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Hoje dia de vacinar o seu filho
Tüdas a.s crianças com 

menos de cinco anos devem 
ser levadas a um posto de 
vacinação hoje. quando será 
realizada a segunda etapa da 
Campanha Nacional de Imu
nização contruapolionuelite. 
Cercade 17milhÕcs de crian
ças vãorecebermais uma dose 
da vacina Sabin e com  isto 
estarão protegidas contra a 
paralisiainTantil.Emnossaci- 
dade. a m etaé vacinar 4.668 
crianças. Os pais e responsá
veis tem a obrigação de com 
parecer com  suas enanças às 
unidades de vacinação.
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Semana
Italiana
começa

hoje

JÚLIO FERRARI - O secretário-adjunto da Habitação. Mauro Bragatto, esteve ontem em nossa cidade, para a entrega das 202 casas 
construídas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado (CDHU) no conjunto “Maestro Júlio Ferrari". Oatodeu* 
se às 14 horas, no próprio bairro. Pela manhã, o sub-secretário entregou 206 casas do mesmo padrão, em Pederneiras. Página 4

Terá inicio hoje, na 
Casa de Cultura, a Semana 
Italiana, que se prolongaiàaté 
odia 3 1. com exposição, bar
racas de comidas típicas e 
música. As atividade.s envol
verão a concha acústica e  o 
Ubiram aTénisClube. A no- 
V idade desse ano será a ' ‘San-

Unidade Móvel de Odontologia estará na Vila Baccili
ta M e\a", que será celebrada 
no idioma italiano, pelo padre 
Carlos José de Oüvcu^a.

PRePíiruR
U N 0 I S  r -

m C I P A L

I IS T A

Bocaina
vence no
amador

Opinião
Reduçio de juros; 
Queremos mais...

O governo festeja o (ato 
de ter reduzido 2,5% na taxa de 
iuro. Isso. sem dúvida, é  bom. 
Mas é apenas o começo de um 
longocaminhoapercorrer. Pas
sa por uma série de providên
cia. até mesmo pela educação 
do povo. Uma coisa é verdade: 
só poderemos realmente fes
tejar no dia em que o cheque 
especial, o cartão de crédito e 
o c^ iá rio  estiverem em níveis 
aceitáveis. Página 2

A unidade móvel leva o recurso de saúde para os bairros, evitando os transtornos do
As 250 crianças da 

EMEIF "Professora Amé
lia Benta do Nascimento 
Oliveira” começam a ser 
atendidas, a partir da pró
xima segunda-feira, pela

Unidade Móvel de Odon
tologia. Ativada no último 
dia 14dejurtho.aunidade 
já  atendeu as crianças da 
pré-escola e da Creche e 
Centro Educativo "Dona

Maria M oretto Boso . no 
Jardim Primavera. O ser
viço móvel tem pro objeti
vo melhorar o índice de 
saúde bucal no município, 
que já  é considerado o se-

deslocamento da população
gundo melhor índice do 
Estado. Com capacidade 
média para 100 tratamen
tos ao mês. a  unidade é 
equipada para atendimen
tos básicos.

A equipe da Bocaina, 
comadada por O dair Côco. 
conqui.stou o  títuloda Série B 
do Campeonato Amador, no 
último domingo, no Bregão. 
ao vencer nos pênaltis a USlE- 
Unídade Municipal dc Espor
tes. por 4 a 2. As duas equi
pes estão classificadas para o 
Campeonato Amador Série 
A do ano que vem. Veja o 
pôster na PáginaS

P ág in a?

Aumenta a vam ção das ruas liberados R$ 105

Palanque
Mirlse é 0 Interventor

Agora é oficial. O pre- 
' leito Manse foi nomeado pre- 
! sidente da comissão interven- 
' tora do PSDB em nossa cida- 
jde. Cabe-lhe a  tarefa de re- 
Iconstruir o partido, hoje ra- I  chado pela divergência relati- 
 ̂va à  previa que parte dos filia- 
|dos pretendiam. Enquanto os 
partidários da prévia pedem 
desfílíação. Maiise busca a 
recuperação. Página 3

Apimentado
Que comercial é esse?

Esse comercial de Tv 
não tem mulher de biquíni.: 
não tem cachorro, criança.  ̂
bebezinho, casal, beijo, 
do sol, música de sucesso e ; 
nem família tomando café da 
manhã. Também não tem efei
tos especiais e  nem gente 
famosa. Que comercial é

m il para o hospital
o  governador Geral- 

do Alckmin vai destinar RS 
105.8 mil para o Hospital 
Nossa Senhora da Pieda
de. A verba faz parte de um 
repa.sse extra que o gover
no autorizou. depois que o 
Estado credenciou-se na 
Gestão Plena de Saúde.

Com o novo sistema, o Es
tado terá total autonomia 
para organizara saúde pau
lista. Será possível organi
zar melhor os recursos e 
cobrir possíveis deficiên- 
cia.s de uma cidade com a 
transferênciade verbas.

Página 3

A avenida dos Estudantes é uma das vias que agora recebem a varrição
permanente, permanecendo mais limpa

APrefcituraMunicipal bairrosenocentrodacidade. de.,onúm erodebairrosaicn- 
aumentou nos últimos dias o Com a iniciativa agora são didos pelo serviço sobe de l 
número de funcionários que atendidos pelo serviço 16 para 16. 
executam vairição de rua nos bairros mais ocentro da cida- P ág ina  4
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PIMENTADO
Que com ercial é esse?

O texto é de um comercial criado por Washington 
Olivetto e que fo i veiculado nos cinemas recentemente. 
So  filme a tela fica toda branca enquanto a narração 
diz o seguinte:
Esse comercial não tem mulher de biquíni.
Não tem cachorro,
Não tem criança.

: Nãotembebezinho,
Esse comercial não tem casal.

1 Não tem beijo.
' Não tem pôr-do-sol.
' Nãotemfamíliatomandocafédamanhã.
; Esse comercia] não tem música de sucesso,
Não tem efeitoespecial,

I Não tem tartaruga jogando bola.
! Esse comerciai não tem gentefamosa,
; Nem garoto propaganda,
Porque esse comercial é pra vender um produto, 

i Que ninguém precisa ser convencido a comprar.
: Esse comercial é para vender um produto,
' Que você adora consumir.
' E que por sinal.
! Você até já comprou,
I Só que não estão entregando.
I É um produto que não tem marca.
Nem tem slogan,
Não tem embalagem.
Nem faz promoção tipo leve 3, pague 2.
Esse comercial é todo branco.
E desse jeito,
Ele pode ser entendido aqui e no mundo inteiro.
Aliás, seria muito bom que esse comercial.
Pudesse passar no mundo inteiro.
Porque o produto que esse comercial quer vender é a PAZ. 
Enquanto o pessoal que precisa comprar a PAZ não 
compra. Faça assim:
Pegue o estoque de PAZ que você ainda tem em casa. 
Use no trânsito.
Use na nia do banco.
Usenoelevador.

, Usenofutebol.
; Paz é um produto interessante.
I Porque quanto mais você usa.
, Mais você tem.
I E se todo mundo usar.
I Quem sabe chegue o dia.
Em que ninguém mais,
Precise fazerumcomercial.

' Para vender a paz. 1

Chute na Canela
- P o r  R im e d e m  -

SOCORRO; IBAMA DE OLHO NAS 
DESAVENÇASZOOLÓGICAS!

Atenção galera, o que passou já não era!. E sai a 
primeira reclamação geral. Comoé que ”bode”?. O Pedro 
Fobia arranja 2 milhões pro Hospital de Bauru e só 100 
conto pro nosso?. Eu sei. É que quando chega eleição. 
Lençóis elege deputado de fora. segura a "cabra” e o vizinho 
mama. Entãoé por isso que o IBAMA ta direto aqui. Prá 
vigiar a cabra, o bodee até a última depenação dos tucanos. 
Estrago zoológico total!. E tudo isso acontecendo no mês de 
cachorro louco!

£  a segunda reclamação vem da torcida no jogo 
de domingo passado: o pouco tempo de bola rolando. Vai 
ver que Jogaram com bola quadrada! E sabe por quê não 
tinha maca? Porque os maqueiros lavam com a "maca
ca "! Ta(mais uma pro IBAMA! E a terceira reclamação 
vem de Macatuba que não tem ruída a ver com "maca " 
oucom ‘‘macaca". Diz que lá saindo areia das torneiras 
junto com a água. Épráfacilitar o trabalho das donas de 
casa quando vão ‘‘arear " as panelas e dos pedreiros prá 
fazer a massa!. Aliás, diz que o Alckmin quer vender a 
SABESP. Eu já acho difícil justamente porque tá 
entrando "areia" no negócio!

E começa a todo vapor a Festa Italiana. Vai ter de 
tudo. menos duas coisas; bestêmiae porco no rolete!. E no 
Iraque, os americanos acabam de prender o maior amigo do 
Saddam. o Ali Químico. E .sabe o que vão fazer com o 
Químico?. Mandar ele tomar banho na soda! Básico!. E o 
Lula avisa que colocou a economia do Brasil nos trilhos. 
Ótimo. Comodis.se ocompanheiro Simão, só falta agora o 
trem passar por cima!

£  o deputado Maninez, presidente do PTB deu de 
presente um Rolex falso prô ministro Zé Dirceu. É que o 
deputado foi na posse do presidente do Paraguai e 
aproveitou a viagem!. Aí. diz que o netinho de 5 anos 
chamou a mãe dizeruio que não ia mais sair com a avó na 
rua. E a  mãe indignada: “-Porquê isso,fílhinho, você 
não gosta mais de passear com a vovó?". E o garoto: 
"Gostar eu gosto. Mas toda vez que vamos atravessar a 
rua, ela morre de medo e pede prá segurar na minha
mao

Prá encerrar, você sabe por que o “portuga” deixa a 
TV ligada direto na quarta, quinta, sexta, sábado e domin
go?. Prá a.ssistir a TEL A QUENTE na segunda!!!.
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Opinião
Redução de juros; Queremos mais...

inalmente uma notícia boa 
^  para a economia. A taxa 

de juros caiu 2,5%. Isto é, 
a taxa Selic, administrada pelo 
governo, caiu de 24,5 para 22% 
ao ano. O refíe.xo é que os juros em 
todo o mercado vão cair sensivel
mente. Os bancos já  começaram a 
diminuir a taxa do cheque especi
al e as lojas reduziram os juros 
que alavancam suas vendas a pres
tação. Mas tudo isso é apenas um 
começo. Para que o nosso país 
chegue a um patamar de "primei
ro mundo ” ainda falta muito. Mui
to mesmo.

No tempo em que a economia 
brasileira era basicamente agrí
cola. tudo era mais simples. O ci
dadão possuía terras ou traba
lhava como meeiro nas terras de 
terceiros e a sua safra era o sufici
ente para o sustento de sua fam í
lia. Quando colhia seus produtos, 
os vendia no mercado, pagava as 
contas acumuladas durante o ano 
e começava o ciclo novamente.

