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CASO ESTRELLA Advogado Ermenegildo Coneglian tentou desbloqueio em Lençóis, não obteve sucesso e recorreu ao Tribunal de justiça

TJ libera R$ 500 mil de Estrella
ESPORTES
Jaú Futsal é 
bicampeã da 
'Cidade do Livro'

A equipe Jaú Futsal sa
grou-se bicampeã da Copa 
Cidade do Livro de Futsal. Na 
final disputada na noite de 
quinta-feira, dia 23, no giná
sio de esportes Antonio Lo- 
renzetti Filho, o Tonicão os 
jauenses ergueram o caneco 
ao empatar em 1 a 1 com a 
equipe lençoense Alf/Lwart 
na prorrogação. No tempo 
normal os lençoenses bate
ram a equipe de Jaú pelo pla
car de 4 a 1. Como a equipe 
de Jaú havia feito melhor 
campanha durante todo o 
campeonato ficou com o tí
tulo da competição. o tercei
ro lugar ficom com a equipe 
de Borebi, que empatou em 
0x0 na prorrogação com a 
Safra Sul/ UME (Unidade 
Municipal de Esportes). Mais 
esportes na página 6

N essa semana alguns dos 
credores de Oswaldo 

Estrella conseguiram vencer 
uma batalha judicial. O Tri
bunal de Justiça (TJ) deter
m inou a liberação de pou
co mais de meio m ilhão de 
reais para o pagamento de 
duas ações. O dinheiro foi 
pago pelo banco Nossa Cai
xa. O advogado Ermenegil- 
do Coneglian tentou o des
bloqueio para ressarcir seus 
clientes em Lençóis Paulis
ta, não obteve sucesso e re
correu ao TJ que determi
nou o desbloqueio do di
nheiro. A liberação causou 
surpresa ao Ministério Públi
co local que ainda não con
seguiu citar pessoalmente o 
empresário para decretar a 
insolvência. O promotor de
monstrou preocupação com 
a determinação do Tribunal 
de Justiça, já que a decisão 
pode se estender para ou
tras ações e, conseqüente- 
m ente, ocorrer a liberação 
do restan te  do d in h eiro  
bloqueado, estimado em R$ 
18 milhões. Página 3

Polícia prende autores de duplo homicídio
A Polícia Civil esclareceu na 

quinta-feira dia 23, cinco ho
ras depois de ter sido localiza
do o corpo do lavrador Ale
xandre dos Santos, o segun
do cadáver encontrado desde 
domingo, o duplo homicídio 
ocorrido na cidade. No início 
da noite de quinta-feira, o de
legado titular de Lençóis Pau
lista, Luiz Cláudio Massa, pe
diu a prisão temporária de José 
Aparecido Queiroz e a custó
dia do adolescente que confes
saram terem participado dos 
assassinatos de Paulo Luiz 
Lima Casado e Alexandre dos 
Santos no último dia 14 de fe
vereiro. Os crimes chocaram a 
população da cidade e da re
gião, já que os corpos de Pau
lo e Alexandre estavam em 
avançado estado de decompo
sição quando foram encontra-

dos no domingo, dia 19, e an
teontem, dia 23. De acordo 
com Massa, José Aparecido 
Queiroz confessou que com 
a ajuda do lavrador Alexan
dre dos Santos matou Paulo 
Casado, e que logo depois na 
companhia do adolescente 
matou Alexandre dos Santos. 
O corpo de Paulo Casado foi 
encontrado domingo à tar
de em um barranco às mar
gens da linha férrea, na al
tura do bairro Rocinha. O 
corpo de Alexandre dos San
tos foi encontrado na m a
nhã de quinta-feira, dia 23, 
no lado oposto do barran
co, a cerca de 20 metros de 
distância de de onde foi en
contrado o corpo de Paulo. 
Alexandre estava no chão, 
coberto com saco plástico e 
capim seco.

Jovem espancado morre 
depois de um mês em coma

Página 4

Prejuízo com a 
enchente foi 
de R$ 3,8 milhões

A enchente do Rio Lençóis 
na semana passada causou um 
prejuízo de R$ 3.8 milhões a 
Lençóis Paulista. O valor foi 
revelado nesta quinta-feira dia 
23 pelo prefeito José Antonio 
Marise (PSDB). Segundo o lau
do foram 159 casas, 40 estabe
lecimentos comerciais e uma 
indústria inundados. Foram 
afetados 10 bairros. Trezentas 
e noventa e duas pessoas tive
ram de sair de suas casas na 
noite de segunda-feira, 13 de 
fevereiro. Segundo o Ministé
rio Público, continua corren
do a apuração sobre as respon
sabilidades no caso e tenta 
identificar se houve culpados, 
e quem foram. Outras três re
presas em Borebi que punham 
Lençóis em risco, a pedido do 
MP, foram reforçadas. Uma 
delas teve o volume drenado a 
50% de sua capacidade.

