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CASA NOVA Lençóis Paulista 
vai ganhar um presente 

diferente no aniversário de 148 
anos, comemorado no 

próximo mês de abril. A 
Prefeitura já trabalha na 

estruturação de um novo 
centro cultural, que vai 
funcionar na rua Pedro 

Natálio Lorenzetti, na antiga 
sede do restaurante Fison (foto 

ao lado). O  novo prédio vai 
servir, entre outras coisas, para 

abrigar parte do acervo da 
Biblioteca Municipal Orígenes 

Lessa e realizar oficinas e 
atividades culturais. Segundo 

a diretora de Educação e 
Cultura, Izabel Cristina 

Campanari Lorenzetti, é um 
projeto ainda em fase de 
esboços. Por enquanto, a 

única certeza mesmo será que 
o novo prédio vai ser um novo 
equipamento cultural. Existe a 

possibilidade de montar no 
local, um memorial em 
homenagem ao escritor 

Orígenes Lessa. "Podemos 
fazer um pequeno museu com 
objetos pessoais do Orígenes", 

diz. Segundo o prefeito José 
Antonio Marise (PSDB), os 

planos iniciais prevêem que o 
novo centro cultural abrigue o 

acervo infantil da Biblioteca 
Municipal Orígenes Lessa, 

documentos históricos e 
algumas peças raras que hoje 

não podem ser vistas por falta 
de espaço. A Prefeitura já  

cuidou de detalhes 
burocráticos -  como o aluguel 

do imóvel -  e trabalha na 
adaptação do local. O novo 

centro cultural deve custar 
algo em torno de R$ 40 mil 

aos cofres públicos. Página 3

Facilpa consulta 
internautas para 
escolha de shows

Nessa semana, a coorde
n a çã o  da F acilp a  (Feira 
Agropecuária Com ercial e 
Industrial de Lençóis Paulis
ta) lançou  uma consulta 
popular para saber quais são 
os artistas preferidos por 
lençoenses e região para a 
edição 2006 da feira. A pes
quisa se resume aos inter- 
nautas, que podem escolher 
seus favoritos no site da fei
ra (www.facilpalp.com.br). 
O  anúncio foi feito através 
de um com unicado feito  
pela assessoria de com uni
cação da Associação Rural, 
entidade que prom ove o 
evento. A dulpa Edson e 
Hudson já  está confirm a
da. Segundo o com unica
do, o resultado da consu l
ta on-line vai servir com o 
referência. Os núm eros se
rão analisados pela com is
são de shows da feira para 
o planejam ento da edição 
2006 do evento. O  que não 
quer dizer, de forma nenhu
ma, que os artistas mais vo
tados sejam confirmados na 
Facilpa, por conta de datas 
conflitantes ou preço dos 
shows. São 35 artistas divi
didos em quatro grupos, lis
tados de acordo com os es
tilos musicais. Página 3

Comissão 
Municipal de 
Emprego tem 
novos membros

A Comissão Municipal de 
Emprego está renovada. O 
novo presidente é o diretor de 
Desenvolvimento, Geração de 
Emprego e Renda, Altair Toni- 
olo, o Rocinha. O mandato 
da comissão é de três anos. A 
comissão tem 18 membros, de 
empregadores, poder público 
e trabalhadores. Página 5

FUTEBOL Figueirense pega Londrina hoje às 16h; Marília encara Inter-RS e CAL fica fora

Bregão recebe segunda 
fase da Copa São Paulo

Pela primeira vez na histó
ria, Lençóis Paulista será 

a cidade sede da segunda fase 
da Copa São Paulo de Fute
bol Junior. Neste ano, o está
dio Archângelo Brega, o Bre- 
gão, continua como palco do 
torneio. Essa fassanha não 
foi conseguida nem em 1999 
e em 2004, quando o time de 
Lençóis Paulista fez boas 
campanhas e avançou às fa
zes seguintes. Quem gostou 
da novidade foi o Figueiren- 
se (foto ao lado). Campeão 
da chave com sede no Muni
cípio, o time de Santa Cata
rina não vai precisar viajar 
para disputar a continuida
de do torneio. O Figueirense 
recebe o Londrina, do Para
ná, hoje às 16h. Já o Marí- 
lia, outra equipe classificada 
no grupo de Lençóis Paulis
ta, viaja até Suzano onde 
enfrenta o Internacional de 
Porto Alegre. Mesmo jogan
do ao lado de sua torcida, o 
CAL (Clube Atlético Lenço- 
ense) não teve uma boa par
ticipação na Copa São Pau
lo de Juniores. A equipe len- 
çoense só venceu a primeira 
partida, por 1x0, diante do 7 
de Setembro, de Dourados, 
Mato Grosso do Sul. Depois, 
o time da casa foi goleado 
para Marília e Figueirense e 
ficou em terceiro lugar no 
grupo, com 3 pontos gan
hos. Dos 32 times que passa
ram pela fase eliminatória, 16 
são paulistas. Página 6

DIA DE REIS Cerca de15  
pessoas comemoraram a Folia de 
Reis, uma das festas culturais mais 
ricas do folclore brasileiro no 
último final de semana no bairro 
Cecap. A folia acontece entre os 
dias 1° e seis de janeiro, quando 
as chamadas "companhias" vão 
de casa em casa, porta em porta 
cantar os seus versos. No sábado, 
dia 6, à noite, o grupo se 
apresentou durante a celebração 
da santa missa na Paróquia Cristo 
Ressuscitado e no domingo 
participaram de um almoço 
servido pelos paroquianos no 
salão de festas da paróquia.

Radar notifica 
mais de 500 
motoristas em 
quatro dias

Segundo levantam ento 
feito pelo Demutran (Depar
tamento Municipal de Trân
sito), na primeira semana de 
fiscalização da velocidade por 
radar móvel, 572 motoristas 
foram flagrados com veloci
dade acima da permitida nas 
ruas de Lençóis Paulista até 
quinta-feira dia 12. Nesta e 
na próxima semana, a fisca
lização tem caráter educati
vo. A avenida Prefeito Jáco- 
mo Nicolau Paccolaregistrou 
a maior velocidade: um veí
culo flagrado a 130 quilôme
tros por hora. Página 5

Começa nova 
etapa de obras 
no Júlio Ferrari

A empresa contratada pela 
Prefeitura iniciou, nesta sema
na, pavimentação em ruas do 
conjunto Maestro Júlio Ferra- 
ri. Nessa fase serão implanta
dos 6,6 mil metros quadrados 
de massa asfáltica em seis ruas 
do bairro. A obra deve custar 
em torno de R$ 190,5 mil, já 
computado o investimento na 
colocação de guias e sarjetas. 
A Administração vai receber 
também mais uma verba de R$ 
124 mil, vinda da Companhia 
de Desenvolvimento Habitaci
onal Urbano (CDHU) para a 
pavimentação de outras vias 
no bairro. Página 5

AREIÓ PO LIS
Diretoria de 
Educação inicia 
reforma nas 
escolas

A Diretoria de Educa
ção de Areiópolis iniciou 
na semana passada, a re
forma e ampliação de sa
las de aula de três escolas 
municipais. A primeira a 
receber a melhoria foi a 
EMEF José Lourenço Blan- 
co -  que atende crianças 
de 1* a 8* séries -  terá am
pliação de duas salas, 
além de receber pintura 
interna. Segundo o dire
tor de educação, Manoel 
Patrício do Nascimento as 
obras da escola Blanco 
serão entregues antes do 
início das aulas, na se
gunda-feira, dia 6 de fe
vereiro. A outra escola be
neficiada é a EMEF Pro
fessor Mário de Barros 
Aranha -  que atende alu
nos de 1* a 4* séries -  que 
terá a construção de mais 
salas de aula e pintura em 
todas elas. Os recursos da 
obra vêm dos 40% do 
FUNDEF. A última escola 
a receber melhorias é a 
EMEF Haydée Canavesi -  
onde são matriculados 
alunos de 5* a 8* séries.

Prefeitura 
asfalta Parque 
Lourenção

A Prefeitura de Arei- 
ópolis deu início na se
mana passada, às obras 
de pavimentação com 
material fresado (asfal
to que está sendo reti
rado da rodovia M are
chal Rondon) em rua 
do Parque Residencial 
Lourenção, que liga a 
o u tro s b a irros v iz i
nhos. Página 4
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APIMENTADO
Parado

Os veículos de comunica
ção de Lençóis Paulista en
contraram uma certa dificul
dade em encontrar notícias 
para completar a demanda 
da semana no Município. A 
segunda semana de 2006 foi 
especialmente parada, pelo 
menos nos setores produto
res de notícia.

Férias
A Câmara de vereado

res, por exem plo, fica em 
recesso até a primeira se
m ana de fevereiro -  fora 
eventuais convocações ex
traordinárias. O Legislati
vo é uma fonte semanal de 
notícias que se esgotou por 
algumas semanas.

Em silêncio
Enquanto o plenário não 

vem, o movimento é nos bas
tidores. Os vereadores não 
param, ficam pelas ruas e es
critórios da cidade costuran
do apoios, conversando com 
eleitores, ouvindo sugestões 
e reclamações, juntando ali
ados e inimigos.

Naquele tempo...
Falar em movim entação 

de bastidores, um dos temas 
dos corredores da Câmara 
vazou, e merece atenção pela 
curiosidade. Nada de suma 
importância, como polêm i
cas ou sucessão da mesa di
retora do Legislativo. Tem 
vereador querendo voltar às 
origens...

Saudosistas
Explica-se. Um grupo de 

vereadores articula uma rei
vindicação, que deve ser apre
sentada ao presidente Adi- 
milson Vanderlei Bernardes 
(PRTB), o Dingo, ainda an
tes da volta das sessões ordi
nárias. Eles querem que os 
encontros legislativos voltem 
a ser às segundas-feiras, como 
era antes de Dingo assumir a 
mesa diretora.

Adaptação
Seria uma idéia para fazer 

com a agenda do vereador 
em Lençóis Paulista seja o 
mais compatível possível com 
os compromissos de outras 
esferas do poder. Com as ses
sões na segunda-feira, seria 
mais fácil participar de com
promissos na Assembléia Le
gislativa e na Câmara dos 
Deputados, em São Paulo e 
Brasília, respectivamente.

Sem tempo
Por outro lado, assim que 

aparecer a proposta, vai ter 
vereador reclam ando. Os 
mais atuantes nos bairros 
preferem os finais de sema
na para o contato com suas 
comunidades. Com as ses
sões na segunda-feira, o tem
po para a confecção de re
querimentos com reivindica
ções dos eleitores, seria redu
zido em dois dias.

Enfim
No fim das contas, para 

ninguém falar que os verea
dores não discutem os assun
tos do Legislativo, o jornal 
O Eco antecipa um assunto 
que, certamente, vai gerar 
algum debate.

Multicores
O futebol cada vez mais 

prova que é um evento que 
sempre vai além das quatro li
nhas. O leitor mais assíduo vai 
reparar que, durante o perío
do de Copa São Paulo de Fute
bol Júnior, várias informações 
sobre os bastidores da política 
loca, saíram de cenas ocorridas 
no estádio Archangelo Brega.

É o fim
Com o fim da participação 

do CAL (Clube Atlético Lenço- 
ense) -  que diga-se de passa
gem, não passa da primeira fase 
pelo segundo ano seguido -  
essa vai ser mais uma fonte de 
notícias que secou para a mí
dia local, que vai sofrer mais 
um pouquinho enquanto 
dura a calmaria de notícias.

A última
Mas o Apimentado ainda 

tem uma última notícia direto 
do Estádio Municipal Archan- 
gelo Brega, o Bregão. No primei
ro jogo do CAL no torneio, 
contra o 7 de Setembro, o vere
ador Gumercindo Ticianelli Jú
nior (PFL), ficou no gramado, 
junto com as equipes da FPF (Fe
deração Paulista de Futebol).

