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Termina a Semana Italiana Pedida

Istr r\cnto /rm u
n o u o  iipuiu

O grupo de dança P? Vermelhos fo i uma das atrações da
Termina hoje a 2* Se* ano, a festa foi realizada na e Marcelo, dupla que já havia

concha acústica, com apre-manaltaliana, promovida pela 
DirctoriadeCulturadoMuni- 
cípio.Oeventoseráencerra- 
docom um jantar italiano, no 
salão do Lions Clube, com a 
presença do Grupo Magnift- 
cat.

Uma das novidades deste

sentações e barracas de co
midas upicas. sendo prestigi
ada pelos tençoenses.
No sábado, Emílio Campa- 

nholi escu conjunto animaram 
o público. Também houve 
show cornos tenores Ricardo

se apresentado na edição pas
sada e que, mai.s uma vez, 
emocionou os presentes.
Nodomingo, foi celebrada a 

“Messa”, na Igreja Matriz, em 
homenagemacomunidadeita- 
liana, com a participação do 
coral Dante Alighierí. A festa

continuou naconcha acústica, 
com as apreseniaçòesde dan
çados grupos locais.

A Mostra "Leonardo da 
V inci-C iênciae Arte", que 
vem sendo realizadaparalcla- 
nwnte às outras atrações, pode 
ser vista até amanhã, na Casa 
da Cultura, das 9h às 2) h.

O pinião
0  qoe menos importa 

é a paternidade
Recebemos a manites- 

tação de um teitor indignado 
com a matéria inclusa no “Jor-: 
nai da Câmara*, que indica o | 
vereador Ailton Lauhndo. o ' 
Tipó, como batalhador pela ' 
instalação da 3* Vara no Fó
rum local. Diz o leitor que 
antes do vereador outras pes-1 
I soas e órgãos tem lutado pelo: 
j  empreertOimento.
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Pontes II etálicas são instaladas

Palanque
A presença feminina 

em 2004
A s  mulheres terão um 

valor todo especial na próxima
eleição. Sabe-se que oprefei*; 

I to Marise procura uma mulher i
para ser sua vice -  teria até 
convidado uma que não acei
tou -  e que os outros candida
tos também querem comínpa-
nhía feminina. Sabe-se atede 
umamulher que será candida
ta a prefeita. Página 3

A pimentado
Sempre existe o pior...

Hoje vocé tem em n o s-: 
$a coluna uma forma bem hu -' 

i morada e ardilosa da estu- 
: dante apresentar suas dificul
dades para a mãe que. com 

I certeza, deve ser uma senho- 
I ra muito hgorosa. Veja e divir
ta-se.
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As vigas metálicas foram  instaladas na última quinta-feira pela prefeitura

As esperadas vigas 
metálicas que servirãode sus
tentação para as novas pon
tes que daião acesso aos bair
ros que margeiam o lado di

reito do Córrego da Prata, 
começaram a ser instaladas 
na manhã de quinta-feira, pela 
equipe de engenharia da pre
feitura. Serão colocadasqua-

tro pontes, sendo duas no Jar
dim Príncipe, uma no bairro 
Farturinha e a outra sobre o 
rio Roresla, região do Rio 
Claro. Página 4

Projeto Hip Hop leva cultura, Começa o
lazer e cidadania à  população Amador

Será real i zado amanhã, 
nos ginásios de esportes ‘T o- 
niquinho”.noNúcleoLuizZi- 
lloe “Amarelão", no Mae.stro 
Júlio Ferrari, o projeto Hip 
Hop - Enturmando. Ação c 
Cidadania.

O evento, que é parceria 
dos membros do projeto Hip 
Hop com a associação de mo
radores. escolas e com a as
sistência social. foi idealizado 
para integrar os moradores 
dos bairros Nova Lençóis. 
Jardim das Nações. Núcleo 
LuizZilIo.JútioFcrrari.Ron- 
don e Jardim América, e pro- 
movcracidadania conscien

tizando toda a comunidade, 
paraque participe das ativi
dades sociais e culturais lá 
desenvolvidas. Também se
rão divulgados os projetos 
executados nesses bairros.
A programação contará com 

atividades esporti vas. organi
zadas pela U. M. E.. durante o 
período da manhã, das 8h às 
12h.noToniquinho. Noperí- 
odo da tarde as atividades 
acontecerão no Toniquinho e 
no Amarelão, onde serão re
al izadas apresentações de 
dança música teatro, skate e 
capoeira além de exposições 
de trabalhos escolares sobre

temas como “Prostituição e 
gravidez na adolescência". 
“Drogas, DSTe HIV"," Vio- 
lêTKÍafamiliar"e“Meioambi- 
cnteereciclagem".

Ainda no período da tarde 
haverá um trabalho social e de 
prestação de serviços, com 
corte de cabelo gratuito, ofe
recido pela Escola de cabelei
reiro e emissão de documen
tos como R.G. c carteira de 
trabalho, com a colaboração 
da Polícia Civil, Assistência 
Social e Prefeitura Municipal. 
A OAB também estará pre
sente, dando orientação jurídi - 
ca gratuita aos moradores.
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Mr Zaap voã
mais alto

O Mr Zaap está a j 
todo vapor. Além de ter i 

shows agendados por toda 
a região, a banda agora 

prepara seu próximo CD. 
que será lançado no ano que 

vem. O grupo vai se 
apresentar no próximo dia 

5. naconcha acústica e 
gravou participação no 

jornal Hoje. da Rede Globo.
Página 4

apuração de
viagem de

vereadores
o  presidente do dire

tório local do Partido Socialis- 
taBrasileiro(PSB),Valdevino 
Miguel Barbosa, protocolou 
nos últimos diasofídosem que 
pede informações ao presiden
te da CâmaraMunicipal. vere
ador Dé Mazzini e ao prefeito 
José Antônio Marise. sobre a 
viagem que os vereadores 
CiaudemirRocha Mio. Jacob 
Joner Neto. João Batista Fa- 
rãoe Nardeli da Silva realiza
ram a São Paulo no dia 11 de

quando tomaram-se persona
gens de notícias dos jornais “O 
Estado de S. Paulo”, “Diário 
de São Paulo” e “Tribuna Len- 
çoense”, porterem utilizadoo 
automóvel Santana da Prefei
tura para comparecer a um 
churrasco pNomovido peloen- 
tão candidato ao governo do 
Estado. Paulo Salim Maluf. 
Também pede infcxmações so
bre todas as viagens realizadas 
pelos vereadores nosexercíd- 
os de 2001,2002 e 2003.

.setembro do ano passado. Página 3

Prefeitura instala
mais sarjetoes
Mais quatro .sarjetões 

estão sendo implantados em 
ruas. Nesta etapa, serão ins
talados na ruaGabriel de Oli
veira Rocha, esquinacom as 
ruas Tomé de Souza e Bario-

lomeu Bueno da Silva e nas 
vias de acesso à Avenida João 
Paulo II. que compreendem 
as ruas Antonio Paccola e 
OswaldoCiccone.
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Pedido asfdto para
0 Jardim Caju I

o  deputado estadual 
PedroTobia-ssolicitou ao se
cretário de Economia e Pla- 
nejameniodoEstado. Andréa 
Calabi. a liberação de recur
sos financeiros para serem 
destinados ao asfaltamentodo 
Jardim “Caju 1". Essaéuma

obra que terá grande alcance 
social. ‘Trala-sc de uma rei
vindicação muito esperada 
pelos moradores do local e. 
caso seja. autorizada, irá be
neficiar d írctamente cerca de 
800 famílias*', argumentou o 
parlamentar.

Escritório Lençóis e
GEF firmam parceria

equipe do Escritório Contábil Lençóis af,__
trabalhando em parceria com a CEF

O Escritório Contábil de financiamento realizados
Lcnçóisofereceuumjantar. na 
última sexta, a todos os seus 
clientes, para apresentar sua 
parceriacom aCaixa Econô
mica Federal, que promete 
maior agilidade nos processos

por sua clientela. O evento, 
que será transmitido amanhã 
às 10hl5, pelo programa 
“Acontece”, do SBT, é um 
importante marco para aorga- 
nizaçãolençoen.se. Página4
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PIMENTADO
Sempre existe o pior...

A carta abaixo, que a pequena estudante escreveu 
para sua mãe. ju s tín ca  o  titulo acima:

“Cara Mamãe.

É com  grande pesar que lhe inform oque estou fugindo 
com  meu novo nam orado, Juan.

Estou apaixonada por ele.

Ele é m uito gato. com  todos aqueles piercings. tatua* 
gens e aquela super m oto Harley Davidson que ele 
tem.

M as não é só por isso: eu tam bém  estou grávida de 
gêm eos, e Juan disse que nós vam os ser m uito felizes 
n o tra iie r dele.

E que ele quer ter m ais filhos com igo, e isso foi tudo 
que eu sem pre quis para mim.

Aprendi com  ele que m aconha é ótim o; é  um a coisa 
natural que não faz mal pra ninguém , e ele garante que 
no nosso pequeno lar não vai faltar marijuana.

Juan acha que eu. nossos filhos e os seus colegas da 
gangue vamos v iverem  perfeita harmonia.

Não se preocupe m am ãe, eu já  sou m ocinha, tenho 1S 
anos e sei m uito bem  me cuidar.

Um dia eu volto para que a senhora conheça os meus 
fllhinhos.

Um grande abraço e até algum  dia.

De sua filha.

PS: Mãe. não se assuste. É tudo mentira, e estou na 
casa da Maríana, nossa vizinha. Só queria mostrar 
pra senhora que existem coisas piores que as notas 
vermelhas do meu boletim, que está na primeira 
gaveta".

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

BALA PERDIDA FOI NA SAUDE 
FAZER EXAME!

Lençóis, urgente. E a “bomba” do dia. A FIFA vai 
instalar filial na cidade. Temos tanto esporte e tanta atividade 
esportiva, que de tanto cuidar doesporte, ch ^a-se  a fazer 
da atividade principal apenas um esporte! E a FIFA prá 
ajudaremaisemprego pró gerar. Bonitoesse slogan, não?. 
Esurgeamais nova modalidadcesportiva na praça: adodro 
ao alvo. Agora temos bala perdida. Certo?. Errado. Sc é 
perdida, comoé que abala foi achada?. Eainda por cima, no 
Posiode Saúde?

£  eu já  descobri o que a bala perdida, ops, "acha
da "foifazerno Posto de Saúde logo cedo. Entrar na fila  
prá fazer exame de balística! Básico!.

EolhaestancAicia: “Escola de futebol tira 380crianças 
da rua“. Saemdajvae ficam nacalçada!. “Calçada” na bola, 
claro. E mais estar Enuempos de estrela. Marte estápertoda 
terra. Aliás, você sabe porquê Marte é vermelho?Porque tá 
esperando o PTe o  MST ir prá lá fazer a reforma a g r ^ a !. 
Um amigo de Bauru achaque o planetaé vermelho porque 
o marciano é torcedor do Noroeste!

E começa dia 7 as eliminatórias da Copa, com o 
Brasil pegando a Colômbia. Aliás, os colombianos Já 
sabem onde está a falha da nossa defesa: na dupla 
"CafúDida". Epegaram um caminhão dos Correios 
transportando droga. Sabe o que estava escrito na 
lataria 7. “Correios... mandou... chegou "!. Com a desco
berta. vão mudar a escrita: “Mandou... sujou “!