Nos anos 40 e 50, quando a 
industrialização avançou e o país 
fo i se urbanizando, com a mudan
ça de grande parte da população

do campo para a cidade, as rela
ções de trabalho e de produção 
mudaram, o dinheiro passou a cir
cular mais rápido e a praga dos 
juros fo i  assolando toda a socie
dade. Juro e inflação fizeram o 
binômio que escravizou o povo 
brasileiro e, porque não dizer, de 
todos os países que foram obriga
dos a alugar o capital para pro
mover o desenvolvimento.

Desde a metade do século 
passado, nós os brasileiros, nos 
assustamos qo ver como o dinhei
ro \alç^ tão, pouco para os que não 
o tem e tanto para o que o utilizam 
para explorar os demais, princi
palmente os bancos. A agiotagem 
sempre fo i proibida em nosso país, 
mas ela sempre existiu. Hoje em 
dia. quando se ouve dizer da taxa 
de juros que os agiotas de cin- 
qüenta anos atrás cobravam da
queles a quem emprestavam seu 
dinheiro, pensa-se até em canoni- 
za-los.

Agora, no Brasil pós-real, 
que se vangloria de ter a inflação 
controlada (e o povo com fome, as 
empresas totalmente quebradas), 
estamos numa difícil encruzilha

da. O governo conseguiu rvalmentt 
controlara inflação, mas não leve 
ainda como reduzir os juros, prt 
vilegiando apenas quem tem 
capital em detrimento do povo e 
principalmente dos empreendi
mentos que necessitam do capitv! 
para se concretizxirem. O govem > 
do presidente Lula, que passou 
um quarto de século na oposição, 
tem a obrigação moral de fazer o 
Brasil voltar a funcionar e. princí 
palmente devido à origem do pre
sidente, garm iir trabq^p paro 
quem quer trabalhar. .,

A redução de 2,5 pontos na 
taxa de juros é algo realmente im
portante. Mas o que nós quere
mos, mesmo é ver mais diminuição 
e o dia em que o cheque especial, 
o crédito ao consumidor e o car
tão de crédito não sejam mais o 
fantasma dos usuários. Ainda 
amarga nossas bocas lembrar que 
o juro oficialmente estabelecido 
pelo governo é de 22% (isto é 
1,84% ao mês) e o cheque especial 
ainda nos cobra algo em tomo de 
8% ao mês. ou seja, 96% ao ano.

Precisamos de mais. muito 
mais redução de juros.

A Bandeira e a contravenção penal
uem diria. Lençóis, tão pom- 
posamentc chamada “A CI
DADE DO LIVRO", signi- 

o que lembra cultura, berço 
dos que vivem debruçados bebendo 
da fonte das boa.s leituras, essa mes
ma Lençóis seja tão pobre, tão curta 
e inculta em matéria de civismo.

Pois é. Acredito que esta deve 
ser a vigésima sétima vez que foca
lizo o assunto sobre a desatenção de 
nossas repartições públicas no que 
tange ao dever de se hastear Bandei
ras, em feriados nacionais, como 
determina o artigo 14 da Lei Fede
ral n® 5.700/71. a qual. em Lençóis, 
excetuando-se um ou outro ca.so, 
ninguém cumpre, o que é lamentá
vel. Vejamos:
"Art. 14. Hasteia-se, obrigatoria
mente. a Bandeira Nacioruil, nos 
dias de festa ou de luto nacional, 
em todas as repartições públicas, 
nos estabelecimentos de ensino e 
sindicatos ".

O mesmo se diga sobre as es
colas públicas e  particulares que. 
com raras exceções, também não 
cumprem a obrigação imposta por 
Lei. de hasteara Bandeira Nacional, 
durante o ano letivo, ao menos uma 
vez por semana, tudo cm consonân
cia com 0 disposto no parágrafo

Edemir Coneglian
único, do artigo 14 da mencionada 
Lei, abaixo transcrito:

rafo único. Nas escolas pú
blicas ou particulares, é obrigató
rio o hasteamento solene da Ban
deira Nacional, durante o ano le
tivo, pelo menos uma vez por se
mana".

Não se cumpre e, o que é  pior. 
ninguém fiscaliza. E olha que o arti
go 35 dessa Lei impõe penalidades 
pelo não cumprimento da mesma, 
configurando-se tal violação em 
CONTRAVENÇÃO PENAL, en
quanto que o artigo 36 desta mesma 
Lei, estabelece que os processos 
dessas infrações obedecerão o rito 
previsto para as contraveríções pe
nais em geral. Vejamos;
'*Das Penalidades 
Art. 35. A violação de qualquer 
disposição desta Lei. e.xcluídos os 
casos previ.stos no artigo 44 do 
Decreto-lei n"898. de 29de setem
bro de 1969. é considerada con
travenção. sujeito o infrator à pena 
de multa de I {uma) a 4 (quatro) 
vezes o Maior Valor de Referência 
vigente no País. elevada ao dobro 
nos casos de reincidência. (Reda
ção dada ao artigo pela Lei 
6.913, de 27.05.1981)".
"Art. 36. O processo das infrações

a que alude o artigo anterior obe
decerá ao rito previsto para as 
contravenções penais em geral. 
(Redação dada ao artigo pela Lei 
n’ 6.9I3. de 27.05.1981)".

O curioso é que em nossa ci
dade há casos cm que a Bandeira é 
hasteada o ano todo e. juslamcnte 
no dia considerado obrigatório o 
hasteamento por Lei. isso inocorre. 
a exemplo do que se observou no 
último dia 21, (Tiradentes), feriado 
nacional, lembrando que dia 1“- de 
Maio também foi c sempre será 
feriado, o mesmo acontecendo com 
o 9 de julho. E algumas repartições 
públicas locais esqueceram-se do 
espírito de brasilidade. Vem aí o 
próximo, que é a maior data cívica 
do País.a ser comemorado no dia 7
de Setem bro-dia da Independência
e veremos como se comportarão 
nossas Escolas c re p a r t i^ s  públi
cas, isto é, se serão mais uma vez 
reincidentes quanto à Lei das Con
travenções Penais. Isso será uma 
boa oportunidade para verificar se 
o civismo, há bom tempo dormin
do, acabou por despiertar na "Cidade 
do Livro”.
(Dia 25 de agosto- bicentenário do 
nascimeniode Luís Alves de Limae 
Silva - o Duque de Caxias). (*25/8/ 
1803)



As casas do conjunto Maestro Júlio Ferrari, finalmenlc, foram entregues 
ontem, para tranquilidade daqueles que esperavam na fila para ocupá-las. Mas o 
governador, que chegou até a ler a presença anunciada recentemente em nossa i 
cidade, nào compareceu. Mandou o secretário do secretário para entregar as 
chaves.

A ausência de AIckmin é interpretada por alguns como falta de presügio de 
nossas autoridades, principal mente levando-se em consideraçàoqueo mandatário 
máximo do estado tem comparecido a localidades bem menores que a nossa. Não 
queremos acreditar que seja de fato falta de prestígio, mas é bom que alguém 
convide e faça empenho para que AIckmin venha logo.

Agora, transformado cm mandatário do PSDB, o partido do governador, o 
prefeito Marise com ceneza terá mais forçae motivação para trazerGeraldinhoaté 
nós. Poderá, ser. por exemplo, para dar suas bênçãos ao novo diretório municipal 
dos tucanos que deverá ser formado depois da intervenção decretada pelo presi
dente estadual, deputado Edson Aparecido, sobre a executiva municipal.

Aparecido nomeou o prefeito Marise com o presidente da comissão inter- 
ventora do partido em nossa cidade. Os demais membros são Luiz Antonio Paccola 
Coneglian, Luiz Eduardo Conti. Carlos Alberto Martins, Aparecido Donizeteda 
Silva, Edenilson Belino G reccae Francisco Antonio Lopes. Ao mesmo tempo cm 
que esses são investidos, os ex-dirigentes e  outros filiados começam a pedir 
desfiliação.

O episódioda prévia frustrada rachou o ninho tucano lençocnse. Observado
res afirmam que teria sido melhor para o prefeito Marise aceitar a prévia e 
concorrer com Zé Rubens, usando todo o seu poder de persuasão para ganhar na ; 
uma. Com isso teria evitado a quebra do partido e comprometido moral mente Zé | 
Rubens a permanecer tucano e nào concorrer às próximas eleições.

Com a opção da força vinda do diretório estadual, o partido restou dividido 
e Zé Rubens surge como v ítima de uma situação que ele próprioe seus seguidores 
consideram antidemocrática. Resultado: vai paraoutropartidoeseráconcorrente • 
forte para o pleito de outubro de 2(K)4. j

A propósito. Zé Rubens deve receber na próxima quinta-feira a visita do 
deputado estadual RicardoCastilho(ex-prcfeitode Penápolis).Oparlamentarvirá 
visitá-lo trazendo uma ficha de filiação do Partido Verde e o com itê oficial para que 
concorra à Prefeitura através daquela legenda. A visita foi acertada durante o 
encontro dos verdes realizado domingo último em Botucatu.

O encontrode Botucatu reuniu filiadose lideranças verdes de grande número 
de municípios. Daqui estiveram presentes opresidente Anderson Buratloe Júnior 
Ticianelli. que está de olho à espera de que o cavalo passe arriado. Júnior já  foi 
candidato a vereador no pleito passado, teve boa votação, mas e.stava num partido 
de alto quociente. Por isso. ficou de fora.

A vereadora Cleuza Spirandelli não foi ácida, na última sessão da Câmara, ao 
criticaro setor municipal de cultura. Eladisse que durante a apresentação do grupo 
Tuty Quente, na concha acústica, não havia nem água para os artistas beberem. 
Credo!

Os bastidores andam fervendo com a possibilidade de candidaturas. Existem 
fofocas pra todo gosto, algumas delas carregadas de maldade e outras inconse
quentes. Quem esteve incomodada nos últimos d iase  tratou de desmentir logo as 
especulações -  que seria candidata à vice-prefeitura -  é a diretora de cultura. Isabel 
CristinaCampanari Lorenzetti. Ela disse que quer apenas colaborar com o governo.
e não ser candidata.

O presidente do diretório local do PC do B. Marcos Piauí, está com 
mobilização total para fazer o partido forte nas próximas eleições. Hoje a  legenda 
tem i 10 filiados e as filiações estão abertas. Ele disse que já  foi procurado por 
Mari.se, Pradinho e Zé Rubens, interessados em fechar coligação, mas esse assunto 
só será tratado no próximo ano.

Lá em Bauru a política está fervendo. Ao mesmo tempo em que o prefeito 
Nilson Costa enfrenta dois processos de cassação na Câmara de Vereadores, os 
candidatos à Prefeitura se movimentam. Tuga Angerami, que perdeu em 2000 por 
apenas 1.300 votos, mudou-se do PSB para o PDT. O mesmo aconteceu com o 
vereador José Clemente Rezende.

Em Macatuba. o prefeito Zezo adotou o esquema que outras cidades já  vem 
mantendo há algum tempo. Reduziu pela metade o funcionamento da Prefeitura às 
sextas-feiras. A justificativa é de que a restrição economiza dinheiro de custeio e 
ajuda a enfrentar a crise. Será?