Na porta
O ex-presidente do CAL, 

João Sérgio de Moraes -  que 
nos últimos meses não teve 
preguiça de trocar farpas com 
o vereador -, resolveu interfe
rir. Na segunda partida, con
tra o Marília, Ticianelli Júni
or foi barrado na porta que 
dá acesso ao campo.

Extra
E para não terminar recla

mando de falta de notícias, o 
Apimentado arrisca: são gran
des as chances do prefeito José 
Antonio Marise (PSDB), con
vocar uma sessão extraordiná
ria para a próxima semana. O 
prefeito teria projetos urgen
tes para o Legislativo apreciar, 
e não podem esperar pela pri
meira semana de fevereiro.

Rapidinha
A sessão extra ainda não foi 

convocada pelo prefeito Mari- 
se, mas o Apimentado teve 
acesso à eventual pauta do pri
meiro encontro dos vereadores 
neste ano. O prefeito vai envi
ar três matérias para discussão, 
com destaque para o projeto 
que autoriza convênio com a 
Cd h U, para a vinda de uma 
verba de R$ 124 mil para im
plantação de asfalto no con
junto Maestro Júlio Ferrari.

Visita
O deputado federal Milton 

Monti (PL) esteve em Lençóis na 
segunda-feira, dia 9 e na quin
ta-feira, dia 12. Durante a visita 
ele visitou o prefeito José Anto- 
nio Marise (PSDB), vereadores 
e amigos correligionários.

Verba
Em entrevista na rádio lo

cal Miltinho anunciou a libe
ração de R$ 150 mil para a co
bertura e reforma da quadra 
no bairro de Alfredo Guedes. 
O pedido atende a uma anti
ga reivindicação do ex-verea
dor e coordenador de espor
tes da DER (Diretoria de Espor
tes e Recreação), Jacob Joner 
Neto (PL), o Jacó Gaúcho.
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ED ITO RIAL

Uma questão de convivência
P elos números apresentados 

na primeira semana de tes
tes, Lençóis Paulista ainda vai 
demorar um pouco para poder 
falar que tem uma convivência 
tranqüila entre os motoristas e 
os limites de velocidade no p e 
rímetro urbano. Foram quase 
600 autuações nos primeiros 
quatro dias de funcionamento 
do equipamento de fiscalização 
eletrônica. A sorte dos motoris
tas é que até o dia 22 de janei
ro os radares funcionam em  
caráter experimental, ou seja, 
emitem autuações que não têm 
valor de multa, mas sim, ape
nas advertências educativas 
para os motoristas.

A em p resa  resp on sáv el  
pela administração do sistema 
garante que o número de au 
tuações é totalmente compatí
vel com a frota de veículos do 
M unicípio. O que não quer 
dizer que, 600 motoristas au
tuados em 4 dias -  150 m ul
tas por dia -  seja um bom  re
sultado para os responsáveis

p e lo  trânsito. D e qu alquer  
fora, seja alto ou seja baixo, o 
número de "autuações educa
tivas" será bem vindo em Len
çóis Paulista. Isso porque, pela  
prim eira vez, toda a fa lação  
que se tem em torno do trân
sito na cidade ganha valor ofi-

siderado um número alto de 
infrações, os setores do trânsi
to têm todas as desculpas, ex
plicações e justificativas do 
mundo. Afinal, pelo que cons
ta nos dados oficiais, é  a pri
meira vez que motoristas serão 
multados dentro do perímetro

De qualquer fora, seja alto ou 
seja baixo, o número de 
"autuações educativas" será 
bem vindo em Lençóis Paulista. 
Isso porque, pela primeira vez, 
toda a falação que se tem em 
torno do trânsito na cidade 
ganha valor oficial, transforma- 
se em estatísticas e registros

cial, transforma-se em estatís
ticas e registros. É claro que o 
lim ite de velocidade deve ser 
apenas um dos setores do trân
sito a sofrerem alterações.

Mesmo que viesse a ser con-

urbano de Lençóis Paulista pelo 
excesso de velocidade -  que 
comprovadamente, causa boa  
porcentagem dos acidentes de 
trânsito no Município. Logo, 
diria-se que o motorista não é

acostumado a respeitar a sina
lização de velocidade justa
m ente porque nunca houve 
uma fiscalização em cima dis
so. Ou poderia também ser ale
gado o fato de que essa fase era 
experimental, e como toda cu
riosidade desperta curiosidade, 
fatalm ente muitos motoristas 
deram a fam osa "esticada"no 
acelerador, só p ara  terem o 
gostinho de receberem  uma 
multa sem precisarem pagar.

Enfim. Muita coisa pode ser 
dita até o dia 22, e grande par
te do que for dito terá pouco 
valor operacional ou prático. É 
como a volta de apresentação 
dos carros da Fórmula 1. Res
ta acom panhar os próximos 
dias em que o sistem a de ra
dares eletrônicos funciona em  
caráter experimental, para ver 
se cai o número de advertênci
as. Talvez então seja possível 
prever quanto tempo o m oto
rista de Lençóis Paulista vai 
dem orar para  se acostum ar  
com os novos tempos.

ARTIGO

Avaliações da copinha
Edemir Coneglian

P ara o CAL, a Copa São Pau
lo de Futebol Júnior termi

nou na prim eira fase, o que 
aconteceu também com muitas 
outras equipes participantes. 
Porém, o que interessa para nós 
lençoenses, é  o fato de se extra
ir lições desse importante acon
tecimento esportivo, que tanto 
promove o nome da cidade no 
cenário futebolístico brasileiro.

Semanas antes do evento, 
seguimos de perto o trabalho 
de funcionários do clube, da di
reção, os quais, em conjunto 
com a Prefeitura, não m edi
ram esforços para dar um vi
sual mais agradável ao  velho 
Bregão, que já  ronda os 75 anos 
de existência. A diretoria bus
cou atletas disponíveis para  
reforçar o elenco, muitas em 
presas colaboraram  e, diante 
disso, pode-se dizer que de tudo 
aquilo que foi feito, não fa lta
ram luta e carinho para que as 
coisas transcorressem da m e
lhor maneira possível.

Toda imprensa fez sua par
te. As rádios de forma contínua 
não se cansaram de cham ar o 
torcedor ao Estádio para presti
giar e incentivar nossos jovens 
atletas. Vieram para Lençóis 
equipes de grande estrutura 
como o Figueirense que integra 
o "brasileirão", o Marília que 
dispensa comentários e o 7 de

Setembro de Dourados/MT, que 
segundo fomos informados, tam
bém é possuidora de uma es
trutura formidável, embora não 
tenha vencido nenhum dos jo 
gos em que participou.

De todas essas equipes, ape
nas o CAL não tinha e por ora 
não tem estrutura alguma. Com 
uma equipe recém -form ada, 
comandada por nova diretoria 
que tem planos maiores para a 
série B do campeonato paulista 
a ter início em março próximo, 
mas apresentando alguns joga
dores que tem futuro, o alvine- 
gro local não poderia fazer mais 
do que fez, apesar da incompre
ensão de alguns torcedores que

vão ao Estádio para tumultuar.
Aliás, nesse sentido, a man

chete da edição de 4a. feira úl
tima do jornal FOLHA POPU
LAR, teria sido mais completa 
se, em vez de publicar 'CAL 
PERDE E DIZ ADEUS Á TAÇA 
SP', enxertasse apenas uma 
palavra a mais, estampando 
tal manchete na primeira p á 
gina com o seguinte título: "CAL 
PERDE E DIZ ADEUS (DEFINI
TIVAMENTE) Á TAÇA SP''.

É o risco que o clube corre
rá. Sabem por quê ?. Porque 
apuramos que a FEDERAÇÃO 
PAULISTA tem pleno conheci
mento da desordem causada 
por um grupo de maus elemen-

Qual o retorno que a diretoria e 
a cidade terão diante da atitude 
de alguns maus esportistas?

tos que trocaram socos eponta- 
pés na sem ana passada, consi
derado como briga de gangues. 
Na rodada seguinte, a FEDE
RAÇÃO também tomou conhe
cimento do fato de que alguns 
torcedores lançaram "aviõezi- 
nhos" de papel para dentro do 
gramado no decorrer das parti
das, quando se sabe que um 
simples copinho de plástico de 
café pode causar interdição.

E, por fim, na partida pre-

liminar, entre 7 de Setembro e 
Marília, um irresponsável sal
tou o alam brado para encarar 
um auxiliar do árbitro, sem se 
perder de vista que alguns in
divíduos vieram ao Estádio, por
tando garrafinhas de cachaça.

De tudo isso, pode ocorrer 
um problem a sério para Len
çóis: o afastam ento do CAL de 
sediar a Copa São Paulo do pró
ximo ano, ou mesmo uma pu
nição mais severa de ser exclu-

ído por algum tempo desse tipo 
de competição. Tudo vai depen
der da própria FPF. Se o pior 
acontecer, graças a esses desor
deiros amantes da "mardita" 
como se diz na linguagem p o
pular, tudo o que foi e será fei
to daqui em diante, pode ser 
jogado na lata do lixo, por cau
sa desse tipo de escória que 
infelizmente polui a cidade e 
que provavelmente nem lenço- 
enses são. Tais pessoas precisa
riam entender que a diretoria 
teve gastos, despesas, isto é, 
pagou para que tivessem um 
pouco de lazer através do fute
bol. Quando se sabe agora que 
no decorrer da Copinha, ao  
menos nesta primeira fase, não 
se registrou nenhum problema 
em outros locais do Estado, per
gunta-se. Qual o retorno que a 
diretoria e a cidade terão dian
te da atitude de alguns maus 
esportistas?

Mais ainda: o Clube, os que 
por ele trabalham, os que p a 
trocinam e o público em geral 
que vai ao Estádio para assistir 
pacificamente a um espetáculo 
de futebol, toda essa gente de 
bem que é  a grande maioria, 
serão os grandes prejudicados 
pelas atitudes de meia dúzia de 
desqualificados, que nada mais 
são do que verdadeiros cânce- 
res que acometem e infestam  
a coletividade em geral. Oxalá 
estejamos enganados!



CULTURA prédio deve abrigar biblioteca infantil e peças raras da Bmol; centro cultural deve ser entregue durante aniversário do Município

Lençóis terá novo espaço cultural
Da Redação

N o seu aniversário de 148 
anos, no próximo mês 

de abril, Lençóis Paulista vai 
ganhar de presente -  entre 
outras obras e inaugurações 
-  um novo espaço cultural. 
O novo prédio vai servir, en
tre outras coisas, para abri
gar parte do acervo da Bmol 
(Biblioteca Municipal Oríge- 
nes Lessa) e realizar oficinas 
e atividades culturais.

“É um projeto que ainda 
está em fase de esboço”, afir
mou a diretora de Educação 
e Cultura, Izabel Cristina 
Campanari Lorenzetti. “Na 
p ró x im a sem an a vam os 
agendar algumas reuniões 
para começar a definir o que 
vai ser”, completa. Por en
quanto, a única certeza mes
mo será que o novo prédio 
vai ser um novo “equipa
m ento cultural” -  como di

zem os envolvidos com a 
Cultura no M unicípio -  a 
disposição de atividades e 
eventos no Município. Ain
da segundo a diretora de 
Cultura, existe a possibilida
de de montar no local, um 
memorial em homenagem 
ao escritor Orígenes Lessa. 
“Podemos fazer um pequeno 
museu com objetos pessoais 
do Orígenes”, diz.

Segundo o prefeito José 
Antonio Marise (PSDB), os 
planos iniciais prevêem que 
o novo centro cultural abri
gue o acervo infantil da Bi
blioteca Municipal Orígenes 
Lessa, documentos históri
cos e algumas peças raras que 
hoje não podem ser vistas 
por falta de espaço.