Aí, um amigo nosso foi visitar um parente numa biboca 
do Jardim ÁngelaemSPquandoviudiante de um salão de 
barbeiro uma placa com os seguintes dizeres: “Pombo 
cabeleireiro.oúnicoque não suja nasuacabeça”. Eemoutra 
placa: “Enrolamos cabeiodc mulher com cartucho de papel 
suMime”!!!

Diz que numa cidade vizinha a Prefeitura tá 
economizando 80 mil por mês não trabalhando de sexta- 
feira. A l um munlcipe veio perguntar se fechando a 
semana irueira não seria melhor ainda!

Pró encerrar, dizque o Juquim presenteou a filha mais 
nova com um casaco de pele de raposa prateada. Satisfei* 
tfssimaeladizpro pai: “Como pode uma coisa tão linda vir 
de um animal tàopequenoeinsignificante“?.E o  Juquim: 
“Alto lá. Se tu não queres me agradeceire. vá lá. Mas me 
chamar de animal isso eu não aceito” I.

o  ECO
Jornal O Eco Ltda
• Fundado am  0^02/38 *

DtrHor RespofttAvei: iair AcotuAo • MTb: 10.246 
e edmiiilstrsçio; Rua Coronel io^iuim Gtbríei. 63 

Fooo; (14) 263 3823 - Fax: 2630822 
Circulaçio ReglonA):

Areiópolis. Borebi. Ixnçói» Piulísu c Macaoiba 
O ECO é conforme Lei de Imprensi, pdo

Decreto 2322 de 20 de maio dc 1940, com registro no DIP. 
Áftigos assinados não rtprettrtíãm 

HeetssariamêMe a opinião do JcmaL

Opinião
O que menos importa é

a paternidade
ecebemos a manifestação 

Ê w  de um leitor indignado  
^  com a matéria inclusa no 

"Jornal da Câmara ", que indica o 
vereador Ailion Laurindo, o Tipó, 
como batalhador pela instalação 
da 3“ Vara no Fórum local. Diz o 
leitor que " Diferentemente do que 
consta naquela publicação, quem  
em verdade levantou a bandeira 
para a instalação da 3". Vara fo i a 
então Juíza desta Comarca, Dra. 
Ana Carla Crescione dos Santos 
Almeida Salles, hoje titular da la . 
Vara Cível de Bauru. Foi ela quem  
intercedeu jun to  ao Tribunal e de
pois recebeu ofício-resposta co
municando que em data de 15/12/ 
1999, havia sido criada a 3^. Vara 
da Comarca, fa to  que O ECO já  
vinha apoiando e publicando no
tícias a respeito ".

Acrescenta que “com a pro
moção da ilustre magistrada para 
Bauru, os atuais Juizes que atual
mente desempenham suas funções, 
deram e estão dando sequência 
àquela bandeira le v a n ta i  pela  
então Juíza Dra, Ana Carla, visan
do a ampliação do Fórum para

instalara 3^. Vara. Foram eles que 
recentem ente forneceram  dados 
estatísticos sobre o movimento fo 
rense (cerca de 18 mil processos em  
andamento) para O ECO que p u 
blicou recente reportagem sobre o 
fato. justam ente porque este Jor
nal vem acompanhando passo a 
passo esse assunto de grande inte
resse para Lençóis". E que “ainda, 
há cerca de 3 semanas passadas, 
novamente O ECO publicou a res
posta de oficio enviado pela Secre- 
taria da Justiça, informando ao Juiz 
Diretor. Dr.Mário Ramos dos San
tos, que atuaUnente o  Estado não 
tem verba para proceder a am plia
ção do Fórum para este ano, a não 
ser que a Prefeitura M unicipal ar
casse com 20% do custo da obra, 
para a í sim e talvez, as obras pode
ríam ser iniciadas ainda neste res
to de ano. Entretanto, reunido com  
o prefeito Marise, este informou 
que a Prefeitura também não dis
põe de verba para as obras de 
ampliação do Fórum. Isso também  
O ECO publicou ".

"Assim sendo, verifica-se que 
essa luta não é de agora, mas vem

sendo acompanhada de peno por 
este Jornal, como se verifica tam
bém que a bandeira levantada é de 
outrem e não de quem, decorrido 
todo esse tempo, tenta chamar para 
si a paternidade de tal objetivo 
primordial, que é  a ampliação do 
Fórum e instalação da 3 .̂ Vara cri
ada em 1999" -  concluiu o nosso 
leitor, a quem agradecemos a cita
ção e a lembrança da divulgaçM  
que temos dado ao assunto.

Mas. na, nossa modesta opi
nião, não tem muita importância 
saber quem começou, quem prosse
guiu eque. finalmente, terminouuma 
luta em favor dessa ou daquela con
quista para a cidade. O importante 
é que a conquista se concretize e a 
população possa contar com seus 
benefícios. Nós. de “0  ECO", não 
sabemos ao certo desde quando 
Tipó encontra-se engajado à luta 
pela nova circunscrição judicial. 
Achamos, no entanto, interessante 
que tanto ele quanto todos os cida
dãos que puderem dar algo em fa
vor do empreendimento o façam. 
Queremos é a coisa instalada. Pa
ternidade vamos discutir depois...

7 de Setembro (I)
7 de Setembro. Diafestivo para 

todos os brasileiros. E isto 
porque o fato histórico da 
independência do Brasil, ocor

rido em São Paulo, fo i o remate de um 
processo que há tempo vinha se de
senrolando. sendo que, D. Pedro l. o 
futuro imperador do Brasil, seria a 
figura central na proclamação da in- 
dependênciaa 7deSetembrode 1.822.

Mas. até que ponto, entretanto, 
leria sido a independência obra do 
então jovem príncipe ? Em que medi
da refletiría a ação dos patriotas bra
sileiros?

Na verdade, seria um longo pro
cesso que se acelerou com a vinda da 
Corte Portuguesa, em 1808. Osacon- 
tecimentos políticos da Europaforça
ram D. João VI a transferir-se para o 
Brasil, trazendo a família real e mais 
15 mil pessoas, sendo que D. Pedro 
contava com 9 anos de idade.

Instituído o Brasil como sede da 
monarquia, criou-se os diferentes 
órgãos públicos: repartições, tribu
nais e todas as peças para funciona
mento do Estado. A abertura de Esco
las. criação da impressão régia, a 
vinda de mbsões artísticas e científi
cas, modificaram para melhoras con
dições de vida econômica e, por todo 
o país. havia entusiasmo.

Entretanto, em 1815, o ato da 
elevaçãodopaís a categoria de Reino 
UnidoaodePortugaleAlgarves(Pro- 
víncia de Portugal), fez  com que o

Edemir Coneglian
Brasil deixasse de ser uma colônia 
rica em apenas uma jovem nação, 
servindo tão somente de refugio à 
monarquia portuguesa na hora de 
maior perigo.

Em Portugal, desde que o rei 
partira, cresceu a indisposiçãocontra 
o Brasil-colônia. A situação naquele 
país era de miséria, devido a concor
rência inglesa, ao contrário de nosso 
país que prosperava. Com a insistên
cia dos portugueses que exigiam a 
volta do rei. este se viu obrigado a 
voltar a Portugal em abril de 1821. 
deixando D. Pedro como príncipe re
gente.

Ele era diferente do pai. Era 
corajoso, de gênio forte, e de grande 
ambição pela glória, fatores que o 
transformaria em elemento de gran
de importância no movimento de in
dependência. Seu governo viveu em 
meio a intensa agitação política. Uma 
revolução constitucionalista em Por
tugal, estabeleceu que lá imperaria a 
liberalidade e aqui o contrário, numa 
clara intenção de recolonizaro Brasil.

Entretanto. D. Pedro jamais 
admitia ser diminuído, no que era 
apoiadopor Gonçalves Ledo. alémde 
José Bonifácio de Andrada e Silva, 
que se recusaram a entregar o gover
no a uma junta administrativa e vol
tar a Portugal.

Atendendo milhares de apelos, 
D. Pedro resolveu ficar no Brasil e. 
desafiando Portugal, criou um minis

tério nomeando José Bonifácio como 
Ministro. Além disso, deu uma nova 
ordem: considerar inimigas todas as 
tropas portuguesas vindas sem auto
rização brasileira.

E. no dia 7 de setembro de 1822. 
chegando a São Paulo vindo de San
tos. onde esteve vistoriando as forti
ficações do Porto, perto da colina do 
riacho Ypiranga, encontrou mensa
geiros de Portugal que lhe entrega
vam correspondência diminuindo seus 
poderes no Brasil.

Sentindo seus brios feridos, ar
ranca os laços e do chapéu o tope 
português e com a espada rui mão 
grita “iruiependéncia ou morte “. sen
do por todos irrútado, oruie o Brasil 
emancipou-se e organizou-se em Im
pério.

Embora hoje muitos brasilei
ros e até historiadores tentem ofuscar 
esse acontecimento com idéias anít- 
patriótica.s, procurando tiraro brilho
dessa data, o fato é que o Brasil tor
nou-se livre, embora se .\aiba que
resta airula concluir oprocessoeman-
cipatório iniciado por D. JoÕo VI, 
José Bonifácio e pelo próprio D- 
Pedro /. Viva pois. o 7 de Setembro 
e a Indeperulência. cuja semana co
memorativa terá início na próxima 
2*.feira, dia

- 7 DE SETEM BRO- UMA BAN
D E IR A  EM  CADA PO R TA - 
(A.Chitlo)



Opresidentcdo PSB.Valdevino Miguel, acaba de colociu fogo num assunioque 
muitos pensavam encerrado na política local; a viagem em que os quatro vereadores 
lençoensesforam flagrados pe la grande imprensa paulistana, freqüenlandoocomitédo então 
candidato Paulo Maluf, a bordo do carro oficial da Prefeitura. Naépoca, o prefeito prometeu 
apurar e ocorreram algun.s discuraosque garantiam uma solução transparente para tudo. mas 
como não viu nada acontecer, o munícipe agora quer saber através de petição.

Naquele 14 de setembro quando tudo parecia que Paulo Maluf seria eleito 
governador, os nossos vereadores acabaram indo ao comitê com o carro cedido pelo 
prefeito Marise e lá estavam os jornalistas abelhudos para surpreendê-los. A atitude de ir a 
um almoço, jantar ou comícioésimplesepode serpraticada por qualquer um, masousodo 
veículo oficia] é que chama a atenção.

Se fosse cassar o mandato de todo político que compareceu a uma festa político- 
eleitoral utilizando-se de veículoou recurso oficial, com certeza, sobrariam poucos. Durante 
muito tempo isso foi uma prática corriqueira mas, de tempos para cá. aonda de austeridade 
que invade os bens públicos está fustigando tudo. mas tudo mesmo.

Lá em Bauru, porexemplo, o vereador José Humberto Santana teveoseu mandato 
cassado porque aproveitou uma viagem oficial a Brasília para levar a família ao casamento 
de um parenteque se realizou na capital federal. Ele chegou até adevolverodinheiro gasto 
na viagem, mas mesmoassimpterdeu omandato.

Queiram ou não os agentes públicos, o que não falta em nosso país são leis. Leisque 
impedem um monte de coisas que a prática chegou a sugerir serem regulares. E o uso de 
veículos, verbas e bens públicos, é algo que hoje está na implacável mira dacomunidade e 
também dos órgãos de defesa do erário, com oo Ministério Público, porexemplo.

