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Reduzido o compulsório dos bancos- Dinheiro irá para o mercado, reduzindo as taxas de Juros para aquecer a economia -
o  Banco Central anun

ciou hoje a redução dodepó- 
siio compulsório cobrado so
bre contas correntes dos cli- 
entesdos bancos comerciais, 
dos atuais 60*!  ̂para 45%. a 
partir de segunda-feira. A 
medida foi possível, segundo 
o BC. “graças à eficácia da 
política monetária" que fez a 
taxa de inflação convergir para 
a trajetória de melas combi
nada com o FMI.

Segundo o BC. a medida 
lerá impactodireto no“spre- 
ad" bancário, permitíndoque 
os bancos reduzam a dife
rença entre o custo pago ao 
credor e os empréstimos a 
pessoas físicas. A redução 
do compulsório, de acordo 
com nota distribuída pelo 
BC, “constitui mais uma 
medida de política monetá

ria com vistas à recuperação 
consistente do nível de ativi
dade da econom ia, sem 
comprometeras conquistas 
obtidas no combate à infla
ção”,

Com a medida, as institui
ções vão poder contar agora 
com mais RS 8.2 bilhões para 
empréstimos e/ou aplicações. 
A queda na taxa de recolhi
mento compuLsório deverá 
permitir a redução dos juros 
finais nos financiamentos, em
préstimos e juros dos che
ques especiais. OBancoCen- 
tral entendeu que há estabili
dade econômica o bastante 
para que a inflação não seja 
afetada, e será possível a fle- 
xibilizaçãoda política mone
tária, influerx:iandodiretamen- 
te na redução do spread ban
cário.

Festa da padroeira
DIA DOS P A IS  - Para atender a clientela nas compras relativas ao Dia dos Pais, o comércio lençoense 
trabalha em horário especial. As lojas permaneceram abertas ontem até às 22 horas e hoje só fecharão suas 
portas às 17h00. O  horário estendido tem por objetivo dar maior conforto aos compradores e garantir que 
possa fazer a escolha mais adequada. Com o aumento da concorrência e das opções, as lojas e demais 
estabelecimentos comerciais de nossa cidade têm se especializado e buscado maior variedade e preços

dos idosos no asilo
competitivos para manter o cliente satisfeito.

Areiópolis reivindica fórum distrital
U m dos grandes sonhos 

da população de Areiópólis 
c s u  prestes a ser realizado. . 
Gr&çn.x a um trabalho conjun
to entre a Câmara de verea
dores, Poder Executivoe Ju
diciário, acídadepodcráem  
cuilo prazo lerseu Fórum Di.s- 
trítal. Atualmente, de acordo 
com as autoridades, cercade 
cinco mil fMixes.sos en vo 1 ven
do cidadãos areiopolenses 
tramitam no fórum de São 
Manuel. O proces.so dc iasta- 
laçâo do Fórum Distrital está 
em fase de conclusão, uma 
vez que. Prefeitura, Câmara 
de Vereadores, Poder Judici
ário e populaçãoem geral e.s- 
tãoempenhados na tarefade 
trazer mais esse importante 
serviço paraacidadc.
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Os recursos arrecadados na festa serão para 
a manutenção da entidade

Tem início hoje e se

Representantes do Poder Judiciário, Executivo e Legislativo articulam
instalação do Fórum Distrital em Areiópolis

estenderá até o final do mês 
de agosto a festa em homena
gem à santa Tereza Jomet, 
padroeira dos idosos no Bra
sil. A data da comemoração 
da santa será no dia 26. com 
a santa missa que será cele
brada pelo arcebispo de Bo- 
tucatu,dom Aloysio Leal Pen- 
na, na Capela do Lar Nossa 
Senhora dos Desamparados.

acontece a parte recreativa 
com barracas de quibe e pas
tel e bebidas, com início às 
17h. Os recursos da festa se
rão destinados para a manu- 
tençãodoasilo.De 17a25de 
agosto, na capela do asilo, 
será rezada todos os dias, a 
partir das 15h30, a novena 
para a santa. O evento é co
ordenado pelas irmãzinhas do 
Lar Nossa Senhora dos De-

O pinião
(Jau (Importante) estrela 

Morreu Roberto Mari
nho. figura que dispensa to
dos o s  comentários quanto à 
sua história quase centená
ria. Em  toda sua via profissio
nal. foi ele o construtor de 
um ados maiores impérios de 
comunicação do planta. E

Francisco Rossi anunda
Nos dias 9. 10 e 16 e 17 samparados.

Amanhã tem show
aqui sua candidatura em SP na concha acústica

agora é uma estrela na cons-1 
)litelação daqueles que garanti

ram ao povo 0 direito à infor
mação, cultura e divertimen
to, Página  2

P alanque
As mtüberes estão 

chegando
Já  temos anunciada! 

uma candidatura feminina para I 
o posto de vice-prefeito. M a s.: 
além dela, temos também ou-1 
tra mulher em ponto de parti-1 
da para ser candidata à Pre-1 
feitura. Está faltando muitol 
pouca coisa para que ela se  i 
decida e coloque seu nome i
na briga. Vam os esperar.
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Quem manda na Floresta?

A  pergunta édogrande! 
Millôr Fernandes, num dei 
seus muitos artigos compor- 
tamentais. Veja com oo autor 
penetra na 'alma' dos animais 
para. com isso. trazer-nos 
exemplos ou -  pelo m enos -  
um bom divertimento.
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Liderados pela dupla 
sertaneja João do Valle e 
Marabá, diversos artistas len-
çoenses estarão se apresen
tando neste domingo, na con
cha acústica, a partir da 14h. 
O e.spetácuIo que conta com 
o apoio da Casa da Cultura 
"Maria Bove Coneglian” terá 
a panicipação do Clube da 
Viola de Lençóis Paulistae do 
apresentador da Band, Tutti 
Kent. O show será gravado e 
levado ao ar no próximo dia 
17 (domingo) às 9 horas da

Além da dupla João do 
Valle € Marabá, diversos 
artistas lençoenses esta
rão se apresentando na

manhã. Página 8 Concha Acústica

Rodada define os
finalistas do Amador

Membros do PHS e o ex-prefeito Pradinho recepcionaram Francisco Rossi
O ex-prefeito de Osas- 

co, Francisco Rossi. que dei
xou o PL (Partido Liberal) 
para se filiar ao PHS (Parti
do Humanista Socialista), 
esteve em nossa cidade na 
manhã de quinta-feira. Foi 
recepcionado na Prefeitura,

pelo prefeito José Antônio 
Marise e. naCâmara. reuniu- 
se com diversos líderes polí
ticos da cidade, entre eles. o 
ex-prefeito José Prado de 
Lima, o presidente do PL de 
Lençóis. Benedito Edelcio da 
Silva, o prefeito da cidade de

Macatuba Jo.sé Gino Pereira 
Neto. o Zezo, vereadores, 
amigos e correligionários. 
Depois de criticar a prefeita 
Marta Suplicy. o visitante dis
se que será candidato à Pre
feitura de São Paulo.
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A rodada de amanhã 
definirá asduas equifics fina
listas da II Copa Difusora de 
Futebol Amador. Às lOh o 
GrémioLwaitenfrentaaCru- 
zeíroeàs IShoExpressinho 
joga contra o Palestra. Os 
jogos serão realizados noes- 
tádio municipal “Archangelo

Brega” . o Bregào. OGrêmio 
Lwan é o r  colocado na 
classificação com 4 pontos, 
em 2“ lugar aparece o Pales
tra com 3; em 3® lugar o Ex- 
pressinho com 2 e em 4“ lugar 
a Cruzeiro com 1 ponto gan
ho.
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PIMENTADO
Afinal, quem manda na

Floresta?
Millôr Fernandes

Assim que o leão encontrou o macaco, perguntou:
• Ei. você aí. macaco • quem é o rei dos animais?
O macaco, surpreendido pelo rugir indagatórío. deu um 

saltode pavore.quandorespondeu.jáestava no mais alto 
galho da mais alta árvore da lloresta:

• Claro que é você. leão. claro que é você!
Satisfeito, o leàocontinuou pela florestae perguntou ao

p^)agaio:
• CuTTupaco. papagaio. Quem ê. segundo o seu conceito, 

o Senhor da Floresta, não é o Icào?
E como aos papagaios não é dado odom  de improvisar, 

mas apenas o de repetir, lá repetiu o papagaio;
-Cum ipaco... não é o leão? Não é o leão? Currupaco. 

não é o leão?
Cheio de si. o leão prosseguiu em busca de novas e novas 

afirmações de sua personalidade.
Encontrouacorujae perguntou;
• Coruja, não sou eu o  maioral da mata?
• Sim. és tu. disse a coruja - Mas disse de sábia, não de 

crente.
E lá se foi o  leão. mais firme no pas.so. mais alto na cabeça. 

Encontrou o tigre.
- Tigre. - disse cm voz de estentor - eu sou o rei da 

floresta. Certo?
O tigre rugiu, hesitou, tentou não responder, mas sentiu o 

barulho doolhardo leão fixoem si. edisse. rugindocontra- 
feito;

-Sim.
E rugiu ainda mais mal-humorado e já arrependido, 

quando o leão se afastou.
Três quilômetros adiante, numa grande clareira, o leão 

encontrouoelefanteeperguntou:
• Elefante, quem manda na floresta, quem é o Rei, 

Imperador. Presidente da República, dono e senhor de 
árvores e de seres, dentro da mata?

O elefante pegou-o pela tromba, deu três voltas com ele 
pelo ar, atirou-o contra o tronco de uma árvore e desapare
ceu floresta adentro.

O leão. caído nochâo, tontoe ensangüentado, levantou- 
se lambendo as patas, e murmurou:

- Que diabo, só porque não sabia a resposta não era 
preciso ficar zangado.

Moral: Cada um tirados acontecimentos aconclusãoque 
bementende.

Chute na Canela
- P o r  E lm e d e m  -

SO CO RRO ... BAGUNÇARAM O CO RETO
DA PR A Ç A !.

Atenção galera. Acabam de formar o MSG: o  Movi- 
mentodosSemGTana.Eaquelafolodo Lula tocando violino 
e a Marta o contrabaixo?. Depois dizem que a senadora 
Heloisa Helena queédocontral.EadoreiojeitoqueoLula 
pegou o  violino. Igual no governo Pegacom a “esquerda”, 
mas toca com a “direita". Enquanto eles tocam, o povo 
dançai.

£  as manchetes dos jornais: "Prefeituras para
ram contra a queda da arrecadação". Certo ?. Não, 
errado. Por acaso tem alguma prefeitura andando?. E 
em Maca tuba diz que a SABESPtá fornecendo água com 
graxa prá população, ótimo. Então, prá cozinhar as 
donas de casa não precisam mais usar gordura.'. Você 
lava o alface e ele já  vem com óleo! E quem tomar banho 
dispensa o sabonete/. Sendo que um leitor macaiubense 
veio dizer que o problema de água em Macatuba virou 
uma "graxaria", ops, uma baixaria!

E você sabe porquê a reforma da Rodoviária já dura 
quase 4 meses?. Prá decidir uma aposta sobre qual obra 
termina primeiro; se ela ou a do shopping!. Um amigo acha 
que o serviço tá devagar porque se correr muito acaba todo 
mundocaindonorio!

Bairro Bela Vista, urgente: um morador veio aqui 
reclamar que assinou uma lista prá reformar o coreto e 
não prá bagunçar o coreto!. Mas ele acha que Lençóis tá 
mudando. Vai prá Borebü. E o presidente do PSDB 
estadual disse que o caso da prévia fo i um golpe. Tem 
razão. Você já  viu ditadura sem golpe?.

E as últimas dos Jogos Pan-Americanos. Diz que a 
equipe brasileira da modalidade de tiro só tá pegando 
medalha de bronze. Se é pra ganharouro no tiro. deviam ter 
levado a turma do morro do Querosene do Rio. Não erra 
um!

Aí. oJuizdissepròréu. Então você furtou um
relógio de uma joalheria. Como fo i isso"?. E o réu “— 
O culpado é o relojoeiro, doutor. Ninguém mandou ele 
colocar a plaquinha que dizia: "Aproveite a ocasião ".

Prá encerrar diz que havia um baile em Portugal, 
quandoaconteceuumincêndionoclube. Morreram todos 
carbonizados É que os bombeiros foram proibidos de 
entrar porque nenhum deles era sócio I!!.
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O pinião
Uma (importante) estrela

M
orreu Roberto Marinho, 
baluarte da comunicação 
brasileira, amado e odia

do pelas suas posições. Acusado 
pela direita de ser muito compla
cente com os 'comunistas ’ que alu
avam em suas empresas e aponta
do pela esquerda nacional como 
alguém que usava a força de suas 
concessões -  rádio e jornal -  para 
favorecer à direita, notadamenie 
durante o  regime militar de 64. 
Assim como toda figura de desta
que. Marinho não podia (e nem
devia) ser unanimidade. Nem Cris-

%

to o foi...
o  certo é que o Brasil perdeu 

um de seus expoentes da área das 
comunicações. Lançado à batalha 
ainda muito jovem, quando per
deu o pai poucos dias depois deste 
ter fundado o jornal 'O Globo', do 
Rio de Janeiro, Roberto assume o 
desafio paterno e lança-se ao tra
balho. Vence, implementa a idéia 
do pai e, finalmente, ingressa no 
ramo do rádio, depois da televi
são e de uma série de atividades 
correlatas. Suas empresas não 
perderam tempo e avançaram para 
setores inimagináveis ao funda
dor. pai de Roberto.

Seja lá qual fo r  a opinião 
que você, leitor, tem a respeito de 
Marinho, jamais poderá negar a 
sua importância para as comuni
cações nacionais. Primeiro ele fez  
o jornal herdado do pai transfor
mar-se num dos mais importantes 
do país. Depois veio o rádio e, 
finalmente, a sua grande obra. que 
é a Rede Globo de Televisão, reco
nhecida em todos os quadranles 
do planeta como uma das melho
res.