O local já está escolhido. 
Uma residência antiga na 
rua Pedro Natálio Lorenzet- 
ti que há alguns anos foi res
taurada e até o ano passado

abrigava o restaurante Fi- 
son. A Prefeitura já cuidou 
de detalhes burocráticos -  
como o aluguel do imóvel -  
e trabalha na adaptação do 
local. Segundo Marise, estão 
sendo implantados sistemas 
de segurança e móveis ade
quados para expor objetos 
históricos.

A Prefeitura deve investir 
algo em torno de R$ 40 mil 
na adequação do prédio. 
“Só quem compreende o va
lor do nosso acervo entende 
esse investim ento”, afirma 
Marise. “As condições atuais 
oferecem um risco para o 
nosso acervo. São livros e 
documentos raros que po
dem se danificar por falta de 
condições adequadas”, com
pleta. Ainda segundo Mari- 
se, depois da abertura do 
novo centro cultural, a cida
de vai conhecer melhor as 
peças do acervo.

Facilpa consulta internautas 
para escolher artistas

Nessa semana, a coordena
ção da Facilpa (Feira Agrope
cuária Comercial e Industrial 
de Lençóis Paulista) lançou 
uma consulta popular para sa
ber quais são os artistas prefe
ridos por lençoenses e região 
para a edição 2006 da feira. A 
pesquisa se resume aos inter- 
nautas, que podem escolher 
seus favoritos no site 
w w w .facilpalp.com .br. O 
anúncio foi feito através de um 
comunicado feito pela assesso- 
ria de comunicação da Associ
ação Rural, entidade que pro
move o evento. A dulpa Edson 
e Hudson já está confirmada.

Segundo o documento, o 
resultado da consulta o n 
line vai servir como referên
cia. Os números serão ana
lisados pela comissão de sho-

ws da feira como base para 
o planejam ento da edição 
2006 do evento. O que não 
quer dizer, de forma nenhu
ma, que os artistas mais vo
tados sejam confirmados na 
Facilpa, por conta de datas 
conflitantes na agenda ou 
preço dos shows.

São 35 artistas divididos em 
quatro grupos, listados de 
acordo com os diferentes esti
los musicais. No primeiro gru
po estão os nomes da música 
sertaneja moderna, com os 
nomes de Zezé di Camargo & 
Luciano, Bruno & Marrone, 
Chitãozinho & Xororó, Dani
el, Rio Negro & Solimões e Leo
nardo. No segundo grupo são 
elencados artistas com um es
tilo sertanejo mais próximo do 
tradicional, como Rick & Ren-

ner, Guilherme & Santiago, 
Gino & Geno, Theodoro & 
Sampaio, Milionário & José 
Rico, Mayck & Lian, Gian & 
Giovani e José Henrique & 
Gabriel.

O terceiro grupo trata so
bre as bandas de rock. Entre 
as opções, o internauta pode
rá votar em CPM 22, Pitty, 
Jota Quest, Capital Inicial, 
Charlie Brown Jr., Detonau- 
tas, Titãs e Barão Vermelho. 
O último grupo -  o maior 
entre todos -  traz as opções 
entre artistas da música pop 
em geral. São eles Inimigos da 
HP, Latino, Axé Blond, Rou
pa Nova, Wanessa Camargo, 
Marjorie Estiano, Gabriel o 
Pensador, Calcinha Preta, Ba
bado Novo, Fábio Júnior, Al- 
mir Sater, Araketu e Alcione.

CHUTE NA CANELA
por Rimidem

HOJE TEM COPA E COPO NO BREGÃO !
E a te n ç ã o , g a le ra . 

C ontinua o jogo no Bre- 
gão. H oje tem  Figuei- 
rense x  Londrina. N os
so tim e tá fora da Copa, 
mas tem  torcedor que tá 
dentro do copo. Por isso 
que o á lco o l subiu. E 
um amigo acha que pin- 
guço que vai bagunçar 
jo g o , tem  que levar o 
cop inh o, ops, tem  que 
levar no “co p in h o ”.

Aliás, pelo m enos prá 
nós, a C opinha serviu 
prá m ostrar com o anda 
a geração de em prego 
na cidade: todo m undo 
“tra b a lh a n d o ” nas ar
quibancadas. Sentados. 
E teve os que “trabalha
ra m ” d e b a ix o  de so l 
quente na arqu ibanca
da do fu n d o . O u tros, 
em  vez do sol, achavam  
que o m elh or negócio  
ainda seria em  vez de 
so l...”estrela” ! E vem  aí 
o radar prá pegar m o to 
rista que corre. Vai co 
m eçar o festival Tom &  
Jerry. O gato corre prá 
pegar o rato num  dia, e 
no o u tro , a co n te ce  o

co n trá rio . E já  b o taram  
a p e lid o  n o  C ó d ig o  de 
Trânsito Brasileiro. Virou 
“ C ó d ig o  T R IB U T Á R IO  
Brasileiro”!

E o lh a  e s ta  n o t íc ia :  
m andioca e ovos fazem  a 
inflação subir no com eço 
do ano. Então, não seria 
m e lh o r , m e sm o  se n d o  
tem po de chuva, m andar 
a turm a parar de plantar 
m an d io ca  ? E d eixar os 
ovos quietos ?

E sabe por que o Tevez 
não queria jogar em  Bau
ru ? Porque soube que o 
Zezé co e lh o  queria tirar 
um a foto  ju n to  com  ele, 
com  corte de cabelo risca
do ! E tem  festa no c h i
q u e ir o : c ie n t is t a s  de 
T aiw an  cr ia ra m  p o rco s  
v e rd e s  fo s fo r e s c e n te s .  
Com o disse o com p an hei
ro Sim ão: “Prá que servem 
porcos que brilham  no es
cu ro ? 1 )  Prá fazer um a 
rave no ch iq u eiro ; 2) Prá 
fazer in ve ja  pras renas; 3) 
Prá jogar no Parque An- 
tarctica  à n oite  sem  a cen 
der a luz.

E o lh a  o que escreve

ram num a tabuleta per
to  da en tra d a  de São 
M a n u e l: “ P o n to  de 
chapa São M anuer e re- 
jã o ” . Pior fo i o que um  
m o to r is ta  de A gudos 
escreveu no vidro tra 
seiro do Fusca-61: “H o
m em  é  com o lata. Um a 
ch u ta  e a outra ca ta ” !

D iretor-geral do FMI 
visitou Lula e disse que 
o Brasil cresce m enos do 
que pode. Sabe com o ele 
se c h a m a ? : R o d rig o  
RATO. E você acha que 
com  tantos que Brasília 
tem , ainda cabia mais 
um  ?. Hora de arm ar a 
ratoeira. Aliás, serviram 
prá ele  de sob rem esa  
QUEIJO de M inas. Que 
deve ter sido fabricado 
na fazenda do M arcos 
Valério.

E h o je  não tem  piada 
do “p o rtu g a ” p o rq u e  
eles estão de férias. Fo
ram passar um  dias na 
boca de um  vulcão que 
está ativo no M éxico , 
prá não ter que com prar 
carvão na hora de assar 
o churrasco!

O prédio na rua Pedro Natálio Lorenzetti vai abrir o novo centro cultural em abril

Cemitério recebe rede de galerias

O cemitério vai receber cerca de 300 metros de galerias para captação de águas pluviais

Nesta semana, equipes 
da Prefeitura iniciaram as 
obras para a implantação 
de 300 metros de rede de 
galerias para captação de 
águas pluviais no Cemité
rio Municipal “Alcides Fran
cisco”. A rede está sendo 
feita próxima ao muro de

divisa com a rua Sete de Se
tembro. Após a conclusão da 
obra, o volume de água das 
chuvas, nas ruas entre os jazi
gos, será captado para a nova 
rede. No ano passado, as chu
vas causaram a queda do muro 
existente no local.

Além das galerias, a Prefei-

tura reconstruiu a base e 
parte do muro danificado 
pelas chuvas, implantou 300 
metros de calçamento no tre
cho da rua Sete de Setem
bro e executou a pintura do 
muro lateral e frontal do ce
mitério, totalizando R$ 40 
mil na execução das obras.

INFORMATIVO-ALEXANDRE TODA RAÇA
Síntese da Lei N° 4.717 que Regula a Ação Popular

Art. 1° Qualquer cidadão 
será parte legítima para plei
tear a anulação ou a declara
ção de nulidade de atos lesi
vos ao patrimônio da União, 
do Distrito Federal, dos Esta
dos, dos Municípios, de enti
dades autárquicas, de socie
dades de econom ia mista 
(Constituição, art. 141, § 
38), de sociedades mútuas 
de seguro nas quais a 
União represente os segu
rados ausentes, de empre
sas públicas, de serviços so
ciais autônomos, de insti
tuições ou fundações para 
cuja criação ou custeio o 
tesouro público haja con
corrido ou concorra com

mais de cinqüenta por cento 
do patrimônio ou da receita 
ânua, de empresas incorpora
das ao patrimônio da União, 
do Distrito Federal, dos Esta
dos e dos Municípios, e de 
quaisquer pessoas jurídicas ou 
entidades subvencionadas pe
los cofres públicos.

§ 3° A prova da cidada
nia, para ingresso em juízo, 
será feita com o título eleito
ral, ou com documento que 
a ele corresponda.

§ 4° Para instruir a inicial, 
o cidadão poderá requerer às 
entidades, a que se refere este 
artigo, as certidões e informa
ções que julgar necessárias, bas
tando para isso indicar a fi-

nalidade das mesmas.
§ 5° As certidões e infor

mações, a que se refere o 
parágrafo anterior, deverão 
ser fornecidas dentro de 15 
(quinze) dias da entrega, 
sob recibo, dos respectivos 
requerimentos, e só pode
rão ser utilizadas para a 
instrução de ação popular.

Í M
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grande ganhadora do U no Mille Flex OKm

Maria Ap. da Silveira Silva
Rua General Osório - Bela Vista 1

Agradecemos a todos 
os participantes.

A lista completa dos ganhadores pode ser encontrada em nossas lojas e em nosso site - wvvav.santacatarinanet.com.br
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OBRAS Areiópolis inicia reforma e ampliação das três escolas do Município e implanta curso de inglês para alunos de 2 ° a 4 ° séries

Diretoria de Educação inicia 
reformas e ampliação de escolas

Da Redação

A Diretoria de Educação 
de Areiópolis iniciou na 

semana passada, a reforma e 
ampliação de salas de aula de 
três escolas municipais. A pri
meira a receber a melhoria 
foi a EMEF José Lourenço 
Blanco -  que atende crianças 
de V  a 8* séries -  terá amplia
ção de duas salas, além de 
receber pintura interna. Se
gundo o diretor de educação, 
M anoel Patrício do Nasci
m ento as obras da escola 
Blanco serão entregues antes 
do início das aulas, na segun
da-feira, dia 6 de fevereiro.

A outra escola beneficia
da é a EMEF Professor Mário 
de Barros Aranha -  que aten
de alunos de a 4* séries -  
que terá a construção de mais 
salas de aula e pintura em 
todas elas. Os recursos da 
obra vêm dos 40% do FUN- 
DEF (Fundo de Desenvolvi
mento do Ensino Fundamen
tal e de Valorização do Ma
gistério). A obra será entre
gue no decorrer do ano. A úl
tima escola a receber melho
rias é a EMEF Haydée Cana- 
vesi -  onde são matriculados 
alunos de 5* a 8* séries. A es
cola receberá pintura em to
das as suas salas de aulas. As

reformas e ampliação das es
colas José Lourenço Blanco e 
Haydée Canavesi os recursos 
são oriundos da Prefeitura 
Municipal.

