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Zafani assume 
associação do 
Jardim 
América e 
Corvo Branco

Os moradores do Jardim 
América e Residencial Cor
vo Branco elegeram no dia 
oito de janeiro, o novo pre
sidente da associação. A 
chapa única encabeçada 
por Clóvis Zafani foi a ven
cedora. O novo presidente 
e sua diretoria já tomaram 
posse. O mandato da nova 
diretoria vai até janeiro de 
2008. O novo líder da asso
ciação de moradores adian
ta que a prioridade é reto
mar as atividades da entida
de e fomentar a participa
ção dos moradores. “Vamos 
lutar para a construção de 
um local para prática de es
portes e pela reforma das 
praças localizadas em área 
de lazer do bairro. O nosso 
objetivo é de trabalhar jun
to com o prefeito José An- 
tonio Marise (PSDB), no 
intuito de trazer melhorias 
para os bairros” diz Zafani.

EM ANDAMENTO A
Prefeitura deve concluir 
até o início de fevereiro 
as obras de reforma 
e ampliação em 
andamento em 
nove escolas e duas 
creches municipais.
Os reparos aproveitam 
o período das férias 
escolares. As obras 
somam R$ 764 mil 
de investimentos.
As obras estão em 
andamento 
nas escolas Lina Bosi 
Canova (Jardim 
Ubirama), Ézio Paccola 
(Jardim Primavera),
Luiz Zillo (Núcleo Luiz 
Zillo), Amélia Benta 
do Nascimento Oliveira 
(Vila Bacili), Edwaldo 
Roque Bianchini e 
Maria Cordeiro 
Fernandes Orsi (Cecap),
Eliza Pereira de Barros,
Walt Disney e
Monteiro Lobato
(centro) e nas creches
Morfina Grandi Paccola
(Jardim Ubirama)
e Wilson Trecenti
(Núcleo Luiz Zillo). Página 5

FUTSAL A p a rtir das 19h, no Tonicão, Jaú  x  D rikas abrem  a sexta edição do torneio; doze equipes entram  na disputa pelo título

Com eça hoje a Copa 'Cidade do Livro'
AREIO PO LIS

Prefeitura 
implanta 
sarjetões no 
Nosso Teto

A Diretoria de Obras da Pre
feitura de Areiópolis deu iní
cio na quarta-feira dia 18, na 
implantação de novos sarjetões 
em ruas do bairro Nosso Teto. 
As normas do novo sarjetão 
atende ao setor de engenharia. 
As ruas beneficiadas são Joa
quim Ramos de Oliveira e Eras
mo de Morais todas transver
sais da rua Prefeito Pedro Pupo 
da Silveira, além da avenida 
Vicente Lourenção, esquina 
com a rua Prefeito Pedro Pupo 
da Silveira. A implantação dos 
sarjetões resolverá o problema 
de trânsito dos veículos e dos 
pedestres que passam por es
tes locais. Página 5
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A FORÇA DA CANETA Depois 
de um período educativo, 
começam a valer na próxima 
segunda-feira dia 23, as 
autuações por excesso de 
velocidade a partir da 
fiscalização com radar. Até a 
última quarta-feira, dia 18, o 
equipamento fotografou 985 
motoristas trafegando em 
velocidade acima da 
permitida. Segundo a Polícia 
Militar, 25% dos pouco mais 
de 500 acidentes registrados 
no ano passado nas ruas da 
cidade tiveram relação com o 
excesso de velocidade.
O radar fotografa a placa do 
veículo, informa a velocidade 
em que estava e a velocidade 
permitida para a via.
Conforme o caso, a multa 
pode ser de R$ 127,69 (120 
Ufirs) ou R$ 574,61 (540 
Ufirs). Além das ruas, a 
fiscalização será feita também 
nas estradas municipais, como 
a LEP 060.A PM (foto) 
continua responsável pela 
fiscalização das demais 
infrações de trânsito. Página 4

EXTRA Em sessão extraordinária realizada na quarta-feira dia 18, a Câmara de Lençóis Paulista reuniu-se pela primeira vez no ano para aprovar projetos em regime de urgência encaminhados pelo 
prefeito José Antonio Marise (PSDB). O destaque foi para o projeto 3.830/ 2006, que autoriza a Prefeitura a celebrar convênio com o CDHU para a vinda de uma verba de R$ 124 mil para 
asfaltamento de ruas no Conjunto Maestro Júlio Ferrari. A verba foi aprovada no final de 2005, e recentemente anunciada pelo deputado estadual Pedro Tobias (PSDB). O outro projeto aprovado dá 
o nome de "Praça de Esportes Armando Orsi" ao centro esportivo em construção na Cecap. Os demais projetos tiveram o pedido de regime de urgência rejeitado. Página 4
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APIMENTADO
Visita

O ex-prefeito de Osasco, 
Francisco Rossi, estará em 
Lençóis na segunda-feira, dia 
23, às 11h, na Câmara Mu
nicipal. No Município ele e 
sua comitiva serão recebidos 
por amigos, correligionários, 
autoridades e imprensa.

Juntos?
Além de conversar com 

amigos e correligionários, 
Rossi terá uma conversa ao 
pé da orelha com o candi
dato a deputado estadual 
pelo PV, vereador Ailton 
Aparecido Tipó Laurindo. 
Deste bate-papo poderá sair 
uma dobradinha entre Tipó 
e Francisco Rossi. O ex-pre
feito de Osasco disputa uma 
cadeira no Congresso Naci
onal pelo PMDB nas elei
ções de 2006.

Partidário
Depois de atender a im

prensa e rever companhei
ros, Rossi almoça na cidade 
e depois segue para a clínica 
do médico José Rubens Pie- 
traróia (PMDB), onde será 
recebido por ele. A impren
sa também está convidada 
para o encontro.

Colaborador
A vinda de Rossi para 

Lençóis está sendo articula
da pelo presidente da Asso
ciação de Moradores do Jar
dim U biram a, Benedito 
Edélcio da Silva, o Tinho. 
O líder comunitário é um 
dos principais apoiadores da 
campanha de Tipó para de
putado estadual.

Técnico
O vereador Ismael de As

sis Carlos (PSDB) o Formigão 
inscreveu sua equipe de jo 
gadores veteranos para par
ticipar do Campeonato de 
Futebol Máster em Macatu- 
ba. A equipe estreou com o 
pé direito na competição. 
Com o pé direito e vestido 
com a camisa da Folha Po
pular. O jornal patrocina a 
equipe de Formigão.

Vitória
Perguntado por um com

panheiro durante a sessão 
extraordinária da Câmara de 
quarta-feira, dia 18, se sua 
equipe havia vencido a par
tida ele respondeu: “ganha
mos de goleada da equipe de 
Areiópolis”. O Eco perguntou 
sobre o resultado do jogo. 
Formigão respondeu: “vence
mos por WO, somos os líde
res da competição”, sorriu.

Visitante
Hoje a equipe de Formi- 

gão encara a forte equipe de 
Macatuba. A partida aconte
ce na casa do adversário. Para 
este jogo ele contará com o 
reforço do vereador Gumer- 
cindo Ticianelli Júnior (PFL), 
novo contratado da equipe. 
Mais um que vai vestir a ca
misa da Folha Popular...

Onça
O vereador Nardeli da Sil

va (PFL) anda irritado com 
os coordenadores de partidos 
que apóiam a administração 
do prefeito José Antonio 
Marise (PSDB).

Sem moral
Segundo o vereador con

fidenciou ao Apimentado, 
o PSDB tem filiado várias 
pessoas no partido, sendo 
que o responsável pelas fi
liações de membros no par
tido do PSDB e PFL, não 
tem prestigiado a filiação 
de membros no PFL.

Sozinho
Nas eleições de 2004 o 

PFL de Nardeli não fez co
ligação com nenhum outro 
partido. Por pouco Nardeli 
que obteve a maior votação 
nas urnas -  cerca de 1,3 mil 
votos -  não ficou de fora. 
“Eles não têm prestigiado o 
PFL, e quando chegar as 
eleições, ficamos sem coli
gação novam ente”, falou 
irritado. Ele disse ao Api
mentado que anda atento 
a estes acontecimentos.

Reforço
Em poucos dias, a equipe 

do jornal O Eco ganha um 
reforço de peso. O radialista 
Carlos Alberto Duarte fez na 
quinta-feira dia 19, seu últi
mo dia trabalho como fun
cionário da Sociedade Rádio 
Difusora, responsável pelas 
rádios Difusora, Ventura e 
pelo jornal Tribuna.

Sirenes
As sirenes do jornal O Eco 

tocam no dia 1° de fevereiro 
para receber sua mais nova 
contratação. No início de fe
vereiro, Duarte veste a cami
sa do jornal O Eco. Veste a 
camisa no momento em que 
os novos proprietários do 
jornal fundado por Alexan
dre Chitto em fevereiro de 
1938 aceleram as turbinas 
para alavancar o jornal.

Novos projetos
O Eco terá nova cara em 

breve. Muito breve! Projeto 
gráfico moderno e ousado, 
mais páginas, classificados, 
cobertura regional, time es
trelado de colaboradores, re
estruturação comercial, equi
pe competente de jornalistas 
e a credibilidade de seus 67 
anos de existência. Tudo isso 
comandado pelo sócio da 
Editora Folha Popular, Moi
sés Rocha, que responde pelo 
planejamento e pelo marke
ting da nova fase de O Eco.

Fora da briga
O vereador João Miguel 

Diegoli (PSC) não é mais 
candidato a deputado. Ele 
anunciou oficialmente a de
sistência da corrida na ses
são extraordinária de quar
ta-feira dia 18. E aproveitou 
a oportunidade para dizer 
que apóia o companheiro 
Ailton Tipó Laurindo (PV) 
caso Lençóis tenha um can
didato único.

Compadres
Entre os planos de Miguel 

para o futuro está a vinda do 
atual presidente da Câmara, 
Adimilson Vanderlei Bernar- 
des (PRTB) para o PSC (é cla
ro, no caso de Dingo escapar 
de perder os direitos políti
cos). Nesse rascunho, Dingo 
seria candidato a prefeito em 
2008 pelo PSC.
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ED ITO RIAL

Sorria, você está sendo fiscalizado
A cabou  a brincadeira.

Quinze dias depois e um 
número de "multas educativas" 
que certamente vai extrapolar 
o milhar, os motoristas come
çam a ser autuados pelo siste
ma de radares eletrônicos na se
gunda-feira dia 23. Nesseperí- 
odo, trabalhos educativos, re- 
classificação das ruas, troca de 
sinalização e orientação aos mo
toristas. Tudo para que, o con
dutor do veículo, consiga a in
crível façanha de andar dentro 
do limite de velocidade.