, Roberto Marinho fo i  uma da
quelas figuras especiais, das quais 
na.u em poucas e as que nascem 
fazem diferença em seu tempo. Ele 
era da mesma estirpe e importân
cia de Assis Chateubriand, dos 
Mesquista e de tantos outros que, 
maiores ou menores, deram suas 
vidas e seu entusiasmo para que 
este país pudesse desfrutar de in
formação, lazer e cultura. Era uma 
criatura daquelas que o Criador 
coloca poucas no contexto de um 
país ou comunidade.

O Século XX, que Marinho 
atravessou quase todo -  já  que 
aqui chegou apenas no seu quarto 
ano -  fo i um período de grandes 
transformações e da evolução do

homem e da sociedade como um 
todo. Dessa evolução restaram 
coisas boas e. também, mazelas. 
Vamos nos ater apenas à s  boas, 
pois as mazelas são decorrências 
de fatores não programados ou 
imaginados.

A seu modo e dentro de suas 
possibilidades -  ora maiores, ora 
menores-. Marinho fez  o melhor 
que conseguiu para oferecer ao 
nosso país uma comunicação de 
alto nível e. como se isso não bas
tasse, ainda colocou suas empre
sas em verdadeiras empreitadas 
cívico-sócio-culturais.

Mirando-nos na figura de 
Roberto Marinho, queremos, aqui, 
exortar e aplaudir a todos aque
les que tiveram a sensibilidade de 
proporcionar ao seu povo. seus 
concidadãos, a boa informação e 
a oportunidade de evoluir social, 
material e intelectualmente.

Roberto Marinho, agora é -  
aperuis -  mais unuj estrela na cons
telação daqueles que construíram 
o saber e a conscientização do 
povo brasileiro. É  apenas a mais 
nova a brilhar nofirmamento. Mas 
não será a última... por todos os 
tempos...

PapaL.,onde estava você?
■» -j estes momentos que ante- 
/ % /  cedem o dia dos pais, a 

^  ^  transcorrer amanhã, fu i  
encontrar dentre muitos recortes 
de revistas já  amarelecidos pelo 
tempo, um poema escrito por Eurí- 
dice Alves que muito bem serve 
para ilustrar situações destes tem
pos em que vivemos.

Perguntando PAPAI... ONDE 
ESTAVA VOCÊ?. Eurídice assim  
escreveu: "Naquele dia em que a 
mamãe acordou sorridente e p a s
sou o dia todo a mirar-se no 
espelho....era seu aniversário.'. 
E. apesar de algumas rugas, ela 
estava ainda mais bela!. E  mais 
bela ainda queria ficar...porque 
pensava em você. Pensava na 
lembrancinha que iria trazer, nos 
parabéns que você lhe daria com 
um beijo tem o, amoroso, fe s ti
vo... .

Mas... fo i deitar-se com os 
olhos marejados de pranto, por
que você não veio, você não viu... 
Onde estava você?. Quando che- 
guei cantando em casa, a profes
sora me abraçara, pois havia eu

E dem ir C oneglian
tirado boa nota. E me dera um 
presentinho pelo primeiro lugar. E 
fiquei orgulhosa, radiante, vitori
osa, que a todos mostrava o ambi
cioso símbolo. E  a tarde, quando 
você chegasse, que festa!!!. Iria 
pular em seu pescoço, encher de 
beijos seu rosto cansado e cantar 
aos seus ouvidos a minha ventura. 
Mas... vocênãoveio, vocênãoviu... 
Onde estava você?.

Quando o maninho andava 
se exibindo com o tem inho que a 
mamãe tecera com carinho, ele 
estava tão lindo!. E  na inocência 
de criança mostrava-se às vizi
nhas e às pessoas na rua. Nem 
sequer sentou-se no chão, por
que queria estar bonitinho quan
do você chegasse para o abra
çar. E  dizia para todos: - O papai 
vai gostar tanto! Mas... vocênão  
veio, você não viu... Onde estava 
você?. Naquela noite em que eu 
cheguei pensativa, trazendo um 
rubor diferente no rosto por cau
sa de um beijo, o primeiro beijo... 
e o espelho me dizia que eu já  
não era tãofeinha, que crescera.

estava outra e era já  uma bela 
mocinha, eu só queria... só que
ria que também você me olhasse, 
que beijasse os olhinhos da "mo-
cinha-do-papai"... Mas.....você
não veio. você não viu!.....  Onde
estava você?

Talvez você andasse fatiga
do porque se entregara tanto à 
missão de fazer de sua filhinha a 
"rainha" da escola. Do seu garo
to, o "maior" da turma. Da ma
mãe a vizinha mais invejada. Da 
nossa casa. a melhor da vib. E 
tudo isso o cansára tanto que, num 
canto qualquer, esquecido do mun
do, você fo i buscar repouso e pra
zer. Esquecido talvez de que sua 
alegria era também a nossa ale
gria; sua tristeza, a nossa triste
za. suas venturas, as nossas 
venturas.. ,E tudo isso que você nos 
dava parecia tudo, mas.... como 
era pouco! Ah, Deus era testemu
nha do nosso maior desejo... Por
que tudo aquilo que mais quería
mos, não era ouro, nem prata, nem 
riquezas... Era apenas ter um "PA
PAI"!. Erater...VOCÊ!H



Pelo que é dado a entender no momento. Lençóis Paulista terá três cx-prefcitos 
concorrendo nas próxima eleições. Marise terá de se confrontar com Dingo (prefeito no 
período 93-96) e Pradinho (97-2(XK)). Será uma grande oportunidade para o povão 
confrontar três govemose três administradores de estilos diferentes. Marise teráa máquina 
na mão. ma.semcompensação. também levaráopeso da taxa do lixo.taxadeiluminaçãoe 
outrascoisas impopulares. Seus dois concorrentes não terão a máquina, masse benenciarão 
da faceta humana de se esquecer daquilo que não foi bom e ter .saudade do lado positivo. 
Coisa pra se pensar...

Dizem 0$ entendidos cm política lençoense que a contenda entre os tucanos acabou 
abrindo prematuramente a temporada de caça relativaàs próximas eleições municipais. 
Embora com prazo aberto para fazer sua defesa dentro do partido (contra a intervenção 
decretada pelo diretório estadual). o presidente daexecutiva municipal. Marcos Lini. jáestá 
de malas prontas para desembarcar em outro partido e, com possibilidades, de chegar lá 
como presidente.

Quem também deverá abandonar o ninho é Zé Rubens que, depois do episódio da 
prévia proibida, é maiscandidatoque nunca. Ele esteve reunido no decorrer da semana com 
políticos de diversos matizes e. com isso. busca construir uma candidatura anü-Maríse. 
Segundo dizem, uma de suas alternativas é voltara dobrar com Dingo, mesmo que seja na 
velha posição de vice. que Já fez sucesso no passado.

Mas fora de Dingo ainda existem outras altenuitívasque poderão passarpelos planos 
do tucano preterido pela direção estadual (leia-se Zé Rubens). Na sua dobradinha caberia 
também JoãodaBandaeoutros 'valientes* que estejam dispostosaenífentaroatual prefeito 
e a máquina tucana que deverá se montar para 2004.0  negócioé quebrar o bico dos atuais 
detentores do er.

Se por um lado fala-se da possibilidade de Zé Rubens embarcar no PL, por outro lado. 
verifica-seque o partido, na região, está nas mãos do deputado Miltinho Monti, que é aliado 
do prefeito Marise. Essa realidade deverá levar o médicoe virtual candidato a fíliar-se ao 
PSB.deGarotinhoe Valdevino Miguel. Aliás.o Valdevino poderá ser seu vice.

Outro que está de olho na cadeira do Executivo é o ex-presidente da Câmara. 
GumercindoTicianelli. Ele jáconfidencia nas rodi nhas de amigosqueesiáfiliado ao Partido 
Verde com o firme propósito de concorrera Prefeitura. E já tem até vice escolhida. Trata- 
se daex-vereadoraSoelyPaccola,aquem não falta experiência política para fazer boangura 
no pleito.

Mas a Soely não é a única mulher com possibilidade a dar vôos altos no pleito do 
próximo ano. Sabe-se de outra representante do sexo feminino que está prontinha para 
emprestar seu nome e tudo mais de prestígio que for necessário para concorrer ao cargo 
m áiim oda administração municipal. Pelo que nos consta, se eleita, deverá ser a primeira 
mulhera govemarnossacidade. I  i

A bem da s erdade, ainda são muito poucas as prefeitas de que se tem conhecimento. 
No bale-pronto lembra-se de Marta Suplicye Luiz Erundina(São Paulo). Vatderez (de Lins). 
Paulina (ex de Itapeva), Fátima (ex de Itaju) e poucas outras em localidades distantes. Não 
conhecemos nenhumaquetenhagovemadonossascidadeslinfútrofes.oquedemonstraque 
ainda há muito a evoluir no processo de 'inclusão' da mulher.

Há que se levaremconsideraçãoquedesdearebeldiacaricatadas feministas dos anos 
60. que queimaram seus sutiãs como se não ti vessem nada para dentro deles colocar, a mulher 
Inasileiraevoluiu muitoprofissionalesocialmente. Hojeelaéencontrada em postos nunca 
antes imaginados. Portanto, nãoé nada absurdo pensar que num futuro próximo possamos 
tertambémanossaprefeita. Até porque-convém lem brar-o númerodemulheresémaior 
que o  de homens.

Uma outra chapa que se delineiaé encabeçada pelo radialista João Miguel Diegoli. 
que foi vice-prefeitode Pradinho. Ele está convidadopeloPL, PFLePVe, segundo garante, 
seocavalocontinuar arriado na sua frente, não terá dúvidas em candidatar-seàPrefeitura. 
Seu vice. hoje em dias, seria o também radialista Cristiano Castelhano.

Do jeitoque estamos vendo as coisas acontecerem, com empresários, mulheres e os 
políticos tradicionais de olho comprido nas eleições do próximo ano, não seria exagero 
pensarnapossibilidadede termos até unsdezcandidatosàPrefeitura. Resta-nos torcer para 
que surja, ente eles. alguém com propostas concretas e voltadas para o povo. E o mais 
importante; dispostos acumprí-las.

A aproximação do momento em que a 'onça vai beber água' leva os nossos 
aficcionados políticos aodelírio. Ficamos sabendo de pelo menos cinco prévias realizadas 
em alguns segmentos locais. Nomes tidos como apagados ou já  desgastados acabam 
surgindo com reais possibilidades. Se as prévias realmente forem sérias...

O tema mulher na políticaé inesgotável. Cada partido organizado na cidade tem a 
possibilidade de apresentar 24 candidatos a vereador, k toé , uma vez e meiao número total 
de cadeiras emdisputa. Mas. pela legislação eleitoral, dessas 24 candidaturas, pelo menos 
seis têm de ser de mulheres. Resultado; a maioria dos partidos tem homens sobrando e 
mulheresfaltando.

Láem Areiópolis, oprefeito Amaríldo Garcia está contabilizando favoravelmente as 
recentes inaugurações feitas no aniversárioda cidade. Ele entregou oginásiode esporíese 
novas salasde aula. postode saúdeeatéonúcleo de promoçãosociai do múltiplouso. coisa 
que tem sido difícil para muitascidades.

Em Macatuba o pau tá quebrando. A Câmara instalou uma CEI pra saber de quem 
é a responsabilidade pela nota fria. Em Bauru, além da comissão processante sobre acame 
(que pretende cassar o prefeito) também foi instalada uma outra que apura a compra irregular 
de feijão, e uma série de denúncias paralelas estão surgindo.

Rossi anuncia aqui sua
candidatura em SP

Francisco Rossi fo i recebido na Câmara pelo presidente do PHS Gonzaga Geraldo
Luiz e 0 ex-prefeito José Prado de IJma

O  e x -p re fe i to  de  m ais.quesefossem osdcs- m u n ic íp io s  b rasile iros.
O sasco. Francisco Rossi. 
que deixou o  PL (Partido 
Liberal) para se filiar ao 
PHS (Partido H um anista 
Socialista), a  pedido de 
G onzaga G eraldo  Luiz, 
p residen te  do  d ire tó rio  
local, esteve em  Lençóis 
Paul i sta. na manhã de quin
ta-feira. Rossi foi recep
cionado pelo prefeito José 
A ntônio M arise e. na C â
mara, reuniu-se com  diver
sos líderes políticos da c i
dade. Entre eles. o  ex-pre
feito José Prado de Lima, 
o  Pradinho. o  presidente 
do  PL de Lençóis. Benedi
to Edelcio da Silva, o  Ti- 
nho, o  prefeito da cidade 
de M acatuba José G ino 
Pereira Neto, o  Zezo. ve- 
readoretk. am igos e  corre
ligionários.

Em seu discurso, o 
visitante disse que será 
candidato à prefeitura de 
São Paulo, e aproveitou 
para criticar a adm inistra
ção da prefeita M arta Su- 
plicy. *'A M artaé um a m u
lher inteligente. sabe fazer 
m arketing, e pode até re
verter o  atual quadro, mas 
a sua adm inistração é con
siderada hoje. com o a  pior 
dos últim os anos" avalia 
Rossi. Em relação ao go
verno do  Estado, fez duras 
c ríticas, p ríncipalm ente 
aos setores de saúde e se- 
gurançapública. “O G eral- 
do  A lckm in pregou um a 
coisa e está fazendo outra. 
Ele foi reeleito graças à 
prom essa de investir pesa
do no setor de saúde públi
ca. e o  que se vê hoje são 
filas e falta de m edicam en
tos nos postos de saúde. 
Tam bém  foi prom essa de 
cam panha do  atual gover
nador. destinar mais recur
sos para a segurança públi
ca. E  o  que nós estam os 
vendo? A um ento de se- 
qüestros, assaltos, trafi
cantes desafiando a polí- 
c iaq u e  não foi bem  apare
lhada conform e ele havia 
prom etido. Isso sem con
tar as rebeliões nas unida
des das Febem s, e m uito

creveraqui, precisaríam os 
de m uitas horas” - acen
tuou.