Outra novidade para o 
ensino municipal deste ano 
é a implantação do estudo 
de inglês e técnicas de reda
ção. Somente os alunos de 
2* a 4* séries serão contem 
plados com o novo curso. 
“A implantação deste novo 
curso enriquecerá o conhe
cimento do aluno”, explicou 
Patrício. Estão matriculados 
nas três escolas da rede mu
nicipal de Areiópolis cerca 
de 2106 alunos.

Diretor diz que 2005 foi o ano de 
conquistas para o esporte de Areiópolis

O diretor de esportes , 
Reinaldo Braz, analisou 
como excelente o trabalho 
desenvolvido pela equipe 
da Diretoria de Esportes, 
Recreação e Lazer de Areió- 
polis no ano de 2005. “O 
ano de 2005 foi o ano de 
conquistas para o esporte 
de Areiópolis”, comemo
rou. Segundo Braz o que 
marcou 2005 foi o título de 
campeão no ciclismo por 
equipe nos Jogos Regionais 
de São Carlos. Além do ci
clismo, o Município -  que 
contou com uma delega
ção de 132 pessoas -  parti
cipou dos jogos nas moda
lidades de futsal, futebol, 
vôlei (masculino e femini
no), vôlei de praia (mascu
lino e feminino), atletis
mo, basquete, capoeira e 
taekw ondo “G raças o 
apoio recebido do prefeito 
Peixeiro conseguimos reali
zar uma boa participação 
nos Regionais, inclusive tra
zendo o título no ciclis
m o”, comemorou Braz.

Reinaldo cita outras con
quistas importantes no ano 
passado para a cidade como 
o título de campeão de fut-

sal categoria veteranos em Pra- 
tânia, a vitória no Challenge 
Day “Dia do Desafio” contra 
a representação de Ecuandureo 
do México, a conquista do tí
tulo da equipe dentão na 
Copa Primavera Sesi em Botu- 
catu e o título de campeão da 
Vola Ciclística de Itatinga. 
Além de conquistar o “cane
co” do I Festival de Voleibol Fe
minino em Itaí, o vice-campe- 
onato no Campeonato Infan
til de Futebol “Troféu Lençóis 
Paulista 147 anos” e o vice-cam- 
peonato também no vôlei fe
minino, futebol e futebol de 
salão no Pólo Cuesta em Pra- 
tânia e no Campeonato de 
Voleibol na categoria femini
no pela APV (Associação Pró 
Voleibol). Na categoria denti- 
nho de futebol na Copa SBT/ 
FIB a equipe de futebol ficou 
com a terceira colocação.

Durante o ano de 2005 as 
equipes da diretoria de espor
tes participaram do Campeo
nato de futsal categoria livre, 
Circuito de Futsal da Associa
ção Atlética Botucatuense nas 
categorias infanto, infantil, 
mirim e pré-mirim, campeona
to de voleibol categoria femi
nino da LIVAP (Liga de Volei-

bol da Alta Paulista), Jogos 
Abertos em Botucatu -  cate
goria ciclismo, Campeona
to de Futebol -  categoria ve
teranos na Ferroviária de 
Botucatu, Copa TV TEM de 
Futsal e Copa SBT de Futsal, 
Campeonato Paulista de 
Ciclismo e Campeonato de 
Voleibol “II Taça Cidade de 
Botucatu” -  categoria mas
culino e feminino.

Além da participação de 
vários eventos a Diretoria 
de Esportes promoveu em 
2005, o baile Miss Areiópo- 
lis, prova pedestre e ciclis
mo no dia 1° de maio, tor
neio de bocha e truco e fes
tival sertanejo no Centro 
de Lazer no bairro Cohab. 
Em parceria com o Fundo 
Social a diretoria de espor
tes realizou o baile do Ha- 
waí. A diretoria participou 
ainda com a equipe mas
culina de futebol na Ran- 
don Carrocerias, onde foi 
arrecadado alimentos para 
o Hospital Amaral Carva
lho de Jaú, além de parti
cipar nos eventos culturais 
com o grupo Jack Dance, e 
de promover o Campeona
to Varzeano 2005.

Escola Blanco é uma das beneficiadas com as obras

Prefeitura asfalta Parque Lourenção
A Prefeitura de Areiópolis 

deu início na semana passa
da, às obras de pavimentação 
com material fresado (asfal
to que está sendo retirado da 
rodovia Marechal Rondon) 
em rua do Parque Residenci
al Lourenção, que liga a ou
tros bairros vizinhos. A obra 
só está sendo realizada gra
ças ao apoio do deputado es
tadual Milton Flávio (PSDB) 
que conseguiu junto ao secre
tário dos Transportes, Dario 
Rais Lopes cerca de cinco ca
minhões do material.

O pedido do material ao 
deputado foi feito pelo pre
feito José Pio de Oliveira 
(sem partido), o Peixeiro e 
pelo vereador Julisar Pais 
Gomes (PDT). “Esta obra 
atende a um antigo pedido 
daquela população que há 
12 anos se incomodava com 
a poeira e a lama existente 
no local. A nossa Prefeitura 
tem uma arrecadação peque
na perto de outras cidades da 
região. Gostaríamos de rea
lizar o serviço com asfalto

Prefeito Peixeiro e o vereador Julisar em rua do Parque 
Lourençao que recebeu asfalto nesta semana

quente, mas ainda não te
mos condições, estamos fa
zendo o que podemos até o 
mom ento para amenizar o 
sofrim ento dos munícipes 
que trafegam  por aquele 
bairro”, comentou Peixeiro.

Antes, no final do mês 
de outubro, a pedido do ve
reador Julisar Pais Gomes e

do prefeito Peixeiro, o de
putado M ilton Flávio con 
seguiu junto a Dario Rais 
Lopes, m a teria l fresad o 
para pavim entar a antiga 
avenida Santa Cruz que 
liga aos bairros Jardim  Ca- 
rina, C ohab, Residencial 
João Gomes, Vila Cremer e 
Vila Bentivenha.

ÁLCOOL: CONSUMI
DOR JÁ  PODE FAZER O 
TESTE EM Q UALQ UER  
POSTO

A Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Bio- 
combustíveis (ANP) acredi
ta que a adição do corante 
protegerá o dono do carro 
a álcool. Desde ontem, os 
carregamentos de álcool 
anidro (misturado à gaso
lina) nas usinas e destilari
as estão recebendo a adição 
de um corante de cor laran
ja. A medida anunciada 
pela ANP no final de 2005 
visa a coibir a sonegação fis
cal e combater a adultera
ção do álcool hidratado, 
vendido ao consumidor.

A recomendação é de 
que o carro somente deve 
ser abastecido com álcool 
transparente. Se houver 
coloração laranja, deve 
impedir o abastecimento 
e denunciar o posto, li
gando para o telefone 
0800-900267.

Segundo a agência, até 
o final do mês, todos os 
postos revendedores do 
Brasil terão que colocar um 
adesivo nas bombas de 
combustíveis informando 
ao consumidor que o álco
ol hidratado só poderá ser 
vendido se for límpido e 
incolor. ANP fiscalizará a 
fixação do selo e o posto 
que não o tiver à vista do

consumidor poderá ser multa
do em até R$ 50 mil.

O Sincopetro está distri
buindo gratuitamente os ade
sivos aos postos, mas os pró
prios donos podem criar o seu 
informativo seguindo as re
comendações da ANP. Mesmo 
assim, o consumidor já tem 
o direito de fazer em qualquer 
posto do País o teste para sa
ber se o álcool está mistura
do com água. Para cada 1 mil 
litros de álcool anidro, 15 mi
lilitros de corante são adicio
nados no momento da trans
ferência do combustível do 
tanque da fabricante para o 
do caminhão.

( O Estado de S. Paulo )

BRASIL CONSOLIDA PO
SIÇÃO DE MAIOR EXPOR
TADOR DE CAFÉ

Maior produtor mundial 
de café, o Brasil vem trabalhan
do para consolidar sua partici
pação no mercado externo 
que, no ano passado, superou 
28%, “isto não ocorria há 30 
anos”, informou hoje o secre
tário de Produção e Agroener- 
gia do Ministério da Agricul
tura, Pecuária e Abastecimen
to, Linneu da Costa Lima. Res
ponsável por 40% da produ
ção mundial, o país em 2005 
exportou 26 milhões de sacas 
de café e consumiu 15 milhões. 
Este ano a produção deve al
cançar 42 milhões de sacas. 
Para o secretário, o crescimen
to da participação brasileira no

mercado mundial se deve a me
lhoria da qualidade do produ
to e aos preços competitivos, 
que permitem a colocação do 
café brasileiro em mais de 60 
países.Prevendo um crescimen
to da demanda mundial para 
146 milhões de sacas nos pró
ximos 10 anos, hoje estimado 
em 119 milhões de sacas, Lin- 
neu adverte que o Brasil preci
sará elevar gradualmente sua 
produção para 60 milhões de 
sacas/ano, a fim de atender as 
necessidades do mercado mun
dial, ou seja, 24 milhões de sa
cas para o consumo interno e 
36 milhões para exportação. 
“Isso em dez anos”, enfatiza o 
secretário. Ele lembra que o 
ministro Roberto Rodrigues 
não admite perda do espaço 
conquistado no mercado mun
dial e destaca os investimentos 
que vêm sendo feitos no setor. 
“Em 2005, o Funcafé liberou R$ 
12 milhões para pesquisas e 
este ano serão alocados mais R$ 
18 milhões. Em promoção, fo
ram destinados no ano passa
do R$ 4,5 milhões. Para 2006, 
já estão garantidos R$ 5,6 mi
lhões, mas o Mapa está pleite
ando suplementação de mais 
R$ 20,0 milhões.

(MINISTÉRIO DA AGRI
CULTURA)

SAFRA FICA ABAIXO DA 
PREVISÃO INICIAL

A região Centro-Sul, res
ponsável por 85% da produ
ção brasileira de cana-de-açú
car, moeu 336 milhões de to

neladas, volume 2,6% abai
xo da previsão inicial da 
Unica, de 345 milhões de 
toneladas na safra 05/06 
em abril de 2005, diante da 
quebra de produção gene
ralizada. Em relação aos 
328,9 milhões de toneladas 
do período 04/05, houve 
increm ento de 2,1% . A 
quantidade de ATR (açúcar 
total recuperável) que 
mede o volume de matéria- 
prima utilizada para trans
formação em açúcar e em 
álcool teve um aumento de 
2,6%. A safra 05/06 foi emi
nentem ente alcooleira, 
com a produção de 14,4 bi
lhões de e litros no Centro- 
Sul, ou seja, 5,9% acima dos 
13,593 bilhões de litros da 
safra anterior. A produção 
de açúcar ficou em 22,050 
milhões de toneladas, 0,3% 
abaixo dos 22,122 milhões 
de toneladas da safra 04/05. 
Quanto às exportações da 
região, as de álcool devem 
ficar na casa de 1,850 bilhão 
de litros, 5,2% abaixo de 
1,952 bilhão de litros do 
mesmo período anterior. Os 
embarques de açúcar devem 
totalizar 14,5 milhões de to
neladas, valor próximo aos 
14,25 milhões de toneladas 
registrados na última safra.

( ÚNICA )

COLABORADOR : LUIS 
FERNANDO ANTUNES 
CAPELARI

F A L E C I M E N T O S
GENESIO CEZARIN- 65 anos
Faleceu em Lençóis no dia 7 

de janeiro e foi sepultado no 
dia 8 de janeiro no Cemitério 

Municipal de Lençóis Paulista.

APARECIDA DE FÁTIM A  
MOREIRA FRIAS -  48 anos
Faleceu em Bauru no dia 8 
de janeiro e foi sepultada 
no mesmo dia no Cemitério 

Municipal de Borebi.