Na segunda-feira, Lençóis 
Paulista entra em uma nova 
fase no que se refere aos siste
mas de trânsito. As duas coisas 
mais difíceis já aconteceram. A 
primeira delas foi que as auto
ridades tomaram consciência de 
que o trânsito é um problema 
no Município, seja pelo motivo 
que for. Isso originou numa ra
jada -  bastante desordenada, é 
verdade -  de críticas da Câma
ra para com os departamentos

de trânsito da Prefeitura. A se
gunda foi as autoridades se con
vencerem de que o trânsito pre
cisava de mudanças. E no final 
do ano, o prefeito José Antonio 
Marise (PSDB) anunciou a vin
da dos radares eletrônicos e a 
presença de uma empresa de 
consultoria especializada em 
trânsito para analisar a estru-

nada vale se o motorista faz o 
que quer, sem qualquer penali
dade. Não é raro encontrar pe
las ruas centrais, gente descar
regando caminhão de areia, 
obstruindo vias centrais, na hora 
em que bem entendem, e em 
algumas vezes, sem sequer co
locar o famoso cavalete escrito 
"trânsito impedido". Se a saí-

N a segunda-feira, Lençóis Paulista 
en tra em  um a n o va fase no qu e  
se refere aos sistem as de trânsito.

tura da nossa malha viária.
As respostas às críticas sem

pre foram bem parecidas. Os 
argumentos mais fortes eram de 
que "a cidade é corretamente 
sinalizada" ou que "as vítimas 
fatais no trânsito foram causa
das por falha humana, seja do 
pedestre ou do motorista". É fato 
que a cidade é corretamente si
nalizada, mas essa excelência 
em sinalização de trânsito de

da for esperar pela consciência 
do motorista, os carros não te
rão mais rodas num futuro dis
tante, eLençóis Paulista ainda 
estará se remoendo com seus 
problemas de trânsito.

Agora, se os acidentes são 
causados por falhas dos moto
ristas e pedestres, o Município 
tem a obrigação de tomar a ini
ciativa no combate a esses pro
blemas. Se os motoristas lenço-

enses dirigem mal -  e isso tam
bém é fato comprovado, quase 
incontestável -  o problema está 
na raiz, ou seja, em quem ensi
na o motorista. Se o pedestre 
acha que não vai ser atropela
do, ou explica-se a ele que ele 
não está na Europa -  portando 
não existe a menor chance de 
um motorista parar o veículo 
para evitar um acidente -  ou 
começamos já um desconto em 
fundos mútuos funerários para 
as vítimas do trânsito.

Toda grande reforma tem 
um primeiro passo. Toda gran
de revolução tem uma espada 
que se ergue antes das outras. 
As partes envolvidas já ergue
ram suas espadas e o primeiro 
passo está para ser dado. Pas
sadas as esperanças de que, 
dessa vez o trânsito entra no tra
çado, é melhor o povo lençoen- 
se -  cristão por natureza cultu
ral -  começar a procurar pelo 
santo protetor dos pedestres, e 
dos maus motoristas.

ARTIGO

A esc^ola e os c^adernos de outrora
Edemir Coneglian

C onfesso, às vezes chego 
a sonhar que estou na 

Escola. E a sonhar também, 
preocupado, que alguma li
ção ou tarefa tenha ficado 
para trás. E essa preocupa
ção aumenta minha atribu- 
lação dentro do sonho. Se 
não fiz a lição ou a tarefa, é 
certo que vou ter problemas, 
ora com a professora Lour- 
des Silveira, ora com a pro
fessora Antonieta Grassi 
Malatrazzi, ambas do "Es
perança de Oliveira", ou, 
quando não, serei remetido 
à diretoria para uma conver
sa particular com o diretor 
João Nogueira ou Orlando 
Cândido Machado.

Todavia, já acordado, ve
rifico que tudo não passou de 
um pesadelo e que as lições 
ou tarefas são coisas dos 
tempos de meninice, de anos 
passados e que jamais vol
tarão, a não ser nas asas 
brancas do pensamento ou 
no próprio sonho. Mas, mes
mo assim, ainda tenho sau
dades daquelas épocas. Tem
pos em que o aluno tinha res
ponsabilidade, jamais ultra
java ou ofendia o professor, 
coisa corriqueira em nossos 
dias, infelizmente.

Porém, nos tempos dis-

tantes da Escola, onde im
perava a ordem e o respeito, 
os sonhos devolvem, de 
quando em vez, as ditosas 
épocas da infância. A eles se 
ligam imorredouras lem
branças: uma casa alta de 
janelas retangulares abertas, 
um quadro negro na parede 
e, acima, a foto de um vulto 
histórico como D.Pedro, Ruy 
Barbosa, Tiradentes. Crian
ças sentadas em bancos, di-

responsáveis para que até 
hoje, após passados dezenas 
de anos, jamais esquecêsse- 
mos as letras, músicas e au
tores dos 4 Hinos pátrios: da 
Independência , da Procla
mação da República, à Ban
deira e principalmente do 
Hino Nacional, que vinham 
impressos em suas capas!

Embora simples, aqueles 
cadernos incutiam nos alu
nos o civismo e o amor à

O s h in o s de en tão  d e ram  lu g ar  
nas ca p a s a can to re s p o p u la re s, 
de rock, funcks, artistas de cinem a  
e TV, além  de cu ltu a r a n u d e z

vididos os sexos por uma li
nha imaginária, armários ao 
fundo, relógios com mostra
dores em números romanos 
e, na mesa fronteira à sala, 
uma figura de mulher preco
cemente envelhecida, corri
gindo cadernos de bons e 
maus alunos!!!.

Ah, cadernos... falei em 
cadernos. Como poderiam  
sair da lembrança os cader
nos de outrora ?. De capas 
"brochura", confecção não 
tanto sofisticada, foram eles, 
no tempo do primário, os

pátria. Hoje...existem cader
nos e cadernos. Os hinos de 
então deram lugar nas ca
pas a cantores populares, de 
rock, funcks, artistas de ci
nema e TV, além de cultuar 
a nudez. Como sempre, o 
dinheiro e os interesses pes
soais falam mais alto!

Se alguém perguntar qual 
o motivo por que os tempos 
mudaram, qual o motivo do 
desaparecimento do respeito 
aos símbolos da pátria, por 
que muitos não sabem can
tar nossos hinos por inteiro,

por que a violência impera até 
mesmo dentro das escolas, 
por certo encontrará a respos
ta nos usos e costumes atu
ais, onde novas gerações com
partilham, principalmente, 
no dia-a-dia escolar, insufla
das e incentivadas pelas ar
tes de péssimo gosto, incrus
tadas não só nos meios soci
ais, mas principalmente nas 
capas dos cadernos que mi
lhares de jovens utilizam 
constante e diariamente nos 
lares e nas escolas..

Quando dentro de poucos 
dias ocorrerá o retorno às 
aulas e, por conseqüência, 
uma nova corrida acontece
rá para a compra de materi
al escolar, já se sabe de ante
mão que os preços estarão 
por demais elevados, fruto 
principalmente de cadernos 
recheados de luxo por um 
lado, mas pobres e vazios na
quilo que poderia induzir 
nossas crianças no caminho 
do civismo e do amor pátrio. 
Diante disso, não estranhem 
os leitores ao escutarem que 
o Brasil é um dos campeões 
do mundo em termos de 
analfabetismo, principal
mente quando se ouve por aí 
nossa "moderna" mocidade, 
pronunciando: "nóis vai, 
nóis foi"...É isso aí mano! 
Trata-se de um capítulo tris
te, porém verdadeiro!



LEGISLATIVO Projeto do deputado federal Pompeo de Mattos que redefine o núm ero de 
vereadores já  passou pela C ĈJ da C^âmaî a; alteî aç^âo vale paî a o pi^óximo m andato

PEC prevê aum ento de 
vereadores na região
Da Redação

O deputado federal Pom
peo de Mattos (PDT-RS) 

quer redefinir o número de 
vereadores. No final de 2004, 
as Câmaras municipais espa
lhadas pelo Brasil foram po
dadas para, segundo o TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral), 
economizar recursos. Agora, 
o deputado gaúcho entra 
com uma PEC (Proposta de 
Emenda Constitucional) que 
redefine o número de verea
dores. Caso aprovada, a pro
posta teria validade apenas 
no próximo mandato.

A PEC estabelece faixas 
entre sete e 55 vereadores, 
dependendo da população

do município. Bauru, por 
exemplo, entraria na faixa 
populacional de mais de 250 
mil até 500 mil habitantes, 
cujo texto da PEC prevê a 
formação do Legislativo com 
21 vereadores. A matéria já 
passou pela Comissão de 
Constituição e Justiça da 
Câmara e deve ser lida em 
plenário durante a convoca
ção extraordinária.

Segundo Mattos, a inten
ção é corrigir distorções que, 
segundo ele, ocorreram com a 
resolução do TSE em 2004. O 
número de vereadores foi re
duzido drasticamente, mas em 
alguns casos cidades de porte 
médio ficaram com o mesmo 
número de parlamentares de

cidades de pequeno porte.
Apesar do aumento de 

cadeiras previsto no projeto, 
há um certo equilíbrio entre 
os municípios que poderão 
ter mais vereadores e aqueles 
que perderão parlamentares 
ou vão permanecer como es
tão. Dos cerca de 40 municí
pios da região de Bauru, 14 
terão mais vereadores se a 
PEC for aprovada.

Dessas cidades, Bauru, 
Jaú, Lins e Lençóis Paulista 
sofreriam as maiores mudan
ças. Bauru voltaria a ter 21 
cadeiras no Legislativo, Jaú 
teria 19 cadeiras contra as 11 
atuais. Lins e Lençóis, que 
possuem 10 vereadores atual
mente, podem ter 17 e 15

parlamentares, respectiva
mente. Os quatro municípi
os são os maiores da região 
em números populacionais.

Entre as cidades que po
dem ter o número de verea
dores reduzido, não há gran
des distorções. São municípi
os com menos de cinco mil 
habitantes, que teriam o nú
mero de cadeiras no legisla
tivo reduzidos dos nove ve
readores atuais para sete, caso 
a PEC passe no Congresso.

Até 2004, havia 465 verea
dores na região de Bauru. Com 
a resolução do TSE, este nú
mero caiu para 361. Se a pro
posta do deputado gaúcho for 
aprovada, a região terá 393 
vereadores a partir de 2009.

C O M P O S IÇ Ã O  D A S C Â M A R A S  

M UNICIPAIS NA REGIÃO DE BAURU

Município Veradores 
até 2004

Hoje Veradores 
com a PEC

Agudos 15 9 13

Barra Bonita 15 9 13

Bauru 21 15 21

Borebi 9 9 7

Dois Córregos 11 9 11

Igaraçu do Tietê 13 9 11

Itapuí 11 9 9

Lençóis Paulista 17 10 15

Macatuba 13 9 11

Mineiros do Tietê 11 9 9

Pederneiras 13 9 13

Proposta prevê alteração na 
receita do Legislativo Municipal

A PEC (Proposta de 
Emenda Constitucional) 
apresentada pelo deputa
do federal Pompeo de 
Mattos (PDT-RS) não se 
limita a adequar o núme
ro de vereadores de acor
do com a população dos 
municípios. O documen
to ainda prevê alterações 
nos percentuais de recei-

ta recebidos pelas Câmaras 
Municipais.