Eq u i I i brado em  suas 
considerações, Francisco 
Rossi também não poupou 
o  governo de Luiz Inácio 
Lula da Silva. Para ele. as 
reform as - d a  previdência, 
tributária e política - que 
hoje estão sendo apresen
tadas pelo PT  (Partido dos 
Trabalhadores), deveríam  
ter sido aprovadas há m ui
to  tem po. ‘‘Acontece que o  
PT foi contra qualquer tipo 
de reform ae agora que está 
no governo, quer que elas 
sejam  aprovadas de qual
quer maneira. sem nenhum 
em basamentotécnico". Na 
sua opinião, o  arrocho por

com  a dim inuição da re- 
ceitaem  viitudedoachata- 
m ento no repasse das ver
bas do  Fundo de Participa
ção  dos M unicípios, se 
deve à falta de investimen
to  no  se to r p rodu tivo . 
“Lula prom eteu durante a 
cam panha, que criaria cer
ca de dez m ilhões de em 
pregos em  quatro anos de 
governo. Trocando issoem 
m iúdo, se ele cum prisse o 
p ro m etid o , nesses seis 
meses de governo, teríam 
sido criados pelo menos 
m ais um m ilhão e duzen
tos mil em pregos, e o  que 
os institutos de pesquisas 
estão m ostrando é  um de
crésc im o  assustador na 
oferta de em pregos" con-
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Pagamento do PIS começa dia 13 de agosto- Abonos e Rendimentos do PIS injetarão na economia R$ 2,65 bilhões beneficiando 39,1 milhões de trabalhadores -
A Caixa Econômica 

Federal inicia no dia 13 de 
agostoo pagamentodos Ren
dimentos do PIS e do Abono 
Salanal para trabalhadoresde 
todo o  país. O calendário de 
pagamentos obedece ao més 
de nascimento do trabalha
dor. Noexercício 2003/2004. 
aCAlXA temdíspomvel para 
o pagamento de abonos R$ 
I.ôbilháo.quedevem benefi
ciar 6,8 milhões de íamílias. 
Também estão disponíveis 
para saque R$ 1.05 milhões 
em Rendimentos do PIS, que 
beneficiam 32.3 milhões de 
trabalhadores. No total, a 
CAIXA estará injetando na 
economia, ao longo do calen
dário de pagamentos, cerca 
deRS2.6S bilhões.

Em 13 de agosto, os 
trabalhadores nascidos no mês 
de Julho poderão fazer seus 
saques. Os nascidos em ou
tras datas recebem pelo ca
lendário de pagamento abai
xa
CALENDÁRIO DO PIS 

2ü«3/2(H)4
SASCIDOS EM RECE
BEM A PARTIR  DE 
JU LH O  13/08/2003 
A G O STO  19/08/2003 
SETEM BRO 26/08/2003 
O U TU B R O  11/09/2003 
NOVEMBRO 17/09/2003 
DEZEMBRO 24/09/2003 
JA N E IR O  15/10/2003 
FEVEREIRO 22/10/2003 
M A RÇO  28/10/2003 
A B R IL 12/11/2003 
M AIO 19/11/2003 
JU N H O  26/11/2003 
PRAZO FINAL PARA SA
QUE - 30/06/2004.

Para sacar os benefíci
os. em todos os municípios 
brasileiros, os trabalhadores 
devem procurar qualquer 
agência da CAIXA. Os tra
balhadores que possuem o 
Cartão do Cidadão e senha 
cadastrada poderão realizar 
os saques também nas 9 mil 
Casas Lotéricas. nos Termi- 
naisde Auto-atendimento e 
nos 2.108 correspondentes 
bancários CAIXA Aqui.

CAIXA PIS-EMPRE- 
SA-Emjulhoúltimo.aCAl- 
XA começou a pagar os tra
balhadores de empresascon- 
veniadas direto na folha de 
salários. A previsão é pagar, 
por meiodesse convênio, cer
ca de 1.3 milhão de Abonos, 
no total de RS 316 milhões, e 
2.5 milhões de Rendimentos 
do PIS, correspondentes a 
R$83.6 milhões.

CRÉDITO EM CON
TA - No último dia 28 de 
julho, a CAIXA realizou o 
créditoem contados valores 
do Abono Salarial edos Ren
dimentos do PIS para os tra- 
balhadoresque .são coirentis- 
tas da CAIXA - caderneta de 
poupança, conta corrente ou 
conta CAIXA Aqui. Foram 
beneficiados mais de 2.7 mi
lhões de trabalhadores, sen
do 702 mil com Abonos e 
2,03 milhãocom Rendimen
tos. totalizando RS 236 mi
lhões. Houveum crescimento 
de 12%emrelaçãoaoexercí- 
cio anterior.

RECORDE-Noexer
cício 2002/2003, a CAIXA 
beneficiou 5,5 milhões de fa
mílias com o pagamento do

Abono Salarial, um recorde 
de 92.4% do total de Abonos 
dispomveis. A meta da Caixa 
para este ano é superar esse 
recorde. Outros 15.7milhões 
de Rendimentos foram pagos 
a trabalhadores em todo o 
lem tóho nacional, totalizan
do entre Abonos e Rendi
mentos pagos RS 1.5 bilhão.
QUEM  TEM  D IREITO

ABONOSALARIAL
* O abono representa um sa
lário mínimo.

Para ter direito ao Abo
no Salarial é necessárioqueo 
trabalhador atenda às seguin
tes condições;
* tersidocadastradonoPIS- 
PASEPaté 1998;
* ter recebido, em média, até 
02 salários mínimos mensais 
em 2002;
* tertrabalhado. pelo menos. 
30dias com carteira de uaba- 
Iho assinada durante 2002 
paraempregudorcontribuin- 
te do PIS-PASEP;e
* tenham os dados informa
dos corretamente pelo em
pregador na RAIS de 2002.

RENDIMENTOS-Os 
Rendimentos do PlScorres- 
pondem à rentabilidade sobre 
o  saldo atual izado das quotas 
do trabalhador e são libera
dos anualmente aos trabalha
dores.

Têm direito aos Rendi
mentos os trabalhadores que 
satisfaçam a seguinte situa
ção:
* tenham sido cadastrados no 
PIS-PASEP até 04 de outu
bro de 1988 e possuam saldo 
de quotas na sua conta do 
PIS-PASEP.

Seguradoras de veículos são investigadas 
por danos a oficinas e consumidores

A suposta postura anti- 
concorrenciul de dezenove 
companhias seguradoras de 
veículos está serido investiga
da pela Secretaria de Direito 
Econômico. doMinistério da 
Justiça. As empresas foram 
denunciadas pela A.vsociação 
dos Reparadores dc Veículos 
(Abrive). que acusa as com
panhias de elaborarem con- 
juntamente listas deoficinas 
credenciadas que são impos
tas aos seus clientes segura- 
dos.alémdedivulgaruma“lis- 
tanegra**comnomcsdeofici- 
nas coasideradas incapazes de 
realizar os reparos. Segundo 
a Abrive, as seguradoras ain
da estariam impondo, de for
ma conj u nta. preços de mão- 
de-obra e condições de pa- 
gamenloàsoficinas.

Além da abertura de 
processo administrativo para 
apurar as denúncias, a SDE 
deveencam inharao Depar
tamento de Proteção c Defe- 
.sa do Consumidor (DPDC) 
denúnciasdeque as segura
doras estariam impondo às 
oficinas credenciadas a utili
zação de peças usadas ou 
roubadas. A SDE também 
teve acessoa material publi
citário usado por um grupo 
de seguradoras, denomina
do G9. que teria se associa
do para fazer o credencia- 
mentode oficinasem Curiti
ba (PR) e São José dos Pi- 
nhais(PR). Descobriu, tam
bém, aexistênciade um Bo
letim InformativodoSindica- 
to das Empresas de Seguros 
Prívadosede Capitalização

no Estado de São Paulo, que 
índicariaauniformizaçãode 
preços praticada pelas segu
radoras.

As empresas investiga
das são: AGFBrasil Seguros 
S/A. MarftimaCia.de Segu
ros Gerais. Finasa Segurado
ra S/A. General AccidentCia. 
de Seguros, Generalli do Bra
sil Cia. Nacional de Seguros. 
J. Mal ucelli Seguradora S/A. 
C ia de Seguros Minas Brasil. 
Nacional Cia. de Seguros. 
NovoHamburgoCia. dc Se
guros Gcrais.Cia Paulista de 
Seguros. Porto Seguro Cia. 
de Seguros Gerais. U AP Se
guros Brasil S/A. C ia  União 
Seguros Gerais, Itaú. Vera 
Cruz Seguradora S/A. Uni- 
banco. Bradesco. Real e Sul 
Améríca.(ABR).

AÇÚCAR
REFINADO

ESPECIAL
QUALIDADE QUE AUMENTA A VIDA

A agência da Caixa Econômica Federal inicia nu próximo dia 13 o pagamento

QUOTAS - Quotas são 
o saldo da conta do PIS-PA- 
SEP na conta do trabalhador. 
Para os trabalhadores que se 
enquadrem em um dos even
tos autorizados abaixo, a 
CAIXA avisa que estes sa
ques podem ser f^eitos a qual
quer momento. independen
temente do calend> ário anual 
de pagamentos.
* aposentadoria;
* invalidez permanente;
* transferência para reserva 
remunerada; 
•reformaMiliiar.
* benefício assistencial a ido
sos e a deficientes; 
•SIDA/AIDS-titular ou de
pendentes;

doa rendimentos do PIS
* morte do participante;
* ncopla.sia maligna (câncer) - 
titular ou dependentes; e
* idade igualou superiora70 
anos.

COMO RECEBER - 
O bsen e o  calendário de pa
gamentos; Se o  trabalhador 
tiverconianaCaixa. ocrédito 
já foi efetuado direlamente 
ncssaconta.Seelefor funn- 
cionáriode empresa conveni- 
ada ao CAIXA PlS-Empre- 
sa. recebe o crédito na folha 
de pagamento a partirde ju 
lho.

Os trabalhadores que 
possuem o Cartão do Cida
dão e senha cadastrada po
derão realizar o saque nas

Casas Lotéricas, nos Termi
nais de Auto-atendimento ou 
noCAIXA Aqui.

Osdemais trabalhado
res deverão apenas compa
recer a uma agènciada Caixa 
munidos de seu documento 
de identidade, o cartão do 
PIS (que recebe quando do 
seu cadastramento) ou Car
tão do Trabalhador, ou ainda 
a carteira de trabalho, como 
número do PIS.

Pura e SC larec ime n to de 
eventuais dúvidas, entre em 
contato com o DISQUE- 
CAIXA pelo telefone 0800 
550101 ou 4196 6601. para 
as localidades com DDD 
( 1 1 ) .

Genoino: “Governo não é refém
dos movimentos sociais

o  presidente Nacional 
do PT. J c ^  Genoino. afirmou 
que o governo “não é refém 
do mercado nem dos juizes, 
nemdo Congresso Nacional 
e nem dos movimentos soci
ais. “O governo federal é de- 
mocráticoe vai manter nego
ciações com todos", garantiu 
Genoíno.queconsidera posi
tiva a criação da Coordena
ção dos Movimentos Sociais, 
composta por várias entida
des. que planeja manifesta
ções no país e tem como pri
meira meta a geração de em
pregos.

Segundo Genoino, a 
união desses movimentos é 
mais um espaço de negocia
ção. Alertou noentantoqueé 
neces.sário responsabilidade 
por parte dos setores organi
zados para que não hajarup- 
turadademocracia.Eleafir- 
mou que o aumento das mani- 
fe.staçôes .sociais não indica

perda de controle. Mas con
corda que em razão da proxi
midade que há entre esses 
grupos e o  PT. surge a impa
ciência. Acredita noentanto 
que pelo dialogo o governo 
vai mostrar .seus li mitese mos- 
trarque algumas reivindica
ções podem ser atendidas e 
outras, não. ■‘Movimento So
cial nãoé sinônimode violên
cia, nem sinônimode repres
são. Temquesersinônimode 
negociação", disse o presi
dente do PT.

Genoino voltou a de
fender a manuiençãodo teto 
de 75% para aposentadoria 
dos juizes nos estados e de.s- 
tacou a preocupação do go
verno com as 40 milhões de 
pessoas que estão fora do 
sistema previdcnciário. Ele 
afirmou que prefere atender 
aosquenão têm previdência 
do que se dobrar à pressão, 
ao lobby do Judiciário.

O presidente do PT 
lembrou que o partido já  fe
chou questão na reforma pre- 
videnciáriae. porisso.ode- 
putado petista que votar con
tra a proposta está fazendo 
uma opção, uma negociação 
bilateral para se desligar do 
partido, porque o parlamen
tar conhece as regras do par
tido aoqualéfiliado.

Em relação às críticas 
do PSDB. Genoino afirmou 
que falta senedade aos tuca
nos hoje na oposição, mas 
queoPT vai manterumarela- 
ção dc respeito com o parti
do. Segundo Genoino. o PT 
nãovai fazeroque os tucanos 
fizeram quando eram gover
no. desqualificarae.squerdae 
a oposição.

José Genoino partici
pou dc debate sobre política 
externa emencontro fechado 
na Universidade de São Pau- 
lo(USP).

Além do melhor atendimento, das melhores  ̂
taxas, dos melhores prazos,da 
maior credidilidade,
Agora temos... 2 ^

2 1
Não perca + 

tempo!!!
óe

Financiamento e
refinanciamento de carros, motos 

"e caminhões, para pessoas com restrições*«263-1104ffU4 XV D í  NOVEMêHO, 544 • t ^ O I S  PWUSIA

Paí... Do mesmo formo que voce nos dó todo o seu 
corínho,suo compreensão, seu opoío, seu ofeto, seus

conselhos, seu exemplo...
Hoje queremos te dor o melhor dos presentes...

NOSSA GRATIDÃO !ll uním ed

/ O  ̂  P ^ í i M d U -



L w art assum e a liderança Teledstas participaram de
no C am peonato A m ador

Com a vitória dc 2 a i 
sobre o Palestra, a equipe do 
Grêmio Lwart assumiu a lide
rança do grupo I da II Copa 
Difusora de Futebol Antador 
‘•Troféu Rcinaldo Munhoz" 
com4pontos. Noouirojogo 
da rodada a Cruzeiro empa
tou em dois gols com o Ex
press inho.

Na partida do último 
domingo os gols do Grêmio 
Lwart foram assinalados por 
NilsaieBiro.OGrêntioLwart 
jogouevenceucom: Cassita. 
Paquito. Tiago, Hudson. Vai 
(Aguinaldo). Chicão, Biro.

Rcury. Morclto(Odair). Nil
son e V ilmar (Rodolfo).