Difícil acreditar que o simples cancelamento de serviços por um dia da 
semana vai fazer uma economia significativa assim. A maioria dos serviçose das 
despesas de uma prefeitura - é  bom que se d ig a -  são fixos e se realizam, funcione 
ou não funcione. Daí pensar que é mais a posição política do que a prática.

Hoje é dia da segunda e t^ a
da vacinação contra pólio
Será realizada hoje a 

segunda etapa da Campanha 
de Vacinação contra a Para
lisia InfantiL para criança.s com 
menos de 5 anos. Na zona 
rural a vacinação encerrou 
ontem

Para nossa cidade, a 
meta mínima, estabelecida 
pela Diretoria Regional de 
Saúde de Bauru (DIR-X), é 
imunizar4.668 crianças. Este 
número equivale a 95% do 
total de criança.s (4913) do 
município. Segundo a Coor- 
denadonade Saúde Comuni
tária. serão mobilizadas 59 
pessoa.s para o trabalho de 
vacinação.

A vacinação ocorrerá 
das 8h às 17h. nos seguintes 
locais: Ambulatório de Espe- 
aalidadcsí Avenida Bra.sil, n° 
686). Centro de Saúde do 
Núcleo Habitacional Luiz Zi- 
Uo (Rua dos Lavradores, n** 
34). Centro de Saúde do Jar
dim Ubirama (Rua Marechal 
Dutra. n“ 895), Centro de 
Saúde da Cecap (Rua Dias 
Gomes, n* 37). Centro de 
Saúde da Vila Cruzeiro (Rua 
Bahia, n® 294). Centro de 
Saúde do distrito de Alfredo 
Guedes (Rua Bento Ribeiro, 
n® 29), Unidade de Apoio 
"Winter Malatrasi*' noCon- 
junto Habitacional Maestro 
Júlio Ferrari (Rua Manoel 
Duarte Moreira, n“ 150). Uni
dade de Apoio “Dra. Irene 
Aicídia da Costa Andrade" 
no Jardim das Nações (Rua 
das Araras, n® 560), Centroe 
Centro Educativo "Dona 
Mana Moretto Boso" no Jar
dim Primavera I Rua Nestor 
Luminaiti,n®54).

Toda criança deve tomar a vadna
Todas as crianças 

com  menos de cinco anos 
devem ser levadas a um 
posto de vacinação hoje. 
quando será realizada a 
segunda etapa da Cam pa
nha Nacional de Imuniza
ção contra a poliomielite. 
Cerca de 17 milhões de 
crianças vão receber mais 
uma dose da vacina Sabin 
e  com isto estarão prote
gidas contraa paralisia in
fantil.

O Secretário Naci
onal de Vigilância em Saú
de. Jarbas Barbosa, infor
mou que a  criança deve 
ser vacinada mesmo que 
esteja com tosse, gripe, 
coriza. rinite ou diarréia. 
“As únicas contra-indica- 
ções são algumas doenças 
mais graves relacionadas 
a  deficiências do sistema 
imunológico da criança, 
que deve ser conversado 
com o  médico pediatra. 
Mas se a família tiver dú
vidas. deve procurar o pos
to no sábado e conversar 
com a equipe de vacina
ção. que estará bem infor
mada para orientar se a 
criança pode ou não tomar 
avacina".

Mesmo que ocartáo 
de vacinação esteja em 
dia. a criança deve receber 
mais uma dose da Sabin. 
porque segundo o  secre
tário. a  campanha é  reali
zada num único dia para

disseminaro poliovínis no 
meio-ambiente. Ao rece
berem a gotinha da v adna. 
as criartças começam a eli
minar pelas fezes, nos dias 
seguintes, opoliovíru* va
cinai que será espalhado 
pelos córregos, canais, 
rios. igarapés e  fossas, im
pedindo que se algum via
jante ou turista trouxer o 
vírus que causa a paralisia 
infantil, este tenha condi
ções de se propagar. "Esae 
efeito de proteção só é dado 
quando se vacina todas as 
crianças no mesmo dia, e 
foi assim que o Brasil con
seguiu venceraguerracan- 
tra a poliomielite". expli
cou Jarbas B^bosa.

No Brasil não há re
gistro da paralisia infantil 
há l4anos.O ú ltim ocaso  
ocorreu em junho de 1989 
íK) municípiode Sousa, na 
Paraíba. Mas é preciso 
continuar a  vacinação por
que âdoença ainda ocorre 
em sete países com  os 
quais o Brasil tem inter
câmbio: Afegani^âo, Egi
to, índia, Niger, Nigéria. 
Paquistão e  Somália. A 
Organização Mundial da 
Saúde (OM S) considera 
que além dessas áreas, al
guns países são de alto ris
co para a reintrodução da 
poliomielite. como .Ango
la, Bangladesh. República 
E>emocrática do Congo. 
EtiÓDia. Neoal e Sudão.

Estado libera ̂  105 mil para o
hospital Nossa Senhora da Piedade

o  governador Geraldo 
AIckmin vai destinar RS 105.8 
mil paraoHospital Nossa Se
nhora Fhedade. A informação 
é do deputado estadual Pe
dro Tobias, que viabilizou a 
liberação dos recursos a fun
do perdido. De acrmlocom o 
deputado, o dinheiro estará 
na conta daentidade nos pró
ximos dias.

Tobias explica que a 
verba faz parte de um repasse 
extra que o governador auto
rizou. depois que o Estado 
credenciou-se na Gestão Ple
na de Saúde. "Com o novo 
sistema, o Estado terá total 
autonomia para organizar a 
saúde paulista. Será possível 
organizar melhor os recursos 
ecobrirpo&síveisdeficiêiKias 
de uma cidade com a transfe
rência de verbas".

Alémdo hospital Nos

sa Senhora Piedade, outras 
duas instituições de saúde de 
Lençóis Paulista que prestam 
serviços pelo Sistema Unico 
de Saúde (SUS) estão sendo 
beneficiadas com o repasse 
extra autorizado pelo gover
no do Estado. Sãoelas: Hos
pital Dia Nicanor P. Godoy 
(RS 6.9 mil )e Unidades Bási
cas de Saúde(RS 15.6 mil).

Odeputado. que é mé
dico. disse que o governador 
vem liberando com fret^iêtKia 
V erbas para a saúde. encaran- 
do-a como uma das priorida
des de seu governo. “Ogover- 
nadortem implemailadDaçâes 
importantes que estão bertefi-
ciando um núm«o cada vez 
maior de pessoa.s. O Estado 
tem ampliado os serviços ofe- 
recidosãpopulaçãD paulista", 
afirmou o deputado.

Agora, com a Ge.stão

Plena. Tobias acredita que o 
Estado terá ampla auKxtomia 
para gerenciaras recursos do 
SUS. "Trata-se de um avan
ço impoitantc para que todos 
os hospitais ofereçam atendi
mento mais humanizado, ou 
seja. mais rápido e de quali- 
dade"-afirTiH>u.

Região
O governo do Estado 

liberou ao mesmo tempo re
cursos para dezenas de hos
pitais e enddades igualmente 
necessitados. Destinou RS 
1.92 milhão para a Associa
ção Hospitalar de Bauru. RS 
234,9 mil para o Centrinho 
(USP); RS 98 mil para a So
ciedade Bcneficiente Cristã; 
RS 135.5 rrui para a Funda
ção Véritas e RS 49.9 mil 
para o Hospital Estadual, to
dos de Bauru. Santas Casas 
também foram contempladas.
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G)HU entregou novas casas do “Júlio FerrariJ J

Representando o se
cretário de Estado da Habi- 
taçáoe presidente da CDHU. 
Barjas Negrí, o secretárío- 
adjunto Mauro Bragatto en
tregou ontem à tarde as 202 
casas construídas pela em
presa estadual no núcleo 
Maestro Júlio Ferrari. As 
casas, de 39,56 metros qua
drados de área construída, 
distribuídosem sala, cozinha, 
banheiro e dois dormitórios, 
tiveram o custo de R$ 3,1 
milhôese seráo fínanciadas 
em 25 anos para seus com
pradores. Ao todo foram 
entregues 408 casas popula
res, pois pela manhã a comi
tiva esteve em Pederneiras, 
inaugurando um núcleo de 
206 unidades.

As casas foram viabili
zadas pelo programa Pró-Lar 
Núcleo Habitacional por Em-

pieilada(EmpreitadaGlobal), 
com recursos da ordem de 
R$ 3,1 milhões. A cerimônia 
de entrega será no próprio 
empreendimento, I^demeiras 
C5, localizado na avenida 
Murça Pires, no bairro Cida
de Nova.

Outras 202 casas fo
ram entregues às 14 horas, 
em Lençóis Paulista. As mo
radias foram construídas pela 
CDHU, com recursos da or
dem de R$ 3 .1 milhões.

Os novos empreendi
mentos de Pedemeirase Len
çóis Paulista foram viabiliza
dos graças à parceria feita 
pela CDHU cornos dois mu
nicípios, por meio do Emprei- 
tadaGlobal. Neste programa 
as prefeituras doam o terreno 
e executam a infia-estrutura. 
A CDHU, por sua vez, con
trata uma empresa, por meio

á o f ie s s K i la i i lw
Hoje, 23/8- Silvio Paccola, 
Vanína Leme de Oliva Mau- 
ricéia Daniel de Camargo, 
Gleber André Dutra Bocar- 
do. Patrícia Brum Beteto, 
Rosangela Gonçalves Men
des, Luiz Fernando Campa- 
nhe^
Amanhã, 24/8 -  Ernesto Pas- 
choarelli, Ednize Judith Ca- 
pelari Quadrado. WilmaTe- 
rezinha Alexandre. Rozalia 
Ortega Ferrari. Marcos Iva- 
nildo Luccas, Maria Sílvia 
Anioli Dalben, LaércioCris- 
tim Azevedo. Sebastiana de 
Jesus Pereira.
Segunda, 25/08 -  José Flo
rindo Coneglian. Antonio So
ares. Geraldo Luiz Foganhol í. 
Lucas Barboza, Elisãngela 
IDeganPínto.
Terça, 26/8 -  José Rodri
gues da Silva, Zilda Apareci
da Varotto, Esiefânia Vieira 
da Silva. Marta Emília Soares 
Placidelli, Adriana de Pádua 
Fleury, Eduardo Luiz Placca.

Rozeno Manoel daSüva, Nil- 
céiaVemi Morbi.
Q uarta, 2 7 /8 -Aristeu Lini, 
Niiis Jacon Moreira (Curiti- 
ba-PR), Maria Matilde Mi- 
netto, Evenon Hideraldo dos 
Santos, Décio Capello. Be
nedita Goes de Assis. Maria 
Marta Martins, Maria Apare
cida Martins.
Quinta, 2 8 /8 -Augusta Co- 
lomera Paschoarelli, Ivalter 
Gordonio Cabral, Patrício 
Norato.LuizaTerezinhaTo- 
niões, Durvalino Quirino da 
Silva, Rosangela Ferrarezi. 
Sexta, 29/8 -  Durval dos 
Santos Capelari. José Mus- 
solini, Luiz Gonzaga Ferraz 
(São Paulo). Alice Lopes 
da Silva. Graciela Maria 
Brollo Nege, Ramilson Ca
margo. Gustavo Garrido de 
Mattos, Wilson Ribeiro Lu- 
tero Junior, Wagner Juliano 
Placca, Luiz Carlos dos 
Santos Paulo, Ana Paula 
Piovezana.