O presidente da Câmara, Dé Mazzini. na entrevista radiofônica que deu logo depois 
de receber as petições do presidente do PSB garante que agirá com transparência e dará 
ao munícipe as informações previstas em lei. Mas corre o risco de ser mal interpretado 
quando diz queomunícipe nàoé fiscal do Execulivocdo Legislativo, já que essa funçãoé 
doTribunaldeContas. Cte fato, ocidadào nãoé fiscal; eleéodonodacoisapúblicaepatrão 
dos políticos...

Mas oque corre pelos cantinhos da política local éque, mais preocupante do que 
a ida dos quatro vereadores ao encontro de Maluf em campanha, são algumas viagens 
realizadas por vereadores a outros estados. Diz-se que quando for desentranhar os 
documentos e ver quem foi para onde e fazer oquê, a coisa pode esquentar. É esperar para 
ver.

íVünca as mulherés fbram tão cortejadas còitio agofà (nõ ^ m  sentido!) pah il 
disputar cargos eletivos, para fazer parte de chapas majoritárias. Depois de ter se noticiado 
que o prefeito Marise estaria a caça de uma mulher para ser sua vice. outras lideranças já se 
mostram interessadas em escolherum nome femi nino parafazer frente ao atual prefeito, que 
é candidato certo àreeleiçâo. Líderes comunitários estão se movimentando nesse sentido.

Sabe-se que até o ex-prefeito Pradinho, também vem mantendo no bolso do colete 
umnomedaalafemininaque, segundodizem, nunca participou de processocleitoral. Nosso 
informante nãoquís dizero nome da escolhida, mas garantemque é uma p>essoa influente e, 
para ajudar, não tem telhado de vidro.

Ecomooassuntoé sucessão. oprefeitoJosé Antônio Marise<PSDB)queécandidato 
certo à reeleição já conta pelo menos com quatro partidos para apóia-lo nas eleições do ano 
que vem. São eles: PFL, PPS, PMDB c PDT. Em compensação, há quem diga que. ele lerá 
que enfrentar seis agremiações (PSB. PSL, PV. PT. PHS e PP) que cujas lideranças já  se 
posicionaram contrárias à sua reeleição. Entre os membros desses partidos, segundo se 
comenta, deve sair o candidato que enfrentará o atual prefeito.

Fugindo um pouco do tenta sucessão, o prefeito Marise recebeu excelente notícia na 
quinta-feira: Seu fiel amigo, o deputado federal Milton Monti (PL) lhe telefonou para 
comunicar que apresentou uma emenda de bancada no valor de RS 200 mil. A informação 
que, aliás, foi muito bem recebida, causou um certo corre-corre no departamento de 
engenharia da prefeitura que teve de providenciarás pressas dois projetos para construção 
de duas unidades do Programa da Saúde da Família (PSF).

Marise explicou que a bancada paulista na Câmara dos Deputados tem um on^amento 
de R$ 25 milhõesequeodeputado Miltinho apresentou aemenda para que os bairros Açaí 
e Caju tenham o PSF, já  há muito reclamado pelos moradores daquela região. Marise 
lembrou ainda que essa soma deve ser liberada ainda este ano, e. para tanto, de posse dos 
projetos, embarcou ontem para a capital federal.

O presidente da Câmara de Areiópolis, Dinister Bronel, que vem realizando um 
grande trabalho frente ao legislativo daquela cidade, e preside também o Conselho de 
Segurança do Município (CONSEG) participou na última sexta-feira naCâmara Municipal 
de São Paulo da Frente Nacional dos Vereadores pela Reforma Urbana, onde foi indicado 
para serorepresentante regional da Frente.

E o trabalho de Dinister vem sendo reconhecido. T anto é que já  foi convidado para 
engrossaras fileiras do PSDB e PFL. Lideranças dessas duas agremiações entendem que o 
seu ingresso tem muito peso político e pode ser o fiel da balança nas eleições de 2004. É o 
reconhecimento aquem trabalha.

Zé Rubensjá se decidiu pelo PV. A informaçãoé de fontes ligadas ao partido, depois 
da visita do deputado Ricardo Castilho à cidade. A assinatura da ficha de filiação deverá 
ocorrernumaconcentraçãoondeaquiviiãoo{Mesidentenacionaleoutras lideranças verdes.

Pedida a  tq>ui:ação de 
vií^ens de vere^o res

O presidente do dire
tório local do Partido Socia- 
listaBra.sileiro{PSB).Valde- 
vino Miguel Barbosa, proto
colou nos últimos dia.s ofícios 
em que pede informações ao 
presidente daCâmara Muni
cipal, vereador Dé Mazzini e 
ao prefeito José Antônio Ma
rise. sobre a viagem que os 
vereadores Claudemir Rocha 
Mio. Jacob Joner Neto, João 
Batista Farão e Nardeli da 
Silva realizarama São Paulo 
nodia 11 de setembrodoano 
passado, quando tomaram- 
se personagens de notícias 
dos jornais “O Estado de S. 
Paulo” . "Diáriode São Pau
lo” e "Tribuna Lençoense”. 
por terem utilizado o automó
vel Santana da Prefeitura para 
comparecer a um churrasco 
promovido na capital em ho
menagem ao então candidato 
ao governo do Estado. Paulo 
Salim Maluf

Nacorrespondência ao 
presidente da Câmara. Valde- 
vino lembra que naépoca dos 
fatosoprópriopefeito Marise 
disse a um dos jornais que 
apuraria os fatos em processo 
administrativo. Lembra tam- 
bémque “comenta-se pela ci
dade que o fato está encoberto 
e nada foi feito para a tomada 
de uma posição junto ao povo. 
o único pagador da conta pú
blica”. Eque, "fato semelhante 
a esse já foi alvode profunda 
investigação e consequente 
cassação de vários vereado
res na vizinha cidade de Bauru, 
mas infelizmenie em novsa ci
dade, tudo aparenta estar como 
antes, sem que nada tenha 
actmtecido”.

Valdevino considera

aue fatoscorao os, denuncia- 
6s pelos jornaiscorestituéríi 
uma "afronta aos princípios 

da moralidade e legalidade dos 
atos públicos" e são "passí
veis de ser apurados cm Co
missão Especial de Inquéri
to”. E. diante disso, requereu 
que se priKeda a apuração. 

A B R IN D O O LEQ U E 
Além da constituição da 

comissãode inquérito.omuru- 
cipe ainda requer certidões que 
contenham informações sobre

as despesas realiz.adas por to
dos os vereadores a partir do 
dia 2 de janeiro de 2(X)1. Nes
sas certidões devem constar o 
nome dos vereadores envolvi
dos, o valor da despesa, o 
local visitado, o valor das de.s- 
pesa.s. o tempo de duração da 
viagem, o nome da.s pessoa.s 
que fizeram par^‘de cada des- 
locamentoeomotivoalegado. 
O requerente justifica seu pe
dido afirmando que "vez por 
outra, lemos nos jornais de 
nossa cidade vereadores que 
viajam para fora do nosso es
tado para fazer cursos com 
váriosdias”. Econclui: ‘ludo 
isso. não sóo requerente des
ta, mas todo o povo precisa 
.saber se tais atos estão reves
tidos de moralidade ou inxjra- 
lidade, bem como se estão 
cmba.sados no priiKípioda efi
ciência dos atos administrati
vos, se são oportunos, neces
sários, como ensina o grande 
mestre Uadi Lammego Bulos” 
ao comentar o artigo 37 da 
Constituição Federal.

OconstiiucionalLsta. ao 
comentaroartigo 37, dizque 
"es.se princípio traduz a idéia 
de presteza, rendimento fun
cional. responsabilidade no 
cumprimento de deveres im- 
posiosalodoequalquer agen
te público. Seu objetivoécla- 
ro: a obtenção de resultados 
positivos noexercíciodos ser
viços públicos, satisfazendo 
as necessidades básicas dos 
administrados, evitandocom 
tais atos a malversação dos 
recursos públicos”.

PREFEITO 
Ao prefeito, o reque

rente pergunta quais foram as 
providências tomadas até a

firesentedata em relação ao* 
atos dmunciados e requer 

cópia do processo adminis
trativo, casoele já lenha sido 
montado no âmbito da admi
nistração municipal paraapu- 
raro uso indevidodo veículo 
público.

MAZZINI
O presidente Dé Maz

zini lembrou que os fatos de
nunciados ocorreram antes 
dele assum ira presidénciae 
informou que, logo após rc-

Valdevino quer as 
viagens apuradas

cebera solicitação de Valde
vino Miguel, encaminhouo 
a.ssunto para a consultoria ju- 
ndicadar o seu parecer. Lem
brou que. segundo o  regi
mento interno, a abertura de 
Comissão Especial de Inqu
érito depende da assinatura 
de seis vereadores (um ter
ço) e, portanto, essa não é a 
providência. Disse também 
que os vereadores, naquele 
dia, foram ao Tribunal de 
Contas do Estadoem missão 
oficial e também passaram 
pela A.ssembléia Legislativa 
ofKle. provavelmente, tenham 
sido convidados por algum 
deputado a comparecerem 
ao almoço servido por Paulo 
M aluf no seu esquema de 
campanha. Adiantou, inclu
sive. que nàoexisie naconta- 
bilidade daCâmara nota que 
indique o pagamento do al
moço dos v iajantes naquele 
dia.

TODAS AS VIAGENS
Sobre o pedido de to

das as viageas. Mazzini afirma 
que"ocidadão.opresidenie 
depam do. n ã o é f iíc a b ^ o r  
daCM Bra e nemMtolÉriB^ 
ra e. se tem alguma denúncia 
cabível, concreta, ele pode 
fazer um requerimentoeen- 
trar na Câmara para seis ve
readores, um tórço da Câma
ra pedirem ao presidente a 
instauração de uma CEI”.

Finalizando. Dé Mazzi
ni garantiu que Valde vino terá 
as respostas necessárias para 
se orientar sobre oque acon
tece na Câmara.

Srs. Aposentados
O Sindicato dos (indutores de Veículos de Lençóis Paulista, tendo em 

vista a possibilidade real de revisão das aposentadorias concedidas pelo INSS, 
está disponibilizando estrutura para que seus associados e demais aposenta
dos (ou interessados de outras categorias), que desejarem ímpetrartat medida. 
C O M PA R EÇ A M  EM  SU A  S E D E  A RUA: M AN O EL AM ÂNCIO, 332 -  VILA 
MAMEOINA. A S  Q U ARTAS-FE IRAS, NO H O RÁR IO  D A S  8:00 À S  12:00, 
M U N IDO S DE RG, CPF, E C A R TA  DE C O N C E SSÃ O  DO BENEFÍCIO, 
documentos necessários para se impetrar a medida judicial cabível.

Terão direito todos os aposentados nos períodos de;

JUNHO DE 1977 a OUTUBRO  1988
N O VEM BRO  DE 1988 a JUNHO DE 1991
JULHO  DE 1991 a FEV ER E IR O  DE 1994
M ARÇ O  DE 1994 a FEV ER E IR O  DE 1997

Essa s ações serão distribuídas na cidade de São Paulo, junto ao Juizado 
Especial Previdenciário, que foi criado para solucionar casos deste tipo, sendo 
certo que, em sua criação, foi prevista a inexistência de custas, e isto para não 
onerar ainda mais os ganhos dos aposentados.

Com a criação do Juizado Especial Previdenciário, prevè-se que em um 
ano ações já estejam julgadas e o aposentado esteja com sua aposentadoria 
atualizada, bem como, tenha recebido os atrasados (retroativos a 5 anos desde 
a data da propositura da ação).