ANA ALVES
CASAGRANDE -  67 anos
Faleceu em Lençóis Paulista 

no dia 8 de janeiro e foi 
sepultada no dia 9 de janeiro 

no Cemitério Municipal de 
Lençóis Paulista.

NAIR FRANCATE 
ARGENTINO -  75 anos
Faleceu em Lençóis Paulista no 

dia 9 de janeiro e foi sepultada 
no mesmo dia no Cemitério 

Municipal de Lençóis Paulista.

DURVAL MARTINS DE 
SOUZA -  54 anos
Faleceu em Lençóis Paulista no 
dia 10 de janeiro e foi sepultado 
no dia 11 de janeiro no 
Cemitério Paraíso da Colina.

APARECIDO FAUSTINO  
DE OLIVEIRA -  40 anos
Faleceu em Lençóis Paulista no dia 

9 de janeiro e foi sepultado no 
dia 10 de janeiro no Cemitério 

Municipal de Lençóis Paulista.

ROZA ANNA BASSO 
GRANDI -  90 anos
Faleceu em Lençóis Paulista no 
dia 13 de janeiro e foi sepultada 
no mesmo dia no Cemitério 

Municipal de Lençóis Paulista.

JOSÉ LUIZ DOS SANTOS -  
88 anos - Faleceu em Lençóis 
Paulista no dia 13 de janeiro 

e foi sepultado no mesmo dia 
no Cemitério Municipal de 

Lençóis Paulista.
APOIO:

Fone 3263-4949

I R M Ã O S  P Â N I C O
FUNERÁRIA 

Fone 3263-1373



BAIRROS Em preiteira com eça a pavim entação de 6 ,6  m il m etros quadrados; investim entos chegam  a R$ 190 m il

Começa nova etapa de obras no Júlio Ferrari
Da Redação

A  em presa co n tra ta d a  
pela Prefeitura iniciou, 

nesta semana, pavimentação 
em ruas do conjunto Maes
tro Júlio Ferrari. Nessa fase 
serão implantados 6,6 mil 
metros quadrados de massa 
asfáltica em seis ruas do 
bairro. A obra deve custar 
em torno de R$ 190,5 mil, já 
computado o investimento 
na colocação de guias e sar
jetas. Dessa verba, R$ 90 mil 
vieram  do orçam ento da 
U n ião , através de uma 
emenda proposta pelo depu
tado Ricardo Izar (PTB).

Nesta etapa, estão sendo 
asfaltadas as ruas Salvador 
Gonçalves, Elídio Moisés Gi-

acomini, Arlindo Paschoare- 
lli, Vidal da Cunha, Luiz Hen
rique Camargo e José Rossi. 
A Prefeitura implantou ain
da 1.991 metros de guias e 
sarjetas nas ruas que vão re
ceber o asfalto.

A Administração vai rece
ber também mais uma ver
ba de R$ 124 mil, vinda da 
Companhia de Desenvolvi
mento Habitacional Urbano 
(CDHU) para a pavimenta
ção de outras vias no bair
ro. Essa verba foi anuncia
da pelo deputado estadual 
Pedro Tobias (PSDB) na se
mana passada.

O projeto que autoriza a 
celebração do convênio está 
p ro n to , mas p recisa  ser 
aprovado pela Câmara. Nas

próximas semanas, o prefei
to  Jo sé  A n to n io  M arise 
(PSDB) deve convocar uma 
sessão extraordinária para 
que o Legislativo aprove o 
convênio. Com mais essa 
verba, Marise pretende con
cluir a pavimentação de to 
das as ruas do bairro.

O conjunto maestro Júlio 
Ferrari é um dos bairros que 
mais recebeu investimentos 
desde o primeiro mandato de 
Marise. Somando as verbas 
que chegaram agora, em cin
co anos de mandato o atual 
prefeito injetou quase R$ 1,1 
milhões nas ruas do bairro, 
em obras de implantação de 
asfalto e estrutura básica, 
como galeras pluviais e guias 
e sarjetas.

Comissão Municipal de 
Emprego troca seus membros

Acompanhar as ações e 
sugerir propostas voltadas 
para a geração de emprego 
e programas de qualifica
ção profissional no M uni
cípio. Este é um dos princi
pais ob jetivos dos novos 
membros da Comissão Mu
nicipal de Emprego, nom e
ados na quinta-feira dia 12 
pelo prefeito José Antonio 
Marise (PSDB).

O diretor de Desenvolvi
mento, Geração de Emprego 
e Renda, Altair Toniolo, o 
Rocinha, vai presidir a comis
são neste ano. O mandato da 
comissão é de três anos. O 
diretor da regional Bauru da 
SERT (Secretaria de Emprego 
e Relações do Trabalho), Ale
xandre Ciro Perin Bertoni, 
também participou do en
contro que nomeou os inte
grantes da comissão.

Formada por represen
tantes de empregadores, po
der público e trabalhadores, 
a comissão totaliza 18 mem
bros, sendo seis em cada seg
mento representado. Duran
te o encontro, Rocinha an
tecipou que uma das primei
ras ações da nova comissão é 
solicitar à SERT a viabilização 
de cursos de qualificação pro
fissional dentro do PQM (Pla
no Municipal de Qualifica
ção), que recebe recursos do 
FAT (Fundo de Amparo ao 
Trabalhador).

Para o diretor de Desen
volvimento, o Município está 
na direção certa para promo
ver o crescimento econômi
co de forma sustentada. A 
avaliação foi feita durante a 
divulgação dos indicadores 
de emprego e dos atendi
mentos das agências do Ban-

Novos membros reuniram-se no gabinete do prefeito Marise

co do Povo Paulista e do Pos
to de Atendimento ao Traba
lhador.

Segundo Rocinha, o cresci
mento do número de abertura 
de empresas a partir de 2001, é 
outro indicador que mostra o 
acerto das ações e projetos de
senvolvidos pela administração 
municipal nos últimos cinco 
anos. A partir de 2001, foram 
feitas 294 novas inscrições de 
empresas. O número subiu para 
422 em 2002.

Em 2003, o número de 
empresas abertas também foi 
positivo: 314 novas inscri
ções. Já em 2004, último ano 
do prim eiro m andato do 
prefeito José Antonio Mari- 
se, o número de inscrições de 
novas empresas voltou  a 
crescer: 416. No ano passa
do, o cadastro municipal da 
Prefeitura indicava, até no
vembro, a abertura de 451 
novas inscrições.

Já o PAT desde sua insta
lação em Lençóis Paulista, já 
obteve vagas para 703 pesso
as no mercado de trabalho. 
Atualmente, o posto possui

Júlio Ferrarri recebe 6,6 mil metros quadrados de asfalto em seis ruas

em seus arquivos cerca de 
11.1 mil pessoas cadastradas, 
num banco de dados utiliza
do por mais de 290 empresas.

“O objetivo do posto é 
ampliar os serviços prestados 
para a população, disponibi
lizando atendimentos para o 
seguro-desemprego e a emis
são de carteira profissional”, 
diz Rocinha. A oferta de em
pregos também cresceu nos 
dois últimos anos: em 2004, 
foram abertas 1.096 vagas. 
Até novembro de 2005, fo
ram criados mais 1.881 pos
tos de trabalhos.

O desempenho do Banco 
do Povo também foi lembra
do durante o encontro reali
zado no gabinete do prefei
to. Os pedidos de financia
mento chegam a 758, totali
zando perto de R$ 2 milhões 
financiados para os empre
endedores. Um dado que cha
ma a atenção é a inadim 
plência zero na agência. To
dos os financiamentos dispo
nibilizados pela agência fo
ram quitados pelos empreen
dedores.

Mais de 500 motoristas 
foram notificados em 4 dias

Radar elertônico flagrou quase 600 motoristas acima do limite de velocidade

Segundo levantam en
to feito pelo Dem utran 
(Departamento Municipal 
de Trânsito), na primeira 
semana de fiscalização da 
velocidade por radar m ó
vel, 572 motoristas foram 
flagrados com velocidade 
acima da permitida nas 
ruas de Lençóis Paulista 
até quinta-feira dia 12. 
Nesta e na próxima sema
na, a fiscalização tem ca
ráter educativo. Os m oto
ristas flagrados em exces
so de velocidade vão rece
ber a notificação da mul
ta apenas para conheci
m ento. Para a Sindata, 
empresa que opera o ra
dar, o número de registros 
nos primeiros dias é com 
patível com a frota de ve
ículos da cidade, que atu
almente gira em torno de 
23 mil.

A avenida Lázaro Brígido 
Dutra, que dá acesso à região 
dos bairros Jardim Itamara- 
ty e Caju registrou o maior 
número de autuações. Fo
ram 195 motoristas flagrados 
acima do limite de velocida
de na via, que é de 50 quilô
metros por hora.

A avenida Prefeito Jáco- 
mo Nicolau Paccola, que liga 
a região central da cidade à 
populosa região dos bairros 
Núcleo Luiz Zillo, conjunto 
Júlio Ferrari, Jardim das Na
ções e Nova Lençóis, apare
ce em segundo lugar no ba
lanço dos primeiros dias de 
fiscalização com radar, com 
193 motoristas autuados.

O caso de maior veloci
dade foi registrado nessa ave
nida: um motorista foi fla
grado a 130 quilômetros por 
hora, velocidade superior até 
a média em rodovias dupli-

cadas, como a Marechal 
Rondon, onde a velocida
de máxima permitida é de 
110 quilômetros por hora 
para carros de passeio. O 
radar constatou ainda ex
cesso de velocidade nas 
avenidas Papa João Paulo 
II (52 registros), Vinte e 
Cinco de Janeiro (70) e 
Vinte e Oito de Abril (62).

Até o dia 22 de janei
ro, os técnicos da empre
sa Sindata fazem um tra
balho de educação e cons
cientização dos motoris
tas. Uma campanha edu
cativa também está previs
ta para ser realizada nas 
escolas, assim que com e
çar o ano letivo. Os m o
toristas da Prefeitura que 
usam veículos oficiais tam
bém estão sendo orienta
dos sobre as alterações fei
tas nas vias da cidade.

Milton Monti anuncia verba para cobertura 
e reforma de quadra em Alfredo Guedes

O deputado federal Mil
ton Monti (PL) esteve em Len
çóis na segunda-feira dia 9, e 
na quinta-feira, dia 12 e 
anunciou a liberação de re
cursos na ordem de R$ 150 
mil para cobertura e reforma 
da quadra poliesportiva no 
bairro de Alfredo Guedes. A 
verba atende a um pedido do 
ex-vereador e coordenador de 
esportes da DER (Diretoria de 
Esportes e Recreação) Jacob 
Joner Neto (PL). “Desde o 
início do primeiro ano do 
meu mandato tenho reivin
dicado esta obra ao deputa
do, não tenho deixado o 
M iltinho em paz. Graças a 
Deus ele se sensibilizou com 
o nosso pedido e está aí a boa 
notícia que dentre alguns 
meses os moradores daquele 
bairro poderão contar com a 
cobertura e reforma da qua
d ra”, com em orou  Jo n e r

Jacó Gaúcho com Milton Monti e o prefeito Marise

Neto. Segundo Monti, após 
a conclusão da obra, os m o
radores do bairro poderão 
praticar esportes, além de

utilizar o local para realiza
ção de festas e até celebração 
de casamento comunitário”, 
brincou.