0  PATRONO DO NOSSO EXÉRCITO
O Brasil em seu passado possui homens consagrados e de 
grande valencia
E pretendo homenagear nosso maior soldado 
Que foi Duque de Caxias
Luiz Alves de Lima e Silva era seu nome compleio 
E soube honrar nossa pátria com qualidades c méritos 
Recebendo o título de **o Patrono do nosso Exército**. 

Naquela época D. Pedro II era nosso Imperador 
E em vários estados brasileiros ocorreram revoluções 
Mas Duque de Caxias lácomporecia para lerminarcom as rebeliões. 

Depois de muitas revoluções o Brasil teve que participar de 
uma inesperada guerra
Porque Francisco Solano Lopes« o ditador paraguaio invadiu 
nossa terra
Mâs Duque de Caxias no comando de nosso exército foi nossa 
maior fera

Em tua homenagem foram construídos ruas. estradas e cidades 
00 Brasil inteiro
Sendo que ascidades sio: Caxias no Maranháo. Caxias do Sul no Rio 
Gnmde do Sul e Duque de Caxias no Rio de Janeiro.

Relembrando este grande soldado finalizo esses versos rima 
dos
Que foi uma justa homenagem
Porque seu glorioso passado, sendo do exército brasileiro. 
O homem mais consagrado.

(Diú 25 de agosto^ bicentenário do nascimento de Luís Alves de 
Uma e Silva - o Duque de Caxias)

BENEDICTOOSWALDOMUSSOLINl

JUÍZO D A 161 ‘ ZONA ELEITORAL 
COMARCA DE LENÇÓIS PAULISTA/ECT ADO DE SÂO PAULO

EDÍTA L PA RA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS 
A Doutora ANA LÚCIA AIELLO GARCIA, MMa. Juíza da 

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

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

- EMEF. *‘ProP IdalinaCanovadeBarros"
Rua dos Chupins, 580 -  Jardim Nova Lençóis

- EM EF.-ProP Nelson Brollo"
Rua José Sanches, 10 -  Jardim Monte Azul

- EMEF. “ProP Edwaldo Roque Bianchini"
Rua Danilo Gomes, 40 -  Cecap

- EMEF. ProPMariaZéliaCamargoPrandini"
Rua Degleir Adalberto MarrinsTangerino. 151 -CjtoHabii. Maestro 
Júlio Ferrari

-EMEI.“LúciodeOliveira Uma"
Rua Richieri Jácomo Dalben. 135 -Centro

Comunica, outrossim, a disponibilidade do local Especial de votação 
aos deficientes:
• EE. “VirgflioCapoanii” .

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

Lençóis Paulista, 28 de julho de 2003. Eu. Tânia Maria 
Mazeito. Chefe do Cartório, digitei, conferi e subscreví.

ANA LÚCIA AIELLOGARCIA, Ju ízaFJeito i^

(k concorrência pública, para 
a construção das moradias e 
comercializa as residências. O 
programa é destinado às fa
mílias com renda entre um e 
dez salários mínimos, que re
sidam no município há pelo 
menos três anos e que não 
sejam proprietários de imóvel

nemdefLnunciamento habita
cional.

OUTROS
INVESTIMENTOS 

Em todo o Estado, u 
CDHU possui outros progra- 
masem andamento. Por meio 
deles, estão cm produção 
71.830 novas moradias, re

sultado de um investimento de 
RS 1.5 bilhão. Deste total, 
9.415 casas já foram entre- 
guesentrejaneiroejulho des
te ano e 62.415 estão em 
construção.

Ametadogovemopau- 
Iístaóbeneficiar20ümil famí
lias com os seus programas

habitacionais até o fim de 
2006. Com isso. além de re- 
duzirodéficit habitacional, o 
governo está gurantindoa ge
ração de empregos e condi
ções mais dignas de moradia 
paia milhares de mu tuários que 
estão realizando o sonho de 
terem a casa própria.

Dingo hom enageou Ideval na Câmara
o  primeiro-secretário 

da Câmara, vereador Adimil- 
son Vanderlei Bemardes, fez 
um di.scurso emocionante em 
homenagem ao ex-prefeito 
Ideval Paccola. morto no dia 
12 de agosto. As palavras de 
Dingo tocaram os colegas 
vereadores e o público que 
assistia à sessão na última se
gunda-feira.

O vereador declarou 
ioda sua admiração ao ho
mem público que foi Ideval 
Paccola. "Sempre me espe
lhei nos grandesexemplos que 
este lençoense deu a todos, 
um grande mestre, pessoa de

visão futurista invejável. Es.se 
foi um político visionário, um 
homem público íntegro, um 
experiente conselheiro e. aci
ma de tudo. um inestimável 
amigo",discursou.

Para Dingo, que convi
veu com Ideval Paccola por 
mais de duas décadas, a per
da do ex-prefeítoé uma per
da paraacidade inteira "Con- 
vi vi com elee ti ve a oportuni
dade de admirá-lo. Não foi 
por acaso que aceitei umpe- 
dido pessoal do ex-prefeito 
para ser diretor geral do 
S AAEem seu mandato como 
prefeito! 1983-1988). mas foi

poradmiraçàoàsua pessoa”.
Aufinali/arsua fala, Din- 

gose emocionou lemtxando da 
campanha vi toriosa de Ide vai e 
do PMDB em 1982, nimo à 
Prefeitura de Lem^is. "Estive
mos ombro-a-ombro neste e 
em muitos momentos, como na 
posse do ex -governador Fran
co Montoro, outro grande 
nome da política nacional. Sem
pre me orgulhei de esUirpertoe 
delevantarasmesma-sbandei- 
ras que o inesquecível Ideval 
Paccola, patrono do nosso 
Centro Municipal de Forma
ção Profissional”, completou 
emocionado. O vereador Din-

gotambémlemfxDuqueocon- 
vêniüSenai-Prefeiturade Len
çóis só foi possível em seu man
dato como prefeito (1993- 
1996) porque ele (Dingo) en
campou o sonho p lan tado pe Io 
antecessor Ideval Paccola. 'To
dos sãu unânimes em afirmar 
que este sonho do Ideval, ali
mentado por todos os prefeitos 
que o sucederam, hoje é um 
dos grandes orgulhos de nosso 
Munidpto".ânãlizoa

Vários outros vereado
res também falaram sobre Ide
val. prestando-lhe homenagem 
à sua obra administrativa e 
políbea.

Prefeitui^ reestrutura serviço de varrição nas ruas
A Prefeitura Municipal 

aumentou nos últimos dias o 
número de funcionários que 
executam varrição de rua nos 
bairros e nocentroda cidade. 
Com a iniciativa, o número de 
bairros atendidos pelo servi
ço sobe de 1 para 16.

No início da atual ad
ministração, o serviço conta
va com 11 funcionários que 
atendiam o centro da cidade e 
o Núcleo Habitacional Luiz 
Zillo.

Hoje, o trabalhoé rea
lizado por 24 funcionários, 
sendo 12 somente na pane 
central da cidade, enquanto 
os demais estão distribuídos 
nos bairros.

Além do aumento do 
número de fúncionáríos,a Ad
ministração Municipal recu
perou eadquíriu novos equi- 
pamentos para a execução do 
serviço, destacaoencarrega- 
do de Limpeza Pública do 
municípo.

Segundoa informação, 
a varriçãoé feita diariamente 
no centro da cidade. Nos bair
ros. o trabalho é executado

todos os dias em ruas interca
ladas. As equipes executam 
tambéma limpeza de praça.se 
jardins.

Além da varrição, a 
Prefeitura Municipal im
plantou, a cerca de 15 dias, 
o serviço de 1 i mp>eza de sar
jetas e da malha viária. O 
trabalho consiste na retira
da de terra e pedras nas 
ruas e será feito regular

mente segundo as necessi
dades.

Após a reestruturação, 
o serviço pa.ssa a atender os 
seguintes bairros; Jardim das 
Nações, Nova Lençóis, Ubi- 
rama. Village, Parque Ron- 
don.VilaCruzeiro. São João. 
Contente. Baccili, Mamedi 
na. Bela Vista. Cecap 1 e IL 
rua.s do Jardim Alvorada c 
América.

“Se você quer beber, 
$e drogar... 

o problema é seu.
Se você quer parar, 
o problema é nosso!" 
Grupo de auto-ajuda, 
toda quarta feira às 

20h00, no Centro Cate- 
quético Pastoral ao lado 

do Santuário Nossa 
Senhora da Piedade. 

PARTICIPEM. 
Pastoral da 
Sobriedade

HOMENAGEM A UM AMIGO
Façoqueslãode. neste momento de tri.stezaedor.cumprimeiuaraesposa. filhas, neta. 

genrose demais familiares do saudoso Ideval Paccola. Seu passamento constemoo Modos 
nós, seusamigos.eacomunidadelençoeasecomoum todo. Mas são os desígnios do Senhor, 
e assim sendo, cabe-nos apenas a resignação.

Que todos sigam o exemplo de Ideval. cidadão probo e honrado, que soube amare
trabalhar por nossa terrae, por conta disso, conquistou amizade, orespeitoeasimpaliade
todos.

Pe. Edison Geraldo Bovo 
Paróquia São Benedito - Botucatu

f
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FALECIMENTO
ProP ELZA PACCOLA GONÇALVES

Faleceu noúlumodia 20. nesta cidade, a professora Elza 
Paccola Gonçalves, com 74 anos de idade. Era viúva de Arthur 
Gonçalves e deixa os filhos Ana, Artur e Amaurí, além de 
netos. Deixa ainda as irmãs Adirce, Dayse, Luisinha, Herval 
e Helena.

A professora Elza era filha do ex-prefeito lençoense 
Jácomo Nicolau Paccola e de Tereza Moretio Paccola. já 
falecidos.

O seu sepuliamento deu-se no dia seguinte, às 9h30, na 
necrópole municipal. À família enlutada, a.s condolências deste 
jornal.

PODER JUDICIÁRIO - EDITAL DF. PUBLICAÇÃODE SENTENÇA 
DECI.ARATORIA DE INTERDIÇÃO DE MÁRIO SILVIO MARQl>l

JUSTIÇA GRATUITA
A Doutora ANA LÜ C U  AIELLOGARCIA. MM. Jufzade Direito 

da i* Vara Judicial desta cidade e Comarca de Lençóis Paulista. Estado de 
Sio Paulo, na forma da Ici. dc...