Atualmente, pela Consti
tuição Federal, existem qua
tro escalas de percentual da 
receita municipal, de acordo 
com sua população. As Câ
maras podem receber entre 
5% - para municípios acima 
de 500 mil habitantes -, até 
8% - para cidades com até

100 mil habitantes -  da ar
recadação dos Municípios.

A proposta cria mais 
duas faixas percentuais. A 
verba para os Legislativos 
municipais ficariam entre 
4% - para municípios com 
mais de 3 milhões de ha
bitantes -  e 7,5% para mu
nicípios com população 
de até 100 mil.

CHUTE NA CANELA
por Rimidem

Sorria motorista...prá ficar lindo no radar!
E atenção, galera. A 

GRANDE QUESTÃO: 
Quem matou a Bia Fal
cão da novela da Glo
bo? Uns acham que foi 
o Edmundo em mais 
um acidente de trânsi
to. Outros acham que 
foi a turma do PCC. E 
os desocupados da Ro
doviária acham que foi 
ela mesm a, porque 
onde dirigia não t i 
nha radar! Mas um lei
tor da coluna aposta 
que ela se suicidou prá 
não ouvir mais discur
sos do Lula. Eu já acho 
que ela não morreu. 
Vai voltar prá novela 
depois de fazer uma 
longa sessão de refor
ma de Botox !

Aí, diz que uma tur
ma de p o lítico  foi 
numa reunião no Pa
lácio do governo em 
SP, quando o Alckmin 
perguntou: “alguém de 
vocês veio de Brasília”? 
No fundo, três deles 
responderam: “Nóis, 
governador. E com  
uma Brasília 72, cain

do aos pedaços”!
E o Lula disse que é 

preciso ajudar os países 
pobres. Será que ele colo
cou o Brasil na lista ?. 
Aliás, diz que um turista 
perguntou prô Manuel 
em Lisboa: “onde passa 
o m etrô” ? E ele: “por 
baixo da terra, ora, pois 
pois!”. Sendo que o Ma
nuel fez o retorno no 
médico: “E aí, amigão. 
Como está se sentindo 
depois dos banhos de 
água doce que eu lhe re
comendei?”. “Tudo bem 
doutoire. Só que cada 
vez que tomo banho, o 
corpo fica grudento e 
cheio de mosquito. Deve 
ser o açúcar que ponho 
prá adoçar a água”!

E atenção, motorista: 
na 2® começa a festa do 
radar, também conheci
da como festival Tom & 
Jerry. Dependendo da 
rua que você circula, prá 
correr há 3  opções a sua 
escolha: tem velocidade 
de 30, de 40 e de 50. 
Tudo na mesma rua. E 
não se esqueça de dirigir

sorrindo pra sair boni
to na foto. Tristeza só 
na hora que receber a 
multa. Sendo que de
pois do radar vem a 
taxa do poste. E dono 
de cachorro que usar 
poste também vai pa
gar taxa?

Aí, diz que em SP a 
polícia parou uma se
nhora na rua e disse: 
“Desculpe madame. 
Estamos procurando 
um elemento com um 
carro de bebê. E ela: 
“Não seria mais rápido 
se vocês procurassem 
com o carro da polícia 
mesmo!?!”. E olha só o 
que o dono do Chevro- 
let tigre-46 escreveu na 
traseira: “Ladrão que 
rouba ladrão, muitas 
vezes ganha eleição”!

Prá encerrar, diz que 
o turco foi consultar e 
o médico lhe disse: “Sa- 
lim, não tem como tra
tar sua doença. É um 
problema hereditário”. 
E ele: “Ótimo, se é as
sim manda a conta prô 
meu falecido pai”.

Empresa lençoense fabrica base 
para transporte de container

Urso Equipam,entos entrega primeiras unidades do 'veículo porta-container'

No início de janeiro, o 
prefeito José Antonio Mari- 
se (PSDB) e o diretor admi
nistrativo da Prefeitura, Lean
dro Orsi Brandi, participaram 
da entrega das primeiras uni
dades do 'veículo porta-con
tainer', fabricado em Lençóis 
Paulista pela empresa Urso 
Equipamentos. Trata-se de 
uma base própria para o 
transporte de conteineres.

A empresa existe há 11 
anos e é especializada na fa
bricação de comboios de lu-

brificação, oficinas volantes 
e equipamentos especiais de 
apoio. No final de 2005, a 
Urso conquistou o certifica
do para fabricação de bases 
para transporte de conteine- 
res, o que a coloca num se
leto grupo de empresas na
cionais que têm autorização 
para fabricar esse tipo de 
equipamento.

O prefeito elogiou o em
penho e os investimentos 
feitos pela empresa na am
pliação de sua produção,

que demonstram confiança 
e compromisso com a cida
de. Segundo os diretores da 
empresa, Claudinei Andriotti 
e Fabio Saes Bodo, a próxi
ma meta da Urso Equipa
mentos é a conquista do cer
tificado de qualidade ISO 
9000. A empresa também 
planeja a ampliação das ins
talações, que devem dobrar 
de 1,5 mil metros quadrados 
para 3 mil metros quadrados 
até o fim do primeiro semes
tre de 2007.

INFORMATIVO-ALEXANDRE TODA RAÇA
ADUBO O RGÂN ICO , AGO RA AO  

ALCAN CE DO AGRICULTOR
O Adubo or
gânico apre
senta, macro- 
n u t r ie n te s  
(NPK+Ca/Mg/ 
S) na forma 
orgânica , de 

lenta disponibilidade para 
as plantas .

É rico em ácidos húmi- 
cos , fúlvicos e em micro- 
nutrientes essenciais para as 
plantas , principalmente 
Cobre e Zinco. Promove 
melhor desenvolvimento 
das raízes , aumentando a

resistência das plantas con
tra pragas e doenças . É in
dicado para formação de can
teiros - horticultura , forma
ção e manutenção de frutí
feras , no plantio e manuten
ção de áreas de reflorestamen- 
to , projetos paisagísticos -  
mudas ,vasos e jardins , re
novação e manutenção de 
campos esportivos e como 
componente de substrato 
para a produção de mudas 
em viveiros .

O produto é registrado no 
Ministério da Agricultura ,

Pecuária e Abastecimento sob 
o n° SP-09611-00002-4.

Para fazer seu pedido , li
gue e fale c/ Alexandre Toda 
Raça , as viagens disponí
veis são entre 10 e 26 tone
ladas. Fone 3263-0527 ou 
97217534

TRADIÇÃO EM SERVIR QUALIDADE E VARIEDADES COM MAIS
^O FERTAS

MACESSE NOSSO SITE
A GRANDE VANTAGEM APARECE

NO TOTAL DAS COMPRAS
Matriz - Av. $ de Julho, 588 - Loja 2 ■ Av. Brasil, 650

SUPERMERCADOS 
SA N TA  CA TA R IN A



BAIRROS Legislativo aprova convênio para liberação de R$ 124 m il em verbas para asfalto do Júlio Ferrari; Marise pode convocar outra extraordinária

Vereadores aprovam convênio com CDHU
Da Redação

N essa semana, a Câmara 
de Lençóis Paulista reu

niu-se pela primeira vez no ano 
de 2006. Atendendo convoca
ção extraordinária do prefeito 
José Antonio Marise (PSDB), 
na quarta-feira dia 18 o Legis
lativo local aprovou dois dos 
cinco projetos -  todos em regi
me de urgência -  propostos 
pela pauta vinda do Executivo.

Destaque para o projeto 
3.830/ 2006, que autoriza a 
Prefeitura a celebrar convênio 
com a CDHU (Companhia de 
Desenvolvimento Urbano do 
Estado de São Paulo) para a 
vinda de uma verba de R$ 124 
mil para asfaltamento de ruas 
no Conjunto Maestro Júlio 
Ferrari. A verba foi aprovada 
no final de 2005, e recente
mente anunciada pelo depu
tado estadual Pedro Tobias 
(PSDB). O outro projeto apro

vado dá o nome de “Praça de 
Esportes Armando Orsi” ao 
centro esportivo em constru
ção na Cecap.

Os demais projetos tive
ram o pedido de regime de 
urgência rejeitado. Até um 
projeto que dava denomina
ção a outro próprio público 
esportivo, dessa vez no Con
junto Maestro Júlio Ferrari. 
O homenageado seria o ex- 
atleta Euclides Jerônimo Ri
beiro, um dos principais atle
tas da forte equipe lençoen- 
se de atletismo da década de 
70, conhecido em Lençóis 
Paulista como Cridão ou Edu. 
O vereador Nardeli da Silva 
(PFL) pediu a derrubada do 
regime de urgência.

Outros projetos não fo
ram votados na sessão extra
ordinário. Um deles previa a 
criação de outra função gra
tificada, a de Agente de Ser
viços Urbanos. Outro altera
va uma lei recém-criada pelo

prefeito Marise e aprovada 
pela Câmara. A lei que au
menta o rigor contra cons
truções irregulares. O Execu
tivo queria prorrogar o pra
zo até abril. Ambos os proje
tos tiveram os regimes de ur
gência derrubados e devem 
tramitar normalmente.

A Câmara ainda pode vol
tar a se reunir em regime ex
traordinário antes do fim do 
recesso parlamentar. Tudo 
vai depender da pressa do 
prefeito Marise em aprovar os 
três projetos que ficaram pelo 
caminho na sessão do dia 18. 
Se não puder esperar até o 
dia 8 de fevereiro, o prefeito 
deve convocar outra extraor
dinária para semana que 
vem. Até o fechamento des
ta edição, a convocação não 
havia sido feita. Vereadores 
ouvidos pelo Jornal O Eco 
também afirmaram desco
nhecer uma segunda convo
cação extraordinária. Câmara aprova dois dos cinco projetos enviados em regime de urgência pelo Executivo

Excesso de velocidade dá multa a partir de segunda
Depois de um período 

educativo de duas semanas, 
começam a valer na próxima 
segunda-feira dia 23, as au
tuações por excesso de velo
cidade a partir da fiscalização 
com radar. Até a última quar
ta-feira, dia 18, o equipamen
to fotografou 985 motoristas 
trafegando em velocidade aci
ma da permitida.

O presidente da Comissão 
Municipal de Trânsito, Anto- 
nio da Silveira Corrêa, ressal
ta que o objetivo do uso de 
radar na fiscalização da velo
cidade é educativo e preven
tivo, para evitar acidentes.

“Estamos investindo na 
revitalização do trânsito de 
Lençóis. Primeiro, foi feito 
um diagnóstico por empresas 
especializadas. Estamos inici
ando agora uma segunda eta
pa, que inclui investimentos 
na engenharia, com a ade
quação de placas, a fiscaliza
ção e a educação”, explica o 
presidente da Comutran.

Segundo a Polícia Militar, 
25% dos pouco mais de 500 
acidentes registrados no ano 
passado nas ruas da cidade 
tiveram relação com o exces
so de velocidade.