Amanhã acontece a úl
tima rodada e a equipe do 
Grêmio Lwart enfrentará a 
Cruzeíroàs KttinoBregão. A 
equipe da Lwart depende so
mente de um empate para 
chegara final da competição.

JáaCruzeiroqueocu- 
paoúltimolugarcom 1 ponto, 
precisa vencerpor no mínimo 
dois gols para não depender 
dequalquer resultado. Se con
quistar uma vitória simples, a 
Cruzeiroiorcerápara que não 
haja vencedores entre Pales

tra e Expressinho que se en
frentam amanhã às )5h no 
Bregãü.

O Palestra que ocupao 
T  lugar com 3 pontos joga 
por um empate para chegar a 
final. caso a Cruzeiro não ven
ça o Grêmio Lwart. O Ex- 
prcssinho que está na 3* posi
ção com 2 {xmtos. atual cam- 
peáoda compe lição, queestá 
na 3* posição com 2 pontos, 
precisa vencera partida para 
obter vaga na final. A final está 
marcada para o dia 17 no 
estádio municipal Archangclo 
Brega.

Professor ministra aulas
de karatê voluntariamente

O professor de karatê 
Orlando Ribeiro Matos. 6" 
Dan na categoria Shonn-Riu 
Karatê-Do foi um dos funda
dores do karatê em Lençóis 
em 1985. Ribeirocomeçoua 
praticar karatê, boxe. capo- 
eiraejiu-jitsuaos33 anos de 
idade em Santos. Naquelaci- 
dade ele ministrou aulas de 
karatê no Caiçara Clube em 
1975;em I980elemini.sirou 
aulas de karatê na União San- 
tista de Judõe na Associação 
Shorin de Karatê Bushido- 
Kai.

Em 1982, Orlando es
teve no Japão para obter no
vas técnicas do karatê; e em 
1985 mudou-se para Lençóis 
onde foi um dos iniciadores 
da prádeado karatê em nossa 
cidade.

Hoje aos 70 anos de 
idade. Ribeiro ministra aula.s 
voluntanamente para àquelas

Mestre Orlando ministra aulas de karatê na Cecap
pessoas que não podem pa
gar mensalidade. Orlandodiz 
que pessoas que lempo.ssibi- 
lidade, podem pagaraquan-

C1..U17C

DIA I6/AGOSTO/2003-SÁBADO 
SANTA ESMERALDA BANDASHOW,
Aguardem
CA .M PEO N A TO D EFITEBO I.SEM O R-A CIA U D E28A N O S. 
Resultados da última rodada:
AlléucoSx I Cnizeiro 
Goiás 1x1 Va.sco
PRÓXIMA R O D A D A -R N  AL DA l*FASE.
Dia I7/Agosio/2003- D o m i n g o 8 :50horaa:
V itóría X Flumínen^
Grêmio X Atlético
Dia lQ/Agosto/2003 -  Dommgo. nâo haverá rodada, motivo "*Di a dos 
Pajs'*. Na 2* f a ^  as oito equipes cJassificada^ form aráodois gnjpos 
dc quatro, assim:

G R IT O R  G R IT O C
1* Colocado 2* Colocado.
3* Colocado 4* Colocado.
6^ Colocado S* Colocado.
8* Colocado 7* Colocado.

Na 2*. fase. as equipes jogaráoentre si dentro de cada gr\jpo, em  turno 
e retumo. As duas primeiras colocadas de cada grupo disputarão as 
semifinais em dois Jogos de ida e volta.
CAM PEONATODE FUTEBOL DE SA LÃ O -N A SCID O IV 76A  
1987,
Resultados da última rodada -  semi-finais:
Juventus 5x 10 Fiorentina 
Intcr/Milâo S x7 Làzio 
Próxima rodada -  Final.
Dia 09 /A gosto /2003-S ábado-às 15:30 horas:
Juventus X Imer/Müâo -  Disputa dos 3^ e 4^
Fiorentina x Lázio -  Disputa do campeão c vice
CAMPEONATO DE FU TEB O LSO tTET^'-N A SC ID O SI9H 7 A 
1989.
Resultados da lilüma rodada:
Santos 6x8 Palmeiras 
São Caetano 4x4 Corínthians 
Próxima rodada.
Dia 09/Agosto/2003 -  Sábado -  às 9:00 horas:
Sio Paulo X Corínthians 
Santos X S lo  Caetano
rCAM PEONATODEFlTEBOLM ÁSTERACIM ADE42ANOíi.
I n a ç õ e s  alé 31/Agosto, na sauna, poruría  c na lanchonete. Jogos 
as 2as. c4as. feiras às 19:00 horas.
Para este campeonato, os jogadores que panicipam  do campeonato 
"Sênior estio  liberados para se inscreserem, desde que estejam 

dentro da idade pcmúiida 
rCAM PEONATODETRlJCÍV2003.
Esiáo aberta.s as inscrições atê 07/Setembro. na sauna, portaria e 
lanchonete. Jogos todas as 2as. c 5as. feiras ás 20:30 horas. Por 
octermiBaçfcxta Diretoria s6 poderio participar injqueiros acima de 
^ a n o s .
TÊNIS DECAM PO-PDUCULACTJPDETÍINIS.
Tomeiode I '. classe, premiaçào R$ 5.000.00. masculino aié 34 anos 
Dias 16/17.23/24C 30/31 agosto/2003.

üa que puder. As aulas acon
tecem de terça c quintas-fei- 
ra.sda.s I9h às 2üh na Associ
ação de Moradores de Bairro 
da Cecap III, que tem como 
presidente Irani Gorgônio. Os 
mteres.sados em praticar ka
ratê devem comparem nosdiaS 
deaula.sàs 18hefalarcom o 
professor Orlando Ribeiro 
Matos. A associação fica na 
Avenida Orígenes Lessa.

Casas lotéricas
começam a 

receber
declaração de

r

0
frigol
A Mãrcã da Carne

rOíVE: 263-4040

isento
A declaração de Isento 

2003 pode serfeiia nasca.sas 
lotéricas da Caixa Econômica 
Federal de todo o país, a j>ar- 
tirdupróxim odia 18.Todos 
os brasileirosque têm Cadas
tro de Pessoa Física (CPF) c 
receberam no ano passado 
uma renda anual inferíora RS 
12.6% mil são obrigados a 
declarar. Para regularizar a 
situação junto à Receita Fe
deral, o i.sento deve informar 
o  número do CPF e o título do 
eleitor. Basta preencher o 
volante disponível ou digitar 
os dados o terminal de auto- 
atendimento. Para utilizar os 
serviços das lotéricas será 
necessário pagar uma taxa de 
RS 0.75.

Quem não fizer a de
claração pode ler o CPF can
celado. prejudicando assim a 
participação em concursos 
públicos, aquisição de crédito 
oufinanciamentojuntoaoco- 
mércioe até mesmo a abertu
ra de contas em bancos. O 
prazo para declarar termina 
em 28de novembro. A decla
ração pode ser feita também 
nas agências do Banco do 
Brasil, dos Corretos ou dirc- 
lamente na Receita Federal 
por meio do Reccitafone 
(0300 78 0300) ou pelo 
en d ereço  e le trô n ico  
www.receita.fazerxla.gov.N’.

campeonato em Botucam
A com itiva lençoen- 

se com posta por aproxi
m ad am en te  6 0  jo v e n s  
m ini-lelecistas e leiecis- 
tas participou no últim o 
final de sem ana na cidade 
deB otucatu .do  TC am pc- 
onato Inter-Região Pasto
ral IRP), O  evenio foi rea
lizado cm  com em oração 
aos lO anosdoM ini-T L C . 
As com petições foram 
disputadas na.s quadras es
portivas e ginásio  de es
portes do C olégio  Santa 
M arcelina e envolveu jo 
vens mini-telecista.s e te- 
lecistas das c idades de 
Botucaiu, Laranjal Paulis
ta, Itatinga e Lençóis Pau
lista. As m odalidades que 
fizeram  parte da com peti
ção  foram: vôlei masculi- 
noc fem íninoe futsal m as
culino e fem inino. O s jo 
vens lençoense não ob ti
veram vaga para disputara 
final nas suas respectivas 
modalidades. "O  importan
te para nós. foi participar 
do  evento, encontrar e  se 
confraternizar com  os ir
m ãos de outras localida
des, disseram  os lelecis- 
tas André Luís da Silva (co
ordenador do TLC  da Pa
róquia C risto  Ressuscita
do  do  bairro C ecap) c  dr. 
G ilson A guiar (coordena
dor do  m ini-TLC em  Len
çóis). O s lençoenses vol
taram  eufóricos de Boiu- 
catu. pois ac idade  de Len
çóis Paulista foi escolhida 
para ser a sede do  cam peo- 
na todo  ano que vem.

Mini-telecislas que formaram a equipe de futsal

Telecisias, integrantes do time de vôlei

Vôlei UME/Gnipo Lwart joga
hoje em Mogi Mirim pela APV

A equipe tri-campeà 
dos47* Jogos Regionais, re
alizados nas cidade.s de Iga- 
raçu e Barra Bonita, joga hoje 
às 18h no ginásio municipal de 
espones Tucurão. em Mogi 
Mirim, contra a equipe da
quela cidade. pelo Campeo
nato Estadual Paulista da As
sociação Pró-Voleibol (AP V) 
- Série Ouro, categoria infan- 
to-juvenil (até 17 anos).

Além de Lençóis Pau- 
Iista(campeãem200] )eMogi 
Mirim, compõem o “Grupo 
E". Scnàozinho (campeã de 
2002), Salloe Piracicaba. Das 
cinco equipes apena.s 2 clas
sificam-se para oquadrangu- 
larfinal da competição.

O técnico, prof" Dou
glas Coneglian. acredita em 
uma boa apresentação da

indo prá Mogi na busca de um 
resultado positivo. Oque mais 
quero agoraé ver novamente 
nossos jovens talentos em 
quadra. Estamos reiniciando 
os treinamentos e não dá prá 
fazer u ma anál i SC defi nida ain
da do grupo. V onladc de s en- 
ce ré  que nunca faltou, ela a 
“vontade" sempre tem nos 
acompanhado", disse Cone-

equipe lençoense. “Estamos glian.

UME/Lençóis vence Noroeste e disputa
a final da Copa Cidade de Bauru

Equipe fraldinha disputa final hoje em Bauru
Em piartida comemora- 

tivapelos lOf^anivcrsáriode 
Bauru. real izada no ú ID mo sá
bado. no estádio Bela Vista. 
em Bauru, aequipe fraldinha 
(7 a 9 anos) da UME/Lençóis 
venceu o  time do Atheneu/ 
Noroeste de Bauru pelo pla
car de 1 a 0  e obteve vaga 
para a final da Copa Cidade 
de Bauru, evento csie que está 
sendo real izado pe I a Secreta
ria Municipal de E.sp>one$ e 
Lazer (S EMEL). O único gol 
do jogo foi assinalado pelo 
meiaFeliptnho.

A equi pe lençocase en
frenta na final aref^sentação 
da Associação Atlética Pe- 
dcmeiras;a partida está mar
cada para hoje às 8hI5 no 
estádio Padilhào.

Com a vitória sobre o 
Norocste.aequipeda UME/ 
Lençóis garantiu vaga para 
disputar a segunda fase da 
Copa Big Boys de Futebol, 
patrocinada pela Umbro. em
presa de material esportivo. 

DENTINHO 
Na categoria Oentinho 

(10 a 12 anos) a equipe da

l^ME venceu Bauru (coman
dada pelotccnicoBaroninho) 
por 3 a 2. em partida realizada 
também no sábado. Com a 
vitúriaaequipeobtcveclassi- 
ficação para a próxima fase 
da competição.

Aequipecunquráoutan- 
bém o  2* lugar na Copa TV 
TEM (Botucam )dc futebol de 
campo. Na final a repn:.scnta- 
ção de Macaiuba levou a me
lhore venceu os lençoenses nas 
penalidades máximas. No tan- 
po normal a partida terminou 
empatada cm um gol.

3
ít



Tenie se  bgar m ais noque  se  p a ssa  í  

su a  voNa para não (er problem as r>o 

serviço. Aposte  rta su a  sim patia para 

se  ap ro sm ar da tarmlia. N o  amor. 

dem onstre m ais segurança e  matun- 

dade D ica; E sse  se ra  um  bom  periO ' 

do para reverter à s situações ao  seu 

íavor. Descubra o  que nào lhe lra2 a 

felicidade e m àos à  obra.

Vocé poderá se  destacar no  ambiente 

de trabalho. M ostre com preensão e 

bom  hum or com  a s  p e sso a s à  sua  

volta. N a  vida am orosa, livre-se da 

tm ide2 e dedare  o  se u  amor, sem  

m edo de se r fe iu  D ica : Frequente 

lugares onde vocé  p o ssa  aum entar 

seudrculodeconheddos. N ovas opor
tunidades podem  surgir.

Poderá se  sentir muito le liz ao  ajudar 

alguém . D esenvo lva  o  seu  lado hu- 

mamtàno. 0  am or vai garViar um  novo 

im pubo. Se u  poder de sedução sstara 

m ais alto que de costum e. D ica  Um  

reenconeo com  ideats de seu passado 

renovam  su a  té no futuro. Se u  tiabatio 

ganha força e  crédrto à  m edida em  que 

w c é  tem m ae  confiança.

Vocé poderá se  senhr sem  moéveçàoem 

casa e noarrbtttáe proãsscnai. Terae se 

kbertar da sua  insegurança e  mostre 0 
c|uedese|aaos6uam or Dedíquealgu- 

m as horas do seu d e  para descansar a 

mente . Dica: Nào detxe que problem as 

p e sso a s atrapalhem 0  bom andamento 

de se u s proteios proõssnru is. Aprenda 

a separar o s sentimentos.

T T ^  S o 4 < £ t í w
t i  4ê m m  a »  É» MMo 

----------------  ^ 224<iMMibro4b
S e  tentar im por o  que pensa  a o s ou

tros, terá a lguns problem as. Fique na 

suai Evrte dBC ussões com  o seu  amor. 

Se ja  m ais tolerante epaciente. D ica; 

Bu sque  n o va s inform ações e  descu 

bra o  prazer em  aprender co isa s dife

rentes. S u a  v isão  de m undo com  cer

teza se  ampliará.

