânelro, 606 
-Centru-

SAO MANUEL: 
FONE: 0 1 4 ^ 1 2 0 8 7  
Rua Epttácto Pessoa, 75S 

- Centro -

TOLEDO IMÓVEIS
CKECi 014198.6

OUEM CONHECE, CONFIA!
Aluga.se

U la C n iz à m i; 05 cónKKJosRS220.00-»4 cômodo, RS150.00-05 
cótnodtM RS250.00 - 06 cômodo, RS350.00.
Rondon;-03 cônxido, RS 180.00 - OS comodos RS220.00 ■ 05 cômo
dos RS280.00.
Núcleo:-04 cômodo, RSI 6S.00 - 04 cômodo, RS220.0U • 03 cômo
dos R$250.00 -03 cômodo, R$110.00.

- 04 cômodos RS200.00.
Jd. Ni>va e Nacfiet:- 04 cômodos R$200.00-03 cômodos
c/edicubRS200.00-06cômodo,RS200.00-02c6fnodos R$100.00
- 04 cômodos RS230.00 • 04 cômodos R$150.00 - 03 cômodos 
RSI 50.00 - 04 cômodos R$230.00 - 04 cômodo, R$ 180.00 • 02 c&no- 
dos RS 120.00 - 03 cômodos RS 160.00.
Jd. P rindpe;- 04 cômodos RS220.00 - 04 cômodos RS 18000.

;i.04 cômodos RS230.00.
Iz Edif. Alpha c/ aimiríos RS300.00 • Edif. Vitória 

Rígia RS2SO.OO - Edif. San Remo RS300.00 - Edif. Ipê 
RS230.00 - Edif. Caiabí RS200.U0.

LintuLs Tdefonkas para aluguel e venda

Vende-ae Casas em vários locais e com diversos preços. 
Apartamentos - Chacaras - Terrenos com rmanciamenios.

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

NOVO K N Ü ER tÇO  
G IL B E R T O  C A B E L E l- 
REIK O  com unica a seus 
amigos e clientes que está 
aien^ndo em no\o endere
ço: R ua C el. Joaqu íro  
A nselm o M a rtin s , 621 
(prox. Banco lu ú ) .

T E L E F O N E S  
PA R C ELA D O S: T ra la r  
fone 264-4213. Obs: Dis
ponibilidade p a ra  últim a 
semana de maio.

Instituto C anünbo de Be
leza: Cabelo, depilaçao. ma- 
nicure e bronzeamento artifi
cial.
* Pacotes promocionais dc 
bronzeamento artiftcial.
Rua São Paulo. 635 - Fone 
263-5372.

( Rã DITO
Omni Consulte as taxas 
R XV dc NoxciübfO. 544 

F uno : 263.HÜM > 264.4213

IMEIÁ FÁCIL
A HF^RBáLIFE pode ajudar 
você a perder peso. com uma di- 
m  boiiinccada' Perca alê 9kg em 
30 diasf Para maiuras informa
ções Ugue < 14) 263-6052.

RENDA EXTRA 
UISHEStt)

Possiibilidade de grandes gan
hos com di^tnbuição de produ
tos de nutnçáu/saüde Empresa 
bem conceituada oferecerá a 
você crcinomcnto e apoio. Não é 
exigida experiência. Entre em 
cofUaio Oxx 14 • 263-3150.

DISK

ORECADODO 
CORAÇÃO F O N t: 263-3269.

Mensagens fonadas Mensa
gens escritas e mensagens 
Gravadas embalagem para 
presente. Você faz a mensa
gem e escolhe o fundo musi
cal e nós transmitimos para 
você.