O radar fotografa a placa 
do veículo, informa a veloci-

dade em que estava e a veloci
dade permitida para a via. 
Conforme o caso, a multa 
pode ser de R$ 127,69 (120 
Ufirs) ou R$ 574,61 (540 Ufirs).

Para efeito da fiscalização 
de velocidade, as ruas da ci
dade são classificadas em 
arteriais, coletoras e locais. 
Nas arteriais, a velocidade 
máxima é de 50 quilômetros 
por hora. Nas vias coleto
ras, que recebem ou enviam 
tráfego para as arteriais, a 
velocidade é de 40 quilôme- 
tros/hora e nas vias locais 
de 30 quilômetros/hora.

O valor da multa varia 
conforme a velocidade do 
veículo e a classificação da 
via. O equipamento dá um 
desconto de sete quilôme
tros por hora na velocida
de de todo veículo. Além 
das ruas, a fiscalização 
será feita também nas es
tradas municipais, como a 
LEP 060.

A PM continua respon
sável pela fiscalização das 
demais infrações de trânsi
to e segundo o presidente 
da Comutran, Antonio da 
Silveira Corrêa, será parcei
ra ativa, indicando os lo
cais para a fiscalização, por 
exemplo. Na segunda-feira dia 23, motoristas começam a ser multados pelo radar eletrônico

Especialista 
faz palestra 
na Câmara

A Comutran traz o espe
cialista em trânsito Agenor 
Cremonese Júnior para uma 
palestra em Lençóis Paulis
ta nesta segunda-feira dia 
23, a partir de 19h30, na 
Câmara Municipal. Ele vai 
falar sobre o tema “Revita
lização do Trânsito de Len
çóis Paulista”, - A cidade 
que temos e o futuro que 
queremos”.

Cremonese Júnior é en
genheiro civil com especia
lização em transportes pela 
Escola Politécnica da Uni
versidade de São Paulo

Ele é professor, orienta
dor do Núcleo de Mobilida
de do Curso de Administra
ção Pública, da Faculdade 
Pública FUPESPP (Fundação 
de Pesquisas, Estudos Soci
ais e Políticas), e coleciona 
prêmios internacionais por 
projetos em segurança no 
trânsito desenvolvidos em 
cidades como Campinas e 
Santo André. A palestra é 
aberta à participação de 
toda a comunidade.

E m p re s a  de  B ill  
G a te s  d e s e m b a r c a  
no Brasil para inves
t i r  em  á lc o o l c o m 
b u stíve l

Bill Gates prepara nova 
investida no Brasil, num 
setor bem distante dos sof- 
twares da Microsoft. A Pa
cific Ethanol, empresa ca- 
liforniana da qual o biliar- 
dário é o maior acionista, 
está desembarcando no 
País disposta a investir na 
produção de álcool com
bustível. A empresa pode 
investir US$ 200 milhões 
na aquisição de grupos 
nacionais e na construção 
de indústrias próprias, so
bretudo em São Paulo, diz 
o Relatório Reservado. O 
objetivo da Pacific Ethanol 
é exportar a maior parte 
do volume de álcool para 
os EUA, transformando 
algumas de suas instala
ções americanas em cen
tros coletores e distribui
dores do insumo. A inten
ção é reduzir as despesas 
operacionais.

Em sua terra natal, a 
companhia obtém álcool 
combustível a partir do 
milho, processo mais caro 
do que a produção com 
cana-de-açúcar. O aporte 
inicial feito pelo empresá-

rio, superior a US$ 80 mi
lhões, será destinado à cons
trução de uma usina na cos
ta oeste dos EUA, que deverá 
transformar a Pacific Etha- 
nol na maior produtora de 
álcool combustível da região.

A chegada da empresa ao 
Brasil deve chacoalhar o mer
cado de álcool por aqui, em 
especial com um novo dese
nho para os usineiros, que 
têm voltado os esforços de 
exportação basicamente à 
China e ao Japão. Nos EUA, 
a demanda local é de 15 bi
lhões de litros de álcool com
bustível por ano e a expecta
tiva é de que este número 
chegue a 40 bilhões em dez 
anos. O produto é mistura
do à gasolina na proporção 
de um para 10 litros.

Área de trigo deve cres
cer 60%  em São Paulo

Plantio do cereal pode 
chegar a 100 mil hectares 
sob novo regime tributário

A área plantada de trigo em 
São Paulo pode crescer até 60% 
na próxima safra. A expectati
va é da Secretaria da Agricul
tura do Estado de São Paulo, 
que se planeja para atender às 
demandas de uma área de até 
100 mil hectares. A principal 
razão para o súbito interesse

dos produtores em cultivar o 
cereal foi a aprovação da lei 
que isenta toda a cadeia pro
dutiva do trigo do pagamento 
do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS).

Com a queda da carga tri
butária, o preço de alguns 
produtos derivados do trigo, 
como o pão francês, caiu até 
30%, o que promete estimu
lar a demanda pela matéria- 
prima. “Já estamos nos pre
parando para atender à mai
or procura por sementes cer
tificadas e para prestar orien
tação técnica aos produto
res”, informa o secretário de 
Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo, Du
arte Nogueira.

Para o presidente do Sindi
cato da Indústria do Trigo no 
Estado de São Paulo (Sindustri- 
go), Luis Martins, os efeitos da 
isenção do ICMS na cadeia pro
dutiva serão benéficos para to
dos os elos. “Consumidores, 
produtores e processadores ga
nham com a medida, que cria 
condições para o desenho de 
um círculo virtuoso da cadeia 
do trigo em São Paulo”, afirma.

(AGRINOVAWEB)

Indústria veterinária  
cresce 7%  em 2005

A indústria veterinária en
cerrou 2005 com um fatura-

mento de R$ 2,21 bilhões. 
Trata-se de um crescimen
to de 7% em relação ao 
ano anterior, quando as 
vendas do setor ficaram 
em pouco mais de R$ 2 bi. 
As informações são do Sin- 
dan, sindicato que repre
senta as indústrias do se
tor. Segundo a entidade, 
o crescimento das vendas 
foi puxado pelas exporta
ções e pelo aumento da 
vacinação dos rebanhos 
bovino, suíno e avícola.

“Os problemas enfren
tados pela cadeia produ
tiva em 2005, notadamen- 
te o baixo preço da arro
ba do boi - a menor cota
ção em 35 anos -, levaram 
muitos criadores a inves
tir na produtividade, viá
vel apenas com o rebanho 
saudável”, afirma Emílio 
Salani, presidente do Sin- 
dan. Em 2005, os produ
tos veterinários destina
dos aos bovinos represen
tam 58% do faturamento 
da indústria, o que equi
vale a R$ 1,287 bilhões, 
seguido pelo segmento 
das aves, com cerca de 
20% do mercado, ou R$ 
398 milhões. O crescimen
to também ocorreu na 
suinocultura, que fechou 
o ano com 8,2% do total, 
ou R$ 181,9 milhões.

F A L E C I M E N T O S
IZAURA DA SILVA SIL

VEIRA -  72 anos 
Faleceu em Macatuba 

no dia 13 de janeiro e foi 
sepultada no dia 14 de ja
neiro no Cemitério Muni
cipal de Macatuba.

VALDECIR DONIZETE 
PEREIRA -  41 anos 

Faleceu em Macatuba 
no dia 14 de janeiro e foi 
sepultado no mesmo dia 
no Cemitério Municipal 
de Macatuba.

LAURA COLTRI -  87 
anos

Faleceu em Macatuba 
no dia 16 de janeiro e foi 
sepultada no mesmo dia 
no Cemitério Municipal 
de Macatuba.

MÁRCIA MARIA CAR- 
LATTI -  31 anos 

Faleceu em Macatuba 
no dia 18 de janeiro e foi 
sepultada no dia 19 de ja
neiro no Cemitério Muni
cipal de Macatuba.

OSVALDO BATISTA -  65 
anos

Faleceu em Lençóis Pau
lista no dia 18 de janeiro e 
foi sepultado no dia 19 de 
janeiro no Cemitério Mu
nicipal de Lençóis Paulista.

IRENE DA SILVA RODRI
GUES -  77 anos 

Faleceu em Macatuba 
no dia 19 de janeiro e foi 
sepultada no mesmo dia 
no Cemitério Municipal 
de Macatuba.

APARECIDO LOUREN- 
ÇO DA SILVA -  67 anos 

Faleceu em Lençóis Pau
lista no dia 14 de janeiro e 
foi sepultado no dia 15 de 
janeiro no Cemitério Mu
nicipal de Lençóis Paulista 

FLAUZINA DOS ANJOS 
LOPES -  71 anos 

Faleceu em Lençóis Pau
lista no dia 15 de janeiro e 
foi sepultada no dia 16 de 
janeiro no Cemitério Mu
nicipal de Lençóis Paulista.

APOIO:

Fone 3263-4949

I R M Ã O S  P Â N I C O
FUNERÁRIA 

Fone 3263-1373



REFORMAS Obras em andamento em nove escolas e duas creches 
devem ser c^on^luídas at̂ é fev̂ t̂ e'it̂ o; inv^stim^nt^o somam R$ 764 m il

Prefeitura investe 
na reforma de 
escolas e creches
Da Redação

A  Prefeitura deve concluir 
até o início de fevereiro 

as obras de reforma e ampli
ação em andam ento em 
nove escolas e duas creches 
municipais. Os reparos apro
veitam o período das férias 
escolares. As obras somam R$ 
764 mil de investimentos.

As obras estão em anda
mento nas escolas Lina Bosi 
Canova (Jardim Ubirama), 
Ézio Paccola (Jardim Prima
vera), Luiz Zillo (Núcleo 
Luiz Zillo), Amélia Benta do 
Nascimento Oliveira (Vila 
Bacili), Edwaldo Roque Bi- 
anchini e Maria Cordeiro 
Fernandes Orsi (Cecap), Eli- 
za Pereira de Barros, Walt 
Disney e Monteiro Lobato 
(centro) e nas creches Mor
fina Grandi Paccola (Jardim 
Ubirama) e Wilson Trecen- 
ti (Núcleo Luiz Zillo).

O projeto de reforma pre
vê pintura geral, revisão nas 
instalações elétricas e hidráu
licas, substituição de telhas 
danificadas, troca de pisos,

revestimentos, louças, troca 
de pisos, revestimentos, lou
ças nos banheiros, salas de 
aula, copa, sala de arquivos, 
secretarias, pátio e dependên
cias administrativas.

Os brinquedos existentes 
na escola Walt Disney e o 
playground da escola Mon
teiro Lobato também serão 
reformados. Está prevista 
também, a construção de sa
las de aula, sanitários para 
alunos com necessidades es
pecíficas, hall de entrada, 
passarela, alambrados, cal
çada externa, dependências 
para arquivo e brinquedote- 
ca. A escola Eliza Pereira de 
Barros vai ganhar uma qua
dra com 300 metros quadra
dos de área, com alambra- 
dos de proteção.