Aíasieosbrtasm asdopassadoepiocue 

seconoenoarnoqueestaráacorSBcando 

nomomanto. Poderáse sentir carentee 

correr atrás de um a paixão antiga Dica 

Nàopercaaoporturidadedeseapraàfv 

dar m ais com  leéuias e  estudos sobre a 

sua  á rea  Contará murtos pontos na sua 

carreva se  mostrar atual »a:'é a

Vocé conseguirá captar com  taaldade 
0  que a s outras p e sso a s estarão pen

sando. Aposte na su a  intuçào Evite a 

ansiedade  no  nam oro. A  paciência 

se rá  a  su a  aliada núm ero um. D Ice  

Vocé  está com  tudo e  não está prosa. 

Aproveite a  boa fase e  a  confiança em 

s i m esm o para alçar võo s m ais altos.

f o  ^
[ O  ^ stMiiMaa*

Desconfie  de aiuda dada por quem  

não conhece. N ão  se rá  bom  contar o s 

se u sse g re d o sp a raq u a lq u e ru m . 0  

período se rá  excelente para a  vida 

sentimental . Dica: Problem as financei

ros podem  atrapalhar se u s projetos 

M antenha o s  pé s no chão e  a  cabeça 

fria.

y

11
Terá máBCoragem e determinaçáo para 

enfrentar 06 desafios. Nào repnma o s 

se u s desejos am orosos. D iga  para a 

pe ssoa  arnadatedooque sente. Dica: 

S e  tfver que fazer algum  tratamento de 

beleza ou no  v su a l, faça-o nesta sem a

na. 0  momento é  de vaidade exaceitia- 

daetodosestarãom ascudadososcom  

indusfvevocé!

Se ja  útil em  qualquer lugar, m a s não 

para agradar a  todos, m a s sim  a 

vocé  m esm o. S e  se u  objetivo for 

ap en a s querer reconhecim ento em  

troca. 0  m elhor que tem a  fazer é  nào 

ajudar. D ic a  V ive rá  m om entos de 

m uita a legria  junto à fam ília. Um a 

nova  pa ixão  poderã  su rg ir em  su a  

v ida  .

N ão  m isture a vida profissional com  a 

pessoal. O conviviocom  p e sso a s difí

ce is vai influenciar o  seu  humor. A l

guém  de Pe ixes ou  Touro poderá 

despertar o s se u s sentim entos. D ica: 

0  So l na su a  C a sa  doze vai fazer vocé 

p a ssa r im agem  que não corres

ponde com  a  su a  realidade interior. 

Controle a s expectativas.

Dé atenção à su a  saúde física e  men

tal. Entre em  contatocom  o s anágose  

busque  se  divertr. Deverá  conhecer 

um a p e sso a  especial. Invista  n e ssa  

conquista. O lea: Anote todas a s idéi

a s  que pa ssa rem  na  su a cab e ça d u - 

rante 0  dia. A lgum as de las podem  ser 

m uito im portantes para o  in ic io  da 

semana.

Dieta da Lua
Vocé  deverá consum ir apenas líquidos. Pode iniciar, por exemplo, naentrada 

da  L u a  Che ia, d ia  12. à s  1 h48. e  term inar no  m esm o horário do dia seguinte. 

N e sse  período, vocé  deve ingerir sopas, su co s e  chás. N ada  de ákxiol ou 

refrigerantes. Substitua o  açúcar pelo adoçante.

D ica: O s  sete d ias da  Lua Che ia  sã o  favoráveis a o s relacionam entos soc ia is e 

ã s  atividades que exigem  defem ilneçào.

PODER JUDICIÁRIO • SÃO PAULO 
EDITAL DE PVBU C AÇ ÂO  DE SENTESÇA DECLARATÓRIA  

DE INTERDIÇÃO DE BENEDITA HELENA BERALDO  
A Doulon Ana Lúcia Aidlo Garcia. MMa. Jufza dc Direito da 1* 

Van JudjciaJ desta cidade e Comarca de Lençóis Paulista, Estado de Sâo 
Paulo, na fonna da lei, etc...

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 
coabecimenio tiverem, eapedido nos autos de INTERDIÇÃO, n* 268/02. 
lendo como requerente JOÃO AUGUSTO BERALDO e ínierdiianda
BENEDITA HELENA BERALDO. que tramita por este Juízo e Cartório 
do Primeiro OfldoJudicial/Seçâo Cível, atendendo as provas constantes dos 
autos, por sentença proferida aos 13 de Dezembro de 2002, transitada cm 
julgado aos 06 de Março dc 2003. a seguir transcrita cm seu tópico finaJ. 
dec larou a iiUerdiçâodc BENEDITA HELENA BERALDO:** Diante do 
eaposto, decreto i  inicrdiçlo dc BENEDfTA HELENA BERALDO. dccia* 
rando-a absolutamcnte incapaz para exercer pcssoalmenie os aios d i vida 
civil, na forma do aru^o 5*. II. do Código Civil c de acordo, com o anigo 454. 
*'capur*. do Código Civil. Domeio-lbcCuradoraarequerenle.(CC. An.454, 
parigrafo primeiro). Nos (ermos do ait. 1188 do CPC. a curadora deverá 
eapecificar bens para hipoteca legal Insere va «se a presente no Registro Civil 
t^b lique-se  na Imprensa Oficial e local, portrés vezes, com intervalo dc 
]ó (dez) dias. Inüme^se o requerente a prestar compromisso dc Curador 
Cumpridas as formalidades, transitada a presente cm julgado, comunique^ 
se ao Distribuidor c a^uivem-se os autos. P.R.I. Lençóis Sulista, data 
supra, ( a )  Ana Lúcia Aiello Garcia. Juíza de Dirtílo.*' £. para que a referida 
senicnça produza os seus jurídicos c legais efeitos e chegue ao conhecimento 
dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente 
editaJ que será publicado na Imprensa OficiaJ do Estado e loca), afixado no 
local de costume deste Juízo. Lençói.s Paulista. 15 de Julho dc 2003. Eu. <a) 
Vâldeciia Castelhano da Silva -  matr. 307.878. escrevente, digitei. Eu <a) 
Tinia Luciano Moretn Bodo. matrícula 803.051 -4. eteri vá diiretora, conferi 
c subscrevo. ANA LÚ CU  AIELLO GARCIA. Juíza de Direito,

tu »

F A i i ^  de  T E S A _ < ^

A nmiidade 
qie vai mexer 
com «la vida!
aiAS BANCAS!

£ o f i ! : i @ £ 9 d É a f i n
Huje, 09/08 -  AugUiUi Gra
nado. Alceu Rainos. Amaldo 
LandincGuticrrcs. Danidiy 
Vieira, Raquel Cristina Lima. 
José Roberto Pinheiro de 
Freitas.ChnsiianDuarte.su- 
eti ReginadosSanios, Vicen
te DellaTonia. Evandro Apa
recido Barbosa, Edemir Apa
recido de Souza. IsabdaFon- 
teiles Rios. Daniely V ieira. 
Amanhã, IQ/08-Aparccida 
Maria Placca, Maria de Jesus 
Bassalo, José Fernando Leite 
Campus (São Bernardo). 
Cláudia Suzana Gomes. Luiz 
Albeno Diegoti. Eliane Bodo. 
Emerson Correia Stopa, Juli
ana Maria Vidal, Vinícius de 
Souza.
Segunda, 11/08 -  Eurides 
Ciccone M oretto. Neusa 
Maria SócioCapucho, Mar
cos Eduardo Marquizeppe, 
Leila Ncres Damico, Renato 
Trecenti, Angela Maria de 
Carvalho, Giovani Baccilí 
Bolonha. Maria Cecília Bolo
nha. Maria Cecília M. R. 
Machado. Gerônimo Correia 
daSilva Santos.
Terça, 12/08 -  Renato An- 
tonio Borin, Patrícia Prado 
Quadrado. Maria Tereza Se- 
verino Placca, Gabriel No
gueira, Elaine Cristina de Oli
veira. Patrícia Terezinha de 
Souza, Antonio Leme. Dani- 
elle Ciisthinu Costa.

Q uarta , 13/08-JulianuLo- 
renzetb. Adriana Giaaxnini O. 
Lima, Flaviney José Pavana- 
to, Noemia Aparecida Gior- 
gette, Edgar Lulero de Cam
pos. Adriana Regina Sasso, 
Sérgio Nogueira. Vinicíusde 
Oliveira Pinheiro Machado. 
Maria Lúcia Miguel Jacun, 
LeonCimó.
Q uinta, 14/08-Nancy Fáti- 
maBloncodeOliveira. Aríete 
ArtioiiCândido.JussardCrís- 
tina Paccola, José Wilson Pini. 
Juliano Daun Cassola, Mar
cos Augusto Santana, Rafae- 
la Leda Mineto, Rosimery 
Mara Garcia. Erci Camargo 
da Silva. Edilerte Fantini (Ma- 
catuba), Tiago Alexandre 
Souza.
Sexta, 1 5 /0 8 -Amadeu Ra- 
dicchi, Zuleika Moretto (Al
fredo Guedes). Mirían Apa
recida Andrade Bemardes, 
Jorge Ribeiro de Mattos. 
Marcos Aparecido Toledo. 
Jurayr Alonso Rodrigues, Li- 
lian Aparecida Bodo, Regina 
Pereira, Rosane Cristina Lo
pes, Márcia de Fátima Pac
cola. Regina Malagi. Ivone 
Aparecida Repke Sanl‘ Anna, 
Maria Belamiina dos Santos. 
Janilda Maria dos Santos, 
Maria do.sSantos Guimarães, 
Patrícia Aparecida da Silva. 
CalixtoF. Hub, Ana Rita Sen- 
ci.

Choveu
Coisa mais gostosa do mundo 

É passear nos campos 
Depois que chove manso 

Ainda mais sendo mês de agosto 
Onde tudo vive seco.

Seco. esiurrícado, quase sem vida 
Com ardente cheiro de queimadas...
Agora tudo que é mato está molhado 

Irrigando minhas esperanças.
Vou passando as mãos em relvas 

Sentidoocheiro. respirando aliviado.
Eu e toda a vegetação de florada 

Anseavamos chuvas com urgência.
Só para vermos no mês de setembro 

A beleza da prima vera expondo Hores 
Em sua infinita regência

Zé Roberto.

Prefeitura Municipal 
de Areiópolis

INFX3R^UTI^ O  DE COMPRAS

A PrefeiIura Municí pai dc Areiópolis. infonna que se encontra 
afixado no Munü desia Prefeitura, que fica localizado no holl de 
enlrada desta h rfe u u ra . sito na Rua Dr. Pereira de Rezende, n.^230, 
neste Município, a Relaçáo de Compras efetuadas no mês de Feve^ 
reiro dc 2002.

Areiópolis, 04 de Agosto de 2003

SERG IO ROBERTO LEITE 
CoonL C om pras e U d tações

JUfZODA
fELENCÓl

161'ZONA ELEITORAL
COMARCA DE LENÇÓIS PAULISTA/F.CTADO DESÀO PAULO

EDITAL PARA CONHECIMENTODE INTERESSADOS 
A Doutora ANA LÚCIA AIELLO GARCIA, MMa. Juíza da 

161* Zona Eleitoral -  Lençóis Paulista. Estado de São Paulo.
Tom a público, a todos quantos o  presente edital virem ou a 

quem dele interessar possa, a relação dos novos locais de votação:

- EMEF- "‘P ro r IdalínaCanovade Bairos'*
Rua dos Chupins. 580 •  Jardim Nova Lençóis

- EMEF. ••ProP Nelson BroUo”
Rua José Sanches. 10 -  Jardim Monte Azul

- EMEF, **ProPEdwaldo Roque Bianchini'*
Rua Danilo Gomes. 4 0 -  Cecap

• EMEF- Prof* Maria Zd lia Camargo Prandinf* 
RuaDegleirAdalbertoM artinsTangerino. 151 -C jtoH abil. Maestro 
JúUo Ferrari

-EM EI/*Lúciode01iveíraLim a'
RuaRichieriJácom oDalben. 135-C en tro

Comunica, outrossim. a disponibilidade do local Especial dc votação 
aos dcncientes:
-E E .‘*VirgflioCapoanir.

E. para que segue ao conhecimento de todos e não se possa 
alegar ignorância, expede o presente edital na forma da lei.

len çó is  Paulista. 28 dc julho de 2003. Eu. . .  Tânia M ana 
Mazetto. Chefe do Cartório, digitei, conferí e subscreví.

ANA LÚCIA AIELLOGARCIA, Juíza EkitoraL

ADVO CAC IA
E d e m ir  $ . C oneg lian  E d e m ir J .C . C oneg lian  

O A B  8 7 .1 6 8 - S P  O A B U 9 .3 7 9 - S P

Causas; Cíveis, Crim inais
Trabalh istas

Av. Dos Estudantes, n^ 25 - sala I (ao lado do Fórum)

Segundo turno da 
reforma da Previdência 

pode começar em 20 dias
Opresidenle da Câma

ra, deputado João Paulo (PT/ 
SP), disse que a votação da 
Refonna Previdenciánaem se
gundo tumo poderá se iniciar 
em cerca de 2ü dias. Ele infor
mou ainda que trabalhará para 
votar na próxima semana os 
dispositivos que ainda faltam 
serem apreciados para con
cluir a votação em primeiro 
tumo. Ele d^tacou que é pre
ciso diálogo e paciência em 
função da magni tude da re for
ma e da tensão que ela gera.

João Paulo acredita que 
q uando a R e forma Tri b u (ári a 
esti ver pronta para ser votada 
em Plenário. aReforma Pre- 
videnciária já deverá estar 
aprovada pela Câmara e tra
mitando no Senado. Ele rece
beu anteontem, às 10h30. os 
govemadoresem seu gabine
te e o tema principal da con

versa foi a Reforma Tributá
ria. Antes de .se reunirem com 
o presidente da Câmara, às 
lüh, os cinco governadores 
estiveram com o presidente 
do Senado, senador José Sar- 
ney.