DESPEDIDA Com duas derrotas consecutivas, CAL dá adeus à Copa São Paulo de Futebol Junior; Figueirense garante vaga para próxima fase

Lençóis sedía 2̂  fase da copinha; 
Figueirense pega Londrina no Bregão

Da Redação

Pela primeira vez na histó
ria, Lençóis Paulista será 

a cidade sede da segunda fase 
da Copa São Paulo de Fute
bol Junior. Vencedor do gru
po E, o Figueirense, pega 
hoje, às 16h, o Londrina do 
Paraná, que ficou com a vaga 
no grupo F. A equipe de San
ta Catarina bateu o CAL (Clu
be Atlético Lençoense) por 3 
a 0, na terça-feira dia 10, no 
estádio municipal Archange- 
lo Brega, o Bregão. Com a vi
tória o Figueirense terminou 
a primeira fase da competição 
em primeiro lugar com seis 
pontos, seguido do Marília 
com 6, CAL com 3 e 7 de Se
tembro com um ponto gan
ho. Já o CAL ficou na tercei
ra posição com três pontos. 
Durante a competição a equi
pe Alvinegra venceu apenas 
uma partida contra o 7 de Se
tembro na estréia por 1 a 0, 
depois perdeu para o Marília 
por 4 a 2 e encerrou a partici
pação na copa com derrota 
para o Figueirense pelo pla
car de 3 a 0.

Na última rodada do gru
po F com sede em Bauru, o 
Noroeste bateu o Londrina 
por 1 a 0, mas a vaga ficou 
com o time paranaense, que 
levou a melhor nos critérios 
de desempate -  saldo de gols 
e número de cartões. Na clas
sificação final as duas equipes 
somaram seis pontos. A equi
pe bauruense também não 
conseguiu se classificar como 
um dos melhores segundo 
colocados. Perdeu a décima 
vaga por índice técnico para 
a Portuguesa, pelo número de 
gols marcados: 7 contra 6 do 
time bauruense.

Durante a semana o No
roeste entrou com um recur
so alegando que o clube do 
Paraná deveria perder dois 
pontos por ter escalado irre
gularmente o jogador Doda. 
No julgamento realizado na 
tarde de quinta-feira, dia 12, 
no tribunal da Federação, o 
Londrina foi absolvido. A FPF 
(Federação Paulista de Fute
bol) entendeu que o atleta 
está inscrito legalmente para 
a Copa São Paulo.

O departamento técnico

da Federação Paulista de Fu
tebol divulgou na tarde de 
quinta-feira, dia 12, as sedes 
e a tabela dos jogos que for
m arão a segunda fase da 
Copa São Paulo de Futebol 
Júnior. Serão 16 cidades sedes 
e a partir de agora, todas as 
fases serão no sistema mata- 
mata. Os times formarão gru
pos de dois, onde somente o 
vencedor do confronto segue 
na competição.

Os paulistas conquistaram 
50% das vagas na competição. 
Dezesseis equipes de São Pau
lo enfrentam 16 times de ou
tros estados. Dos confrontos 
da próxima fase, quatro são 
entre paulistas. A melhor 
agremiação de toda a primei
ra fase foi a do Goiás, que dis
putou o Grupo I, com sede em 
São Roque, e venceu os três 
compromissos. Teve o melhor 
ataque com 22 gols e não so
freu nenhum, ficando com o 
título de melhor defesa da 
Copa São Paulo. O time goia
no tem também o artilheiro 
da competição, os jogadores 
Wellington e Danilo Dias, que 
marcaram seis gols cada.

Marília vence 7 de Setembro 
e também está na 2̂  fase

Com a vitória de 4 a 2 so
bre o 7 de Setembro na tarde 
de terça-feira, dia 10, no está
dio municipal Archangelo 
Brega, o Bregão, a equipe do 
Marília terminou a primeira 
fase da Copa São Paulo de 
Junior em segundo lugar com

3 pontos ganhos. Após estre
ar na competição com derro
ta para o Figueirense pelo pla
car de 3 a 1 e bater o Alvine- 
gro por 4 a 2, em partida emo
cionante, a equipe marilien- 
se obteve vaga para a próxi
ma fase da copinha ao classi-

Confira os locais e quais serão os confrontos.
Sede em Barueri -  
Estádio Orlando Baptista 
Novelli
Sábado -  14 de janeiro -
15 horas -  Goiás (GO) x  

Grêmio Barueri

Sede em São José do Rio 
Preto -  Estádio Teixeirão
Sábado -  14 de janeiro -
16 horas -  América (SP) x  

Botafogo (SP)

Sede em São Carlos -  
Estádio Luizão -  (Rede TV)
Sábado -  14 de janeiro -  
16 horas -  Fortaleza (CE) x  

Corinthians (SP)

Sede em Lençóis Paulista -  
Estádio Archangelo Brega
Sábado -  14 de janeiro -  
16 horas -  Figueirense (SC) 

x  Londrina (PR)

Sede em Votorantim -  
Estádio Domenico Paolo 
Metidieri
Sábado -  14 de janeiro -  

16 horas -  Paulista (SP) x  
Santo André (SP)

Sede em Americana -  
Estádio Décio Vitta
Sábado -  14 de janeiro -  

16 horas -  Paraná Clube (PR) 
x  Rio Branco (SP)

Sede na Capital -  Estádio 
Nicolau Alayon
Sábado -  14 de janeiro -  

16 horas -  Paysandu (PA) x 
Brasiliense (DF)

Sede em Osasco -  Estádio 
José Liberatti -  (ESPN)
Sábado -  14 de janeiro -  

16 horas -  Botafogo (RJ) x  
Comercial (SP)

Sede em Taboão 
da Serra -  Estádio 
Vereador José Feres
Sábado -  14 de janeiro -  16 
horas -  Coritiba (PR) x  

Taboão da Serra (SP)

Sede em Limeira -  Estádio 
Major Jose Levi Sobrinho -  
(ESPN e Rede Vida)
Sábado -  14 de janeiro -  18 

horas -  Inter de Limeira (SP) x  
Santos (SP)

Sede em Taubaté -  
Estádio Joaquinzão
Sábado -  14 de janeiro -  16 hs

-  Taubaté (SP) x  Â m̂ riĉ a (MG)

Sede em Guarulhos -  Estádio 
Antônio Soares
Sábado -  14 de janeiro -  16 hs
-  Juv^ntus (SP) xPortugue^ (SP)

Sede em São Bernardo 
do Campo -  (Rede Vida)
Domingo -  15 de janeiro -  11 

horas -  Bahia (BA) x  (^RB (AL)

Sede em Lo u ve ira  -  
Estádio José Silveira Nunes
Dom ingo -  15 de janeiro

-  15 horas -  Campinas 

(SP) x  Grêmio (RS)

Sede em Araraquara -  
Estádio Fonte Luminosa
Domingo -  15 de janeiro 16 hs -  
Moto Clube x Vila Nov̂ a

Sede em Suzano -  
Estádio Francisco 
Marques Figueira
Domingo -  15 de janeiro 16
hs -  Intern (RS) x  Marília (SP)

CAL (branco) se despediu da competição com derrota para o Figueirense

FUTSAL

Abertas inscrições para o 
campeonato de futsal na Cecap

ficar entre os dez melhores 
segundo colocados. Nesta se
gunda fase o Marília enfren
ta o Internacional de Porto 
Alegre. A partida está marca
da para amanhã, às 16h, no 
estádio Francisco Marques Fi
gueira, em Suzano.

A quadra poliesportiva Maria Angelina Boso será palco das partidas do campeonato

Começa na quarta-feira, 
dia 18, as inscrições para o 1° 
Campeonato de Futsal -  Tro
féu João Pinto Cardoso. O 
evento promovido pelo vere
ador Manoel dos Santos Silva 
(PSDB), o Manezinho será re
alizado na quadra poliespor- 
tiva “Maria Angelina Boso” 
na escola municipal “Edwal-

do Roque Bianchini”, no bair
ro Cecap. A competição tem 
início previsto para o dia 18 
de fevereiro e termina no dia 
22 de abril. As vagas são limi
tadas para 20 equipes. Não tem 
taxa de inscrição.

As partidas, num total de 
54, acontecem  às terças e 
quintas-feiras à noite e aos

sábados à tarde. No final do 
campeonato serão oferecidos 
troféus e medalhas para as 
três melhores equipes, além 
de troféus para o artilheiro e 
goleiro m enos vazado da 
com petição. As inscrições 
podem ser feitas na rua Aus- 
tregésilo de Athayde, 240 -  
Cecap II.

Futsal feminino inicia treinamentos
As meninas da equipe de 

futsal da DER (Diretoria de 
Esportes e Recreação) co 
m and ad a p elo  té c n ic o  
A dolfo M artin i, in ic iam  
neste sábado, os treinamen
tos para a tem porada de 
2006. A carga de treinos visa

AREIA

o aprimoramento da equi
pe para a participação nos 
Jogos Regionais e Jogos da 
Juventude. “O ano passado 
foi m uito bom, apesar de 
não term os con qu istad o  
nenhum  campeonato. Por 
termos apenas nove meses

de trein am ento , tivem os 
um bom desempenho”, ex
plicou M artini. Em 2005 o 
futsal da DER participou dos 
Jogos da Juventude, Regio
nais e da 1* Copa SEMEL de 
Futsal, além de participar 
de seis jogos amistosos.

Última rodada define semifinalistas da Copa Verão
A última rodada da Copa 

Verão de Futebol de Areia -  
Troféu Deputado Arnaldo Jar
dim - realizada no último fi
nal de semana no campo de 
futebol do Núcleo Habitaci
onal Luiz Zillo, definiu as 
equipes semifinalistas da com
petição. No sábado, dia 7, São 
Jorge e Padoka ficaram no 
empate de 0 a 0 e a Ragel ba-

teu a Cruzeiro pelo placar de 
3 a 0. Domingo, dia 8, o San
ta Catarina A venceu o São 
Caetano por 3 a 2 e o Jardim 
América empatou em 0 a 0 
com o Galácticos. Com estes 
resultados as equipes semifina
listas foram: Adria, Ragel, Ga
lácticos e Santa Catarina A.

As semifinais começam 
am anhã com os seguintes

jogos: Adria x Galácticos às 
9h e no jogo de fundo jo 
gam, Santa Catarina A e Ra- 
gel. O jogo da final está pre
visto para domingo, dia 22. 
No final da competição serão 
oferecidos troféus e medalhas 
para os três primeiros colo
cados, além de troféus para 
o artilheiro, goleiro menos 
vazado e equipe disciplinada.

Moretto promove 1° torneio de futebol de rua
O gerente da parte logís

tica  da em presa M oretto  
Materiais para Construção, 
André Luis da Silva, estará 
prom ovendo no próxim o 
sábado, dia 21, o 1° torneio 
de futebol de rua Moretto. O 
evento que contará com a 
participação de 10 equipes, 
acontece no estacionamento

da empresa que fica na rua 
Francisco Prestes Maia.

No torneio de futebol de 
rua cada equipe é composta 
por três jogadores, a área em 
que as partidas serão dispu
tadas é de 20m de cumpri
mento por 8m de largura. Já 
o gol tem a medida de 1m x 
70cm. Os jogos são elimina

tórios, a equipe que perder a 
partida está fora da compe
tição. Será oferecido troféus 
e medalhas para o primeiro 
lugar. O segundo e terceiro 
colocados, receberão meda
lhas, respectivamente.

Segundo o organizador 
do evento, André Silva, o 
intuito da realização deste

torneio é de unir os funcio
nários da empresa. “Hoje a 
empresa conta com novas 
pessoas no quadro de funci
onários, e a nossa expectati
va é de realizar uma integra
ção e união entre eles, onde 
cada um terá a oportunida
de de se conhecer m elhor”, 
comentou.



CLASSI ECO
Lençó is Paulista, sábado, 14 de janeiro  de 2 0 0 6 . P ág in a  7

AUTOMÓVEIS

VENDE-SE Corsa Se- 
dan Classic2004 cin
za, álcool, trava, alar
me, ar e rabicho, com 
12.000 km, valor R$
2 2 .5 0 0 .0 0 . Tratar 
fone 3263-4844.