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, expedido nos autos de INTERDIÇÃO, n* 934/02. 
lendo como requerenie o  MINISTÉRIO PÚBLICO DO EST ADO DE SÃO 
PAULO e interditando MARIO SÍLVIO MARQUI. que tramita por este 
Juízo e Canõno do Primeiro Ofício Judicial/Seçio vível. atendendo as 
provu constantes dos autos, por sentertça proferida aos 16 de Junho de 
2003. transitada cm julgado aos 15 de Julho de 2003. a seguir transcrita em 
seu tópico finai, declarou a interdição dc MÁRIO SILV IO MARQUI: . 
Diamc do exposto, decreto a intenJíçio de MÃRIO SILVIO MARQUI, 
declarando-o absolutamenlc incapt/ para exercer pessoalmcnie os atos da 
vida civil. na forma do artigo 5*. tl. do Código Civil, e nomeio-lhe Curadora 
MARIA APARECIDA MONTORO (CC. art. 454. M*). Deixo de deter
minar especializaçáo de hipoteca legaJ. porque o  interditando nio possui 
bens para serem confiados à guarda da curadora. Inscreva-se presente no 
RcgisiroCivíKCPC.art. M A4eCC.an. 12. UI) epuhlique-sc na Imprensa 
locaJe órgáooficial. portr6sve2es.com  intervalo de 10 (der) dias. Intime* 
SC a requerente a prestar compromixso dc curadm. Cumpridas as formali
dades. transitada a presente em julgado, expeça-aecerüdáo. comunique*se 
ao Distribuidor e arquivem*se os autos. P.R.I. Lençóis Paulista, data supra, 
(a) ANA LÚCIA AIELLO GARCIA -  Juíza de Direito.** E. para que a 
reíenda sentença produza os seus jurídicos e legais efeitos e chegue ao 
conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ígnorincia. é expe
dido 0 preKnte edital que será publicado na Imprensa Oficial do Esudo e 
afixado no local de costume deste Juízo. Lençóis Paulista. 13 dc Agosto de 
2003. Eu. <a)Fabiula Regina Ferreira Vacchi Pregnaca-matr. 810.268-9. 
escrevente^ digitei. Eu (a)TâniaLuciano Moreira Bodo. mairícula803.051 • 
4. escrivâ diretora, conferi e subscrevo.

ANA LÚCIA AIELLO GARCIA J u íz a  de Direito

SINDICATO DOS CONDUTORES DE VT:ICUU)SE 
TRABALHADORES EMTRANSPORTES 

R0D0V1ARI0SX'RBAN0SEDEPASSAGEIR0SDE
LFJ^ÇOIS PAUl^lSTA.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 
Pelo presente edital ncam convocados todos os trabalhadores dos 
setores das categoria profissionais das empresas: 
l*) Lwan Lubrificantes. Lwarcel Celulose c Papel Divisão Florestal- 
data base 1/10/2003.
7 )  Empresas no Comercio varejista e atacado. Representada pelo 
SINCOMÉRCICMaubase 1/10/2003.
3^) Zacharías Indústria c Comércio L td a ^ ta  base 1/10^2003 
Representado pelo Sindicato acima nomeado para reunirem*se em 
ASSÉMBLEIAGERALEXTRAORDINÁRlAque será realizada nas

29/08/2003 nos locais: as l0:Q0hs na 
301-ceiUm as 12 00 hs na

2003. as 15:00 hs sede soei
 ̂ e. caso não atingindo O quorum

necessáho.O I (uma) hora após com qualquer número dc trabalhado
res presentes, cm Segunda e última convocação para fim de discutir 
e votar a seguinte ordem do dia:
1̂ ) leitura da ata da assembléia anterior
2^) Deliberar sobre a pauta de reivindicações econômicas e sociais 
para cc Ic hraçáo de Acordos Coleti vo de T rabalho DIRET AMENTE
COMAS REFERIDAS EMPRESAS.E manterentcndimentQPMl  
firm ar com
TRABALHO- Aos empregados que exercem suas funções nas 
empresas com atividades no setor comerciáno, 3^) Concessão de 
poderes a diretoria do sindicato para manter negociações coletivas, 
celebrar acordo c convenção coletiva, e se necessário insiaurif 
Dissídio Coletivo para (data-base: 1*/10/2003>2QQ4:4”) Fixação dc 
contribuição assistencial ou confederaliva para custeio da organi
zação sindical, em especial de seu aparclhamenlo para futuras
neg oc i açoe s. fi scal i zaçao do c u m ph men (o da norma que fora estabe
lecida. representação da categoria, defesa dc seus interesses coleti
vos c direitos individuais; 4*) Auionzar a diretoria do Sindicato, 
outorgando-lhe poderes especiais, a firmar ACORDOS e/ou CQN: 
VENÇÂQCOLETlVADETRABALHOnarao . 
vigorar aos intcgnintcsda base territorial desta entidade (

RASi. As deliberações serão tomadas estatutanamente.
Notificação: Fica desde já assegurado o dirciio de oposição 

ao desconto da contribuição, no prazo dc 10(dcz>dias a panir da 
deliberação desta assembléia que deverá scr manifestado junto a 
secretaria do sindicato pelo interessado.

Lençóis Paulista. 18 de Agosto dc 2003.
JOSÉ PINTOR -  Presidente ________



JÜC CStréiS, com Palestra conquista o título da Copa Difusora

vitória no futsal
A equipe de fulsal do 

JUC “ Jovens Unidos em Cris
to do baino Cecap que é co
mandada pelo desponi sta João 
Liberti* estreou com vitória no 
Cantpeonato Municipal de Ful- 
saJ ‘Troféu Eronides Andrci- 
lo'*. o Cafu, ao derrotar na 
última quarta-feira no ginásio 
do Tonicão a representação 
do União da Vila pelo placar 
de 6 a 2. Os gols da equipe 
foram assinalados por Marce
lo, Marlon (2), Zé Almir, Lu
cas e Ângelo. O JUC volta a 
jogar no dia 3 de setembro 
contra a UME-Unidade Muni
cipal dc Esportes.

A primeira rodada da 
competição apresentou ainda 
os seguintes resultados: Ubira- 
ma 10x4 Santo Expedito, São 
Caetano 8x1 União Primavera, 
Frigol 5x2 Duralcx, LEC 1 x6 
CEM c América 1x3 UME.

Ontem jogaram, Atléti
co Roma X E.C.Rondon e Ex- 
pressinho x União Central. Na 
segunda-feira a equipe do 
Unidos enfrenta Os Normais 
às 20h30e a Lwart joga contra 
a Prefeitura M unicipal às

2 1 h30. Na quarta-feira jogam 
BREC X Doidão às 20h30 c 
Canatiba x Construtora Brus
co às 2lh30. Na sexta-feira 
jogam, Dumtex x LEC às 2(MÚ0 
e CEM X Frigol às21h3Ü. To
dos os jogos estão sendo reali
zados no ginásio“ Antonio Lo- 
rcnzeiti Filho*\ o Tonicão.

O Campeonato Munici
pal de Futsal está sendo reali
zado peta UME - Unidade Mu- 
nici pal de Esportes com o apoio 
dâ Prefeitura Municipal e Se
cretaria da Juventude. Espor
tes e Lazer do Estado de São 
Paulo. O evento conta com a 
participação de 24 equipes, di
vididas em seis grupos, classí- 
ficam-se para a próxima fase 
da competição as duas equi
pes primeiras colocadas de 
cada grupo.

Na final será oferecido 
troféus e medalhas para as 
trés equipes primeiras coloca
das e troféus para o artilheiro e 
goleiro merK>s vazado. As equi
pes participantes estarão con
correndo a dois jogos dc cami
sa que serão so rte io s  no fínal 
do campeonato.

tísFO K

TÊNIS DE CAMPO 
PDUÇULA CU PDETIn IS
Dias 23/24 agosto às 9h jogos do ‘'QUALIFYING*' 1* Classe mascu
lino até 34 anos
Dias 30/31 agosto Às 9h jogos da chave principal Pelasse masculino 
etapa profissional até 34 anos.
CAMreONATODEFUTEBOLSENIOR-ACIMA DE 28 ANOS 
Resultados da líltima rodada da P  fase:- 
Vitória2xl Fluminer\sc 
(>ftfnio 1x4 Atlético
Tom estes resultados os grupos para a 2* fase do campeonato ficaram 
definidos as sim:-

Grupo B GrupoC
1 -  Vitória 1 -  Goiás
2 -  Flamengo 2 -  Vasco
3 -  Ruminense 3 -  Cruzeiro
4 -  Atlético 4 -  Inier

PRÓXIMAS RODADAS
Diâ 24/agDSto/2003 -  Donúngo -  às 8h50 -  Grupo C 
Ciàásxlnéer .
Vasco X Cruzeiro
DlA31/AGOSTO/2003-DOM INCO-ÀS8H50-GfupoB 
Vitória X Atlético 
Ramengo x Ruminense
CAMPEONATODEFUTEBOLDESALAO-NASCIDOS1976a
1987
Resultados da rodada Hnal:-
Juventus 10x51mer/Müâo
Rorentirui 6x6 Lazio
Fiorenlina 0x0 Lazio -  na prorrogação
Fiorentina 2x3 Lazio -  nos pênaltis
CLASSIRCAÇÃOFINAL;-
P) -  Lazio -  campeão
2*) -  Fiorentina -  vice
3®) -  Juventus
4*) -  Inter/MUão
A equipe campeã: Matheus Prado de Li ma (capí tão ),Eric Rodrigues, 
Denflson Alves, Thiago Martinelli, Ricardo Cutierres, Alexandre 
Maximíano, José Fernando V ieira Jr. E Rodrigo Lemes.
Artilheiro: Oscar FerrarezzK Juventus) com 27 gols 
Melhor go I e iro: Eric Rodrigues (Lazio)
CAMPEONATODEFUTEBOLSOC1ETY-NASCIDOSI987A
1989
Resultados da última rodada:- 
São Paulo 8x6 Corinthians 
Samos 2x7 São Caetano 
PRÓXIMA RODADA -  irTU RNO  
Dia 23/Ago$to/2003 -  Sábado -  às 9h 
Palmeiras x São Paulo 
Corinthians x Santos
r  CAMPEONATO DE FUTEBOL MÁSTER- NASCIDOS ATÉ 
1961- 42 ANOS
[nscíições at^ 3 l/Agosto/2003 na sauna, portaria e na lanchonete. 
Jogos todas as 2as e 4as feiras às 19h. Para este campeonato os 
jogadoresque participam do campeonato “SÊNIOR" estão liberados 
para se inscreverem, desde que estejam dentro do limite da idade. 
rCAMPEONATODETRUCO/2003
Inscrições até 07/setembro na sauna, ponariae lanchonete. Limite dc 
idade acima de IS anos. Jogos as 2as e Sas feiras às 20h30.