Ele inlonnou aindaque 
na próxima semana se reunirá 
como relator da Refonna Tri
butária, deputado VirgilioGui- 
marücs (PT/MG) e com o pre
sidente da comissão, deputa
do Mussa Demes (PFL/PI), 
para discutir o parecer sobre 
a matéria. De acordo com o 
presidente da Câmara, em 
relação a Refonna Tributária, 
não se pode ter como prehmi- 
nar a idéia dc querer ganhar 
mais do que o outro, porque 
aí. não sai nada. 'Tem os que 
ter como objetivo buscar o 
que é melhor para o Brasil”, 
ahnnou.

Triste destino
E nquan to  ex is tir  neste m undo 
M inha v ida será um  e te rn o  sofrer 
Porque j á  perd i a  a leg ria  de viver 
C om  a  perda do s m eus pais 
Q ue jam ais  poderei ver.

Se ex iste  felicidade,
Isto  e u  náo  posso  d izer.
Porque e la  não  conheci 
E jam ais  ireí conhecer 
C om  d o is  go lpes do loridos 
Q ue v ieram  m e acontecer.

H á m uito  tem po  que sinto 
S om ente  am argura  e dor 
E  d a  m inha  p rópria  v ida 
Eu já  perdi o  am or 
N ão  co n segu indo  nem  sen tir 
M ais 0 perfum e da flor.

A legrias e  felicidades 
N unca m ais irei possu ir 
M as seus conselhos 
Sem pre procurarei segu ir 
E m bora s in ta  só tristezas 
Q uando  fo r dorm ir 
Porque suas bênçãos 
N unca m ais irei pedir.

Para finalizar
T enho que relatar
Q ue esp ero  apenas e  tão  som ente
A fria  m orte  m e abraçar
E 0 final de  m inha vida
Para sem pre decretar.

B e n e d ito  O sw a ld o  M u sso lin i

PODERJUDICIÁRIO-SÃOPAULO 
EDITAL DE PUBUCAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE 
INTERDIÇÃO DE ADÉÜA CRESPILHO.

JLOTIÇA GRATUITA
A Doutora ANA LÚCIA AIELLO GARCIA. MM. Juíza de 

Direito da rVaraJudiciaidestacidadeeCom arcadeLeoçóisPaulisia. 
Estado de São Paulo, na form ada lei. etc...

FAZ SABER a todos quantos o  presente edital virem qu dele 
conhecimenio tiverem, e x p ^ id o  nos autos de INTERDIÇÃO, n^ 
1084A)2, lendo como requerente M INISTÉRIOPÚBUCODO ESTA
DO DE SÀO PAULO e im erdiunda ADÉLIA CRESPILHO. que 
tramita por este Juízo e Cartório do Primeiro Ofício Judicial/Seção 
Cível, atendendo as provas constantes dos autos, por sentença 
proferida aos 03 de abnl de 2003. transitada em julgado aos 12 de maio 
dc 2003. a seguir transcrita cm  seu tópico final, declarou a interdição 
de ADÉLIA C R E SPIL H O :"... Diante do exposto, decreto a in terà- 
ção de A D ELI A CRESPILHO-declarando-o absolutamcnte incapaz 
para exercer pcssoalmente os atos da vida ci vil. na forma do artigo 5^ 
II. do Código Civil, e de acordo.com 0 artigo 4M ,''capuf*, do Código 
Civil, nomeio-lhe Curadora a Sra. Amélia Eulógia C aro n as Cutierrez 
(CPC. ari-454. § único). Nos termos do an. 1188doCPC,a curadora 
deverá especificar bens para hipoteca legal. Inscreva-se a presente 
no Registro Civil c publique-sc na Imprensa local e órgão ofic ial, por 
três vezes, com im ^ a lo  de I0(dez)dias.P.R . 1. Lençóis Paulista, daia 
supra.(a) ANA LÚCIA AIELLOGARCIA -  Juíza de Direito.*" E  para 
que a referida sentença produza os seus jurídicos e legais efeitos e 
chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar 
ignorância, é expedido o  presente editaJ que será publicado na 
Imprensa Oficial do Estado e afixado oo loca! de costume deste Juízo. 
Lençóis Paulista. 2 2 de Julho de 2003. Eu. (a) Fabiula Regina Ferreira 
V acchiPregnaca-m atr. 810.268-9.escrevente, digitei. Eu (a) Tânia 
Luciano Moreira Bodo. mameuIa 803.05 M .esc rí vã diretora, conferi 
c subscrevo.

A N A L lIC U A IE L L O G A R C IA Ju ízadc  Direito

Maria LuizaBu* 
eno, saiu de sua casa no 
dia 15/03/2003, para ir 
a Igrejae nãoreiomou 
até a presente daia. Se 
alguém tiver informa
ções sobre Maria ligue 
263-2140< recados).

Equilíbrio
Escritório Contábil

Um novo conceito de contabilidade
R ua Antonio Gonçalves da Silva, 310 - 

Centro - Areiópolis- SP
F alar d  Sérgio - Fone (14) 6846.1379 Cel 9701.0459



v e íc u l o s
VENDE-SE Fitooi 77, bege. 

ro d a o p o rü \4  15. Undão. T raur 
fone 9715-0705._______________

VENDE-SE Fuica 78. bnm- 
CO -  frecter vertical, ótimo cvu- 
do. TfaurXV dcN ovtm bfu. 1201.

VENDE-SE Jcep VMJly, 69 
Tratar rtia Zelia Gatiai. 521 uu fone 
97I4-I954.____________________

VENDE-SE Kackt GLS, 2.0, 
ano 98. a gavuhru, baixa quilome
tragem. único dono. branco, com
pleto. bem coD^rvado. valor RS 
12.000.00. Tratar fone 263-0815 de 
2*. a &. feira cJ D r Hermínio.

VENDE-SE G d  Ptib Mi. ano 
97. único dono. Tratar lonc 9 7 13- 
5206.________________________

VENDE-SE hácofi arx) 88. a 
álcool. TraUir fone 264-4480.

VENDE-SE Escort 93. Tra- 
u r  fone 3264-55 l6ou  263-1938.

VENDO Kombi ano 79 - 
Corcel II. ano 79. gavolina -  apa
relho celular Nokia. Tratar fone 
9716-2800.____________________

VENDE-SE^OCA-SE Ay 
tra Sedan GLS. ano 99. vennelho. 
complelo. valor RS 22.000.00. Tra
tar nia Inglaterra 401 -  Jd. das 
tiwfies ou fone 3264-S113 /9793- 
3522.________________________

VENDE-SE/TROCA-SE per 
menor valor. Monza SLE, ano 9 1. 
a gasolina. 2 ponax. Tratar fone 
9793440b.____________________

VENDE-SE Voyage 84. ver
de metálico. 5 marcha. T rauir fone 
263-2271_____________________

VENDE-SE FuNCa ano 72. 
amarelo -  BrasfUa 79. branca, RS 
1.600*00 Tratar av. Aviador Jos^ 
Angeto Simioni. 129 -  Monte Azul 
ou for>e 3264-1632.

VENDE-SE Ntora GLS. ano 
97. completo, branco, c / rodas, 
valor 16.500.00. Tratar fone 263- 
1819 c/Fausto._______________

VENDE-SE Gol 92. entrada 
de RS 350.00 * 59 parcelas de RS 
100.00 mensais Programe-se Já.

14)3814-2233.___________

VENDE-SE Corsa 94. entra
da de RS 375.UO 59 parcelas de 
RS 125.00 mensais. Programe-se 
j l  Fone (14) 3814-2233.

VENDE-SE Kadet 90, entra
da de RS 350.00 59 parcelas de 
RS 100.00 mensais. Programe-se 
j lF o o e  (14) 3814-2233.

CO M PRA.  n N D S  

TROCA -  flNAMCIA

m C

U S M O S  € O IT A I
PAAX

2 m m  - 264-3444
Av. 2 5  OC JANCiC»0. 3 3 2  

LCNÎ ÒIB PAUCISTA

TAXI I

/^ ú s n íM s ííb Q S liS
auA pn. AMTONio Trocaco 

D C r t O M T C  k  T I M  T U D O

F o n e:

MOTOS
VENDE-SE Honda BizUKm. 

entrada de RS 316.67 ♦ 49 parce
las de RS 66.67 mensais. Progra
me-se já. Fone (14) 3814-2233.

VENDE-SE Tiian KS OKm. 
entrada de RS 328.33 * 59 parce
las de RS 78.33 mensais. Progra
me-se já. Fone (14) 3814-2233.

CRlSáO m m
r-uou 3264-7495 "

Atvnòímenlo fom «al9  por lolofon»

LêHdm a Fnfao npadait 
Das 18:00 ás i4:00 heras 

tedes as dias
L ig u e  e  c o n f ir a !

CHAVmO LENÇÓIS
A t e n d i m e n t o  2 4 h s

Cel. 9702-1930
CARIMBOS EXCEU

1

Fones: 3264-6448
MCdfl(aM)á(OMr(

448.-
BS-ünlw]

B car
Gel a  1.6 02 P re t*  /  (R ede) 
A peile GLS f  1 Q a u  CempL 

Gol COPA 9 4  A ail 
Voyepe I S  9 4  I ra n c e  (Roda) 
Goir OU 2 ^  95 P re to  (T eto) 
Chevecto 91 BmtOD R n e n c  

CoTM CL 1.4 M Pfl 9 4  4 Porta* 
Mofiz* S l / e  49 O n a  A keeI 
V ed re  GLS 2.0 94 VwGe 

Pkcli up S tre d i i.S  2001 B re n o  
S iv e lro  CL 95 Q fu a  

S  * 10 STD 97

Honò* Bto 2 0 0 ) P reto  
nU f> KS 01 P reto  f  Am I 

NX P ak o e  2001 V«G* 
KX PelcBA O KM Doc G rétte 
K aw u e à l ZX 4 «  9 4  V< 

C M  400 F4 2002 V(

S u tuU  G n  F 7S0 9 4  VM>o 
t a .  IrtPuO er 000  9 4  Vknho

(14) 264 3131 - 9792 2696 
FAROL OA CRUZEIRO • LENÇÓIS

BORRACHARIA

"" T iA O a
C.X y A /^ c ^ r d j> ^  i  

/•* A /e c /^  r .M  csf:A^‘A/.
F o n e :  3 2 6 4 - 7 3 1 1

Oraçio * SâBto t&ptdito 
E*ie Siaio Mánir. t  sempre i&vocado 
pani d solucáo de negócio» urgente», c 
que um* òeiDor* podert prtjudicir. £ 
o S*Alo d* penúltim* bar*, aquel* cuj* 
re*po»u  ̂ imedieu. mu que cRige o 
que Ibe 4 prometido. »ej» cumpndo de 
imedialo. lem demor*.
ORAÇÀO; IniercessAo do Glorioso 
Mártir SiiAU) Etpediio no» recomen
de. óh meu Deu» junto * Vo»s* bonda
de a fim de que com »u* ajuda obcenha- 
RMA o que o* oouo» próprio* cDénto» 
bèo impoteme» *o alcançar, que luím 
»eja Clonoao Santo Eapediio. honra
do pelo rteonhecimeoiu daquele» que 
invocam a òltima hori e para negócio» 
urgente», nó» vo» wpUeãnat» que ob
tenhamos d* bockdade rni»erKordio»i 
de Oeui por loterceasào de Maru Ima
culada '*Dtu'* a graça que cora toda 
»uhmi»»io »oitciiamoá à vontade Dí 
vioa. (Pedir a graça). Oferecer I Ave 
Mana. I Pai Noaao e I Clóna ao Pgj. 
Por tk ançay uma graça ofereço ecu 
oraçlo (Quando alcaoçar a graça, 
oferecer e mandar tmpnnu-la). Dia de 
Sanio Eapediio 19 de Abnl M.B.

O f C A S
FONE: 263 1039

« 0 4 c
( ÍM Ó V E IS  à  v e n d a ^

m 'R ESID ÊN C U tô:
CECAP; Casa com 3 quartos, saia, cozinha, banhero, q va ge n , iavar^defla, 
« iartD  de despejo, toda de laje e piso frio. R$ 30.000,00 - QUlTADAMi 
U61RAMA: Casa com 3 quartos (1 sufte), sala, copa. cozinha, banhevo, *  
raiKho com tfiurrasqueíra, iavanderta, banhevo.
CBTntO ; Casa com 3 quartos, saia, copa, cozinha, banheire, q u v io  de des- 
•pejo, warartda, em terreno de S12,00m> ria rua Cel V vçd io  Rocha. 
T E R R E N 0 8 :
® fT R 0 :  Área no centro da adade, oom 8.094,OOmí, com frw te para a Rua 
Cel Joaquim Anselmo Martits, permitido paro resKiénoas e contércio... 
VO IAG E: Lotes com 253,OOm* por apenas RS 17.000 O J N F IIU III 
TTAMARATV; Lote com  396,S0m>, por RS 12.000/ IW U À :  Lote quitado por 
RS 6.900,00! /•______/cRANDCi OPOffTÜNiDAOO 

AArv)E D t P ic lO  Y P E :  ^  DESOCUPADO, apto Inteiro oom piso frio, oozinha 
com uulejo até o («to e gabinete na pia, banheiro com dOK azulejo até o 
M toe  gauncto • PROKTO PAPA MORAR, por ft$ 3S.000, QUTTAOOIM 
4 A R D IM  M O R U M B I:  ResKléndd excelente, locat o çGo prtvéegiaOa, 
com 3 quartos (1 suRe), 3 salas, cosnha, banheiro sooai, garagem p/2...

o t/n u A  o p ç o e s  o e  im oveib . ronooh /  vua cowrzNTt / piüwaFt / 
OW /CRUZEIRO / HAFCDOM / 5TA <ZdüA / VUA BACOÜ / HUMATTA / NAÇâeS / $to 
JOAO / M O m W  / L4O0 DA m T A  / VUlACE / USRAMA / MPQUE MfTÁRTICA / ETC-gAP

c o n t a t e -n o s )
RÜMTAO 04 VIMOAS MO FINAL Dl UMANA 242 IIG4 

RUA JCV PI NOViAtItO. 544 fAO LADO DO BAR OO CNOP̂ J

IMÓVEIS
ALUGO vttlào (V ícsiM. c/ 

mcsdAccadcinD. íroezer. geladei
ra. fogáo. churT4M|ueira d  2 pu- 
cifus. na rua Manoel 01i> cr Cuc- 
vas. 91 -  Jd. Aménca. Tralarfone 
263^6Ú2ti_____________________

VENDE-SE/TROCA-SE pur 
carro, terreno medindo 10 x 24m. á 
uv. Dume Andreoli. Tratar fone 
26M>KJ0._____________________

V EN D E-SE/TR O C A -SE 
casa cJ 8 cômodos, piscina * va- 
láocomercial dc l2 ()m 2 .au F ^ f. 
Jitfomo Nicolau Paccola. Mü. Tra- 
u r  fone 263-1420 ou 9702-5228.