Creches
Na creche Morfina Gran- 

di Paccola está prevista a re
forma do pátio, sanitários, 
salas de aula, berçário, cozi
nha, lavanderia, refeitório e 
a construção de uma passa
rela para interligar o pátio 
ao portão de acesso à cre-

che. A reforma também se
gue em ritmo acelerado na 
creche Wilson Trecenti. Além 
de um novo alambrado, o 
telhado da creche será subs
tituído por telhas de cerâmi
ca. A reforma será feita no 
pátio, sanitários, salas de 
aulas, refeitório, lavanderia, 
secretaria, cozinha, berçário 
e lavanderia.

A Prefeitura investe R$ 138 
mil para concluir as obras da 
creche no Júlio Ferrari. O pre
feito José Antonio Marise 
(PSDB) decidiu retomar as 
obras com recursos do muni
cípio, já que o governo fede
ral não disponibilizou as ver
bas acertadas por emendas, 
o que acabou atrasando 
todo o cronograma na exe
cução da obra.

Para a conclu são da 
obra, faltam as instalações 
elétricas, hidráulicas e a 
construção de rampa de 
acesso, calçada externa, 
muro para o fechamento do 
prédio, pintura geral e a 
colocação de pisos, revesti
mentos, louças, metais, es
quadrias e vidros.

Terça-feira é dia mundial 
de combate à hanseníase

A Diretoria de Saúde aler
ta a população para que fi
que atenta aos sintomas da 
hanseníase, doença grave e 
transmissível, mas que tem 
cura se for diagnosticada e 
tratada. A Organização Mun
dial de Saúde estabeleceu o 
dia 24 de janeiro como o dia 
mundial de luta contra a do
ença. “Hoje, se o paciente ti
ver consciência do tratamen
to e tomar regularmente os 
medicamentos, a hanseníase 
tem cura”, afirma o diretor 
de Saúde, Norberto Pomper- 
mayer.

A melhoria das condições 
de vida e o avanço das pes
quisas científicas modifica
ram o histórico da doença, 
que era conhecida como le
pra, uma das mais antigas 
enfermidades que acometem 
o homem. Ela é causada pelo

M icobacterium leprae, que 
atinge a pele e os nervos, cau
sa deformações e tem capa
cidade de infectar um gran
de número de pessoas.

A residência é apontada 
como importante espaço de 
transmissão, que se dá pela 
respiração e contato prolon
gado com o doente que não 
se trata. Os sintomas mais 
comuns são manchas na pele 
que não doem, não incomo
dam, não pegam pó.

A busca ativa da hanse- 
níase em Lençóis Paulista é 
feita durante as consultas em 
todas as unidades de saúde 
durante o ano. A equipe res
ponsável pelo tratamento é 
formada por um médico in- 
fectologista, enfermeiros es
pecializados e agentes de saú
de preparados.

Segundo o diretor de Saú-

UM NOVO ANO DE 
SOLIDARIEDADE

A escola Monteiro Lobato, no centro, é uma das que estão com reforma em andamento

de, a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) indica o ín
dice abaixo de um (1) por 10 
mil habitantes como máxi
mo. “Hoje, Lençóis Paulista 
trata quatro pacientes, um 
índice de 0,4 por 10 mil ha
bitantes, e a nossa maior di
ficuldade é convencer o pa
ciente da freqüência no tra
tamento, que é prolongado”, 
afirma Norberto.

Dos quatro casos em tra
tamento no município, três 
foram identificados no pri
meiro semestre do ano pas
sado e o último caso foi re
gistrado em dezembro de 
2005 em um paciente vindo 
de outra cidade. Após 15 dias 
de medicação o portador 
não transmite mais a doen
ça. Quanto mais cedo o di
agnóstico, mais rápida é a 
cura.

AREIO PO LIS

Prefeitura im planta novos 
sarjetões em ruas do Nosso Teto

Obras custarão R$ 10 mil aos cofres públicos
A Diretoria de Obras da 

Prefeitura de Areiópolis deu 
início na quarta-feira dia 
18, na implantação de no
vos sarjetões em ruas do 
bairro Nosso Teto. As nor
mas do novo sarjetão aten
de ao setor de engenharia. 
As ruas beneficiadas são 
Joaquim Ramos de Olivei
ra e Erasmo de Morais to
das transversais da rua Pre
feito Pedro Pupo da Silvei
ra, além da avenida Vicen-

te Lourenção, esquina com a 
rua Prefeito Pedro Pupo da Sil
veira. As obras atendem a um 
pedido antigo da população 
daquele bairro. O prefeito 
José Pio de Oliveira (sem par
tido) o Peixeiro e o vereador 
Julisar Gomes Pais (PDT) esti
veram no local acompanhan
do as obras.

A implantação dos sarje- 
tões nestas ruas resolverá o 
problema de trânsito dos veí
culos e dos pedestres que pas-

sam por estes locais. “Resol
vemos executar a obra por 
entender que é de grande 
importância para a segu
rança da população daque
le grandioso bairro”, co
mentou Peixeiro. Segundo 
o diretor de Obras, Ítalo 
Bentivenha Júnior, no mês 
de fevereiro seis ruas dos 
bairros Cohab e Parque 
Lourenção receberão sarje- 
tões. O valor da obra está 
estimado em R$ 10 mil.

Departamento de esportes dá início 
ao campeonato de futsal 2006

O Departamento de Es
portes, Lazer e Recreação 
de Areiópolis, com o apoio 
da Prefeitura Municipal 
deu início na quarta-feira, 
dia 18, ao Campeonato de 
Futsal 2006. A competição 
que acontece no ginásio de 
esportes Odécio Vieira Por
tes, conta com a participa
ção de 23 equipes, dividi
das em cinco grupos. O 
grupo 1 tem Vitória, Sevi- 
lha, Tabajara, Grêmio do 
Morro e Imbatíveis. O gru
po 2 é constituído pelas 
equipes do Mega, Valên- 
cia, Flamenguinho e Cabo 
de Grito. O grupo 3 é com-

posto por Porto, Fortaleza, 
Sem chance, Palestra e Juven- 
tus. Já o grupo 4 tem Expres- 
sinho, Trailler do Gato, HJR 
e Ovobom e o grupo 5 é for
mado pelas equipes do Seo 
Varte, USM, Lequer, Massa- 
cration e PSV.

A primeira rodada reali
zada na quarta-feira apon
tou os seguintes resultados: 
Porto 9x4 Juventus, Vitória 
10x1 Imbatíveis, Seo Varte 
6x2 PSV, Sevilha 1x5 Grêmio 
do M orro, Expressinho 
10x1 Ovobom e Mega 7x4 
Cabo de Grito. Ontem jo
garam, Fortaleza x Palestra, 
Trailler do Gato x HJR e

USM x Massacration. Até 
o fechamento da edição 
os jogos ainda não havi
am terminados.

Piscina municipal
O Departamento de Es

portes, Lazer e Recreação 
de Areiópolis comunica 
que a partir de segunda- 
feir, dia 23, serão realiza
dos exames médicos no 
Pronto Socorro. Os usuá
rios da piscina têm que 
passar na secretaria do de
partamento de esportes 
para retirarem a senha 
para terem o direito de fa
zer o exame médico.

Areiópolis estréia segunda na Copa Cidade do Livro em Lençóis
A equipe de futsal de 

Areiópolis estréia na se
gunda-feira, dia 23, na sex
ta edição da Copa Cidade 
do Livro de Futsal de Len
çóis. A equipe areiopolen- 
se encara a Duratex/Len- 
çóis às 21h, no ginásio de 
esportes Antonio Lorenzet- 
ti Filho, o Tonicão, em

Lenços Paulista.
Areiópolis está no grupo B 

juntamente com a Associação 
Atlética Barra Bonita, Dura- 
tex/Lençóis e Unidos Bauru. 
Na primeira fase da copa as 
equipes jogam entre si, classi
ficando-se as duas equipes 
primeiras para a próxima fase 
da competição. Doze equipes

disputam o caneco da 
Copa Cidade do Livro de 
Futsal: Safra Sul/Lençóis, 
Jaú Futsal, Fortaleza/Bauru, 
Bocaina, Duratex/Lençóis 
Paulista, Associação Atléti
ca Barra Bonita, Unidos 
Bauru e Areiópolis, Lwart/ 
Alf/Lençóis, Vila Nova/ 
Jaú, Pratânia e Borebi.



FUTSAL D oze equipes iniciam  a d isputa da 6 ° edição da Copa C idade do Livro; evento conta com  participação de 9 equipes da região

Jaú X Dríkas abrem Copa Cidade do livro
Da Redação

A s equipes Jaú/Futsal e 
Fortaleza/Drikas de Bau

ru abrem hoje, às 19h, no gi
násio de esportes Antonio 
Lorenzetti Filho,o Tonicão, 
a sexta edição da Copa Ci
dade do Livro de Futsal. O 
evento é promovido pela 
DER (Diretoria de Esportes e 
Recreação). A competição é 
naturalmente realizada no 
mês de fevereiro, mas neste 
ano foi antecipada para ja
neiro para que os jogos não 
coincidam com a Copa TV 
Tem de Futsal, com início 
marcado para a segunda 
quinzena de fevereiro.

A 6  ̂Copa Cidade do Li
vro será disputada por doze 
equipes, divididas em três 
grupos. Das 12 equipes par
ticipantes da competição, 
nove são da região: duas de 
Bauru e Jaú, Bocaina, Bar
ra Bonita, Areiópolis, Pra-

tânia e Borebi.
O grupo A é constituído 

pelas equipes da Safra Sul/ 
Lençóis, Jaú Futsal, Fortale- 
za/Bauru e Bocaina. Já o gru
po B tem Duratex/Lençóis 
Paulista, Associação Atlética 
Barra Bonita, Unidos Bauru 
e Areiópolis e o grupo C é 
composto por Lwart/Alf/Len- 
çóis, Vila Nova/Jaú, Pratânia 
e Borebi.

No ano passado o título 
da copa ficou com a Merce
aria Alonso que venceu na 
final a Texgraf de Barra Bo
nita. Neste ano a campeã da 
edição do ano passado vem 
com o nome de Jaú Futsal. 
As equipes de Lençóis dispu
taram o terceiro lugar. A Sa
fra Sul levou a melhor ao 
bater a Lwart e ficou com o 
bronze.

Segundo a diretoria da 
UME (Unidade Municipal de 
Esportes), as três equipes me
lhores colocadas do Campe

onato Municipal de Futsal de 
Lençóis Paulista foram con
vidadas para participar da 
Copa Cidade do Livro, são 
elas: Lwart/Alf/Lençóis, Dura- 
tex e Safra Sul/UME.

Na primeira fase da com
petição as equipes jogam en
tre si, classificando para a 
próxima fase, as duas melho
res de cada grupo. As seis 
equipes classificadas da pri
meira fase serão divididas em 
dois grupos, de onde sairão 
os semifinalistas.