ADVOCACIA
Edemír $. Coneglian 

OAB 87.168-SP
Edemir J.C. Coneglian 

OAB 119.379-S P

Causas; Cíveis, Criminais
Trabalhistas

Av. Dos Estudantes, n® 25 - sala I (ao lado do Fónim)

Preocupado
com sua

*  r

r— a 

m

I

r '  *» •*

Grêmio Lwart vúre- campeão da Série A

Palestra, campeão da Série A f
ri

j

31

UME vice-campeã da Série B \
bocaina, campeão da Série B

A equipe Palestra sa
grou-se no último domingo, 
no estádio do Bregào, cam
peã da Copa Difusora de Fu
tebol Amador, aoderrotar na 
final o Grêmio Lwart por 2 a 
0. com gols marcados na pror
rogação pelos atletas Rafael e 
Julio. A partida não teve gran
des lances, chegando a irritar 
ogrande número dc torcedo
res que compareceram ao 
estádio. No tempo normal a 
partida termirxxj empiatadaem 
OaO.

No fmal foram entre

gues troféus e medalhas para 
as equipes campeã e vice- 
campeã. A competição foi 
realizada pela Liga Lençoen- 
-se de Futebol Amador atra
vés do seu presidente Izaltino 
Abade, com apoio do presi
dente da Câmara Celso Ân
gelo Mazzini. o Dé e Francis
co AlbertoGordono.

A equipe Palestra jo
gou c venceu com; Rávio, 
Fabiano( João), Vagrrer, Ales- 
sandro (Emerson) (Gerson). 
Cidímar. Reginaldo. Rotúldo, 
Paulinho (Reinaldo), Rafael

(Julio) Dos Santos (Zé Al
ves).Técnico;Joel. 
BOCAINA ÉCAMPEÃ 

DA SÉRIE B 
NaSérieB.aequipeda 

Bocairta. comadada porOdair 
Côco. conquistou o título da 
Série B do (jampeonaio Ama
dor, no último domingo, no 
Bregão, ao vencer nos pênal- 
tisa UME- Unidade Munici
pal de Esportes por 4 a 2. No 
tempo normal a partida termi
nou empatada em dois gols.

As duas equipes 
estão classificadas para o 
Campeonato Amador Série

Ado ano que vem. 
CAMPEONATO AMA- 
DOR COMEÇA DIA 31

O Campeonato 
Amador 2003 ‘Troféu Rci- 
naldo Munhoz", organizado 
pela Liga Lençoense de Fute
bol Amador tem início marca
do para o dia 31 de agosto 
com a participação de dez 
equipes, divididas em dois 
grupos de cinco cada. As equi
pes participantes são: Cruzei
ro. Grêmio Lwart. Ex pressi- 
nho. Palestra. Santa Luzia, 
União, Frigol, Cruzeirinho, 
Graxariae Ajax.

I
!

<
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Morre Abílio Lázari, ídolo do antigo CAL
Aos 79 anos. morreu 

<fe itLsuficiérKÍa respirai^ia na 
última quarta-feira, dia 20, o 
lençoense Abilio Lázari.

Amigo desie jornal, 
^xidcseq^uialmenic vinha bu^ 
car os exemplares, Abílio foi 
o único atleta da cidade a 
figurarnafabulosa equipe de 
estrelas do C. A. Lençoense, 
aos anos dourados de 45/46. 
clube que serviu posterior- 
meme. por várias ocasiões 
como treinador.

Ele formou a célebre 
linha intermediánaque mar
cou época; Bepin, Abílio e 
Marcos ou ainda Belfate, Irmo 
e Abilio. nos tempos de Didi, 
Bertolucci Imparaioe outros 
astros do glorioso.

Há cerca de dois meses 
passados. Abilio ficou pro-

fundamenle entristecido com 
a morte de seu velho compa
nheiro de zaga Imparato, de 
quemera amigo inseparável. 
Emdezembrodc 1943.parti
cipou da reuniãoque fundouo 
CAL. trabalhando ao I ado de 
AlfredoCapucho, Aichange- 
lo Brega, PedrinhoCordeiro, 
Virgiliü Capoarú c Antonio 
Segalla, entre (Hilros.

Do CAL de sua época, 
restam ainda Renatinho BoUa. 
residente em Barra Bonita, 
Bertolucci. residente em São
Roque e Archangelo Brega
((2SEC).além de ítalo Segalla 
(Rádio Difusora), ambos re
servas da equipe tradicional.

Abílio deixa viúvaTe- 
reza Angélico Lázari, o filho 
Viníci us e os irmãos Adeli no e 
Odail Lázari.

Sexteto que marcou época: Bepin, Abilio, 
Marcos, Limão, Quim, e Imparato (1945)

Futebol da UME é campeão da Copa Cidade de Bauru
A equipe deminho da 

escolinhade futebol da Direto
ria de Esportes e Recreação 
da Prefeitura, conquistou no 
último sábado, 16deagosto.no 
Estádio Padilhão, a Copa Ci
dade de Bauru. Na semana 
passada, a equipe fraldinha 
também havia conquistado o 
título da competição.

Jogando contra a repre
sentação do Esporte Clube No
roeste, a equipe Icnçoenseem- 
patou no tempo normal em 1 a 
1, gol assinalado por Maiheus. 
Na decisão por pênaltis, os

lençoenses venceram por 9 a
8.

Além do título da com
petição. os atletas Pilla (com 8 
gols) e Marlon (com 6), foram 
os artilheiros do campeonato.

Participaram do torneio 
36equipes da região. Para che
gar as finais, os lençoenses 
venceram as equipes do Bota
fogo e do Baroninho Futebol 
Clube por 3 a 2.

A equipe é orientada 
pelo treinador Baracati e coor
denada pelo vereador Mari
nho Farão.

Equipe da UME campeã da Copa Cidade de Bauru

•4
0

frigol
A Márcá da Carne

rO N E ; 2 6 3 ‘4 0 4 0

Desapareceu
Mana LuizaBu- 

eno, saiu de sua ca.sa no 
dia 15/03/2003. para ir 
a Igreja e não retomou 
até a presente data. Se 
alguém tiver informa
ções sobre Maria ligue 
263-2140( recados).

«I

saúde ?
Consulte:

(14) 263-2591 ou 3264-9009 C
V

u n im ed

RELAXE!!! DEIXE ISSO COM A GENTE.



veículos
VENDE SE GOL ounidü

350.00 m«iiò 59 parceiib ile 100,00
mensais Prognime-se já F; U4» 
3814^2233.____________________

K A D ET 9 0 . entradd de
350.00 mais 59 parcelas de R$
100.00 mensais Programe-se Já.
R14)3824-2233_______________

VENDE-SE Foíd Pampa 95, 
bege. Obs. nova e  conservada, 
valor R i 9.800.00 Tntíar (one 263-
5306 ou 26^4)828.______________

V E N I^ ^ E G d 10UÜ.i«o93. 
ólimo esudo  e  excclem e ptet^o. 
Traiar fone 264-3812 ou 9794- 
9596. ________________________

VENDE-SECol ano 81, ga
solina, bom cscado. Tmiar fone 
32M-S539._____________________

VENDE-SE ( )pala Diplonu- 
la. ono 87. preto, 4 ponas, auio- 
mático, rodas do Omega, c / udap- 
taçàu para dcncien ie físico  ou 
não. Truar fone 263-4498 ou 3264- 
9700 c/José Carios.____________

VENDE-SE Mon2a 2.0, ano 
91. azul. a álcool. Tratar av, Dos 
Imigraiues, 1 5 6 - Núcleo ou fone 
32^4-M12c/NiNaldo.___________

VENDE-SE/niOCA-SE Nfo- 
yage 84. impecável, por carro de 
maior valor. Traiar rua Mamede 
Rodrigues Sampaio. 500 -  Núcleo 
Luiz Zillo, ou fone 3264-8018 após 
as 11:00 horas.

VENDE-SE Fusca 1500, ano 
73. branco faíá, em  ótimo estado. 
Tratar rua Amazonas. 851 -  Jd. 
Alvorada ou fone 263-3348 / 263- 
5654.

VENDE-SEAHOCA-SE por 
Pampa, F-lOOO ou D-20, F-4000. 
ano 83. bege. 5 marchas. Tratar 
fone 263-1826.

FAÇA FCSTA
»O & U S il0O F  
JMFPCfS 
A f N « M 0

GRÁTtS: 100 
b^jdçés * wias
dé Êni¥9f%àfio

F O N E : 2 6 4 - 3 1 5 5

B car
A potte Q iS  a i C ln u  C om pi 

Gol COPA »4  A n il 
VoyaQo 1,6 M Pnto (reda) 
G oir G tt 2.0 PS PrvtD  (T«feO)

91 OfancD f ia a ik .
U ) H P n  9S Pr«CO 

Cor«a 1.0 M FH  99  O ru »  4 P ortM  
MoA<a S i/C  99  O m a Aleeol 
O lplom at»  91 PfoI o  AIcdoI 
V«etr» Q iS  2.0 96  V w ita  

P»Uo e  1 3  96 A n il 4 Portas 
P U  up f in d a  1.S 2001 Aranca 

S - 10 STO 97  A ram a 
Oodoa D akoU  99 4cc V w m ^h a  

Honda Ato lO O lV a rm a lh a  
T to n  KS 2001 P rata /  A nd  

T U n  es 0  Km P rata O oc G rads 
S trada 200 99 Varda 

Tm iãtm  250 2002 Prata 
CB 500 99  A nd 

NK Faleon 0 KM Doc Grátto 
CAP 600 f4  2002 V ^m a lh a  
K a w a i. V ukan  790 95 P rata 
SuawW 0 0  P 7S0 94  V inho 

In tn a d a r AOO 96 V tnho
(14) 264 3131 -9 7 92  2696 
FAROL DA CRUZEIRO - LENCOlS

CHAVEIRO XV
O i o v e f
e serv^os

AfiocáoQ U
de alicates

õ o d e

í ^ -  M w b M rt.341»

ÍFOMi: 2634395 e m y W
RUA XV DE NOVEMBRO, 6A9
* 1 * / aV V// .k • /vJ.\k \ » \ ’

MOTOS
VENDE-SECB 40Ü. ano 83. 

marrom metálica, bom estado, v a- 
lor RS 1.50Ü,(X). Trotar rua Angeli
na Moniali Nelli, 27 -  Pq iíh/4Úx- 
te ou fone 263-5526.____________

VENDE-SE CB 4Ü0, ano 83. 
marrom metalica, hom estado. \  a- 
lor RS 1,500.00. Trotar rua Angelj- 
na Monatoli Nelli, 27 -  Pq. Ehza- 
beic ou fone 263-5526.

VENDE-SE HONDA BIZ 
OKm. entrada 3 16,67 mais 49 par
celas de 66,67 mensais Programe- 
seJáF :(l4)38l4-2233

VENDE-SETITAN KSOKia 
enuada de 328.33 mais 59 parce
las dc 78,33 mensais Prognune-se 
jáF:U 4)38l4-2233_____________

VENDO NX 150. ano 91. 
azul, nova Traiar fone 263-0938.

VENDE-SE mou) Tiian, ano 
99/2000. Tralar rua Olavo Brasil, 
62 -  G xap  (próióma a Igieja) upós 
as 14:00 horas

COMPRA - v m s  
mCA - PINANCIA
C o m p rm fliM  C fiM O rd lo R

USADOS € O KM
PABX

76^3644 - 264-3444
A v . OC J A N C I R O .  3 3 2

LCNÇOIS PAUM9TA

CRlSdO
 ̂ uout 3 2 6 4 - 7 9 9 5

Atendimento «omnnt* por lolofono

Laiutifs a Frtfvs espodah 
Das 18:00 às 84:00 hans 

todas PS dias
L iQUE E C O f)flR A !