VENDE-SE S-10 De 
luxe, ano 97, álco
ol, azul, com pleta 
(- ar), rodas Santo 
A ntonio, valor R$
10.000. 00.+ 26  par
celas de R$ 519 ,00 . 
Tratar fone 3263- 
1 0 1 6 / 9 7 2 5 - 9 9 0 7  
com  Ronaldo.

VENDE-SE Kombi, 
ano 95, G ol 94  e 
U no 91. Tratar rua 
General Osório, 304 
ou fone 3263-5571. 
VENDE-SE Peugeot 
2003, Quick Silver, 
co m p le to . T ratar 
fo n e  3 2 6 3 - 0 6 6 7  
com Emerson.

VENDE-SE Fusca, 
ano 84, v alor R$
3.800.00. Tratar rua 
Antonio Coneglian, 
20  -  Núcleo Habi
tacional Luiz Zillo.

VENDE-SE Del Rey 
1.8, ano 90, preta, 
valor R$ 7 mil. Tra
tar fone 3264-6261 
com  Silvana.

VENDE-SE C orsa 
Sed an  M ile n iu m  
200, com trava, alar
me, vidro e direção, 
prata. Tratar fone 
3 2 6 4 -7 6 6 8 /9 7 4 3 -  
4068 com Nilson.

VENDE-SE Fusca, 
ano 81, cinza, valor 
R$ 3.000,00, em óti
m o estado. Tratar 
fo n e  3 2 6 4 - 3 0 9 0  
com Clóvis.

V E N D E -SE /T R O - 
CA-SE Gol Bola Mi 
Plus, ano 97, vinho, 
a cessó rio s: rod a, 
alarme e banco de 
c o u ro , v a lo r  R$
1 2 .5 0 0 .0 0 . Tratar 
fone 3263-4844.

VENDE-SE Pampa, 
ano 92, gasolina e 
um  Chevette, ano 
8 1 . T ra ta r  fo n e  
3264-8390.________

V E N D E -SE /T R O - 
CA-SE C orcel 80, 
valor R$ 2 .3 0 0 ,0 0 . 
Tratar rua dos M el
ros, 2 3 2  -  Jardim  
N ova L ençóis ou 
fone 9731-0603.

VEN D E-SE G o l i 
Plus, ano 96, vinho, 
trava, alarm e e ra
b icho. Tratar fone 
3 2 6 4 -3 4 1 3 /8 1 2 7 -  
3038 com  Toni.

VENDE-SE Gol, ano 
83, álcool, branco, 
em  b o m  estad o . 
Tratar fone 3264- 
9252/9778-4737.

VENDE-SE Gol Mi
Plus, ano 97, roda, 
b a n c o  de cou ro , 
a la rm e , v in h o  e 
v e n d e -se  celu lar 
LG , f l ip . T ra ta r  
fone 3263-4844.

VENDE-SE Saveiro 
1.6, álcool, ano 92, 
bege, com  capota. 
Tratar rua Inglater
ra, 94  -  Jardim  das 
N a çõ e s  ou  fo n e  
3264-2756 com Ro
gério ou Eliane.

VENDE-SE E scort 
GL, an o  9 1 , á lco 
ol, em  ótim o esta
d o . T r a ta r  fo n e  
3 2 6 3 -6 1 6 8 /9 7 9 5 -  
8 0 3 7 ._____________

V E N D E -SE /T R O - 
CA-SE G o l B o la , 
ano 1996, ótimo es
tado de conserva
ção. Tratar rua Ge
neral Osório, 304  -  
Bela Vista ou fone 
3263-5571 ou 9737
1998. (Atende sába
dos e domingos).

V E N D E -SE /T R O - 
C A -SE  G o l 1 .6 ,  
ano  1 9 9 4 , ó tim o  
estado de co n ser
vação . T ratar rua 
G e n e ra l O só rio , 
3 0 4  -  B ela  V ista  
fone 3263-5571  ou 
9 7 3 7 -1 9 9 8 . (Aten
de sábados e d o
mingos).

VENDE-SE Fusca, 
ano 70 em ótim o 
estado. Tratar fone 
3 2 6 3 - 2 1 9 7  co m  
Darci.

SIMPATIA
Num canto mais 
alto que sua cabeça, 
acende 3 velas bran
cas num prato com 
água e açúcar aos 
três anjos proteto
res (Gabriel, Rafael 
e Miguel) e fazer o 
pedido em três dias 
alcançara a graça. 
Mande publicar no 
terceiro dia e obser
ve no quarto dia.

Oração dos 
Aflitos

Aflito se viu a vir
gem M aria aos pés 
da cruz. A flita  
vejo-me eu valei- 
me mãe de Jesus, 
confio em Deus, 
com todas as mi
nhas forças, por 
isso peço ilumine 
meus cam inhos, 
concedendo-me a 
graça que tanto de
sejo. Amém. (Reze 
durante 3 dias e 
faça 3 pedidos, 1 
impossível e 2 di
fíceis mande publi
car essa oração no 
4° dia e aguarde os 
resultados).

MOTOCICLETAS

VEN D E-SE T ita n  
2 0 0 0 ,  co m  dois 
pneus novos, com 
25.000 km, valor R$
2.000. 00  +  11 parce
las de R$ 140,00. Tra
tar fone 9732-7015.

V E N D E-SE  M L, 
ano 88, em  ótim o 
estado. Tratar rua 
Uruguai, 114 -  Vila 
Cruzeiro.

VEN D E-SE T ita n  
04/04, azul c/ parti
da R$ 3.300,00 +  21 
p a rc e la s  de R$
130 .00. Aceito tro
ca . T ra ta r  fo n e  
8131-5906.

SIMPATIA
Num canto mais 
alto que sua cabeça, 
acende 3 velas bran
cas num prato com 
água e açúcar aos 
três anjos proteto
res (Gabriel, Rafael 
e Miguel) e fazer o 
pedido em três dias 
alcançara a graça. 
Mande publicar no 
terceiro dia e obser
ve no quarto dia.

Salmo 38 -  Leia o 
salmo 38, tiês vezes 
ao dia durante três 
dias. No quarto dia 
mandarpublicar. Ob
serve o que acontece.

V EN D E-SE  ca sa  
co m  4 cô m o d o s  
faltando 10 parce
las de R$ 2 0 0 ,0 0  
para quitar. Aceita- 
se carro, terreno ou 
casa de m enor va
lor. Tratar avenida 
Luiz Paccola Sobri
nh o, 3 0 6  -  Jardim  
M o n te  A zul ou  
fone 9718-8484.

PROCURA-SE chá
cara para m orar no 
b a irro  São Ju d as 
Tad eu  ou C orv o  
Branco. Tratar fone 
3 2 6 4 - 7 3 1 4  co m  
Mário.

VENDE-SE estoque 
de lo ja  com pleto -  
co m  ro u p a s, ou  
aluga-se o ponto. 
Ó tim o opreço. Tra
tar Rua Adriano da 
Gama Kury , 605 ou 
fone 3264-5034.

VENDE-SE casa com 
4 cômodos, falta dez 
meses para quitar. 
Aceita-se carro ou 
casa como parte do 
pagamento, valor R$ 
18.000,00. Tratar ave
nida Luiz Paccola So
brinho, 3 0 6 -Jardim 
M onte Azul. Tratar 
fone 9718-8484.

DECLARAÇÃO A PRAÇA
COSTA PESSOA SERV. MÉDI

COS E PSIC. S/C LTDA, IM 692-1, 
CNPJ 02.490.691/0001-84, RUA Dr. 
Antonio Tedesco, 859 torna público o 
extravio do talão de notas de serv. 
prest, série “G” do n° 001 a 050 e não se 
responsabiliza pelo uso indevido do 
mesmo.

EXTRAVIO
A empresa PAULO CESAR BODO 

EPP, estabelecida na Avenida Prefeito 
Jácomo Nicolau Paccola, n° 465, na 
cidade de Lençóis Paulista-SP, inscrita 
no CNPJ sob n° 53278.008/0003-42 e 
Inscrição Estadual n° 416.034.250.113, 
comunica o extravio das notas fiscais 
série D1 n° 2600 à 2750 totalmente usa
das e série Mod. 1 n° 279 à 429 usadas 
e série mod. 1 n° 430 à 650 em branco.

Não se responsabilizando pelo uso 
indevido da mesma.

è
S A A E

SAAE - SERVIÇO AUTONOMO 
DE ÁGUA E ESGOTOS 
DE LENÇÓIS PAULISTA

José Alexandre Moreno, Diretor do 
Serviço Autônomo de Água e Esgotos 
de Lençóis Paulista, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, bem como o cumprimento ao 
disposto na alínea “a” do art. 59 da Lei 
Orgânica do Município, torna público o 
seguinte ato oficial:

Ato n° 463 de 09.01.06 - Dispõe sobre 
a homologação do Concurso Público, 
conforme Edital n° 002/2005, para as 
funções de Motorista, e Agente de Apoio 
a Serviços de Hidrometria.
Lençóis Paulista, 09 de janeiro de 
2.006.

José Alexandre Moreno 
Diretor do SAAE

V E N D E -SE /T R O - 
CA-SE p o r carro  
ou  te r re n o  u m a  
casa no  Jardim  Ita- 
puã. T ra tar fo n e  
9738-9545.________

VENDE-SE terreno 
a rua Felipe Cam a
rão , 85  -  Ja rd im  
U biram a II, valor 
R$ 2 2 .0 0 0 ,0 0 . Tra
ta r  fo n e  3 2 6 3 -  
1 8 8 4 / 3 2 6 3 - 1 7 8 2  
com  N ino.

V E N D E -S E  c a sa  
n a  C e c a p  c o m  3 
q u a r t o s ,  s a l a ,  
c o z i n h a ,  c o p a , 
la v a n d e r ia ,  g a 
ra g e m , p ró x im o  
a ig r e ja .  A c e ita -  
se c a r r o .  T ra ta r  
fo n e  3 2 6 4 - 8 5 9 8 /  
8 1 2 3 - 5 8 4 2 .  
URGENTE - Vende- 
se Apartamento no 
Edifício Beta. Tratar 
fone 9772-7716.

VENDE-SE terreno 
na Rondon. Apenas 
R$ 12.000,00. Tratar 
fone 9772-7716.

VENDE-SE terreno 
no Jard im  M onte 
Azul, de esquina, 
ótim a localização. 
Tratar fone 9 7 7 2 
7716._____________

VENDE-SE 7 alquei
res, com  diversas 
benfeitorias. Tratar 
fone 3263-0765.

VENDE-SE casa na 
rua H enrique Lo- 
sinkas Alves , 1033 
-  Ja rd im  Ita p u ã  
co m  2 q u a r to s , 
sala, cozinha e ba
n h e iro . Vende-se 
cofre 0 ,8 0  cm, car
rin h o  bebê, duas 
araras e provador 
arco. T ratar fo n e  
9773-3359.________

VENDE-SE casa a 
avenida Luiz Pacco- 
la Sobrinho, 3 0 6  -  
Jardim M onte Azul 
com  4 côm od os, 
valor R$ 18.000,00. 
Tratar n o  local ou 
fone 9718-8484.

V E N D E-SE  u m a  
gleba de terra com  
1 .000m 2, atrás da 
a v e n id a  Já c o m o  
N ico lau  P acco la . 
Tratar fone 9 711- 
4474/3264-6365.

DIVERSOS

V E N D E -S E  b a r 
co , a n o  9 7  co m  
c a r r e t a ,  s e n d o  
b o rd a  a l ta  c o m  
5 ,8 5 m  e c a rre ta  
a n o  9 6 ,  n o v o s ,  
v a lo r  R$
3 .7 0 0 ,0 0 .  T ra ta r  
fo n e  3 2 6 3 - 1 0 1 6 /  
9 7 2 5 - 9 9 0 7  co m  
R o n a ld o .