KmTiu O i (  o iiten lc  . \d m . ú t  B f iis  B/C l^ d a ,  
Kuu Padn* \nch Í4 ’ta , 21N1 - E une l ua: 263-2418

VENDEM-SE
R-Parana. 140- (RS60.000.00)
R.Piaui. 151 (RS20.000.00)
R. Muntah M. Nelii. 185 - (RSi6.5UU.00)
R.Wilson Trcccnii. 390- (RS20.000,00 + Financ.)
Av. Cruzeiro do Sul, 300 - (RS30.000,00 Com.)
R. Austragésimo de Ataide, 276 - (R$20.000.00 4- Financ.) 
R. Bahia. 545 - (R$60.00Ü,0Ü)
R Luiz Vaz Pinto, 272 • iRS25.000.00)
Apto. Edifício Paineiras- (R$28.000,00)
R. Anita Gariboldi. 133 - (RS25.000,00)
R. Dos Professores. 43! - (R$28.000.00)

IM O B in
CRE-U 10-900

r
I
k

o s  MELHORES NEGÓCIOS IUOBIUARIOS COM 
ATENOIMEKTO PERSONAUZAOO A T t A FINAUZAÇÀO

I

IM Ó\ EIS À VENDA:

JARDIM nAMARATV; 03 o p ^
STA, CECÍLIA f Vánas unidades.
RONDQM: Vánas opções inclusive d  comércio.
\1TLA(«B* P^deuliKS 
NTJCLEQ: R5 30.000:01 casa c / 3 quartos 
pELA VLsTA‘0! res.c/fÍAaDciaffieDto 
CRUZEIRO: Várias . .

____1 edículâc/ótimo acabamcfilD.
PARQUE ELLSABETE: 0I casa semi-nova c /3 quartos (I suile). 
sala, copa-cozinlui. banheiro -  RS 33.000 
NOVA LENÇOD»: ótima casa c; 3 quartos ( I suite ) e demais 
deper>dência.>. acabamento de primeini.
UBIRAMA; vánas opções

NTENTE: t ò  20500:01 casa
Vário.> 01

OLÂ
U / VILA CAPO AM / JARDLMPWNCIPE/CENTRO.
NAÇÕES /CAJU / VILA PA CECAP/ANTONlETAIe

TCRRP40S; ^
RONDONVJTA.S1ARATY /JARDIM AMÉRICA/ MORUMBI/ 
UBIRAMA 1EII /CAJU / CENTBO/CAPOANl / CRUZEIRO/ 
VILLAGE / ANTONIETA I E H /  LAGO DA PRATA / 
CACHOERINHA / BACCILI /  ALVORAJ)A / PRÍNCIPE / 
HUMAITA/ GRAN VILLE / VILA SÃO JOAO/ ITAPU A.

S tnO S /C ItÁ C A R A S / FAZENDAS 
TEIXFXJNES/ APARTAMEVrOS.

P lan tão  de vendas: fone: 2 6 3 .1 1 0 4
(Final de semanal

DICA S DA SEMANAI
I Lotes n o Jardim  Itam aratv (Omi Zillol com várias 
I opções de local e metragem pelo melhor preço t
V. ________

mobiliária
■UMA QUESTÃO DE CREDIBILIDADE' 

FONES: 263-1039 E 263-1337 
- SEDE PRÓPRIA -

RUA XV DE NOVEMBRO. $44 • (em frente eo Benco MercenHr) 
Hom e page: w w w .lpnet.com .br/dica8 

e -m ail: d icas D  lpnet .com .br

http://www.lpnet.com.br/dica8


FEBRE AFTOSÁ A G L A S  D E SAXTA BARBARA

Amvave inauguraVacinação de reforço em raboVatór“ “íe
fevereiro é fundamental remédios

O  dtru»ú da cam pa
nha de nov embn> dc que 
fui reaii.^ada excepcional- 
cneoic em dezembro nâu al
terará o  calendáno de vaci
nação para o aoo 2UÜU, que 
será da veguinic íom ia: de 
zero até um axK> em  fe\ erei- 
ro: de zero até d o b  ano» em 
maio: todo o rebanho em 
novembro.

Do dia r .  até o dia 
29 de fevereiro todo» o» 
proprietário» de bovino» e 
bubalino» do Estado de São 
Paulo devem aplicar a vaci
na de refcMço contra a febre 
aftosa.