Os quatro times semifina
listas se enfrentam em parti
das de ida e volta. Na semifi
nal as equipes serão divididas 
em dois grupos onde dispu
tarão uma vaga na final em 
jogos de ida e volta, classifi
cando-se as duas melhores 
para a disputa do título da 
copa. A competição tem tér
mino previsto para o dia 23 
de fevereiro.

A primeira partida mar

Safra Sul é o novo patrocinador 
das equipes de futsal da UME

O arroz Safra Sul é o 
novo patrocinador das cate
gorias de base e da equipe 
adulta de futsal da UME 
(Unidade Municipal de Es
portes). O apoio institucio
nal foi fechado nesta sema
na entre a direção da empre
sa e o diretor da DER (Dire
toria de Esportes e Recrea
ção), José Lenci Neto. De 
acordo com Lenci, a parce
ria fechada nesta semana 
deve aumentar o número de 
participações das categorias 
nas competições.

Os novos uniformes serão 
apresentados hoje, às 20h, no 
ginásio de esportes Antonio 
Lorenzetti Filho, o Tonicão, 
quando a equipe da UME 
enfrenta a representação de 
Bocaina na primeira rodada 
da Copa Regional de Futebol 
de Salão "Cidade do Livro".

O técnico Raul Ramos, 
um dos incentivadores da 
parceria, disse que o patroci
nador disponibilizará para 
as categorias de base (fraldi- 
nha, pré-mirim, infantil, in- 
fanto, juvenil, sub-21 e cate
goria principal), material es
portivo para treino e jogos, 
medicamentos, alimentação 
e viagem. Segundo Ramos, a 
base da equipe principal é 
formada por jogadores das 
escolinhas da UME. A equi
pe já foi vice-campeã dos Jo
gos Regionais. Além de Raul, 
as escolinhas têm como trei
nador Pedro Torres da Silva.

Neste primeiro semestre as 
equipes (menos a principal) 
participam da Copa Revela
ção de Futsal, em Avaré. A 
equipe principal participa da 
Copa Cidade do Livro em

Apresentação do novo uniforme será hoje no Tonicão

Lençóis, e Copa TV Tem, a 
categoria sub-21 disputa a 
Copa TV Prevê em Bauru, 
Copa São Paulo e Jogos Re
gionais e a sub-18 dos Jogos 
da Juventude.

No segundo semestre a 
equipe principal disputa a 
Copa SBT, Copa Semel de 
Bauru. Já o infanto disputa 
o campeonato do Sesc em 
Bauru. Na Copa Revelação 
todas as categorias disputa
rão a competição, já o cam
peonato municipal terá a 
participação da equipe prin
cipal e juvenil.

"Acredito que com o pa
trocínio da Safra Sul teremos 
um incentivo bom às escoli- 
nhas, desde de a categoria de 
base, incentivando os meni
nos, desde alimentação, isso 
é muito importante. O obje
tivo é dar atenção as escoli- 
nhas, direcionando o traba
lho aos meninos, a nossa 
obrigação é dar apoio as ca
tegorias de base", comemo
rou Ramos.

O primeiro contato feito 
por Raul com o empresário

Eduardo Rorato (Arroz Safra 
Sul) foi feito no final do ano 
passado durante a realização 
do Campeonato Municipal 
de Futsal -  promovido pela 
Liga Lençoense de Futsal, 
onde o empresário partici
pou da competição com uma 
equipe. "Depois da competi
ção, resolvemos nos juntar 
porque tínhamos o mesmo 
pensamento nesta modalida
de, que é de formarmos jo
gadores, começando pelas 
categorias de base. A nossa 
filosofia é a mesma e com o 
mesmo intuito resolvemos 
fazer esta parceria, com o 
apoio da UME (Unidade 
Municipal de Esportes)", co
mentou Ramos.

As escolinhas de futebol 
de salão da UME contam atu
almente com 200 alunos en
tre seis e 21 anos. Os treinos 
acontecem no ginásio de es
portes "Antonio Lorenzetti 
Filho", "Claudinei Quirino" 
(Júlio Ferrari), "Hiller João 
Capoani" (Núcleo Luiz Zillo) 
e ginásio "Maria Angelina 
Boso" (Cecap).

Francisco Garrido prom ove 2° 
Cam peonato dos Veteranos

O Colégio Francisco Gar
rido, através do departamen
to de Educação Física, reali
zou na semana passada o II 
Campeonato Interno dos 
Veteranos do colégio. A fase 
classificatória da competição 
foi realizada nos dias 11, 12 
e 13 de janeiro, sendo que a 
semifinal e a final acontece
ram no sábado, dia 14. O tí
tulo deste ano foi conquis
tado pela turma de 2004 e é 
destinado aos ex-alunos do 
terceiro colegial que se forma
ram no Colégio Francisco 
Garrido. Com a última tur
ma que se formou no ano de 
2005, o colégio já formou 11 
turmas e neste campeonato

os organizadores consegui
ram trazer nove turmas para 
participar do evento.

Na opinião dos ex-alu
nos, eles acharam a compe
tição muito divertida. "É 
emocionante rever os ami
gos, o local onde por muito 
tempo fizemos aula de edu
cação física e rever o nosso 
professor", comentou Ricar- 
dinho. Para Lucas Radichi, 
que participou da organiza
ção, o evento é de suma im
portância. "Depois que a 
gente vai para a faculdade 
fica mais difícil de rever al
guns amigos e graças a este 
campeonato tivemos essa", 
disse. O professor de educa-

ção física, Carlos Gasparini, 
um dos organizadores do 
campeonato, disse se sentir 
muito orgulhoso em rever os 
seus ex-alunos. "Muitos de
les inclusive já terminaram 
a faculdade e já estão no 
mercado de trabalho, en
quanto outros mesmo ain
da na faculdade, mas muito 
bem encaminhados", disse 
emocionado.

A terceira edição do cam
peonato deverá acontecer 
em janeiro do ano que vem, 
nas novas instalações do 
campus. A com petição 
acontece em janeiro, devido 
ao período de férias dos ex- 
alunos do colégio.

cada para hoje Jaú Futsal x 
Fortaleza/Drikas às 19h e no 
jogo de fundo a Safra Sul/ 
UME (Unidade Municipal 
de Esportes) pega Bocaina. 
Na segunda-feira dia 23, a 
Associação Atlética Barra 
Bonita enfrenta o Unidos 
de Bauru às 20h e na se- 
qüência a Duratex/Lençóis 
encara Areiópolis.

Na rodada de quarta-fei
ra, dia 25, Pratânia joga 
contra Vila Nova Futsal de 
Jaú às 20h e na partida de 
fundo a Lwart/Alf/Lençóis 
faz sua estréia na copa con
tra a representação de Bore- 
bi. Sexta-feira, dia 27, às 
20h, Bocaina encara Jaú 
Futsal e na seqüência a equi
pe lençoense representada 
pela Safra Sul/UME pega o 
Fortaleza/Drikas de Bauru. 
As partidas acontecem no 
ginásio de esportes Antonio 
Lorenzetti Filho, o Tonição 
com entrada gratuita.

G rupo A JOGOS DA
Ro d a d a

Safra Sul/Lençóis Paulista 21/01 -  Sábado
Jaú Futsal 19h -  Jaú/Futsal x Fortale-
Fortaleza/Bauru za/Drikas
Bocaína 20h -  Safra Sul/UME x Bo-

caina

G rupo B

Duratex/Lençóis Paulista 
Associação Atlética 
Barra Bonita 
Unidos Bauru 
Areiópolis

23/01 -  Segunda-feira
20h -  Associação Atlética 
Barra Bonita x Unidos de 
Bauru
21h -  Duratex/Lençóis x 
Areiópolis

25/01 -  Quarta-feira
20h - Pratânia x Vila Nova 
Futsal/Jaú
21h - Lwart/Alf/Lençóis x

G rupo C Borebi

Lwart/Alf/Lençóis Paulista 27/01 -  Sexta-feira
Vila Nova/Jaú 20h -  Bocaina x Jaú Futsal
Pratânia 21h -  Safra Sul/UME x For-
Borebi taleza/Drikas/Bauru

Figueirense vence Londrínha em Lençóis 
mas perde para o Paulista em Taubaté

A equipe do Figueirense, 
que obteve vaga para a se- 
gunda-fase da Copa São 
Paulo de Futebol Júnior ao 
terminar a fase de classifi
cação em primeiro lugar no 
grupo E com sede em Len
çóis, encarou no sábado, dia 
14, no estádio municipal 
Archangelo Brega, o Bregão 
a representação do Londri
na. A equipe paranaense foi 
a campeã do grupo F com 
sede em Bauru.

A partida de sábado foi 
muito movimentada com as 
duas equipes criando várias 
chances de gol. Mas com o

Telvino leva o 
troféu no torneio 
de pesca

O pescador Telvino sa
grou-se campeão da quarta 
edição do Campeonato Mu
nicipal de Pesca. O evento 
organizado no último final de 
semana pelo desportista 
Newton Planas, o Gringo, 
aconteceu no "Sítio do Vicen
te" e reuniu quarenta pesca
dores. O segundo lugar ficou 
com o atleta Zequinha e o 
terceiro lugar com Antonio. 
A DER (Diretoria de Esportes 
e Recreação) ofereceu troféus 
e vara telescópica para os dois 
primeiros colocados e troféu 
para o terceiro colocado.

Dez equipes participam 
do 1° torneio Moretto 
de futebol de rua

Cerca de dez equipes parti
cipam neste sábado, do 1° tor
neio Moretto de futebol de 
rua. O evento acontece a par
tir das 14h no estacionamen
to da empresa Moretto Mate
riais para Construção que fica 
na rua Francisco Prestes Maia.

Na disputa da competição 
cada equipe é composta por 
três atletas. As partidas são eli
minatórias, a equipe que per
der a partida está fora do tor
neio. A área em que as parti
das serão disputadas é de 20m 
de cumprimento por 8m de 
largura. Já o gol tem a medida 
de 1m x 70cm. Será oferecido 
troféus e medalhas para o pri
meiro lugar. O segundo e ter
ceiro colocados, receberão 
medalhas, respectivamente.

O único objetivo desta 
competição é de unir os fun
cionários da empresa, já que 
o torneio será disputado so
mente por funcionários. "A 
nossa expectativa é de realizar 
uma integração e união entre 
eles, onde cada um terá a opor
tunidade de se conhecer me
lhor", comentou o organiza
dor do evento, André Silva.

apoio do torcedor lençoen- 
se, o Figueirense abriu o pla
car aos 12 minutos com Soa
res que ficou cara a cara com 
o goleiro paranaense e fina
lizou para o fundo das redes.

Na etapa final o Londri
na iniciou a partida pressio
nando o Figueirense, levan
do perigo ao gol da equipe 
catarinense. O Figueirense 
só veio a equilibrar a parti
da aos 20 minutos, onde a 
equipe teve várias chances de 
ampliar o marcador e de até 
sair do Bregão com uma go
leada. Já nos descontos o Fi- 
gueirense conseguiu marcar

o segundo gol novamente 
com Soares, que deu núme
ros finais à partida.