O s benefícios dependendo da data da concessão das aposentadorias 
poderão sofrer um acréscimo de 11%  a 80%, tendo em vista que quando do 
cálculo da renda inicial do beneficio, o IN SS  aplicou índices inferiores aos 
devidos, resultando dessa forma um prejuízo ao aposentado.

servir
SUPERMERCADOS

Sa n t a  catar in a
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Lençóis fez Conferência Munidpal da Cidade
Representantes dos 

Poderes Executivoe Legisla
tivo e da sociedade civil do 
município reummm-se no sá
bado passado.dusShàs I2h. 
na EMEF” Proi’ Maria Zélia 
Camargo Prandini". no con
junto habitacional Maestro 
Júlio Ferrari, para dar inícioà 
1‘Conferència Municipal da 
Cidade. Os temas discutidos 
estão relacionados ã infra-es
trutura urbanae foramdividi- 
dos em quatro eixos temáti
cos: Habitação, Saneamento 
Básicoe Ambiental,Trânsito 
e Mobilidade Urbana e Pla
nejamento Urbano Municipal. 
A convocação do evento foi 
feita através de decreto do 
prefeito José Antônio Marise, 
considerando os termos do 
Decreto Federal do Ministé
rio das C idades, de maio des
te ano. c do Decreto Estadu
al, do último mêsdejunho.

“Apesar de ser opcio

nal paraomunicípioaimciaii- 
va de estar realizando essa 
conferência, ela vai estar atre
lada àsConferência.s Estadu
al e Nacional. Muitas de nos- 
sa.s idéias aqui poderão ga
nhar o Estado e até o Brasil. 
Este fórum é muito profícuo, 
porque as nossas discussões 
terão continuidade, cujas de
cisões irão nortearo futuro de 
nossa cidade", disse o vice- 
prefeito Norbcrto Pomper- 
mayer, que representou o pre
feito Marise nessa primeira 
fa.se da conferência.

Oprefeitonomeouuma 
Comissão Preparatória para 
esta UConferênciadaCida- 
de. sob a coordenação do 
diretor de Planejamento da 
Prefeitura Municipal. Luís 
Anionio Paccola Coneglian. 
“A conferência tem o propó- 
sitode começara se levantar 
u partir das bases, a partir da 
opinião da população e das

^  •

entidades que essas pessoas 
representam, os problemas 
que são vivenciados na cida
de, relativos à infra-estrutura 
urbana. Sem dúvida nenhu
ma. vivendo dentro da cida
de, essas pessoas têm condi
ções de fazer um diagnóstico 
da situação atual", afirmou 
Coneglian.

Osquatroeixos temáti
cos foram discutidoscm qua
tro reuniões simultâneas, sen
do designado um coordena
dor para cada grupo, que tem 
também um relator para des
crever a conclusão de cada 
tema abordado. O estudo 
partiu de três premissas: situ
ação atual, situação desejada 
e ações a serem tomadas. Os 
relatórios foram entregues ao 
Coordenador da Comissão 
Preparatória na terça-feira, dia 
26. Anieontemdeu-se das dis
cussões e o levantamento das 
conclusõese sugestões apre

sentadas.
Agora, aComissãü Pre

paratória. composta por 12 
integrantes, terá cinco dias 
paru aprontar seu relatório e 
encaminharàcomissão orga
nizadora daConferência Es
tadual. marcada para o mês 
de setembro, no Memorial da 
América Latina, em São Pau
lo. Seis delegados, eleitos 
duranteaConferênciade Len
çóis Paulista, estarão repre
sentando a cidade. No mês 
de outubro, em Brasília, está 
prevista a realizaçàoda Con
ferência Nacional da.s C ida
des. coordenada pelo M inis- 
tériodasCidades.

Purticipuntes
Alémdovice-prefeito 

e diretor municipal da Saúde, 
Norberto Pompermayer, do 
diretor de Planejamento, Luís 
AntonioConeglian, estiveram 
presentes também o diretor 
Administrativo, Leandro Orsi 
Brandi;do Desenvolvimento.—  - r  oranui.uouesenv

Escntono Lençóis e Caixa Pontes

Geração de Emprego e Ren
da, AltairToniolo, oRocinha; 
de Obras e Urbanismo, An- 
tonio da Silveira Corrêa; de 
Finanças. Júlio AntonioGon- 
çalves; do Meio Ambiente. 
Benedito Luiz Martins; da 
Educação. Neusa Carone e o 
presidente do SAAE. Evan- 
dro Alberto Dal bem.

O Poder Legislativo 
eslava representado pelo pre
sidente da^Câmara Munici
pal. Celso Ângelo Mazzini. o 
Dé e pelos vereadores Anto- 
nio EHasOliv eira, Paulo Lydio 
eClaudemirRochaMio.

Vários em presários 
também participaram da 1‘ 
Conferência Municipal daCi- 
dade, presidentes de Associ
ação de Bairros, Organiza
ções Não-Govemamentais 
(ONGs). profi.ssionais liberais 
e pessoas interessadas em 
colaborarcomoMunicípio.

Comissão Preparatóriu
A Comissão Prepara

tória foi formada por; Ptxler 
Executivo-Luís Antonio Pac- 
colaConeglian. LcimdroOrsi 
Brandi e AltairToniolo. Po
der Legislativo; Celso Ângelo 
Mazzinie PaaloLydio. Enti
dades da sociedadecivit; Irani 
Gorgônio ( As.sociaçào de 
Moradores doConjunio Ha
bitacional Lençóis Paulista!. 
II e Jardim Itapuã), Paulode 
Tarso (Pres. AssociaçãoCo- 
mercial e Industrial de Len
çóis Paulista), Carlos Rober
to Paulino (Ordem dos Ad
vogados do Brasil -  Seccio
nal Lençóis Paulista). Valter 
Amabilini (Pres. ONG Ação 
da Cidadania contra a Fome, 
Miséria e pela Vida). Silvio 
Domingucs deOliveiraíSin- 
dicatodos Trabalhadores na 
lndú.striadoPupelCelulosee 
Pasta de Madeira para Papel 
Papelãoe Cortiça de Lençóis 
Paulista e Bauru), Ricardo 
Viegas(empresário)eHélvio 
Moretto(Crea).

II etálicas começam a ser
Federal firmam parceria instaladas no jardim Príndpe

Á parceria que agradou aos clientes fo i marcada 
O Escritório Contábil sos. Além disso. aCaixa Eco-

Lençóis ofereceu um jantar, 
na última sexta, a todos os 
seusclientes, paraapresentar 
sua parceria com a C^xa Eco
nômica Federal, que promete 
maior agilidade nos proces
sos de financiamento realiza
dos porsuaclientela.

Deacordocomodire- 
tor Aparecido Donizete da Sil- 
va-Cidinho, a parceria tem o 
objetivode oferecer mais um 
serviçoaosseusclientes.que 
terão maior facilidade na rea- 
lizaçâode financiamentos, já 
que estes serão intermedia
dos pelo escritório, que já 
conta com toda a documenta
ção necessária, sem que o 
interessado tenha a necessi
dade de passar por toda a

nômica Federa) disponibilizou 
um funcionárioparaalender. 
exclusivamente, aosclientes 
do ECL.

Osclientes mostraram- 
se satisfeitos com a parceria. 
O acordo também vai fortale
cer as micro e pequenas em
presas, através das linhas de 
crédito. Nocasodos financi
amentos de capital de giro e 
investimentos, a CEF dispo
nibiliza juros de 0.83% ao mês, 
maisaTaxaRefcrencial(TR), 
com prazo de doze meses e 
limitedecrédiiodeRS I5mil 
por empresa. Outra opção 
oferece juros de 2.66% ao 
mêse prazo de 24 meses para 
financiameniosdeatéRS lOU 
mil. e também descontos de

burocraciaexigida nessesca- cheques e duplicatas. Outro

por uma recepção
produto oferecido é o Pro
grama de Geraçãode Empre
go e Renda (Proger). O Pro- 
ger prevê o fmanciamentode 
até 1 (X) mil com prazo de 48 
mesesecarênciade I2meses 
para iniciaro pagamento. Os 
juros são de 5% ao ano. mais 
TJLP. Ou ainda os recursos 
do BNDS e Finame, que dis
ponibilizam financiamentos de 
atéRS 1 milhão com taxade 
juros de 5% mais TJLP ao 
ano. sessenta meses para par
celamento e quarenta e dois 
meses de carência.

Os que desejam maio
res informações podem aces
sar o site do Escritório, que 
apresenta simulações sobre os 
tipos de financiamentos. O 
endereço é www.eclencois. 
com .brou fone 3269-4400.

Prefeitura instala sarjetões
Mais quatro saijetões 

estão sendo implantados em 
ruas. Nesta etapa, serãoinsia- 
lados saijetões na rua Gabriel 
de Oliveira Rocha, esquina com 
as ruas Tomé de Souza e Bar- 
tolomeuBuenodaSilvaenas 
viasdeacessoà Avenida João 
Paulo n.quecomprcendema.s 
nia-s Antonio PaccolaeOswal- 
doCiccone.

Osaijetãoé um sistema 
utilizadoparacanalizoredre- 
nar a água empoçada nas es
quinas das ruas. De acordo

com a Diretoria Municipal de 
Obras, desde o início da atual 
Administração, a fábrica de 
tubos, respoasável pela produ
ção das peças. j á produzi u mai s 
de 2.8 mil saijetões.

A operação de instala
ção é feita em quatro etapas: 
nivelamentoecompactaçãodo 
solo. assentamento das pedras, 
concretagem nas cabeceiras e 
acabamento com asfalto a frio 
usinado produzido pela usina 
do município.

Tapa Buracos

.Alem da in.sialaçào de 
saijetões. a prefeitura reini
ciou aoperação tapa buracos. 
Segundoocronograma noJar- 
dim Açaí. a equipe deverá con- 
cluiro trabalho na próxima se- 
manae. em seguida, daráimcio 
à operação na Cecap. O vaba- 
1 ho está a cargo de duas equi
pes com 20 funcionários que. 
somente no mês de agosto, 
utilizaram maisde 244 tonela
das de massa osfáltica no Jar
dim Itamaraty.CaJu I e 11. Prín
cipe, Cachoeirinha e Açaí.

A Ç Ú C A R
R E F IN A D O

ESPECIAL
Q U A L ID A D E  Q U E  A L IM EN TA  A  V IDA

As tãoesperadas vigas 
metálicas que sen  iiãode sus
tentação pura as novas pon
tes que durão aces.so aos bair
ros que margeiam o lado di
reito do Córrego da Prata, 
começaram a ser instaladas 
na manhã dequinta-feira pela 
equipe de engenharia da pre
feitura. Serão instaiadasqua- 
tro pontes, sendo duas no Jar
dim Principe. uma no bairro 
Farturinha e a outra sobre o 
rio Floresta, região do Rio 
Claro. Deacordocomodire- 
lor de obras da prefeitura, 
AntonioSilveiraaexpectati- 
va é que até o diu 8 de setem
bro cheguem os tabule i ros de 
concreto, que servem de piso 
pura a pavimentação. Após 
esse estágio, a prefeitura exe
cutará os serviços de drena

gem. terraplanagem, ilumina
ção. pavimentaçãoe urbani
zação.