VENDE-SE c a u  d  3 quar
tos. »ala, copa. cozinha, 2 banhei
ros. garagem * edícula, à rua Emí
lio Roasi, 328 -  Júlio Ferrari. Tra- 
tar fone 263-5241_____________

VENDE-SE terreno no Jd. 
Monte Azul. c/200m 2.Tralar rua 
Pedro Amorno Ramires. 111 -  Jd. 
Pnmavera ou fone 3264-5114

VENDE-SE caxâ + icnrno 
de 496m, valor RS 35.000,00. Tra- 
u r  rua Bahia, 482 -  Vila Cnizeiro.

V EN D E-SE casa do Jd 
Nova Lençóis á rua das Gaivotas, 
349, d  3 quartos, »aia« cozinha, 
banheiro, KS 14.000.00^ financia- 
mento. Tratar fone 2 6 4 ^ 2 3  ou 
263-5372 horáno comercial.

VENDE-SE/TROCA-SE por 
veículo, terreno no Jd. Monte 
Azul lado dc cima. d  20Ürn2. óti
ma localizaçào. Traiar fone (14) 
3532-6281.____________________

VENDE-SE casa d  2 dormi - 
lórios, sala, copa, cozinha, gara
gem. terreno dc 234m2. cerca elé
trica e alarme, no Jd. das Naçóes, 
á rua F rança , 18, valo r RS 
25.000.00. Trolar fone 3264-13% 
ou 971 S-3940c/ Vitof.__________

VENDE-SE sítio 15 alquei
res com café. sítio 20 alq. com 
cana e sede, 4 e I alq. na Fartura. 
10, 5 e 1 alq A re it^ l is , 31 alq. 
Rod. Jaii/Bauru. terrenos na Ron- 
don, jd. Humailá. Jd. Morumbi. 
Caju e rua Piedade, apanamemo 
Ypé e casas na vila Mamedina. rua 
M achado de Assis. Washigton 
Luiz. av. Brasil e XV de Novem
bro. edícula no Itamaraiy e chá
cara no Sáo Judas Tadeu e  rto 
Boqueirào (40.(XKlni2), Traior tkioe. 
3264-7992 (Príncipe Imóveis) -  
Creei 0446%-3 -  rua Geraldo Pe
reira de Barros, 360.

S A L M O  38
Le ia  o  Sa lm o 38 duram e 3 d ias e 3 
sezes ao dia, publicar no  4*. d ia e 
espere o  resultado O .C .E ,

A6R0PE8CA & CIA

ETOSA
Transporte

DISM BANHO t  TOSA
3 2 6 4 - 9 8 8 7

llbt» J e f  ÊUiiméo, $3 • C»c«>|

M O T O  Ti
0  nUNSPOSTC DA Familu unçolnbc

FONE: 2634535
PRiCISA-SB DC 

m o o u m s  H m m o s

Av. 2 5  d e  J a n e i r o ,  7 7 0  
l e s q u l n a  d o  S h o p p ir> g )

_Novó rficJereco

VENDE-SE casa próxima m> 
SAAE. valor RS 100 000,00. Tra
tar Imobiliána Confiança ou fone 
264-3975 ou 9771-1776._________

VENDE-SE cosa na av. Ulx- 
ramo. voior RS 65.000,00. cxcelen- 
u; para comércio. TraUr Imobiliá
ria Confiança. Tratar fone 264- 
3975 ou 9771-1776____________

VENDE-SE apanamemo no 
Edifíao Beu. valor RS 125.000.00. 
Tratar Imobiliária Confiança. Tra
tor fone 264-3975 ou 9771 - 1776.

VENDE-SE casa excelente 
padrào. próxima ao Jocarandá. 
valor RS 120.000,00. T rau r fone 
264-3975 ou 977 M  776 -  Crcci J 
15.570._______________________

VENDE-SE casa no pq. SAo 
José, RS 130.000,00. Traur Imobi- 
üária Confiança. T raur fone 264- 
3975 ou 977 M  776.

VENDE-SE casa na rua 
Humberto Alves Tocci -  Jd. Ubi- 
ramo. d  3 quanos. 1 suite, 2 salas, 
esciilóiio. garagem p/ 2 carros, 
cozinha c copa, edícula no 1 undo 
d  churrasqueini. lavandeno. quar
to c banheiro - casa na rua 28 de 
abril, perto da av. Podre SaJúslio
-  casa no J d  Aménca d  laje •  8 
salas comerciais na av. Brasil em 
frente o  Tunicáo -  casa no Pq. 
Sào José-área de terra c /5200m2. 
na av. Jácomo Nicolau Paccola -  
p r ^ to  comerciais na av. Jácomo 
Nicolau Paccola -  saláo comerci- 
al com casa no fundo, na av. Já
como Nicolau Paccola -  casa d  
saláo de rrurcenaría completo na 
vila Baccili -  casa na rua 15 de 
Novembro -  cosa na rua Dr. An- 
lonio Tedesco em  frente a Escola 
Esperança de Oliveira -  casa na 
m a 9 de Julho perto da Luval -  
terreno no Pq. Rondon -  sobrado 
geminado na rua Raul Gonçalves 
ao lado do banco do Brasil ^ apto. 
no edifício Vitória Régia -  casa no 
Monte Azul -  casa na rua Cel. Jo
aquim Anselmo Martins -  vila 
C<Mitentc -  lote na av. Jácomo Ni- 
coiau Paccola -  casa no Núcleo 
Uuz Zillo T raU r Imobfllárb Ceo- 
(ml rua  Dr. Antonio Tedesco, 248
-  sola 18 fone 264-3393 -  Creei J 
15.490.

FAÇA reSTA
JM lIifiA M S 
IpOM CB a0án

G fíÀ ns 100

F O N E :  2 6 4

soroa
3 1 5 5

CAMINHÕES
a  p a r t i r  

d e  1 9 7 0  •
O m n i:  Q m s u i u  as taxas.
Rim  XV No v m

11

áULAS H áATIUft i  fltCUItio
C / ACOMHliaMLirTO TlÒliCB.

TbtoJBaasa **• 
toUa» *• i4n4m,

CHAVEIRO XV
Q w v e f
eservifos

. t : D i

FOK: 200395 e f7H47M
NOVEMSRO, *69

I / i u, .  ̂ •

IMOBILIÁRIA CONFIANÇA
C m c i  A 1 5 3 7 0  *

Fabiano José Batista
COMPRA I  VINDA Df CASAS, APARTAMENTOS, 

TORENOS, sinos, CHÁCARAS IFAZENIMX

Trabalhamos somente com compra e 
venda de imóveis para melhor atendé^lo

Av 25 de  Janeiro. 606 - Ceofto S  2 0 4 -3 0 7 0  / 0 7 7 t f7 7 0

LvÀM

S U A  R O U M  N A S  C O R E S  
Q U E  A  M O D A  E X I G I R

V m S H T B C
fingimento

T Í n 9 i f M f i t o  d #  r o u | M is  u s a d a s

•RtTtça oc ATOiouuarTa ab ctoiauw^Oi
: ^ ( 0 8 0 0 ) 3 5 7 7 8 8

AV. 25 DE JANEIRO, 486 • FONE; 2631602

DIVERSOS
CO M PRA -SE TV 14”  ou 

20” e aparelho  de som c /3 CDs, 
contro le  rem oto, conacrxsdo. 
pago a  v b U  • tende-ae C<^ ano 
93, a álcool. p ruU , cunaer^odo. 
T m ta r forte 263-5571.

VENDE-SE jogoa oraióno 6 
cadeiras -  rock mogno -  geladei
ra Electrolux. Prosdteimo 340L -  
sofá d  3 lugares -  banheira semi- 
iK)va p/ bebé -  cama tubular sol
teira, branca, semi-nov a -  guarda 
roupa 3 ponas, branca -  colcháo 
magnético (casal) -  bicicleu 18 
marchas, semi-nova -  loncheteira 
'  vitro dc alumínio 2m d  vidros -  
porta p/ sala d  vidro -  telhas ca- 
nalelio e 1 prateleira de aço. Tra- 
tarfooc 263-3291._____________

VENDE-SE íreezer 3 gave- 
U.S, conservado e uma centrifuga 
de roupas launa (na garantia).ÜD
T raur (ore 3264-5938._________

Q tE R I JM PA K 41. NOMF. 
N O  SPC,SF-RA.SA, BANCO. U - 
GUE: 3264-5043 OU Edifício Luiz 
Paccola -  sala 13 -  l^andar.

VENDE-SE plooU s nali»as 
(Ipé roxo. candeia, capiiingui, pero
ba rosa. eucalipto de cheiro, etc) In- 
formaçàcA íooe 264-3825 ou 9793- 
0688 (V lvdro S io  Joaé).

ATCNÇAO: íazanos pulve- 
rízaçáo no combate de doenças e 
pragas em plantas, frui/feras e or- 
namemais, íík Iusívc adubaçào de 
solo, ceem ivo e foliar. Traiar fone 
3264-7061

VHNDb-SE esietra agomé- 
irica '  aquecedor ambienie Quarü
-  bicicleu aro J 6 ' coloi 12 -  bv- 
CO motor e correu -  compuudQr 
Pentium 166. T m r  fone 26l36653

VENDE-SE celular Motoro
la 3160, d  flip. Tratar fone 263- 
1889 rt&ídèikna ou 9793-8222. fa
lar d  José Carlos (Nego Veio)

ATTT^Ao  REMTsDCDO 
R (^ :  lenha um lucro de lOCKI re
vendendo hngene de 1* qualida
de direU) de Fortaleza c/preços e 
prazos especiais. Peça já um re
presentante. Fone (14) 36263839 
ou (14) 9719-2789-Jaú

SAÍbA DE EXCURSÕES 
(CUM PHASj B /0 8 -  SAo Pulo
-  (^uarta-íeira -  16A18 -  Sáo Pau
lo Sábado • 20/08 -  Sáo Paulo - 
(Quarta-feira -  23/08 -  SBo Paulo
-  Sábado -  27/08 -  Sk> Paulo - 
Quarta-feira -  30/08 -  Sáo Paulo
- Sábado -  OBSERVAÇÃO ( 14/ 
09- Holambra -  EJonüngo^ IS/II
-  Praia Grande -  Sábado 16/11 ^ 
Praia Grande Domingo). Reserve 
seu lugar. Tratar Eliza (3264-7919
-  9794-7639) -  Ariindo (263-6938 
-9702-7108)

VENDnx>RES 
AUTÔNOMOS -  REPRESEN.

TANTT5 PARA DOCES.
Interessados enviar curri- 

culum Vuae. para Indústria eCo- 
mércio de Doces Borebi à rua 
Pedro Nalilio Lorenzem, 781 -  
Centro -  Cep 18.6804) 10 -  Len
çóis Pitilista -  SP. A/C de sr. Joir 
Ribeiro.

C ré d ito s  Ubem doB p/ 
c a p ita l iz a r , ín>estim enlos« 
o u t r a s  f in a lid a d e s  a  p a r t i r  
d e :  R $  10 m il p r e s t .  R$ 
5 7 ,0 0  -  R $  15 m il p r e s t .  
R S  8 6 ,0 0  -  R S  2 0  m il 
p r e s t .  R S  115,00 -  RS 30 
m il p re sL  RS 172,00. C ré 
d ito s  a té  200 m il d  p ^  8 
lo n g o  p r a z o  c o n s . a /c o n (. 
(3 1 )  3 5 3 7 -9 2 7 3 .

Empréstimo Pessoal

ESSO A L
O m n i :  C o n s u lu  as taxas:

A  m e n o r taxa !
Ba»i* OC. RG.

Coraproaancc* ó* Band*. fláiFóàMià 
e tMào é t  dwqees.

VENHA CONFemtr

LIGUE:
3 2 6 4 - 1 1 2 2

^ r g r a f

OR im pressAo ís t A AOrnill
E M T R ã O A S  

C O M  R A P t D Ê Z
F o n * :  t 1 4 )  2 6 3 - 0 1 7 0  

F a n a / F a x :  ( 1 4 )  2 6 3 - 2 5 6 4
Rua Cai. Joaquim  A nselm o Martína, 503 - Cantro

TOLEDO IMÓVEIS
C R E C I  0 1 4 1 9 8 - 6

Q U E M  C O P M f l E C E ,  C O N F I A I

IMÓVEIS RESIDENQ AIS
Excelente opaitamenio todo mobiJiado no Edif. 9 de Julho com ótimo 
preço
E ic d c n te  apartamento Edif. 9 de julho c/otim o preço.
Excelente casa no Centro d  oüm o preço.
Aparuimcnto Edifício jacarandá RS 250,00.
C entro: 05 cômodos RS400.00.
C entro: 03 cômodos RS280.00.
C entro: 06 cômodos R $500.00.
V. M am edlna: 03 cômodos RS 130.(X).
V. M am edioa: 05 cômodos RS 270,00.
JiL U biram a: 05 cômodos R$450,00.
J  d . U bí ram a: 05 cômodos RS350,00.
JcL U biram a: OS cômodos RS 380.00.
V .Cruzeiro: 06 cômodos RS 350.00.
V. C ruzeiro : 05 cômodos c /ed icu li RS250.00.
V. C ruzeiro : 03 cômodos RS t00,(M.
V. C ruzeiro : 04 cômodos RS 250,00.
Jd . Nações: 0 2 cômodos RS ISO.OO.
Jd . N a ^ :  04 cômodos RS 190,00.
Cecap: 05 cômodos RS 280,00.
J  d. Al v o n d a : 04 cômodos RS200,00.
No%a Lençóis: 04 cômodos RS 220,(X).
Nova l.«nçois: 06 cômodos RS 250.(X).
Nova Lençóis: 03cÕroodos RS 180.00.
Nova Lençob: (M cômodos RS 150,00.
Jd . A m érica: 06 cômodos RS 330.00.
S an ta  Ceciiia: 04 cômodos RS 240,00.
N udeo: 03 Cômodos RS 150,00.