Com a vitória sobre o 
Londrina, a equipe catari
nense seguiu para Taubaté. 
Lá a equipe enfrentou o Pau
lista de Jundiaí, em partida 
realizada no estádio Jo a
quim de Moraes Filho. De
pois de estar vencendo o 
jogo por 1 a 0, a equipe não 
conseguiu ter o mesmo rit
mo de jogo na etapa final e 
perdeu pelo placar de 3 a 1 
para o Paulista, dando assim 
adeus a Copa São Paulo de 
Futebol Júnior.

CAMPEÃO A equipe Bykankas sagrou-se campeã do Campeonato de 
Futebol de Areia do Grêmio Lwart. Na final realizada no sábado, dia 7, 
a equipe bateu o Millenium pelo placar de 2 a 0. Em pé: Paraná, Vagner, 
Adriano, Donizete e Mer. Agachados: Odair, Rubinho, Daniel e Reginaldo.

LLFA convoca equipes para Copa Lençóis
A diretoria da LLFA 

(Liga Lençoense de Futebol 
Amador) convoca as equi
pes interessadas em parti
cipar da Copa Lençóis de 
Futebol para uma reu
nião. A reunião acontece 
na sexta-feira, dia 27, às 
19h, na sede da liga. Du
rante o encontro serão dis
cutidos temas como o nú
mero de equipes partici
pantes e a data do início 
da competição.

A Copa Lençóis de Fu
tebol será disputada dos 
mesmos moldes da Copa 
do Brasil e somente por 
equipes de Lençóis. As par
tidas serão em sistema de

mata-mata, em jogo de ida 
e volta. A equipe que con
seguir vantagem na pri
meira partida, joga pelo 
empate no jogo de volta. 
Se houver dois resultados 
iguais a decisão será nos 
pênaltis. Uma vitória por 
diferença maior ou igual a 
três gols elimina a necessi
dade do segundo jogo.

As inscrições para a 
competição estarão abertas 
a partir de segunda-feira, 
dia 23, das 8h às 11h30 e 
das 13h30 às 16h na sede 
da liga a rua XV de No
vembro, 753 (Beco Amare
lo) -  sala 6. A inscrição é 
de graça.
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AUTOMÓVEIS
VENDE-SE Pick-up 
Fiorino 1.5, ano 98, 
á lcoo l, orig inal, 
branco, carroceria 
larga, em ótimo es
tado. Tratar fone
3263- 0397.______

VENDE-SE Gol City
1.0, 4 portas, ano 
2005/2005, flex, alar
me +  trava, desem- 
baçador e limpador 
traseiro, branco, 
com 3.300km. Tra
tar fone 81121904 
com André Sasso.

VENDE-SE Gol e 
Logus, ano 94, a ál
cool ou troca-se 
por carro de menor 
valor. Tratar rua 
Duque de Caxias, 
110 -  Vila Marim
b on d o  ou fone
3264- 8386.______

VENDE-SE Palio 
Young Fire ano e 
m od. 2 0 0 2  com
48.000 km, gasoli
na, em ótimo esta
do, valor R$
16 .000 . 00. Tratar 
fone 3 2 6 4 -2 4 6 5 /
9671-4045._______
VENDE-SE Corsa Se- 
dan Classic2004 dn- 
za, álcool, trava, alar
me, ar e rabicho, com
12.000 km, valor R$
22 .500 .00 . Tratar 
fone 3263-4844.

VENDE-SE S-10 De 
luxe, ano 97, álco
ol, azul, completa 
(- ar), rodas Santo 
Antonio, 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, Gol 94 e 
Uno 91. Tratar rua 
General Osório, 304 
ou fone 3263-5571. 
VENDE-SE Peugeot 
2003, Quick Silver, 
com pleto. Tratar 
fo n e  3 2 6 3 -0 6 6 7  
com Emerson.

VENDE-SE Fusca, 
ano 84, valor 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 Corsa 
Sedan M ilenium  
200, com trava, alar
me, vidro e direção, 
prata. Tratar fone 
32 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 ótimo es
tado. Tratar fone3264- 
3090^ m  Clóvis.

VENDE-SE/TRO- 
CA-SE Gol Bola Mi 
Plus, ano 97, vinho, 
acessórios: roda, 
alarme e banco de 
cou ro , valor R$
12 .500 .00 . Tratar 
fone 3263-4844.

VENDE-SE Pampa, 
ano 92, gasolina e 
um Chevette, ano 
81 . Tratar fo n e  
3264-8390._______

VENDE-SE/TRO- 
CA-SE Corcel 80, 
valor R$ 2.300,00. 
Tratar rua dos Mel
ros, 232 -  Jardim 
Nova Lençóis ou 
fone 9731-0603.

VENDE-SE Gol i 
Plus, ano 96, vinho, 
trava, alarme e ra
bicho. Tratar fone 
32 6 4 -3 4 1 3 /8 1 2 7 - 
3038 com Toni.

MOTOCICLETAS
VENDE-SE X LX , 
ano 85, original, 
25.000Km, em óti
mo estado de con
servação. Tratar 
fone 3 2 6 3 -6 2 4 6 / 
8115-2152._______
VENDE-SE T itan  
2 0 0 0 , com  dois 
pneus novos, com
25.000 km, valor R$
2.000,00 + 11 parce
las de R$ 140,00. Tra
tar fone 9732-7015.

VENDE-SE ML, 
ano 88, em ótimo 
estado. Tratar rua 
Uruguai, 114 -  Vila 
Cruzeiro.

SIMPATIA
Num canto mais alto 
que sua cabeça, acende 
3 velas brancas num pra
to com água e açúcar aos 
três anjos protetores 
(Gabriel, Rafael e Mi
guel) e fazer o pedido 
em três dias alcançara a 
graça. Mande publicar 
no terceiro dia e obser
ve no quarto dia.

O ração  dos 
A flito s

Aflito se viu a virgem 
Maria aos pés da cruz. 
Aflita vejo-me eu va
lei-me mãe de Jesus, 
confio em Deus, com 
todas as minhas for
ças, por isso peço ilu
m ine meus cam i
n hos, concedendo- 
me a graça que tanto 
desejo. Amém. (Reze 
durante 3  dias e faça 
3 pedidos, 1 impossí
vel e 2 difíceis mande 
publicar essa oração 
no 4° dia e aguarde os 
resultados).

VENDE-SE aparta
mento Edifício Ja- 
carandá, 1° andar, 
garagem coberta, 
ótimo acabamento. 
Tratar fone 3263- 
0181/9122-1201.

Sobrado Jardim das 
Nações avenida Es
tados Unidos, pró
ximo ao Senai com 
3 quartos, 2 banhei
ros, sala, cozinha e 
garagem p/ 2 car
ros: troco por ou
tra casa ou até mes
mo edícula, telefo
ne para co n ta to  
3 2 6 4 -6 0 6 9  ou 
9785-7435.

VENDE-SE casa 
com  4 côm odos 
faltando 10 parce
las de R$ 200 ,00  
para quitar. Aceita- 
se carro, terreno ou 
casa de menor va
lor. Tratar avenida 
Luiz Paccola Sobri
nho, 306 -  Jardim 
M o n te Azul ou 
fone 9718-8484.

VENDE-SE casa 
com  4 côm odos, 
fa lta  dez m eses 
para quitar. Aceita- 
se carro ou casa 
como parte do pa
gamento, valor R$
18 .000 ,00 . Tratar 
avenida Luiz Pac- 
cola Sobrinho, 306 
-  Jard im  M onte 
Azul. Tratar fone 
9718-8484.

VENDE-SE/TRO- 
CA-SE por carro ou 
terreno uma casa 
no Jardim Itapuã. 
Tratar fone 9738
9545._____________

VENDE-SE terreno 
a rua Felipe Cama
rão, 85 -  Jardim  
Ubirama II, valor 
R$ 22.000,00. Tratar 
fone 3 2 6 3 -1 8 8 4 /
3 2 6 3 -  1 7 8 2  com  
Nino.

VENDE-SE casa na 
Cecap com 3 quar
tos, sala, cozinha, 
copa, lavanderia, 
garagem, próximo 
a igreja. Aceita-se 
carro. Tratar fone
3 2 6 4 - 8 5 9 8 /8123 -
5842._____________
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 Jardim Monte 
Azul, de esquina, 
ótima localização. 
Tratar fone 9772
7716._____________

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

V EN D E-SE casa 
na rua H enrique 
Losinkas Alves , 
1 0 3 3  -  Ja r d im  
I ta p u ã  co m  2 
quartos, sala, co
zinha e banheiro. 
V e n d e -se  c o fre  
0 ,80 cm, carrinho 
bebê, duas araras 
e provador arco. 
Tratar fone 9 7 7 3 
3359.____________

VENDE-SE casa a 
avenida Luiz Pacco- 
la Sobrinho, 306 -  
Jardim Monte Azul 
com 4 côm odos, 
valor R$ 18.000,00. 
Tratar no local ou 
fone 9718-8484.

VENDE-SE um a 
gleba de terra com 
1.000m 2, atrás da 
avenida Jáco m o  
N icolau Paccola. 
Tratar fone 9711- 
4474/3264-6365.

DIVERSOS
VENDE-SE piscina 
fibra usada de 3000 
litros. Tratar fone 
3264-9588._______

VENDE-SE bar na 
avenida 25 de janei
ro, 434 (ao lado da 
Cybelar) -  Bar 25. 
Tratar no local.

VENDE-SE duas ex- 
positoras de frio e 
uma para açougue, 
medindo 2m cada, 
preço a combinar, 
todos em ótimo es
tado de conserva
ção. Tratar fone
9773- 6625 ou Rua 
Inglaterra, 341 -  
Jardim das Nações.

VENDE-SE mesa de 
sinuca (mesa m é
dia), v a lo r R$
400,00, em bom es
tado de conserva
ção. Tratar rua 
Mato Grosso, 101 -  
Vila Cruzeiro.

VENDE-SE/TRO- 
CA-SE com p u ta
dor, carrinho de 
la n ch e , fogão e 
uma Biz 2003, azul 
e compro roupas 
usadas. Tratar fone
9 7 7 4 - 47 8 1 /3 2 6 4 - 
2639 com Carmen.

VENDE-SE duas 
vacas leiteiras com 
produção de 8 li- 
tros/dia, uma vaca 
enxertada primeira 
cria, duas novilhas 
e um  garrote de 
mais ou menos sete 
arrobas. Tratar fone 
9 1 3 2 -0 7 9 8  com  
Francisco.

CANIL STOPET -
VENDE-SE filhotes 
maltês, yorkshire, bi- 
chon frisê e shih tzu. 
Tratar fone 3263- 
2836/9712-6268.

SL -  O ficina de 
costura -  comuni
ca que está aceitan
do encomendas de 
uniformes escolares. 
Informações 3264
8252 com Soeli.