Para o prefeito José 
Antônio Marise, essas obras 
vêm aoencontrodos anseios 
da população daqueles bair
ros. próximosao Jardim Prin
cipe que. antes contava ape
nas com uma ponte de ma
deira em péssimas condições 
para acessar o centro da ci
dade. Já para o vereador 
Manoel dos Santos Silva, que 
desde o início de 2001 vem 
reivindicando ao prefeito, a 
vários secretários de Estado, 
ministros, deputados estadu
ais c federais, a ponte sobre 
o  córrego da Fhata. essa obra 
vai beneficiar grandemente 
não só os moradores dos 
bairros periféricos ao Jardim

Príncipe, mas todos aqueles 
que necessitarem transpor o 
córrego. Manezínhoexplica 
que tudo começou no início 
de 2ü02, quando uma co- 
mivsãode trabalho foi porele 
formada, com a final idade de 
levar ao prefeito a necessi
dade de se construir uma 
ponte que propiciasse me
lhores condições de acesso 
ao Jardim Príncipec bairros 
adjacentes.

Conformeexplicaove- 
reador, foi a partir dessa reu
nião com o prefeito, diretor 
de obras Anionio Silveira e a 
comissão de moradores que 
surgiu a idéia de se pedir à 
Secretaria da Agriculiura, a 
cessão das pontes metálicas 
que ora estão sendo instala
das.

Mr. Zaap agora voa mais alto
A bonda Mr Zaap. que 

há tempos vem se destacando 
nocenárío musica] regional, 
prepara-se para alçar vôos 
maiores. Mr Zaap. que agora 
conta com nova formação, 
com Wladi na guiiaira, Mar- 
quinhos Maganha no baixo. 
Edu Biola nos teclados. An
dré nos vocais, Zé Santos na 
batería. Marcelo Maganha, 
Murilo Maganhae Neto nos 
metais, participou de um fes
tival de música em Araraqua- 
ra. classificando-se entre as 
12 melhores bandas. O grupo 
concorreucom seu maior su
cesso. Jimmy Jamaica, músi
ca que já  é executada nas 
rádios da região. Agora as 12 
finali.sias vão gravar um CD 
independente.

Segundo Wladi. um 
dos integrantesque permane
ceram na nova formação, tro
car os m ásicos trouxe um no vo 
horizonte para a banda, que 
apesarde ter sido reformula

da. manteve seu estilo, agra
dando ao público, com um 
repertóriobemdescontraído, 
voltado à música brasileira, 
com covers de peso como 
Cidade Negra, Ed Motta, Jota 
Quesi. Tribo de Jah e Berim- 
brow.

Estúdio
A banda está prepa

rando seu novo disco, que 
será lançado no próximo ano. 
O trabalho terá composições 
próprias e seguirá o mesmo 
estilo do CD anterior, des
contraído e irreverente. Os 
músicos revelaram que têm 
uma carta na manga. Será um 
zaap ou um às?

Shows
O Mr Zaap estará se 

apresenlandoem Lençóis no

próximo dia de setembro, 
na Festa da Padroeira, na 
concha acústica, e prometem 
um excelente espetáculo com 
direito a super produção e 
tudo mais. Depois os músicos 
botam o pé na e.strada. já que 
a banda tem shows agenda
dos em várias cidades da re
gião, como Assis, Jundiaí e 
Bebedouro.

Em breve os lençoen- 
ses também poderão ser vis
tos na TV. poisgravaram uma 
participação no jornal Hoje, 
da Rede Globo. A participa
ção deve ser levada ao ar 
ainda este mês. mais ainda 
não tem data definida. O qua- 
droé exibido toda terça feira, 
às 1 3 h l5 m in . Contato 
wwwjnrzaapxonLbr

EXTRAVIO
INDC STRL4 ECX)MÉR- 

CIODE RESÍDUOS LENÇÓIS 
PAULISTA LTDA, com sede 
nesta cidade à Rua Asía . 
D ifítrito  In d u s tr ia l. C N PJ. 
45.963.03(V0002-12c inscrição 
estadual 416.022.01 l.t  18. toma 
público 0 extravio de um taloná- 
rio de notas fiscais modelo 1. de 
número 001 a050pan:ialm entc 
utilizado. Nâo SC responsabiliza 
pelo uso indevido.

Acro i UMA ÁVMjm. i • mCAJU

ED ITAL  D E  D E F E S A

« s M e  «MuadA por Gfupo de TrvbAiho • MISSAO DE AüOíTORlA 
GERAl>SP/7002 ^  cx)n»M do «idloo de irregulMAde n» docum eniM o M  
e<nbe*ou a  Aposentadone por lnv»M«z do Mpurado tbm xo  moAoooedo

Coosêderende a  deveàrçào peloe C o n w s  do O to o  de de lesi encam ifihtó
pelo INSS ao endereço cortuanta do Cadtetro NecunH de BeneAcioe por nio 
localuaçAo do segurado,

Considerando o diepoeio no Artgo 179 do RaçUemento de Prevtdéntia 
Soâol. aprovado pelo Decreto 3 046 de 06 05 99 eA/bQO 11 da Lei n* 10 666 
de 06 05 03. bem como em respedo ao pnncipao do contM tôno concedemos e 
VS* 0 pn zo  de 10 (062) diat eorrldoe e  contar da pufeMcaçAo deste, pera 
aprasentaçAo da eiamentoi em torme de defesa asenta

6actaree*mos que. no prazo es&putado. V S* poderS ter eceseo eo processo 
ecm todas a s  suas peças, no horéno de 09.00 á s  17 00 noras. Audnons 
Aegional li/SP situada no ^adu to  S a n a  Mlgérva r f  906, saU 706. can90 em Sio 
PaulorSP. C6P 01 055*907. aartoo e M  o endereço pem apreeemaçAo de defoM

NOME ESpma
ADAIR BilLiO  OA SILVA 92/112.417.319-6

N ã o  p erca  + 
tem p o !!!

‘ F in a n c ia m e n to

^ ^ ^ ^ f ^ n ^ in a n i ia m e n to  d e  carros, motos 
e  cam inhões, para pessoas com  restrições'
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Começa amanhã no "Bregão" o Ciclista lençoense se destaca
Campeonato Amador de Futebol

Com a participação dc 
dez equipes começa amanhã 
o Campeonato Amador de 
Futebol 20ü3 ‘Troféu Reinal- 
doTeixeira Munhoz”.evento 
que será realizado pela Liga 
Lençoense dc Futebol Ama
dor.

O grupo 1 é formado 
pelas equipesdo Grêmio Vila 
Cruzeiro. Santa Luzia, Pales
tra, Grêmio Frigol e Uniào. O 
grupo 2 é constituído por Ex- 
pressinho, Ajax, Grêmio 
Lwart, Cruzeirinho e Graxa-

no cenário nacional

na
A primeira rodada mar

ca para amanhã os seguintes 
Jogos; Palestra x Santa Luzia 
às lOh em Alfredo Guedes;

Equipe Falesíra campeã da Copa Difusora, agora
lula pelo título no Amador

Cruzeiro x Frigol às 15h no ExpressinhoxGraxariaàs 15h 
Bregão; Cruzeiro x Grêmio em AlfredoGuedes. Uniàoe 
Lwan às lOh no Bregão e Ajax folgam na rodada.

Patr<x'inada pela Aca
demia Morumbi Sport Center 
de Lençói s Paul isia. a c icl i sta 
lençoense Maira Hendi dc 
Moraes Barbosa vem conse- 
guindoexcelentes resultados 
em todas ascompetições que 
participa. Representando a 
cidade de São Bernardo do 
Campo/SP, noúltimodia 10 
de agosto, na cidade de Jaú. 
cla-ssiftcou-seem segundo lu
gar na prova Média Paulistae 
no dia 17 venceu a competi
ção. tomando-se líder da 
modalidade.

Outro resultadoextre-

Campeonato Municipal de Futsal
Prossegue na próxima 

segunda-feira com os jogos 
Santo Expedito x São Caeta
no às 20h3ü e Ubirama x 
Uniào Primavera às 2 1 h30 o 
Campeonato Municipal de 
FuLsal ‘Troféu Eronides An- 
dretio". o Cafu. A competi
ção está sendo realizada pela

Liga Lençoense de Futsal.que 
temeomo presidente Luiz Al
berto Diegoli e conta com o 
apoio da Diretoria de E.spor- 
tes e Recreação e Prefeitura 
Municipal. Ontem jogaram. 
Duralex x LEC e CEM x Fri
gol. Naúltimaquarta-feirao 
BREC venceu a agremiação

D lA t3/SE T E M ItR O /2003-SÁ B A D O -FE ST A D O SIN A L  
ANIMAÇÃO: BANDAGENERALLEE
DIA l4/SETEMBR(V2003-DOMlNGLrEIRATECHNO 
A parürdas 22:00 Hora:»
Sdeios grátis
CAMPEONATO DE R T E B O L  DE CAMPO SRNIOR-
A C IN U  DE 2« ANOS
Resultados da últimas rodada -  G rupoC :>
Goiás 2x1 Inicr 
Vasco 2x3 Cnirciro 
PRÓXIMASRODADAS
Dia 31 /Agosio/2003 -  Domingo -  às 8:50 horas -  G rupo  
Vitória X A üéiico 
Flamcogo x Fluminense
Dia 0 3 f l N H 4 m i h r i V 2 ü Q ^ ^ - -  à* S;) ̂  a s --íâT U esíí^
Vasco xinter 
Goiás X Cm zeiro
CAMPEONATODEFLTEBOLSOCIET\
NASCIDOS 1987 A 1989 
Resultados das últimas rodadas:*
Palmeiras 2x1 Sào Caetano 
Santos 3x3 Sáo Paulo 
Palmeiras 3x15 Sào Paulo 
Cohm hians5x7 Santos 
PRÓXIMA RODADA
Dia 30/AGOSTO/2003 -  SÁBADO- ÀS 9:00 Horas 
Corimhiuns x Palmeiras 
S io  C aeuno x São Paulo
rCA%fPEONATODEFlTEBOLMASTER-AaNUDE42AN08 
D ia3l/A gos(o/2003.ülum odíaparaasinscríçócs,na sauna, ponaría 
e lanchonete. Jogos todas as 2as. e 4as. feiras às 19:00 horas. Para este 
campeonato os jogadores que participam do campeonato "*Sênior" 
estão liberados para se inscreverem, desde que estejam dentro do 
limite da idade permitida. 
rCAMPEÜNATODETRlXTV2003
Inscrições até o  dia 07/Setembro. na sauna, portaria e lanchonete. 
Jogos todas as 2as. e 5as. feiras às 20:30 horas. Por determinação da 
diretoria, só poderão participam truqueiros acima de 15 anos. 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Fica o sócio detentor do título n*̂  1825 notificado a quitar suas 
mensalidades de atraso, no prazo de 30 Urímai dias contados desta 
publicação sob pena de perda de seu título nos termos das normas 
estatutárias. O  presente edital se faz necessário porque não tem sido 
possível proceder a sua notificação via postal e nem contatos por 
telefone.
TÊNIS DE C A M PO - r D l  Ç l  LA C t  PDE TÊNIS 
Dias 30 e 31/Agosto às 9:00 horas jogos da chave principal da IV 
classe masculino, etapa profissional até 34 anos. prêmio RS S.000,00, 
também os jogos da 1*. classe acima de 35 anos.
P A R O IÍA Q L  ÁTICO
Está marcada para o dia 12/Setembro a reabertura de nosso parque 
aquático, para a temporada 2003/2004.

u n i m e d

/2 anos

Doidào por9 a 3 c a Canaliba 
derrotou aConstrutora Bros- 
CO pelo piucar de 6 a 2.