CHAVEIRO LENÇÓIS
A te n d im e n to  2 d h s

r
Cel. 9702-1930

CARIMBOS EXCEU 

Fones: 3264-6448 ^
Im bul GonçoNit de OMra, t2S • Ce*o

1

O raçáo  a  Santo Expedito 
Esie Saflio Mánir, é vemprv invocado 
para a solu^io de negdciox urgentes. < 
que uiTu demora podert prejudicar. É 
o  Sanio da penúllima hixa. aquela cuja 
resposta é imediata, mas que exige o 
que lhe 6 prometido, seja cumpndo de 
imediato, sem demora.
ORAÇÃO: Iniercexxào do Glorioso 
Mártir Santo Expedito oox recomen
de. Ób meu Deus jumo i  Vossa bonda
de â fim de que cem  sua ajuda oòienha- 
mo6 o que os oosaos própnox ménios 
sèo impotenies ao Alcançar, que asaim 
seja Glorioso Santo Expedito. honra> 
do pelo reconhecimeoio daqueles que 
invocam a última hora e para negócios 
urgentes, nó» vos iuplicaxnos que ob- 
tenhamos da bundade misencordiosa 
de Deus por intercesaAo de M aru Ima
culada "D atj" a graça que com toda 
rubmistáo soliciiamos à vontade Di
vina, (Pedir a graça). Oferecer 1 Ave 
Marta, l Pai Nosso e 1 Glória ao Pai 
Por alcançar uma graça ofereço esia 
o raçlo . (Quando alcançar a graça, 
oferecer e mandar im(mmi-la). Dia de 
Santo Expedito: 19 de Abnl.

FONE: 263 1039
D IC A  S  m .___ ^

CECAP: Casa com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem, lavandena. 
quarto de desp^ , toda de laje e piso frio. K$ 30.000.00 - QurTADA.M> 
ÜBIRAMA: Casa com 3 quartos (1 surte), sala. copa. cozirtha. banhetro, * 
rartdto com churrasqueira, lavartderia. garagem para 2 carros. Rg 75.000. 
VILA SÃO JUDAS TAOEU: Casa com 4 quartos, sala. coztnha. 2 bartheiros. 
lavarxtena e garagem para 2 ttrros. por apenas R$ 60.000.
T E R R E N O S :
CENTRO: Área rto centro da odade. com 8.094.00m>. com frente para a 9ua 
Cei Joaqurm Artsdmo Martins, pemvtido para resajénbas e coméroo... 
U01RAMA Q: lo te  com 300.00m> rta rua José BoniféOo. bem localizado.
LAGO DA PRATA* lo te  oom 330,00m2, rnuito bem kxdlõado. por R$ 6.000 de 
entrada 9 x■ÜSS/cftANDCS OPOmUNIDADès)-

rDE* nPWniQAnn antn intMm rE O lF lC IO  V P E : ^  DESOCUPADO. aptD inteiro com piso frio. cúztftha 
com azulejo até o teto e  gabinete na pia, banherro com BOX. azulejo até o 
teto e gabinete - PRONTO PARA HORAR, por R$ 3S.OOO. QUTTADOm 
C O C A R A S  S O 8 S Ê 0 0 : Com O.OOOmK casa com 3 qua^DS. sala 
grande, ^zm ha. banheiro, quarto de despejo, área de serviço, R$ 60-000!

O i/n tA S  O PÇ Ò ES D 6  IM O V E I5  ROhOON / VUA CONTENTI / FRÍNQPE / 
CZCAP/ OtUZEIRO / HAHBm V / STA. CB±JA /  VUA BACOU /  HLMArTÁ /  Nf<âE5 / SlO

JO iO /H O R lM ai/U úO M FR A TA / VILIAOE /  UBIRAMA /  PiUtgue AHriRTICA /  ETC. 

C O N T A T E -N O S)—
RÍAJV7ÃO O i ViMDAS NO PINAI 0£ SfMANA 363 J104 

M UAXVDi NOViAAÊKO, 544 (ÂO LADO DO DAM DO CNOPRJ

IMÓVEIS
VENDE-SE lote na vila An- 

(onieu, á rua A m énco Giovanet- 
u. lodo de cima da rua. Tratar fone 
263-5656.______________________

VENDE-SE terreno no Jd 
iLimaraiy, c / 440m 2. á rua Jooru. 
próximo u avenida Trator fone 
26.M 736c/Vüa. __________

VENDE-SE terreno no Pq 
Rondon á rua Pelegnoo Nelli -  3 
terrenos nu Jd Itopuá na rua He
lena Bento de Oliveira Perantoni. 
Traior fone 263-6576 ou 9793- 
8223.__________________________

VENDE-SE ca:>a cJ 3 quor- 
tov  1 vuáe. cJ laje c + dependên
cia d  l(X)m2 de con.suuçáo. Tra
tar rua Cel. Joaquim Anselmo  
Martins. 204 ou f^mc 263-2067.

VENDE-SE ca.>a na L^irama 
d  3 quartos, sala. cozinha, área 
de serv iço, garagem p/ 2 carros, 
valor RS 35.ÜÜÜ,D0. Aceito carro 
no negócio geladeira Cônsul 
280L. valor RS 150,00. Trator rua 
Duque dc Coxias. 110 -  Marim
bondo ou fone 3264-8386.

V E N D E -SE  casa na rua 
Ama2ono.s. 702 -  Jd, Alvorada, d  
5 cômodos na frenie e  um no fun- 
do. Trotor fone 3264-8646.______

SA LÀ O  CO M ER C IA L -  
Aluga-se no Núcleo Luu Zillo, 
(antigo SA A E), contendo dois 
W.C, paredes c piso revestidos, 
duos portas. Traior d  Alfredo fone 
3264>76Ü4 recado ou 263-2418 na 
[nx)biliária Luc acci.

VENDE-SE coso ò rxia Emí
lio Rossi, 328 d  3 quarto, sala, 
copa, cozinha, 2 banheiro, gara
gem 4  edículo c/ quarto, sala. co
zinha. banheiro, relógio de águae 
luz separados, quinial lodo con- 
cretodo. preço de ocasiáo. Tratar 
fone 263-5241._________________

VENDE-SE cosa na rua Dos 
Melros, 96 • Nova Lençóis, d  3 
quartos, saio. copo, cozinha, edí- 
culo e  churrasqueira. Tratar fone 
977S ^ 35._____________________

VENDE-SE sobrado no Pq 
Rondon, c / 3 quartos, sola. copa, 
cozinho, garagem, purtáo elétrico, 
área e socada, v olor RS 35.ÜOO.CX). 
Trotar fott3264-6723 ou 263-ül 14

VENT)E-SE casa em bauro 
residencial em Areiópolis. na rua 
Viccnie Renda, 338, c/edícula nos 
fundos, negócio de ocasião, va
lor RS 17.000,00. Tratar fone (14) 
3»J6-I9(>t._____________________

V^ENDE-SE/TROCA-SE pie 
casa de menor valor, cosa no Jd. 
Príncipe c / 3 quartos, I suíte, sala. 
copa, cozinha e área comercial na 
frente. Traior rua José Príncipe 
Pcnhaficl, 253, ou fone p/ recado 
263-5167.

F Í a u c i a m t n t o  p a ra  
v e íc u lo  a  p a r t i r  d e  1 9 7 S
O m ;ij; C o n s u lu  a s  u u a s :
R uo XV de N ovem bro» 5 4 4  

Pociei 2 6 3 « t 1 0 4

I—i/in
l i K r H t i  ■> p n  i « i

áuus 91 BikTUià i Ktcusáio
C/ iCOttrkHAAHlNTO Ti6tiC0

IbulAiMl* xam pr*«QBC«íto. 
iodàà 4â í6a4«x, ritaiox • «sxilOB.

Novena a Santa H iU  
A cender um a vela durante 

9  dias R ezar I Poi N osso  1 Ave 
M aria, fazer um  ped ido  necessário, 
um  de negócio  e  um  im possível, 
rezar todos o s  d ias com  a  m esm a 
vela b ranca que fot acesa no I ̂  dia. 
acender durante 9  dias. deixar quei
m ar até o  fim  DO lUiimo dio. N o nono 
d ia  m ondar publicar, m esm o n Ío  
lendo fé seus pedidos serão  a ten d i
dos. W .L .F .

V ENDE-SE casj na v ila Ca- 
choeirinha. aceito corro ou terre
no -  máquina de costuro. Traior 
fvioe 2 6 3 ^  189_________________

VENDE-SE opartanK^nU) no 
residencial Ypê em cxcclenlc e s
tado. ótim o preço. Trator fone 
9772-7716._____________________

V E N D E -SE /T R O C A -SE  
cosa no ruo Evoristo Conova, 51 - 
vila da Praia. Traior fone 263-1 U 7.

VENDE-SE cosa noC aju,: 
quorios, sola, cozinha e  banheiro 
c/ Box, quiiiUi ladrilhado e todo 
murado, excelente kvol, v olor RS 
7.50ü,0üouda melhor oferto. Tra
tor rua Joaquim Gomes Machado, 
275 -  Caju ou fone 3264-6895.

V EN D E-SE cosa na vila  
Santa Cecília, á ruo Ernesto Cam- 
panori. 87. 3 quartos, suíte. 2 so- 
lo.s. copa, cozinha, lavanderia e 
garagem p/ 2 carros. Trotar fone 
2 6 3 ^ 1 5 0 .____________________

VENDE-SE lozimda Castelo 
Branco Kiii 183.220 alqueires por 
KS 12.000.00 o  alqueire -  área p/ 
lotcomento no Jd. Europa Agu
d os c / 3 7 ,7 0 0 m 2 . valor R$
130.000. 00 -  síüo de 2 alqueires 
em Piratminga d  coso, luz. águo e 
pomar, valor RS 48.000.00  ̂2 tra
tor MF 65X , ano 85, valor RS
18.000. 00  -  trator Valmct 118. ano 
84, traçado, valor RS 28.000.00 -  
(nilor Ford 6.600, ono 86. valor RS
11.000. 0 0 ' 2  equipamentos de ir
rigação. motor ckr ^ on ia , valor KS
40.000. 00  -  máquina esieira D4 
ano 84 . reform ada, valor RS
50.000. 00. Tnitar fone 9714-5593.

VENDE-SE caso pióximo ao 
SAAE, valor RS I ÜÜ.OÜÜ.OÜ. Tro- 
lor Imohihóna Confionço ou fone 
2f>f-3975 ou 9771-1776._________

VENDE-SH apartamento no 
Edifício B e u  V ai(X RS 125.000,00. 
Trator ImobiliánoConfioi^a. Tra
tor fone 264- 3975 ou 9771 ■ 1776.