VENDE-SE aço 
para construção: 50 
barras 3/8, 50 bar
ras 5/16, 50 barras 
1/4 e 50 barras 3/16. 
Tratar rua G ino 
Augusto Antonio 
Bosi, 254- Parque 
Rondon ou fone
9711- 4474.______

PRECISA-SE moto
ris ta  c o n tra to  
tem porário  com  
CNH D ou E, ex
p eriên cia  m ín i
ma de 2 anos, com  
idade até 35 anos. 
E n v ia r cu rricu -  
lu m  P o lim ix  
C o n creto  -  Rua 
África, 284 -  Dis
trito Industrial.

VENDE-SE com 
putador Pentium 
166 completo com 
rack, placa mãe In- 
tel, drive CD, disket 
m onitor 15" LG, 
tec lad o , m ouse, 
caixa de som, m i
crofone, saída para 
internet via rádio e 
telefone, formata
do. T ratar fo n e
9712- 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 / 
3264-2570 / 9761
1329. Aceito che
ques pré-datados 
(ótimos preços).

E L E T R Ô N I C A  
M ALAGINHO -
Vendas e instala
ções de Rádio de 
Comunicação, Ca
nal fechado Moto- 
rola, Antenas Para
bólicas Rota Sat, 
Central Telefônica 
Intelbras, Sistema 
mono canal via te
lefone (com ótimo 
preço). (14) 9711
1527 -  3264-8258.

VENDE-SE cadeira 
para carro Galzera- 
no (pink e cinza) 
somente 5 meses de 
uso, alarme para 
carro, ótimos pre
ços, aceito cheques 
pré-datados. Tratar 
fone 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

EXTRAVIO
ELENICE APARECIDA NOGUEIRA 

LENÇÓIS PAULISTA-ME , com endere
ço nesta cidade de Lençóis Paulista, estado 
de São Paulo, à Av. Marechal Dutra, 554- 
Jd. Ubirama, devidamente matriculado no 
CNPJ sob n° 01.421.432/000139 e Inscri
ção Estadual n° 416.038.488.112, comuni
ca o extravio dos documentos fiscais, Nota 
Fiscal Venda a Consumidor -  Série D-1 n° 
001 à 050, 151 a200,251 a 500 e Nota Fiscal 
de Microempresa n° 001 a 050 não se 
responsabilizando pelo uso indevido.

LIGUE: 3264-1122
SUBINDO O BANCO ITAU

O lote dos seus sonhos, 
agora PARCELADO!!!

Jardim Itamaraty, com 
396,50m2. Fone 3263-1039

COMUNICADO
L O U R I V A L  P A C C O L A - M E ,

torna público que recebeu da C E- 
T E S B , a Renovação da L icen ça  de 
Operação n° 7001900  para depósito 
e engarrafam ento de bebidas, na 
rua Cel. Joaquim  Anselmo M artins, 
n° 530 , Centro, no m unicípio de 
L ençóis P aulista .

A T E N Ç Ã O :
Aplica-se herbi
cida (mata-mato) 
em terrenos, 
quintais e cháca
ras. Tratar fone 
3264-6908.

K O M E t a

FONE;

3263-6535
è

SAAE

SAAE - SER V IÇO  AUTÔNOMO DE ÁGU A E ESG O TO S  
DE LEN Ç Ó IS PAU LISTA

ATO N° 4 6 5
José Alexandre Moreno, Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Lençóis Paulista, 

Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e,

Considerando o disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, determinando 
que a investidura em cargo ou função pública seja precedida de aprovação em concurso 
público ou processo seletivo;

Considerando a existência, no quadro de pessoal da Administração, de funções vagas 
a serem preenchidas, gradualmente, de acordo com as necessidades de serviço;

Considerando o princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos;

Considerando que os termos do Edital n° 002/2005 não foram cumpridos fielmente na elaboração 
e aplicação da prova para o cargo de Advogado, acarretando na anulação da primeira prova realiza
da;

Considerando que posteriormente à anulação foi publicado o Edital n° 003/2005, que 
por sua vez, não foi cumprido fielmente no momento da aplicação da prova para o cargo 
de Advogado, impossibilitando a sua realização;

Considerando que a manutenção da contratação inicialmente realizada para a realização 
do certame pode prejudicar a aplicação do princípio da impessoalidade, que é requisito 
indispensável em concursos públicos para preenchimento de cargos públicos;

DETERMINA
Artigo 1° -  Ficam anulados todos os atos do Concurso Público para o cargo de Advoga

do do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Lençóis Paulista referente ao Edital do 
Concurso Público n° 003/2005;

Artigo 2° -  Os valores recolhidos a título de taxa de inscrição deverão ser devolvidos 
aos candidatos inscritos, mediante solicitação formal a ser protocolada individualmente 
pelos candidatos junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Lençóis Paulista;

Artigo 3° - Fica autorizada a contratação de empresa para a realização de novo certame;

Artigo 4° -  As normas do concurso a ser realizado serão disciplinadas em novo edital.

Artigo 5° -  Este ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Lençóis Paulista, 20 de janeiro de 2.006

JOSÉ ALEXANDRE MORENO - Diretor do SAAE

HOROSCOPO www.joaobidu.com.br

21 de maio a 220 de Junho a 22 de ju lho a 22 de agosto

Saberá se relacionar melhor com 
as pessoas. Mudar de estratégia, 
às vezes, dá certo. Continue inves
tindo no seu progresso material. 
Poderá obter vitória no setor pro
fissional. DICA como seu signo ado
ra um desafio, aproveite sua ener
gia para marcar presença no co
ração de quem gosta.

Aproxime-se das pessoas que têm 
os mesmos ideais e objetivos. Terá 
a sensação de que a união faz a 
força. Saberá transmitir confiança 
pelo seu trabalho, mas cuidado 
com provocações. DICA no amor, 
não perca tempo e parta agora 
mesmo para o ataque antes que 
alguém chegue na sua frente.

Não se deixe escravizar pelo tra
balho, respeite seus limites. N o 
vas técnicas vão facilitar o seu de
sempenho. Tente se engajar em 
movimento social que esteja de 
acordo com seus ideais. DICA na 
paixão, o astral privilegia quem 
já tem compromisso sério. Vá em 
frente! Cuide do seu visual.

23 de setem bro a 22 de outubro

Mostre sua com petência, bem 
como seu interesse pela profissão 
e não se arrependerá. O  desejo de 
inovar pode trazer a motivação 
que tanto precisa. Relação com a 
família bem-amparada. DICA de
monstre o que sente pelo seu par 
para facilitar ainda mais a sua con
quista. Fortaleça a paixão.

Estará mais atento (a) ao lidar com 
dinheiro. Pense que com fé na vida 
e no bem, tudo fica mais fácil. De
verá se dedicar ao trabalho. Sua per
severança fará com que atinja suas 
metas. DICA procure curtir a vida 
intensamente quando estiver ao 
lado do seu par. Saiba estimular 
bem o diálogo.

21 de janeiro a 1 9 de fevereiro

Procure aprender algo novo e se 
mostrar apto (a) a encontrar entre 
outras verdades, a sua. Nas situa
ções mais imprevisíveis, a sorte es
tará a seu lado.Com grana, não 
gaste o que não tem. DICA no amor, 
o excesso de cobranças de ambas 
as partes poderá resultar em bri
gas. Tudo passa nesta vida.

21 de abril a 20 de maio 21 de junho a 21 de Julho np23 de agosto a 22 de setem bro %23 de outubro a 21 de novembro 22 de dezembro a 20 de janeiro X 20 de fevereiro a 20 de março

Alimente o espírito de colabora
ção no ambiente de trabalho. Você 
verá como é im portante saber 
aceitar a ajuda que os outros ofe
recem. Sua vida social estará bas
tante agitada hoje. DICA procure 
ser mais transparente em relação 
aos seus sentimentos e evite pro
vocar seu par com ciúme.

Quanto mais independente você for, 
mais produtivo será o seu dia. Mos
tre interesse pela profissão. Tudo 
indica que o seu desempenho está 
sendo avaliado. Um aumento pode 
estar a caminho. DICA a vida amo
rosa estará virada para a Lua, mas 
não apresse o curso dos fatos. Cau
tela com aventuras.

Fatos novos podem movimentar o 
ambiente familiar. O  astral traz o 
estímulo certo para quem quer 
mudar de casa ou mesmo iniciar 
uma reforma. A saúde está no foco 
de suas atenções. DICA procure ter 
calma e não se precipitar em seus 
julgamentos. O  astral privilegia 
quem já tem compromisso.

Concentre-se no trabalho. Júpiter 
indica que está numa fase de gran
de expansão.Terá facilidade para 
atrair novos recursos financeiros, 
através de jogo ou do exercício pro
fissional. DICA levante a auto-esti- 
ma de quem ama com palavras de 
otimismo. Certas diferenças pode
rão cair por terra.

Trabalhar em equipe será uma boa 
opção, desde que você tenha liber
dade para agir. Podem ocorrer pro
blemas em função de pane em apa
relhos eletrônicos e de informática. 
Não se desgaste. DICA a persistên
cia será a sua principal arma para 
segurar seu par. Não deixe de ficar 
juntinho de quem ama.

No trabalho, até pessoas mais ve
lhas e experientes vão se encantar 
com seu jeito. Reconhecer seus limi
tes é melhor do que se sacrificar. 
Dedique-se a cuidar da sua espiri
tualidade. DICA peça ajuda ao seu 
anjo da guarda para alcançar os seus 
sonhos amorosos. Não se abra para 
quem não confia.

http://www.joaobidu.com.br


A princesinha Bárbara Soares completou 
o seu primeiro aninho de vida na quarta- 
feira, dia 18. Os votos de m uita saúde e 
felicidades à  aniversariante estão sendo 
registrados pelos pais Aparecida e 
Reinaldo. Parabéns!

(ím
Rua Àsífli 505 - Distrito Industrial II - fone 3264-4325

□ M ELH O R N EG O C IO  
PARA □ S E U  N EG Ó C IO

Valorizando o homem, Construindo o futuro ACESSE: www.lwart.com.bre conheça nossos projetos sociais

1 ^ ^ G R U P O  L W A R T

LWART LUBRIFICANTES
Rod. WaL Rondon, Km 303,5 
Cep, 18.682-970 - Lertçòis Paulista/SP 
Fone: (14) 3269-5000 ' Fax 3269'50O1

LWARCEL CELULOSE £ PAPEL
Rod, Mat, Rondon, Km 303,5 (L£P 060 KM 04) 
Cep. 18.682-970 - Leriçóis Paut1sta/SP 
Fone: (14) 3269-5100 ■ Fax 3269-5101

LW AR T P R O A SFA R  Q UÍM ICA 
Rod- Mal. Rondon, Km 303,5 
Cep. 18.682-970 - Lençóis Paul1sta/SP 
Fone: (14) 3Z69'5060 - Fax 3269-5003

LW A R C EL  F IB R A S  ESP EC ÍA IS
Av. Antonio Veronçse, 490-A 
Cep, 16300-000- Penápol(s/SP 
Fone/Fax: |1S) 3652-0630

P r o j e t o
E s o o l a

P R O J E T O

VOLEI
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