Napróximaquana-fei- 
ra a rodada apresenta os se
guintes jogos: U. da Vila x 
América às 20H30 e UME x 
JUC às 21 h30. Na sexta-fei
ra jogam. Rondon x Expressi- 
nho às 2()h30 e U. Central x 
Atl. Roma às 21 h30. Todos 
os jogos estão sendo realiza
dos no ginásio de esportes 
"Antonio Lorcnzctii Filho”, o 
Tonicào. com entrada gratui
ta.

mamenie expressivo conse
guido pela atleta lençoense 
aconteceu emCubatàii/SPno 
último dia 23. Nessa compe
tição denominada de Resis
tência. Maira derrotou com 
larga margem ciclistas de re
nome estadual. Apenas para 
mostrar acapacidade daatle- 
ta. seu treinador João Da- 
masceno, disse que na prova 
realizada dia 24 na cidade de 
Rio Claro, ela percorreu os 
30 qui lômetTüs -  boa pane de 
terra -  em apenas l h 15. su
perando inclusive atletas mas
culinos, venccndoapruvacom 
larga vantagem.

Segundo Damasceno. 
Maira vem treinandocom afin
co para se preparar amda mais 
para os Jogos Abenos que

Maira está treinando forte para os Jogos Abertos, 
que acontece na cidade de Santos

acontecem em Santos/SP. no 
próximo mês. Oiimisu. acre
dita que ela trará medalhas 
dessa competição.

Destaca aindao treina

dor. que Maira é uma atleta 
exemplar e que todos os jo 
vens deveríam se e;^)elharnela 
para obter sucesso em qual
quer modalidade esportiva.

Marimbondo promove Campeonato Varzeano
0 I Duçula-CUP na Vila da P rata

Hoje, a panir das 9 
horas, no Clube Esponivo 
Marimbondo, tem início o  I 
DUÇULA CUP DE TÊNIS 
de 1* Classe e que terá suas 
iíims^^finhà. domingo. Tra
ta-se de um di>s melhores itM’- 
neíos desta categoria na re
gião, tanto pela premiação, 
RS 5 .0(X).00. como pela pre
sença dos melhores tenisla.s 
de 1“ Classe do Estado.

Ao lodo estarão na di s- 
puta. lòtenistas, lOentrando 
direto, quatro saindo do tor- 
neiodequalificaçào realizado

semana últimaedoisconvida- 
dos: o lençoense Anderson 
JulioFlonanoe.de Ribeirão 
Preto. Fábio Borges. Estarão 
presentes.onúmeroum. Alan 
Palombu, inois Osvaldu Bife 
Neto, AndréCuryde Bauru. 
Orlando Rosa. Edvan Cha
ves, entre outros.

Coordenando este gran- 
de torneio, o professor Pelé. c 
os tenistas Coquinhoe Legrá.

Se você quer assistir a 
um tênis de alta qualidade, 
compareça hoje e amanhã nas 
quadras doC.E.M .

Está sendo realizado no 
campo de futebol da Sidelpa 
pelo presidente da Associa
ção dc Moradores do bairro 
^  Vila da F*rata. odesportis- 
ta VelozooCampeonato Var
zeano “Luiz Carii>N T recenti”. 
A coniQCfição conta com a 
parti ci pação de no ve eq u i pes. 
As equipes Duralex e Vilada 
Prata já  estão classificadas 
para a próxima fase da com
petição.

Amanhã jogam. Real

Madri X Caju às I Oh; Monte 
Azul xPaulisünhaàs 13h30e 
Duralex x Bela Vista às 1 Sh30. 
Os jogos estão sendo realiza
dos no campo de futebol da 
antiga Sidelpa.

A cla-ssificação docam- 
peonato até o momento é a 
seguinte: l®)Duraiex-21;2") 
Vila da P rata- 16;3®)Caju- 
12; 4") Paulisünha- 12; 5T 
Bela VLsia-11;6‘1 Monte Azul 
- l l ; 7 “)RealM adri-IO ;8") 
Cecap -  1 e 9“) Núcleo -  0.

Hoje,30/08-MiguelÂngelo 
Coneglian. AparecidaFátima 
Baccili Bolonha. Edna Ap. 
Barros Rubio, Sebastiana 
Francisca Macedo, Adriana 
Miliko, Driely Paccola. 
A m anhã. 31/08 -  Antonio 
José Cavassuti. Carlos Ro
berto Prandini. Manuela Ca- 
poani Lorenzetii. Rosemeire 
L. Blanco. Rhiago Airoyo 
Petlenazzi. Joana Novaes, 
Natália Mazine Paccola. 
Segunda. 01/09 -  Assad 
NemeCahali Junioit São Pau
lo). Rose Helena Minetto 
Mourão, Bolmira Aparecida 
Toniões. Aparecida Momo 
Santos. Egídio Pereira da Sil
va, Eliane Mari de Oliveira. 
Naimy doCaimoCaon. Izil- 
da Maria Luccas. Silmara 
Aparecida Luiz. Israel Cor
deiro Varotlo, náv ia  Regina 
Campos.
Terça, 02/09 -  Conceição 
Aparecida Pelli-ssoli, José An
tonio Tadeu Ferrari. Victor 
Zillo Bosi. Lsabel M. Biral

(São Paulo). Ezequiel Daniel 
de Camargo. Domingos José 
Talarico. Benedito Apareci- 
doCordeiro (São Manuel). 
Q u a r ta . 03/09 -  Lilah Bri
to. Luiz Ferreira, Zulmira Ana 
Benededtii. Dilce de Olivei
ra do Amaral. Matheus A l
ves Artioii. Elbia Gláucia 
Stopa, Carlos Ribeiro dos 
Santos. Drailton Vanni Fi
lho, MarisaCrespilho. Luiza 
Giuditi.Regina Guisini Pri- 
m o(Borebi).G razieleCns- 
lina Vieira.
Q uinta,0 4 /09 -Antonio Ne- 
lli. Eduardo Aparecido Mar- 
quizeppe, Mário de Oliveira 
Lima Júnior. Maria Ramos 
Borante. Iracilde Amonía Pc- 
res da Cruz. Luciano Borin. 
Marcelo Grondi Giroldo, Ke- 
Icn Crisline Moreira, Cláudio 
Denis Barbo.sa (Borebi). Si- 
mone Angélico. Sebastião 
Jo.séVeIozo.
Sexta. 05/09 -  Eduardo José 
Ranzani, iree M. Santana. Al- 
cino Garcia.

Novena de Nossa %

Senhora: gestação
para uma nova vida!

Dc 6  a 15 de setem
bro, viveremos no Santuário 
Nossa Senhora da Piedade a 
novena da Padroeira. A im
portância dessa festa para os 
lençoensesé g ^ d e .  Ao nas
cer. Lençóis tinha como pa
droeira a Mãe da Piedade e 
com a mesma força trazemos 
esta devoção até hoje.

Maria não é deusa: é 
irmã de caminhada, é mãe 
que ensina a amar Jesuseque 
nos conduz a Ele. É neste
comexioque iremos vi ver ain
da mais forte essa devoção 
durante o mês de Setembróe 
maisespecificamente nos dias 
da Novena.

Estamos vivendo o 
Ano Vocacional c do Rosá
rio; então, essa será a base 
dos temas da novena deste
ano.

Com a instituição do 
Ano Vocacional, a Igreja no 
Brasil pretende motivar io
dos os batizados para que se 
reconheçam como pessoas 
que foram chamadas pelo Pai 
(Jo6.44.65). escolhidas pelo 
Filho (Jo 15.16) e enviadas

em missão pelo Espírito (Ai 
13.1-3).

O Ano do Rosário, de
cretado pelo Papa. quer re
forçar a importância dessa 
devoção na Igreja como fon
te piara suprir a grarnle neces
sidade de oração constante 
nos dias aluais.

A cada noite da nove
na, a meditação de um Misté
rio da Luz. relacionadoa uma 
vocação. A cada noite, bên
çãos e convidados especiais. 
Nove dias que. lembrando os 
nove meses de gestação ne
cessários para a vida. p>ode- 
rão nos fazer ressurgir tam
bém para vida nova na graça.

Que Ioda a''as.semUâa 
dos vocacionadose >ocack>- 
nadas”, ou seja. todo o  piovo 
de Deusque constitui Igreja, 
se sinta chamadoa participiar 
desta novena. C^e como Isa- 
bdjKissamosexclamar “Ben
dita és tu entre as mulheres e 
bendito é o  fruto do teu ven
tre”. demonstrando toda a 
devoção e carinho que dedi
camos à Mana. em vista de 
seuFilhoJesus. :

C o r a ] 7  í í i i o s 12 ANOS
S  U t ^ c : > S

M o t í u  M  B o S o 3  i i i^ io s
PENSANDO

2  u x - i o s EM VOCÊ.
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Pú}>ínu 6 O ECO

1

v e íc u l o s !  im ó v e is
tR G K M E :  VBNDE-SE 

Funco. diH) 74. pifUum nova, bran- 
CO, V aior R$ 1.500.00. Fubcu, ano 
73. a/ui. V dior RS l .ÍXX).00. Tnuor 
fone 2t)^44}2/26M IM )l________

VENDE-SE Fusca, ano 72. 
anuncio, valor RS I XIO.OÜ. TraUr 
fonc32M -l632_______________

VENDE-SE NUwuaSLE, ano 
S5. llcoot. branco, bom esudo. 
valor RS 2.800.00. Tralar rua Rosa 
Romafii LcJa. 1 5 3 -Jd. Caju H.

VENDE-SEAROCA-SE pct 
moto. Gol GT 1.8. ano 84. praia, a 
álcool e ã água. em bom esiado. 
valor RS 3.300.00. Tralar lone 264- 
4444 ou 9 7 ^ 8 5 3 0  com T o ^

VENDE-SE Fuvca. ano 73/ 
73, branco, motor 1500 c 
ano 8Ü/8I. bege. motor 1300. am
bos cm òtimo csxado ck conscr- 
V a^áo. T raur rua Amaiunas. 8 5 1 
-  Jd. Alvorada ou fone 263-3348/ 
971M I59

FAÇA FESTA
JO0S41fiAM8
iOODOCB
s k a n i o i o

GMTIS 100 
txtfgM * vtiéê 
d» 4f>1v*fjêflo

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

B car
Gel 1.0 97 Vinho 

Voyaoe 1.0 04 Bfinco (Red*) 
Aoeüo 6ia OlCboaCempL 
GoircU 2.0 9S OrvtD (Toto) 
Eoc»t U  00 Prots Akeel 

RoUe d  U5 f« Aiui 4 RortM 
OaOeOI US M Axul 4 Ooftu
Cersa 1.0 HWfl 00 Preto 
Monia St/0 09 Qnxa Akooi 
Olpèameto 91 Preto Akooi 
Voem GLS ZO 95 VbVro 

Omego GLS 9) Chamg. Akooi 
S 10 Oo Uixo 97 o rr 90 Prato 

Kombi PyroAo 97 tranca 
Ho<^ t k  aoOlVorm^ha 

Honda t k  2003 Preto 
Tlton E S 2003 Vordo Doc Gratk 

CB 450 tS Preto 
CB SOO 99 Azul 

CB SOO 2002 Pveto 
N X Tomodo 2003 tranca 

M 2002 VenwoBto

Suz. Intnidor 000 90 Vinho
(14) 264 3131-9792 2696
FAAOi OA CRUZEIRO - LENÇÓIS

1CHAVmO LENÇÓIS
A t e n d i m e n t o  2 4 h s

Cel. 9702-1930
CARIMBOS Exaa

Fones: 3264-6443.
llM RduI Gonfota 4  Ofton, 18 • CetÃ

1

F iM n c ia m e n to  p a ra  
v e ic u lo  a  p a r t i r  d e  1 9 7 5 '
O m n i:  C o iu u i te  a s  ta x a s :
Rua XV da Novambro, 544 

Fo m : 263,11 04

CHAVEIRO XV
Chaves 
e serviços

A ffiocM
de oiiccites

Coqfesçõo < 
conm bos

A lotJieitlt 24ki

FONE: 2634395 e 97M-67H
RUA XV DE NOVEMBRO, M 9
^A# / AV V rf 4c * * AUV4/ >CS< \

VENDE-SE/TROCA-SE per 
carru. terreno na rua Dome An- 
dreuli . Trator fone 2634M00.