Para que u» bovino» 
jovens adquiram imunidade 
é importantíssimo que seja 
realizaila as vacinação de 
reforço. Vale lembrar que é 
nesta faixa e tána  que a do
ença Dormalmenie aparece.

Os bovinos alé um 
ano que foram vacinado» em 
dezem bro obtiveram  uma 
resposta imune que se ele
vará bastante após a aplica
ção  do reforço , portanto 
aqueles que não receberem 
a vacina cm fevereiro hearáo 
bem menos protegidos da 
doença que poderá voltar e 
causar um a verdadeira tra
gédia na pecuária de todo o

Foi inaugurada on- 
tem na cidade de Aguas de 
Santa Barbara, o Laborató
rio dc Remédio» Manipula
do». O objetivo é oferecer 
remédio» a preço» mai» bai
xos à população usuária de 
postos de saúde.

A iniciativa foi da 
Associação dos Município» 
do Vale Verde (Amvave), 
composta pelo» municípios 
de São Manuel. Pralánia, 
Avaré. lla tinga, A randu, 
laras, M andurí. Ccrqueira

Macatuba
realiza

Totsl erradicação da febre attoaa, meta de todos o s  produtores
Carnaval

I. pois basta um úiuco 
animal doente para colocar 
por terra todo um trabalho 
de erradicação que já  dura 
mais de 30 anos. No mês dc 
m arço São Paulo completa 
4 anos sem a ocorrência da 
doença.

A lém  do  risco dc 
contrair a doença, a não va
cinação em  fev ereiro levará 
o  (Mt^rieiário a receber pe- 
saida.s multas, e o  mesmo fi

cará impossibilitado de en
tregar o  leite nos laticinjo» e 
também não poderá obter 
docunm iaçào sanitária para 
movuneniar qualquer animal 
do seu rebanho. O» bovmos 
pegos em trânsito sem a de
vida documentação sanitária 
serão abatidos e proprietá
rio autuado.

Q u a n to  m ais  se 
avança rumo à erradicação, 
mais importante se tom am

todas as cam panhas de va
cinação e a cam panha de 
reforço, que anos atrás atin
gia uma cobertura de apena.» 
509Í) tem nos últimos anos 
apresentado índices superi
ores a 90%. o que prova que 
os produtores estão ficando 
conscientes da sua funda
mental importância para atin
gir a  meta por todos almeja
das que é a total erradicação 
da febre ahosa.

Popular
A Prefeitura Mu> 

oicipai de M acatubü tarú 
realizar duLs 4. 5 .6  e  7 
de m arço o CamavaJ Po
pular Centenário de M aca
tuba no C entro  de Lazer 
Bra^ílio Artiolj No^dia.s5 
e 7 haverá m atinês a partir 
das 15b.

A am m açào ficará 
por conta du Banda Arizo* 
ju . A entrada é íranca.

4

César. Fardinho e Ag uas de 
Santa Bárbani.

Esta é a prim eira 
conquista da Amvave. que 
tem por objeu vo som ar es
forços dos mumcipios que a 
compoent para obter recur
sos dos governos estadual e 
federal, para  c o n seg u ir  
melhurias para os municipes

A A m vave tem  
como presidente Joselyr Be
nedito Silvestre (prefeito de 
Avuré). vice-presidefUe (Lui/ 
Celso Luizello (prcfeiio dc 
São Manuel). 1°. secretário 
Roque Juncr (prefeito de 
P ra lán ia), 2®, secre tá rio
Cleucir Dias (prefeito de ✓
Aguasde Santa Barbara). 1®. 
tesoureiro José Américo Pi
res da Costa (prefeito de 
Arandu). 2®. tesoureiro Be
n ed ito  R ocha  C am argo  
J ú n i o r  ( p r e f e i t o  de 
Pardinho). Os restante dos 
prefeitos miegra o  Cunsclhí 
Fiscal: Dirceu Zaioui (prefei
to de Ccrqueira César). Luiz 
E)elftno Alonso (prefeito de 
Mandun), Dilson Granjeiro 
Xavier (prefeito de Iara.») e 
Antonio Carlos de Almeida 
({Hefeiiu de liaunga)