VENDE-SE casa excelente 
padrão, próxima ao Jacarundá, 
vaJor RS 120.000,00. Tratar fone 
264-3975 ou 9771 - 1776 -  Crcci J 
15.57a________________________

VENDE-SE caso no pq. São 
José. RS 130.000,00. Trotar Imobi
liário Confiança. Trator fone 264- 
3975 ou 9771-1776.

VKNDE-SF. ^ j | | d o  no Jd 
América, frente p/ 
dom cxcclenie p/ comércio. A cei
ta-se carro com o pune do paga
mento, valor RS 30.000,00. Tratar 
Imobiliária Confiança ou fone 264- 
3975/9771-1776._______________

VENDE-SE sítio 15 alquei
res com café, sitio 20 alq com  
cana e  sede. 4  e  I alq. na Fanura. 
10. 5 e 1 alq. Areiópolis. 31 alq. 
Rüd. Jau/Baurti, terrenos na Run- 
don. jd. Humaitá, Jd. Mortimbi, 
Caju e rua Piedade, apartamento 
Ypê e casas na v ila Mamedina, rua 
Machado de A ssis, Washigton 
Luiz. av. Brasil e  XV de Novem
bro. cdícula no Itamaraty e chá
cara no Boqueirão (40.000m 2). 
Tratar fone 3264-7992 (Príncipe 
Imóveis) -  Creci 044696-3 -  rua 
Geraldo Pereira de Borrus, 360.

E SSO A L
O m iii:  C <íuvif//e a s  t a m s .
R u «  X V

K U A  D K . A N T O N IO  T g D K S C O  
D ir X O N T B  À  T t M  T U D O

Fone:

IMOBILIÁRIA CONFIANÇA
CRECI > 15.570

Fabiano José Batista
COMPRA C VENDA DE CASAS, APARTAMENTOS, 

TERRENOS, SÍTIOS, CHÀaRAS E FAZENDAl

IVabal/iamos som ente com compra e 
venda de  imóveis para melhor atendè-lo

Av. 2 5  d e  Janeiro. 6 0 6  - Centro 8  2 0 4 - 3 S 7 S  /  9 7 7 1 f 7 7 6

S U A  R O U P A  M A S  C O R E S
A  M O D A  E X IO IR

lOjA

^W iA S H T E C
t in g im e n t o

T in g im e n to  d e  r o u p a s  u s e d e s
ICtViÇO M ATCnOiMEWTt AO eONXUWiôDI
" * ^ ^ £ ■ ( 0 8 0 0 ) 3 5 7 7 8 8

AV. 25 DE JANEIRO, 486 - FONE: 2631602

DIVERSOS
VENDE-SE prateleiros de 

madeira p/ vídeo locadora, usa
das. pres*o a combinar -  v ende ou 
troca terreno no Pq. Rondon, me
dindo 550m 2. Acena-.vc carro. 
Trator fone 263-1936 ou 9711- 
2301__________________________

VhNDE-SEtnullcr.anoHl. 
diKUinentaüo. original de fabrica. 
d  pomo na av. Padre Saiúsüo. 
Trator fone 3264-8356 ou 9793- 
9701__________________________

V LN D L SE p la n ta s  n a tiv as  
llpê  roxo. candcja, capixuigui, pero- 
ba rusa. eucalip iu  de chciri>. cU l In
form ações íoftc 2ó4«3825 ou 9793 
0688 (V iveiro  São José).

N E M »lX )R fN  
A llt iN O M O S  -  REl*kESI-_N- 

lAiN I>-S FAR,\ IK H.'1-iL 
Interessados enviar curri- 

culum Vitoc. para liidúsina e Co
mércio de C ^ e s  Borebi à rua 
Pcdn> Nataiio Lorenzetu. 781 -  
Cenircí -Cep 18 .6 8 0 -0 1 0 -Len
çóis Raulisia -  SP. A/C' dc sf. Jair 
RjbeiíX).

VENIX) porta de madeira 
maciça, trabalhada d  fechadura e 
dobradiça -  jogo de banheiro (ga
binete, pia. tomeiru c espelho), 
branco. Tratar fone 97 i 2-9842.

PRECISA-SE de professor 
de infomúüca c/expcrièrKio. T ra
tar fone 263-6524 ou enviar cum - 
culum ale quarta feira (27), na av 
9 de Julho. 803.

VENDE-SE Penuum 111,650 
Mhz, c / 192 MB, drive deCD .S2X. 
placa mãe xcell onburd, la.x mol
dem LG V92, nxvnilür A<XT Spee* 
tnim 4VN, V olor RS i .000,OU. Tra- 
Uir 9715-1959 ou 3264-5982.

COMPRO máquuia de cos
tura industrial p/ lapeçona. Trator 
av Brasil. 1302 ou fone 263-4844 .

MARIMAX SOM E IMA 
GFM -  compra-se aparelho de 
som c/ 3 CDs, TV dc 14* c 20’‘ d  
controle (conservado). Paga-se ã 
vista. Tratar fone 263-5571

VENDOmoniU>fSony \ y \  
HD quantum 6.4 Gb e  HD Maxtor 
40 GB. Trotar fone 263-2508.

VENDE-SE linha leletõnko. 
valor RS 300.00. Trotar rua Bahia. 
193 -  V ila Cruzriro ou fone 263- 
1772.

CAMINHÕES
- financiamos a partir 

de 1970 •
Omni: Coihulu as tauis:
R u 4 i X V  óm  H o v M V b rO í 5 4 4  

a RR5.1 1

AGROPESCA & CIA

l ETOSA

fk.
VIKBI 

riLH O T l

SAIDA DE EXCL RSÒES 
(COMPR.AS) 23/08 -  São Paulo
- Sábado -  27/08 São Paulo -  

Quarta-feira .30/08 -  Sàu Paulo
-  Sábado-O BSER V A Ç Ã O ( 14/ 
09 • Holombru - Dom ingo- 15/11

Proja Grande -  Sábado 16 /11-  
Praia Grande Dom ingo), Reserve 
seu lugar. Trator Etiza (3264-7919
-  9794-7639) -  Arlindo (263-6938 
-9702-7108)

Empréstimo Pessoal

A menor taxa!
0ASU èprexcnur C <. RO. 

Codnprovamcs de Rende. Retodéooj 
e iM ào  de cheque*.

Tnaspene Grãiis
OISK BAMHO t  TOSÂ

3 2 6 4 -9 8 8 7
Bha Jorgg AwiMo, S3 - C#cap

•n

LIGUE;
^  3 2 6 4 - 1 1 2 2

r f ^ r a f

SIU  MELMOR IM PUSSAO ESTA A attlllf

E N T R E G A S
^  ------- C O M  R A R i D E Z

^ Fone: (14) 263-0170 
Fone/Fax: (14> 263-2564

Rua Cal. Joaquim  A nselm o Martins, 503 - Centro

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

Q U E M  C O n t t E C E ,  C O M  F I A I

IMÓVEIS RESIDENCIAIS
Excelente apartamento lodo mobiliado no Edif. 9  de Julho com ótimo 
preço.
E xcelente apartamento Edif. 9  de julho c /o tim o preço.
E xcelente casa no Centro c / otimo preço.
Apartamento Edifício jacorandá RS 250.00.
Centro: 05 cômodos RS400,00.
Centro: 03 cômodos RS 280.(X).
Centro: 06  cômodos RS 500.00.
V.M am edina: 0 3 cômodos RS 130,00.
V. M amedina: 05 cômodos RS 270,00.
Jd. Lbirama: 05 cômodos RS450,00.
Jd. Ll>inuna: 05 cômodos RS 350,00.
Jd. Ib iram a: 05côrTxxios RS 380,00.
V,Cruzeiro: 0 6 cômodos RS 350.00,
V. Cruzeiro: 05 côm odos c/edicula RS250.00.
V. Cruzeiro: 03 cômodos RS 100,00.
V. Cruzeiro: 04 cômodos RS 250,00.
Jd. Nações: 02  cômodos RS 150,00,
Jd. Nações: 04 cômodos RS 190,00.
Cecap: OS cômodos RS 280.00.
Jd. Alvorada: 04còm odos RS 200,00.
Nova Lençóis: Ot cômodos RS 220,00.
Nova Lençóis: Oôcômodos RS 250.00,
Nova Lençóis: 03 cômodos RS 180.00.
Nova Lençóis: 0 4 cômodos RS 150,00.
Jd. Am érica: 06 cômodos RS 330,00.
Santa Cecília: 0 4 cômodos RS 240,00.
Núcleo: 03 Cômodos RS 150.00.

M ó y
Excel ente salas cofiierci 01 s te n -  
iro cJ ótimo preço.
Excelente prédio comercial Av 
25 de janeiro, d  ólim o preço.
Excelentes salas comerciais no 
Edif- Cenler Lençóis c/ótim os 
preços.
Salas oa  Galeria Guanmí d  óti - 
mos preços.
E xcelente sala comercial Pq.
Rondon RS400.UÜ.
J(L América: RS 330,00.
Jd.ll> iram a: RS 180.00.
JcLCbinima: RS 250.00.
Jd. Lliírama: RS 150,00.
J i lW r a m a :  RS 250.00.
Centro: RS 150.00- 
Centro: RS800.(X).
Centro: RS 500,00.

250,00-
Centro: RS 170,Ò0íprtdio próprio 
p/ of^cina mecânica).
Centro: RS 700,00(pr6dk)pióçxk> 
p/oftc ioa mecânica c/30Ü m2). 
Centro: RS 180,00.
N. Lençóis: RS 120.00. 
\\\D lo n ie ta :  RS 500,00.
V. Irerê: RS 150,00.
Cecap: R$180,00.
C^eoip: RS 250.00.
Jd.Ilapuã: RS 180.00.
C ^ u : RS 180.00.
Núcleo: RS 170,00.
Jd. Nações: RS 220,00.
Casas em vários locais c  com  
diversos preços.
Apartamentos - Chácaras - Ter
renos com financiamentos.

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



e-mail: ecoî ã net%tvle«coin.br

Nathália, João Henrique, Silvana e

Familia Matta comemorando o dia dos pais

Andressae Bdvan: 0  amor é

0 papo está bom, mas... vamos comer mais um pouquinho!

G R u P \

Mulher, mulheres, mulherada e *  mulheres!

Os meninos do ‘V ireito" comemorando o dia da pendura

Fernanda, Lívia, Mariana, Alinne, Natália e Carof.
Hummm... que maravilhai

Só alegrialll Marcelo e Lu, Adauto e Lélia

A galera curtindo a night

Célia e Beto

C i N T H I A  e  L u

. . J

I. f

T u i .  F á b i o  c  F e r n a n d o

* 4 V'?t-r

em e

• V* i f*-

n / f

LWART LUBRIFICANTES

LWART LWARCEL CELULOSE E PAPEL
Valorizando o hom em .

* !j *L.
LWART PROASFAR QUÍMICA construindo o fu tu ro .

VISITE NOSSO NOVO SITE: W W W . lw a r t . C O m . b r  r o d o v i a  m a r e c h a l  RONDON. k m  304 - l e n ç ó is  paulista  - TEL:(U} 269-5000

http://WWW.lwart.COm.br