V E N D E -S E  c o l 
c h ã o  d e c a s a l  
sem i-n o v o , fe rra 
m e n t a s  de p e 
d r e ir o  e s e r r a  
t i c o - t i c o  S in ger. 
T ra ta r ru a C o ro 
n e l  V irg il io  R o 
cha, 433  -  C entro.

KOMfSSi
FONE:

3263-6535

V EN D E-SE aço  
para construção: 50  
barras 3 /8 , 50  bar
ras 5 /1 6 , 5 0  barras 
1/4 e 50  barras 3/16. 
T ra ta r  ru a  G in o  
Augusto A nton io  
Bosi, 254- Parque 
R o n d o n  ou fo n e
9711- 4474.____

PRECISA-SE m oto
r is ta  c o n t r a t o  
te m p o rá rio  c o m  
CNH D ou  E, e x 
p e r iê n c ia  m ín i
m a de 2 anos, com  
idade até  35 anos. 
E n v ia r  c u r r ic u -  
lu m  P o l i m i x  
C o n c re to  -  R ua  
Á frica, 2 8 4  -  Dis
trito  Industrial.

VEN D E-SE c o m 
p u tad o r P en tiu m  
1 6 6  c o m p le to  
co m  ra ck , p la ca  
m ãe In te l, drive 
CD, d isket m o n i
to r 1 5 "  LG, te c la 
do, m ou se, ca ix a  
de som , m ic ro fo 
n e , saíd a p ara in 
te rn e t v ia  rád io  e 
telefone, form ata
d o . T ra ta r  fo n e
9 7 1 2 - 9842 .

VENDE-SE alarme 
e auto-falantes para 
carro; cadeira Galze- 
rano (pink e cinza, 
nova); jogo de sofá 
3 e 1 lugar. Tratar 
fones 3263-4145  / 
3 2 6 4 -2 5 7 0  /  9 7 6 1 
1329. Aceito ch e
ques pré-datados 
(ótimos preços).

E L E T R Ô N I C A  
M A L A G IN H O  -
Vendas e in s ta la 
ções de Rádio de 
C o m u n i c a ç ã o ,  
C a n a l  fe c h a d o  
M o to ro la , A n te 
n a s  P a r a b ó lic a s  
R ota Sat, C en tra l 
T e le fô n ic a  In te l- 
b r a s ,  S is te m a  
m ono canal via te
lefone (com  ótim o 
p reço). (14) 9 7 1 1 
1527  -  326 4 -8 2 5 8 .

VENDE-SE cadeira 
para carro Galzera- 
n o  (pink e cinza) 
somente 5 meses de 
uso , alarm e para 
carro, ótim os pre
ços, aceito cheques 
pré-datados. Tratar 
fo n e  3 2 6 4 -2 5 7 0 /  
3263-4145.

CRED REAL
Empréstimo para aposentados 

e pensionistas do IN SS

Basta apresentar CIC, RG, comprovantes 
residência e n° do beneficio

LIGUE: 3264-1122
S U B IN D O  O B A N C O  ITA U

O lote dos seus sonhos, 
agora PARCELADO!!!

Jardim Itam araty, com  
396,50m 2. Fone 3263-1039

ATENÇÃO: Aplica-se herbi
cida (m ata-m ato) em  terre
n os, q u in ta is e chácaras. 
Tratar fon e 3264-6908.

SIMPATIA PARA EMAGRECER
Chico Xavier. 4̂ . feira pela manhã coloque 
em 1/2 copo d' água os grãos de arroz cru, 
respectivo à quantidade de quilos que deseja 
perder. À noite beba a água, deixando os grãos 
de arroz no copo e complete com água. 5̂ . 
feira pela manhã beba a água em jejum, 
deixando os grãos de arroz e complete com 
água. 6̂ . feira pela manhã beba a água junta
mente com os grãos de arroz de jejum. Obs: 
publique na mesma semana. Não faça regime 
pois a simpatia é infalível.

ORAÇAO A SAO JUDAS TADEU
São Judas Tadeu, glorioso apóstolo, fiel servo e amigo 

de Jesus, o nome do Traidor foi causa de que fosseis 
esquecido por muitos, mas a Igreja vos honra e invoca 
universalmente como patrono nos casos desesperados, nos 
negócios sem remédio. Rogai por mim que sou tão miserável! 
Fazei uso eu vos imploro, desse particular privilégio que vos 
foi concedido de trazer viável e imediato auxílio, onde o 
socorro desapareceu quase por completo. Assisti-me nesta 
grande necessidade, para que eu possa receber as consola
ções e o auxílio do céu em todas as minhas precisões, 
atribuídas e sofrimentos, alcançando-me a graça de... (pedir 
a graça), e para que eu possa louvar a Deus, convosco e com 
todos os eleitos por toda a eternidade. Eu vos prometo, ó 
bendito Judas lembrar-me sempre deste grande favor, e 
nunca deixar de vos honrar, como meu especial e poderoso 
patrono e fazer tudo o que estiver ao meu alcance para 
incentivar a devoção para convosco. Amém, São Judas 
Tadeu, rogai por nos e por todos os que vos honram e 
invocam o vosso auxílio.
(3 Pai Nosso, 3 Ave Maria e 3 Glória ao Pai).

HOROSCOPO www.joaobidu.com.br

21 de maio a 220 de Junho a 22 de julho a 22 de agosto

Talvez as coisas não aconteçam 
como gostaria. Terá facilidade para 
se expressar, mas não tente impor 
sua opinião aos colegas. A paque- 
ra com alguém conhecido será fa
vorecida. DICA não brinque com a 
sorte. Há possibilidade de perda 
ou prejuízo. Evite misturar amiza
de nos negócios.

Passar um tempo com a família lhe 
trará paz. Coloque suas despesas 
em ordem. Se não estabelecer 
prioridades, dificilmente sairá do 
lugar. Pode pintar um clima de 
competição no trabalho. DICA seja 
mais discreto (a) no setor afetivo. 
Evite espalhar detalhes da sua vida 
por aí. Fique na sua.

Profissionalmente, você se mostra
rá atento (a) a detalhes que farão 
toda a diferença. Talvez se irrite 
com cobranças. Seja paciente.Se 
precisar de dinheiro, peça ajuda à 
sua família. DICA esqueça um pou
co os seus deveres e se permita 
relaxar. No amor, desprenda-se de 
vez do que passou.

23 de setembro a 22 de outubro

Procure tomar cuidado com pro
messas de lucros fáceis. Alguém 
poderá levar vantagem com sua 
distração. Ouça mais as críticas e os 
conselhos dos familiares. Eles só lhe 
querem o bem. DICA reserve algu
mas horas pra fazer algo que lhe dê 
prazer, mas evite se prender a má
goas do passado.

Procure se apoiar em pessoas ex
perientes e não seja impulsivo (a). 
Aja com bom senso. Se lida com o 
público, deverá alcançar os objeti
vos. Conte com a proteção astral e 
espiritual. DICA paquera com co
lega pode surpreender. Sucesso 
com alguém de Libra e Leão. Cui
dado com acidentes.

21 de janeiro a 1 9 de fevereiro

Conseguirá se destacar sem dificul
dade. Não tenha medo de mostrar 
seu talento. Poderá rolar uma forte 
paquera com quem você admira há 
algum tempo. Ótimo astral com Li
bra e Sagitário. DICA o ambiente 
em família pode ficar tenso. Cuida
do com suas reações. Não tome para 
si os erros dos outros.

21 de abril a 20 de maio 21 de junho a 21 de Julho np23 de agosto a 22 de setembro % 23 de outubro a 21 de novembro 22 de dezembro a 20 de janeiro X 20 de fevereiro a 20 de mar^o

Cuidado com a instabilidade de 
humor, pois ninguém gosta de chi- 
liques. Aproveite o astral para des
fazer mal-entendidos. Seu esforço 
no trabalho será reconhecido pelos 
seus superiores. DICA talvez sua 
auto-estima esteja em baixa, pro
cure dar um trato no visual. Sua sen
sualidade estará poderosa.

Se precisar tomar uma decisão com
plicada, conte com o apoio dos fa
miliares. Saberá ouvir as pessoas. Se 
quer fazer as pazes com alguém, 
essa é a hora. Sucesso com Virgem 
e Capricórnio. DICA Procure dar 
mais atenção às suas tarefas. Evite 
ficar viajando na imaginação. A dois, 
mostre o que sente.

Poderá se aborrecer facilmente. 
Lembre-se de que vencer desafios 
faz parte da vida. No trabalho, 
evite a teimosia e não seja orgu
lhoso (a). Saiba que cada um é 
especial a seu modo. DICA já na 
paixão, tudo estará incrível! Saiba 
lidar com as diferenças. Mostre-se 
mais compreensivo (a).

Não seja indiferente a tudo o que 
acontece em casa. Participe mais da 
vida em família. Conte com apoio 
de uma mulher mais velha, princi
palmente no trabalho. Poder de 
sedução em alta. DICA mudança na 
decoração do seu quarto vai animá- 
lo (a). A dois, convém esclarecer 
qualquer mal-entendido.

Você estará racional, com os pés no 
chão. Aprenda coisas diferentes 
com alguém experiente. Período 
favorável para falar com seus supe
riores a respeito do que você dese
ja. Boa sorte! DICA use seu bom 
senso, principalmente no amor e 
nas amizades. E tudo correrá bem. 
Melhoria nas finanças.

Ao invés de se preocupar com pro
blemas sem solução, cuide das suas 
tarefas. Alguém pode tentar puxar 
o seu tapete. Lute pelo que deseja, 
acredite em você e não tenha 
medo de nada. DICA na área sen
timental, nem tudo será como de
seja. Espante a carência. Selecione 
melhor as amizades.

http://www.joaobidu.com.br


A família Espigares Luiz está em festa no mês de janeiro. 
Na terça-feira, dia 10, a simpaticíssima Isabela completou 
5 aninhos, no dia 20 é a vez da mamãe Mariluci apagar 
velinhas e no dia 29, o paizão Ailton também completa 
idade nova. Os familiares registram os votos de muita 
saúde e felicidades aos aniversariantes. Parabéns!

Completou dois aninhos na data de ontem, a 
princesinha Eduarda. Ela recebeu beijos e abraços dos 
pais Solange e Douglas, avós e tios. Happy Birthday...

Hoje a pequena Vitória Geni Mazini completa um 
aninho. No mesmo dia, o irmão Peterson Augusto dos 
Santos apaga a sua 14^ velinha. Eles recebem os 
cumprimentos especiais dos pais Antonia e Juarez.

O sapequinha Vinicius Sevilhano apagou velinhas 
n a terça-feira, dia 10. O garoto esperto completou 4 
aninhos e foi muito festejado pelos pais Susy e Sandro, 
avós, tios e familiares. Felicidades!

Na terça-feira, dia 10, os 
atletas do Clube de Veteranos 
de Futebol da Cecap, estiveram 
reunidos no sítio (Rio Claro) de 
propriedade do empresário 
Daniel Zillo. Lá saborearam 
um suculento churrasco 
preparado pelo "gauchão" João. 
O prefeito Marise também 
marcou presença...

O vereador Ailton Aparecido Tipó Laurindo 
esteve na quarta-feira, dia 11, em Bauru, para acompa 
nhar a partida entre Noroeste e Corinthians. Corintiano 
fanático ele assistiu a partida na cabine da Rádio 
Globo junto com Osmar Santos e Oscar Ulisses.

Quinze foliões comemora
ram no último final de 
semana a Folia de Reis. Na 
foto o grupo se apresenta no 
comércio estabelecido na 
Cecap, de propriedade de 
João Sérgio Lorenzetti

Os corintianos Márcio 
Moreira, Anderson 
Buratto e Bruno na 
torcida do timão, na 
quarta-feira, dia 11, em 
Bauru, no jogo entre 
Noroeste e Corinthians