VENDE-SE coho Ubiramo 
com laje. 3 quartos, saio. cozinha, 
banheiro, á ^ a  de verviço. gara
gem  para  2 c a rro i. valo r RS 
31000.ÜÜ. aceito cont). Trotar fone 
3^4-8.A86.

VENDE-SEcasajd. Amen- 
ca ru  rua Angclo Zochano^. 160 
com 2 quonov. vendo uma ^uhc. 
2 banheiro*», vaia e copa jun tai e 
iiúko comercial na frente. Trator 
fone 263-1538.

VENDE-SEA^ROCA-SE 
ca^a Caju 11. murado, garagem, la- 
V anderio. pivo trio. 2 quartos, vala. 
cozinha. <úi ma locolizaçáo. Trator 
fone 9794-8710 com Alev.\andro.

VENDE-SE C050 ma Macha
do de AvsU. 5 5 1 com 4 còinodov. 
Tratar rua do Patrocínio, 643
-  Centro com Gabriel.

V ENDE - S E apartamento em 
GuarulhovtSP) com 2 quartos, saia 
com 2 convívios cozinha e ba
nheiro ou troco por casa/chácora 
em  Lençóis. Trator fone 3264- 
1884^114-8040 com Carlos.

VENDE-SEcasano Açaí 11 
a m a Notai Moretio. 124. v aior RS 
9.000,00. Aceito carro como parte 
de pagamento. Tratar fone 9712- 
4626.

V EN D E-SE sob rado  na 
Rondon. com  3 quartos, sola, 
copo. cozinho, garagem, área e 
uma SOI.ado. valor RS 35.000.00. 
Tralar fone 3264-6723/263-0114

VENDE-SE cosa nojd. Caju 
II. a r\u  Horacio Dios Batista. 167 
Trator fone 263-4385.

VFJ9DE-SE duos cosas no 
Caju il. uma com 2 quanos, saU. 
cozinha, banheiro com box. todo 
murada e ladrilhada, excelente, 
valor RS 7.S00.0Ü ou melhor ofer
ta c outra com um quarto, solo. 
cozinha e banheiro, valor RS 
3.500.00OURS I 500,00 de entra
da *■ parcelas. Tratar rua Joaquim 
Gomes M achado, 275 ou fone 
3264-6895/2644J294

COMPIM - v m €
mCA - flNAMCiA

USADOS B OKM
PABX

A v . 2 5  OC JA N C iP O , 3 2 2  
U C t^ ç ó is  P a u l i s t a

J lIZ O D A  161-ZONA F-LEITORAL 
C O M .\R t A DE l.EN<, ÓLS PA l  LISTA/ESTADO DE SÀO PAI U )

E D ITA L PA RA C O SH E C IM E ST O  D E IST E R E SSA D O S  
A Doutora ANA LÜCIA AIELLOGARClA. MMa. Juizado 

161* Zona Eleitoral -  Lençóis Paulista, Estado de Sflo Paulo.
Tomo publico, a todos quantos o presente edital virem ou u 

quem dele interessar possa, a relaçáo dos novos locais de votaçáo:

• EMEF. ‘*Prüf* Idalina Conova de Barros**
Rua dos Chupins, S80 -  Jardim Nova Lençóis

- EMEF - P ro f  Nelson Brollo*’
Rua Josó Sanches. 1 0 - Jardim Monte Azul

- EMEF. "Prot* Edwaldo Roque Bionchini'*
Rua Danilo Gomes, 40 -  Cecap

- EMEF- Prof* Mano Zélio Camargo Prandinr*
R uaD cgkir A dalbcno^aruggTangenno, 1S 1 -  Cjto Habit. Maestro

|3S&6 Ferrari

• EMEl. *‘Lúcio de Oliveira Lima *
RuaRíchjcrí JácornoDalbcn. 133-C entro

Comunica,outrossim.adispombilidadedoUKal Especial de votação 
aos deficientes:
- EE. ** V irgfl io Capoani r*.

E, para que segue ao conhecimento de todos e náo se possa 
ulegor ignorincia. expede o presente edital na forma da lei.

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

ANA L t  C L \ A IELLO G A RClA . Juíza EleitoraL

PODER JUDICIÁRIO-EDITAL DE PUBLIC AÇÃO DE SE.STENÇ A 
DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO DE MÁ RIO SILVIO .NU RQUI

JL  STIÇA C R A T irT A
A Doutora AN A LÜCIA AIELLOGARClA. MM Juíza de Direito 

da I* Vara Judicial desta cidade e Comarca de Lençóis Paulista. Estado de 
São Paulo, na forma da lei. etc..

FAZ SABER a iodos quantos o presente edital yirem ou dele 
conhecimento tiverem, expedido nos autos de INTERDIÇÃO, n* 934/02. 
lendo como rcqucrcnic o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO e interditando MARIO SILVIO MARQUI. que tramita por este 
Juízo e Canório do Primeiro Ofício Judiciai/Seçáo Cível, atendendo as 
provas constantes dos autos, por sentença profenda aos 16 de Junho de 
2003. transitada em julgado aos IS dc Julho de 2003. a seguir transcnia em 
seu tópico final, declarou a imerdiçio de 5IÃRIO SILV IO MA RQUl: 
Diame do exposto, decreto a loiei^ção de MÃRIO SILVIO MARQUI. 
dcdarando-o absoluiamente incapaz para exercer pc&soalmcntc os atos da 
Vida a  vil. na forma do ortjgo 5MI. do Código Civil.e nomeio-lhe Curadora 
MARIA APARECIDA MONTOROcCC. art. 454. > n  Deixo deòeier- 
mmar especialização de hipoteca legal, porque o interditando não possui 
bens para serem confiados ã guarda da curadora. Inscreva-se presente no 
RegisiroCivil (CPC. ort. 1. l84eCC, on. 12, UI) e publique-se na Imprensa 
local e órgão oficiai, por ti9s vezes.com intervalo de 10 (dez) dias. Iniime- 
se a requerente a prestar compromisso dc curadora. Cumpndas as formali
dades. transiuda a presente em julgado, expeça-se ccmdio. comunique-se 
ao Distribuidore arquivem-sc os autos. P.R.l. Lençóis Paulista, data supra, 
(a) ANA LÜCIA AlELLO GARCIA -  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 expe
dido o presente edital que será publicado na Imprensa Oficial do Estado c 
afixado no local de costume desle Juízo. Lençóis Paulista. 13 de Agosto de 
2003. Eu. (a)Fabiula Regina Ferreira Vacchi l^gnaca -  mair. 810.268-9. 
escrevente, digiiei. Eu (a 1 Tinia Luciano Moreira Bodo. matrícula 803.051 - 
4. escrivã diretora, conferi c subscrevo.

ANA LÜCIA AIELLOGARClA. Juíza de Direito

VENDE-SE cosa pròxinu no 
SAAE. V alor RS I UÜ.UOÜ.ÜÜ. Tra
tor Imobíliána Confiança ou fone 
264-3975 ou 9771-1776 _

VENDE-SE apuAomcmo no 
b lirid o  Beto. s alur RS 125.0UU.UÜ. 
Trator LnobiliáriaCoallança. Tra
tor tone 264-3975 ou 9771 -1776.

VENDE-SE coso excelente 
padrão, próxima ao Jacoranda. 
\  oJor RS 12Ü.0ÜÜ.00. Trator fone 
264-3975 ou 9771 - 1776 -  Cruci J 
15J70-

VENDE-SE coso no pq Sàu 
Jose. RS 13Ü.0Ü0.ÜÜ Trotar Imobi- 
Il ária Confiança. Trator fone 264- 
3975 ou 9771-1776.

VENDE-SE sobrado no Jd 
Américo, frente p/marechal Kon- 
don. excelente p/ comércio. Acei- 
ta-ve cam i como porte do paga
mento, valor RS 3Ü.ÜUÜ.Ü0. Trotar 
Imobiliáno Ccwifionça ou fone 264- 
3975/9771-1776.______________

VENDE-SE casa na rua 
Humberto Alves TtKci -  Jd. L^bi- 
roma, d  3 quartos. I suíte. 2 solos, 
esentório. garagem p/ 2 carros, 
cozinha e copo. edicula no fundo 
d  chuirosquciro, la\ anderio, quar
to e banheiro - cosa no rua 28 de 
abnl. peno do av. Padre Solustio 
'  casa no Jd. América d  laje -  8 
solos comerciais no av. Brasil em 
frente o Tunicào -  coso no Pq. 
Sáo José -  areu de terra d  5200m2. 
na av. Jácomo Nicolau Paccolu - 
prédio comerciais na av. Jácomo 
Nicoiâu Paccola -  soláo comerci
al com coso no fundo, na av. Já
como Nicolau Puccola -  coso d  
saláo de marcenaria completo na 
vila Boccili -  ca.va na rua 15 de 
Novembro -  coso nu rua Dr. An- 
(onio Tcdesco em frente a Escola 
Esperanço de Oliveira -  cosa no 
rua 9 de Julho peno da Luvol -  
terreno no Pq Rondon -  sobrado 
geminado no rua Raul Gonçalves 
00 lado do banco do BrtLsil -  apto. 
no edifício Vitória Régia -  coso no 
Monte Azul -  cosa na rua Cel. Jo
aquim Anselmo Martins -  vila 
Contente -  lote na av. Jácomo Ni
colau Paccola cosa no Núcleo 
LiiizZilk). Thilor Imobiliário Cen- 
Inil rua  Dr. .AiUonio Tedeâco, 248 
-  saU  18 fune 264-3393 -  Crecí J 
15.490.

C A M IN H Õ E S
■ financiamos à partir 

de 1970 -
Omni: Consulte as taxas
ÜU2  XV úm N pv#rabro. 5 4 4  

PbffiM M 5 .1 1 0 4

/ P í k f T T ^ f f n Y ^

BU4 Dfl. ANTCNIO TCOtSCO
DirnoNTr À i t u  ruoo

Fone:
O ração  •  S io to  Expeóíto 
Meu Santo Expedito da> 

jusSât e urgemes. «ocorre-me nesu 
hora de aílição c óesexperD, interceda 
por mim junio v> oomo Senhor Jetu» 
Cristo

Vós que sou Sanio Cuerreiro, 
vós que sois o Santo dos desesperados, 
vós que sois o Santo das causas urgen
tes. protejâ*me. ajuda-me. dai*me 
focya. coragem e serenidade

Atenda ao meti pedido' (Fa/er 
o pedido). Ajuda-me a superar. Esus 
horas difíceu. proteja minha famnia. 
atenda ao meu pedido com urgéncia. 
devolva-me i  p u  e a tranquilidade. 
Serei graio pelo resto da v(da e levarei 
seu Dome a todos que tem fé. Muitn 
obngado (Rezar 1 Pat Nosso. 1 Ave 
Mana e fazer o sinal da cruz, mandar 
publicar, logo que conseguir a graça).