E xcdenle saias comerctais 
tro d  ótimo preço.
Excelente prédk) comerc ial A v. 
25 de janeiro, d  ótimo preço. 
Excelentes salas comerciais no 
Edif. Center Lençóis c/ótimos 
preços.
Smíms na  G aleha Guarani d  ód- 
mos preços.
Excelente sala  comercial Pq. 
Rondon RS 400,00. 
Jd .A ro érk a : RS 330,00.
Jd . Ubirama: RS 180,00. 
J iL tld ra m a : RS250,00.
Jd . Ubiram a: RS 150,00.
Jd* ITilram a; RS250,00. 
Centro: RS 150,00.
C entro: RS800,00.
C entro: RS500.00.

250,00.
Centro: RS 170,00(prtdioprópno 

oGctna mecânica).
Ccotnx RS 700,00(jxódbpnipno 
p/(rfkína mecânica c/ 300m2) 
Centro: RS 180,00 
N. Lençóis: RS I20J)0. 
V.AntoiiieU: RS500.00 
V .lreré : RS 150,00.
C c o p : RS 180,00.
Cccap: RS250.00.
Jd .lla p u i:  RS 180,00.
Caíu: RS 180,00.
N udeo: RS 170,00.
Jd .N a ç ô o : RS 220.00.
Casas cm  vários locais 
diverv>s preços.
Apartamentos-Chácaras - Ter 
renos com financiamentos.

e com

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



Areíópolis reivindica fórum distrital
Um dos grandes pro

blemas da população de Arei- 
ópolis é ter que se deslocar 
para a vizinha cidade de São 
Manuel para resülverproble- 
masjurí^cos. De acordo com 
o presidente da Câmara de 
vereadores, Dinisler Bronel. 
(PPS) cerca de cinco mil pro
cessos envolvendo morado
res de Areiópolis. tramitam 
hoje no Fórum de São Manu
el. Essa situação, segundo 
Bronet. além de causar um 
certodesconforto. proporci
ona despesas adicionais às 
pessoas que dependem dos 
trabalhos da justiça.

Em face dessa dificul
dade de locomoção, em mar
ço deste ano. o vereador 
AdrianoRomualdodeOlivei- 
ra (PSDB) enviou ofício ao 
vice-presidente do tribunal de 
Justiçado Estado de São Pau
lo, Luiz de Macedo, solicitan
do a instalação de uma vara 
distrital na cidade de Areió
polis.

Sensibilizado comasi-

tuação. no dia 23 de julho 
último, ojuiz Luiz de Macedo 
enviou um ofício àCâmara de 
Areiópolis dizendoque a cri
ação de um fórum distrital es- 
tavadependendode uma aná
lise da Comissão de Organi
zação Judiciária. No afã de 
agilizaroprocesso de instala
ção, o presidente da Câmara 
Dinister Bronel agendou uma 
audiência com ojuiz de São 
Manuel. José AntonioTedes- 
chi. Além de Bronel. compa
receram à audiência Sérgio 
Murilo, assessor do deputa
do estadual Arnaldo Jardim 
(PPS). AmarildoGarciaFer
nandes (PSDB). prefeito de 
Areiópolis, Mário Alves da 
Silva, assessor jurídico da 
Câmara de vereadores de 
Areiópolis, e os vereadores 
Adriano Romualdo de Oli
veira (Areiópolis) e Manoel 
dos Santos Silva (PSDB), o 
Manezinho (de Lençóis Pau- 
Usta).

O assessor do deputa
do Arnaldo Jardim-Sérgio

Murilo, agendou para a pró
xima terça-feira uma audiên
cia como vice-presidente do 
Tribunal deJu-stiça,ojuiz Luiz 
de Macedo, para agilizar a 
instalação do fórum distrital 
nacidade de Areiópolis.

Dinister destacaque essa 
luta já se prolonga desde 2002 
e. graças a ação conjunta das 
autoridades de Areiópolis. a 
reivindicação da populaçãojá 
está sendo estudada e a insta
lação do fórum distrital está 
prestes aacontecer. Contudo, 
lembra o vereador que essa 
conquista se deve à inierces- 
são do deputado Arnaldo Jar- 
dim e aodesempenhodo pre
feito AmarildoGarcia que in- 
clusivejádi-sponibilizouopré- 
dio para a instalação do im
portante serviço para a popu
lação. Em breve o juiz José 
Antonio Tedeschi, de São 
Manuel, estará no prédio para 
fazer algumas avaliações téc
nicas e sugerir forma.s de me
lhor aproveitamento doespa- 
ço físico.

4* Festa do Peão em Areiópolis
Teve irücio anteontem e 

vai até amanhã na vizinhaci- 
dade de Areiópolis. a 4* Fes
ta do Peão, evento que está 
sendo realizado pela Associ
ação Rural de Areiópolis. que 
tem como presidente Paulo 
Sérgio Ramos.

As montarias aconte
cem na arena que está monta

da ao lado do Pronto de So
corro na vila Cremer. O in
gresso está sendo cobrado ao 
valor de RS 5.00. A comissão 
organizadora contratou para 
a festa deste ano as boiadas 
do Rancho dos Amigos de 
Lençóis Paulista. Marca Pde 
Botucatu e Livramento dos 
irmão Brosco da cidade de

Fotografias do cotidiano 
chegam à Casa da Cultura

O fotógrafo, Milton 
AJexandre de Oliveira - Billy 
Mao, encerra na próxima ter
ça-feira na Casa da Cultura 
sua exposição itinerante “O 
cotidiano de Lençóis Paulis
ta”.

A exposição foi aberta 
em maio nacasa noturna Ho- 
bby Beer e percorreu várias 
escolas dacidade, sendo pres
tigiada entre a classe estudan
til eos professores do municí
pio. A boa recepção de seu 
trabalho durante a primeira 
fase do projeto itinerante, se
gundo Billy. se deve em pri
meiro lugar à abertura dos 
diretores das escolas que não 
hesitaram em receber a expo
sição. “Tenhoque agradecer 
a todos que entenderamo meu 
propósito", disse.

Para Billy. o fato de a 
fotografiacomoiniciativaar- 
tística ser pouco difundida 
em Lençóis Paulista, tam
bém colaborou para que sua 
exposição alcançasse o ob
jetivo proposto desde o iní
cio. O fotógrafoexplicouque 
em espaços como a Casa da 
Cultura são comuns exposi
ções fotográficas, mas não 
de profissionais lençoenses. 
“As pessoas se mobilizaram 
nas escolas para ver a expo
sição. porque ela representa

Exposição do fotógrafo 
Billy Mao, termina na 

terça-feira
uma iniciativa nova. Diferen- 
temenie do que acontece 
com as artes plásticas, que 
já alcançaram seu espaço 
junto ao público, a fotogra
fia como recurso anístico é 
pouco acessível à maioria 
das pessoas. Acho que o 
que agradou a quem viu a 
exposição até agora foi po
der reconhecer lugares da 
cidade e pessoas próximas, 
retratados a partir de um 
outro ângulo, com outro 
olhar", explicou.

Serviço- A exposição 
"O cotidiano de Lençóis" é 
aberta ao público e fica em 
Cartaz na Casa da Cultura até 
o dia 2 1. Mais informações 
pelo telefone 263-6525.

Domélia. A locuçãoé de Ted 
Viana de Brotas.

A premiação é de RS 
3.000,00 para o primeiro co
locado; RS l .500,00 para o 
segundo  co lo cad o ; RS
800.00 para o terceiro; RS
600.00 para o quarto e RS
400.00 para o quintocoloca- 
do.

Todas as noites acon
tece sen.sacional bailãu com 
a banda APIS de São Manuel.

Associação 
promove 1" 
pasburguer

A associação de mo
radores dos bairros Monte 
Azul, Cachoeirinha. e Açaí, 
estará promovendo no dia 
23 de agosto o 1” pasbur- 
guer(pastelehambúrguer). 
O presidente Marcos Ro
drigues de Lima. o Mareão 
Piauí, diz que os preços se
rão acessíveis -  RS 2,5 cada 
-  e destaca que a arrecada
ção será deslinadaà própria 
entidade. A festa está pro
gramada para acontecer na 
rua professor Alfredo Cor- 
radi, no bairro Açaí, à partir 
dasl7h .Seu p2ii cjuei- que você compre ^qui

i

Vereadores Adriano e Dinister, o prefeito Amarildu e Sérgio Murilo-assessor 
do deputado estadual Arnaldo Jardim, em reunião para instalação do

fórum distrital em Areiópolis

0  chão vai tremer em Borebi
segundo colocado (Comissão 
Organizadora), RS 1.500.00 
para o terceiro colocado 
(Açougue Santo Expedito). 
RS 1 .OOÜ.CK) para o quarto 
colocado (Schincaríol), RS
800.00 para oquinto coloca- 
du(SerralhehaTambau)e RS
100.00 do 6" ao 10" coloca
do (Sindicato Rural de Len
çóis Paulista). A 7* Festa do 
Peão de Boiadeiro conta com 
o apoio da Prefeitura e Câ-

A cidade de Borebi re
aliza de 14a I7de agosto no 
recinto “Antonio Sanches 
Tosta", a 7* Festa do Peão de 
Boiadeiro. No local haverá 
praça de alimentação e shows 
todas as noites com Renan e 
banda. A entrada é gratuita.

A comissão organiza
dora que tem como um dos 
membros, Waldir Ayub Bros
co. o Tuto , contratou para 
abrilhantaroeventoasboia-

Primavera de Assis. Livra
mento de Domélia. Rancho 
dos Amigos de Lençóis, Mar
ca P de Botucatu, Cela de 
Prata de Bauru e Clóvis e 
Edgard de Piralininga. A lo- 
cuçâoéde Robenal Martins 
de Manduri e Luiz Henrique 
da cidade de Novo Horizon
te.

A premiação será de 
RS 3.000.00 para o pnmeiro 
colocado (Estiella Represen-

das das companhias Rancho tações), RS 2.000.00 para o maraMunicipaldeBorebi.

Sertanejos se apresentam 
amanhã na concha acústica

Em homenagem aos 
pais. sob a batuta da dupla 
lençoense João do Valle e 
Marabá, que contam com o 
apoio da Ca.sa da Cultura 
Maria BoseConeglian. acon
tece neste domingo, à partir 
das 14h, uma sensacional 
apresentação de violeiros na 
concha acústica. O show será 
gravado e levadoao ar no dia 
17 de agosto pelo apresenta
dor Tutti Kent. da rede Ban
deirantes de televisão. Além 
dcJoãodoValIee Marabá, já 
confirmaram presença as du- 
pla.s: Edere Edilson. Marcos 
eGabriel. André e Matheus, e 
o Clube da Viola de Lençóis 
Paulista. De acordo com os 
organizadores, outras duplas 
pt^erão se inscrever até mo
mentos antes da apresenta
ção. Para os pais presentes 
ao espetáculo, serão sortea
dos diversos brindes conse
guidos pelos organizadores 
Juntoaocomércio local.

Há longos anos na es
trada, a dupla João do Valle e 
Marabá vem se apresentando 
emdivCTSos programas de te
levisão. Paraseterumaidéia. 
lembra João do Vale. o pro-

João do Valle e Marabá se apresentarão no próximo 
dia 27 no programa do Ratinho

grama Tutti K cntévisiopor deSãoPaulo.Nopróximodia
mais de seis milhõesde pesso
as em mais de 280 municípios. 
Esse espaço, tem proporcio- 
nadoàdupla um leque muito 
maior de shows pelo estado

27 os lençoenses estarão se 
apresentado no programa do 
Ratinho, levado ao ar diaria
mente pelo Sistema Brasileiro 
de Televisão (SBT).

Omni traz crédito para voce
AclienteladaOmni tem 

motivos para ser satisfeita. Sua 
equipe de trabalho em nossa 
cidade (Dirceu. Carminha. 
Marcus.Daniela.MuriloeJa- 
que). além de altamente treina
da. é das mais ágeis para resol
ver os problemas financeiros 
de todos que a procuram. A 
empresa dispõe de ampla linha 
de produtos, destacando-se o 
cráliio pessoal com cheque 
ou camê.financiamentoe refi
nanciamento, onde o cliente 
pode fazer dinheiro com o seu 
próprio veículo quitado.

Em cada caso os pra
zos são estipuladoseadequa-

dos conforme a necessidade 
do cliente, sem a excessiva 
burocracia, com taxas com
petitivas no mercado e sem 
custos adicionai.s. A documen
tação exigida é o mínimo in- 
di.spensável que a legislação 
fixa para cada caso.

U m dos d ife re nci ai s da 
equipe é a Alçada ZAP. Atra- 
véitk laa Omni tem agilidade 
na aprovação e liberação dos 
créditos. Issoaempresacon- 
seguc porque é um dos melho
res agentes e. graça.s ao seu 
trabalho, adqui riu ciédi toe con
fiabilidade para trabalhar rápi
do. Tambémé imporuinicdes-

tacar o oferecimentode brin
des especiais para clioites pon
tuais e para aqueles que indi
cam ami gos, além da negocia- 
ção de descontos para a liqui
dação antecipada dedébitos.

A Omini trabalhaotem- 
po todo pensando no bem- 
estar de sua va.sta clientela. É 
uma i nstituição aut ori zada do 
Banco Central e é aqui repre
sentada pela Dica' s, cujo slo
gan é “Uma questão de Cre
dibilidade. O Dirceu, a Car
minha. o Marcus. a Daniela,o 
Murilo e a Jaque estão espe
rando sua visita com muito 
bons negócios para você.

G R U P O

LWART h
LWART LUBRinCANTtS 

IWAROEl CELULOSE E PAPEL 

LWART PROASFAR QUIM ICA

Valorizando o homem, 
construindo o futuro.

V IS IT E  N O S S O  N O V O  SITE; W W W . lw a r t . C O m . b r  R O D O V IA  M A R EC H A L  R O N D O N , K M  304  - L E N Ç Ó IS  PAULISTA - TEL:(14) 2 69 -5000
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