FONE: 263 1039
 ̂ ( i M Ó V e i ^  À  V £ H D ^  

MCIAS:V>» 'R ESID ÊN C IA S 
CENTRO: Casa em frente ao SAAE, por apenas R$ 65.000! CONFIRA 
SANTA CEOLIA: Casa excMnte. com 3 quartos ( l suíte), sala de estor, saía 
de TV, copa/CDzmha com armários, qabinete, azulejo, piso fho, banheiro com 
BOX, azuiejo, parBpem para 2 carros, esquat^las em mogno - EXCELENTE* 
T E R R E N O S:
CAJU: Lote de esquina, com 232.00m<, por R$ 6.000. acerta contra-oferta. 
CRUZETRO* Lote com 300.00mÇ na rua Amazonas, por R$ 12.000. 
rTAMARATY: vártas opções por R$ 13.000. Feça detalhes! 
fAOHTB AZUL: Lote com 200,OOm^. lado de âma da^rua, próxjmo a escola, 
por R$ 7.000.00. — /c R A W o e s  o p o k t u n id a d Í ŝ  

i: 2 opções, l  DESOCUPADO.ED iRCIO  YFE: 2 opções, l  DESOCUPADO, novo, cozinha com
azulejo 9té 0 teto e pabmete, banhéro com BOX, azulejo até o 
teto e ga6nete - PRONTO PARA MORAR, por R$ 35.000, QUITAOCMI 
UBIRAMA: Lote com 175,00m^, de esQuind. na rua 26 de Abrá. muito 
bem locaUzado por apenas R4 26.000. CONRRA

A opção é  nossa, a chance é sua, monte seu escritório na GALERIA 
6UARANY. em sala por apenas R$ 15.000. EXCELENTE OPÇAO^'

OUTRAS 0 P Ç 0 6 S  D £ IMÓVEIS. RDhOON /  VILA CONTEKTC /  PRÍNOPe / 
CECXP/CRUZEIRO /  HAP«XHA / CEdOA /  VBA WDOU /  HMAITA / NAQte /  SAO
X^/MORLBEI/LNiO^PRATA/ VUiXGE /  UORXHA /  PMQlX ANTÍATICA /  ETC-.

CONTATE
ALANTÂO Oi VtNDAS NO FfNAi Df SÍMÂHA 763 f f P4 

RUA XV P f  NOVEAtfRO, 544 (AO lADO DO BAR DO CHQRRJ

IMOBILIÁRIA CONFIANÇA
C R E C IJ-19370  ^

Fabiano José B atista
COMPRA E VINDA DE CASA$, APARTAMENTOS, 

TERRENOS, SÍTIOS, CHÁCARAS E FAZENDAS.

Trabalham os so m en te  com com pra e 
venda de im óveis para  m elhor atendê-lo

Av. 25 de  Janeiro. 606 • Centro 9  2 6 4 .3 9 7 5  / 9 7 7 H 7 7 6

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

^ V m S H T E C
t ín g im e n t o

Tingimento de roupas usadas

ICtViÇfi OC ATCvOiMCNTO àú eONtVMiOOt
- < ^ ^ ( 0 8 0 0 ) 3 5 7 7 8 8

AV. 25 DE JANEIRO, 486 » FONE; 2631602

I.vnvúis Huulista, sábadu, 30 de ui^mlu de 2003

DIVERSOS
M A K L M \ \ S O M  E IM A -  

GFAl - compra-se aparelho dc 
som d  3 CDv, TV dc 14 • e 2ü’‘ c/ 
corUfulc iconservado). Paga-ve a 
vi.sta Trauirlonc 263-5571.

VENDE-SE geladeira Bros- 
temp 300 litrov. vaJor R$ 300,00, 
everivaninha cornos pé^ de ferro, 
valor RS 50,00. T \ ' 5” , branca c 
preta c 2 abajur TraUr tone 263- 
1379ou RuaTiradentcs, 557.

\  ENDK-SE Freezer Brito- 
temp 260 Utru» C LL.\M , vertkuL 
InáU ir íune 263-1112.

VENDE-SE nukjuinade ev- 
tonipar canuNcLcv c compact Pnnt. 
Romana para Aparec ida do Nor
te. saída dia I l/lO e  volta dia 12/ 
lü, valor RS 33,00 em 2x. Trator 
ruaEm ího Ro sm , 1 7 8 -Julio Fer
rari ihi fone 263-2185.

ATTíLSÇÀO: fam nos pulvv- 
nzoçáo 00 combate de doenço.s e 
pragas em ploniov. fruiiferav e or- 
nomentaiN, inclusive oduhaçàodc 
solo, comrüvü e foliar. Tratar fone 
3264-7062.

VENDE-SE chaveiro com
pleto com clientela formado. D-20 
Custom. ano 9 1. Fusca 80. supcf 
conservado, subrodo na vilaCru- 
zein:> -  rua Piaul. TraUr fone 3264- 
6448AI702-I93a

Empréstimo Pessoal
M Á X IM A

V E N D E -S E  C a lo i l ü e  
t e l e v i s ã o ,  u m b o s  u s a d o s ,  
c o m p r o  b ic ic le ta  e rg o m é -  
t r ic a  e c e lu la r  u sa d o . T ra -  
t ^  fon e  2 6 3 -5U29,

V EN D E SE p la n ta s  naiivav  
ilp ê  roxo. candeia, capixijigui. peru* 
ba rosa, cuc'alipio de chetro. etc I In- 
lorma^òcv fone 2M -3825 ou V793- 
06MK IV iveiro  S áo  Jusé).

DRSAPARhXTEU um papa
gaio maníaca do.s imediações do 
omIo . Ele náo anda com os pes. 
anda com as pernas Pede-se a 
quem encontrar ligar para 263- 
0481, será bem gratificado.

C K E D Il OS liberados para 
capitalizar investimentos c outros 
finalidades a panir de:
RS IÜ mil prestações de RS 57,00. 
RS 15 mil presLiçòes de RS 86,00 
RS 20 mjl p re s to s ^  de RS 115.00 
RS 30 nul presto^iVs de RS 172,00 
Cfédjtos até 400 mil s/burocrada 
Cons. n/Cont (31)3334-1154.

E X C lkS Ô E s tX ).M H t\S: 
Hoje (Sáo Paulo e Ihmnga). 03/09
-  Quarta-feira (São Paulo), 06/09
-  Sábado (São Paulo), 10/09 -  
Quarta-feira (São Paulo). 15/09 - 
Segunda-feira (São Paulo) e 20/ 
09 “ Sábado (São Paulo) OU
TRAS: 14/09-Domingo (Holam- 
bra). 27A)9-Sábadu (Monte Siáo) 
e 14/11 a I ^ I  1 -  Sexto, Sábadoe 
Domingo (Praia Grande). Tralar 
com Eliza (3264-7919 ou 9794- 
7639) ou Arlindo (263-6938 ou 
9702-7 I08l

A menor taxa!
Baau a p m e n u r  CK. RC, 

Compfovâme» óe Renda. Rexidénoe 
e u l io  de cheques.

;i

L IG U E:
3264-1122

tbãM C«l. AA«/(W«».

P E S S O A L
Omni: Cotisultr as taxas:
Ru« XV

1.11

AGROPESCA & CIA
BANHO 
ETOSA

'tárUNOTU

Ttansporte Grátii
DtSK BAMMO l  TOSA

3264-9887
[Waib Jofg4 ÃmBdOi S3 - Cecap

SUâ MtUIOR IM PIUSSiO  (STA âQUllll

Ê M T R Ê G A S  
i  C O iM  R A R Ê D K Z

F o n e :  ( 1 4 )  2 6 3 - 0 1 7 0  
F o n e / F a x :  ( 1 4 )  2 6 3 - 2 5 6 4

Rua Cel. Joaquim Ansalmo Mmrtína, 503  • Cantro

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

Q U E M  C O r S M E C E .  C O N F I A I

IM Ó VEIS RESIDENC IA IS
Excelente apartamento uxlomobiliadono Edif.9de Julhocom ótimo 
pa*ço.
Excelente apartamento Edif. 9 de ju lho d  otimo preço.
Excelente ca&a no Centro d  oum o preço.
Apartamento Edifício jocarandá RS 250.(X).
C entro : 05 cõmcxios RS400.00.
C entro: 03 cômodos RS 280.00.
C entro: 06cômodos RS 500.00.
V. M am edina: 03 cômodos RS 130,00.
V. M am edina: 05 cômodos RS 270,00.
Jd . l^biram a: 05 cômodos RS 450,(X).
Jd . V blram a: 05 cômodos RS 350,00.
Jd . l 'b ira m a : OScõmodos RS 380,00.
V .Cruzeiro: 06 cômodos RS 350,00.
V. C ruzeiro : 05 cômodos c/edicula RS250.(X).
\  . C ruzeiro : 03 cômodos RS 100.00.
V. C ruzeiro : 04 cômodos RS 250,00.
Jd , Nações: 0 2 cômodos RS 150,00.
Jd . Nações: 04 cômodos RS 190,00.
C ecap: 05 cômodos RS 280.00.
Jd . A lvorada: 04 cômodos R$ 200,00.
Nova Lençóis: 04 cômodos RS 220,00.
Nova l,ençois: 0 6 cômodos RS 250.00.
Nova Lençóis: 03 cômodos R$ 180,(X).
Nova Lençóis: 04 cômodos RS 150,00.
Jd . A m érica: Oôcômodos RS 330.00.
S an ta  Cecília: 0 4 cômodos RS 240,00.
N udeo: 03 Cômodos RS 150,00.

Excele nte salas ci >mea i a i s 
iro d  ótimo preço.
Elxceknie prédiocomercial Av. 
25 de janeiro, c / ótimo preço. 
Excel entes sal as comerei ais no 
Edif. Cem er Lençóis c/ótimos 
preços.
Salas na G alena Guarani c/ óti
mos preços.
Excelente sala  comerciai Pq. 
Rondon RS400,(X).
Jd . América: RS 330.00. 
JcLll)inuna:RS180,00. 
J d U iira m a :  RS 250,00. 
Jd.U biram arR S 150.00. 
Jd .U bim m a: RS 250.00. 
Centro: RS 150.00- 
C entro: RS800.00.
C entro: R$500.00.

250.00.
Centro: RS 170.00(prédío próprio 
p/oficina mecânica).
Centro: RS 700.00( prédioprriprio 
p/ofícína mecânica c /300m2). 
C entro: RS180.00. 
N .U nçó ís:R S l20 .00 . 
V,AnlonÍela: RS500,00. 
V .Ircrê: RS 150,00.
Ceesp: RS 180.00.
Cecap: RS 250,00.
Jd .Itap u ã; RS 180,00.
CoMutRS 180,00.
N udeo: RS 170,00.
Jd . Nações: RS 220,00.
Casa.s em vários locais e com 
diversos preços.
Apartamentos-Chácaras - Ter
renos com financiamentos.

Av. 25 de Janeiro, n® 364 - centro 
Fone/Fax (14) 263-0187
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Ea«. Cor«ú dc Lün. o « «
oodetiim estar duis coBteates. A chegada <Ji pe<peiu 
^  veio completar a vida do casaL

U O LWART LUBRIFICANTES
Vultíiuaiidô ví hdiiiem,
consti yiiujü vj fylyro^-

VI§IT£ NQ§IQ NOVO SITp: w w w . l w a r t . c o m . b r  r o d o v i a  marechal  r o n d o n , km 304 - l e n ç ó i s  paulista - tel;(]4) 269-5000

http://www.lwart.com.br