José Aparecido Queiroz é um dos acusados do duplo homicídio que chocou Lençóis e região

SEQUESTRO
Anti-sequestro 
ouve novamente 
familiares de Dimas

A delegada Cláudia Garmes 
Armani, coordenadora da divi
são anti-sequestro de Bauru, e 
policiais do Grupo Especial de 
Resgaste (GER) tomaram depo
imentos novamente dos fami
liares de Dimas Medola, seqües- 
trado no início do mês em Len
çóis Paulista. Ontem a delega
da disse que não havia nenhu
ma novidade sobre o caso. O 
promotor Henrique Ribeiro Va- 
ronez disse que os policiais se
guem uma boa linha de inves
tigação e que a qualquer mo
mento, o caso poderá ter no
vidades. “A anti-sequestro está 
trabalhando muito bem”, dis
se. O promotor negou que a jus
tiça tenha autorizado a prisão 
de suspeitos, mas reafirmou a 
quebra de sigilos telefônicos e o 
cruzamento de informações.

FESTA Começa hoje 
às 23h no Recinto da 
Facilpa, o Carnaval Popular 
de Lençóis Paulista.
Serão quatro noites 
e duas matinês com 
animação da banda Mr. Zaap. 
Segundo a diretora 
de Cultura, Izabel Cristina 
Campanari Lorenzetti, 
este é o quarto ano 
que os bailes ocorrem 
na Facilpa, graças à 
organização do evento, 
que ano a ano 
tem atraído número 
maior de foliões.
"Em 2002 realizamos 
os bailes em ambiente 
fechado (Tonicão), mas 
os próprios foliões 
demonstraram interesse 
em brincar o carnaval 
ao ar livre", disse.
Os bailes terão início às 
23h. As matinês 
acontecem amanhã, 
dia 26 e na terça-feira 
28 (feriado) a partir 
das 15h. Página 3
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APIMENTADO
Homenagem

O deputado federal e co
ordenador geral da bancada 
paulista no Congresso Naci
onal, M ilton  M onti (PL), 
anda feliz da vida. Antes de 
ser eleito Homem do Ano em 
Lençóis Paulista, pelo jornal 
Folha Popular, o deputado 
recebeu outras honrarias 
pelo interior.

Cidadão
Na sexta-feira dia 11, Mil

ton Monti foi homenageado 
com o título de Cidadão pela 
população e pela Câmara de 
Salto Grande, cidade na re
gião de Ourinhos. A hom e
nagem foi uma iniciativa do 
vereador G era ld in h o  
(PMDB). Autoridades como 
o autor Geraldinho, os de
mais vereadores e o prefeito 
Waldemar Correia (PMDB) 
prestigiaram a sessão solene 
de entrega do título de cida
dão na Câmara Municipal.

Orgulhoso
Em seu discurso, em Len

çóis Paulista, mostrou-se or
gulhoso com a homenagem. 
“O homem público só tem a 
certeza de que está no cami
nho certo quando seu traba
lho traz reconhecim entos 
como esse, que acontecem 
publicamente. Fico envaide
cido de a cidade me escolher 
como personalidade do ano 
e guardo esse troféu como 
sím bolo concreto de uma 
parceria recíproca e de gran
de sucesso”, avaliou.

Pagamento
No mesmo dia, o deputa

do disse à imprensa que o re
conhecim ento é a m elhor 
contrapartida que o homem 
público pode receber em tro
ca de seus serviços. “Se existe 
alguma remuneração, algum 
pagamento pelo qual bata
lhamos, é o reconhecimento 
de uma comunidade pelo 
seu empenho”, afirmou.

No ar
E para fechar o calendá

rio de homenagens, o depu
tado federal M ilton M onti 
será o entrevistado desta se
m ana no programa Frente 
à Frente com Dom Antonio, 
comandando pelo arcebis
po Dom  A n to n io  M aria 
M ucciolo, na Rede Vida. O 
programa vai ao ar na n o i
te da sexta-feira dia 4, a par
tir das 20 horas. Na entre
vista, o deputado aborda 
temas como política, legis
lação eleitoral e administra
ção pública no Brasil.

Dinheiro
Nessa semana, o prefeito 

José Antonio Marise (PSDB) 
divulgou os primeiros núme
ros sobre prejuízos causados 
pelas enchentes em Lençóis 
Paulista no início da sema
na passada. Segundo o pre
feito, somados, os prejuízos 
passam dos R$ 3,8 milhões.

Defesa civil
O valor consta em um 

docum ento enviado pela 
Administração à Secretaria 
de Defesa Civil. Segundo o 
documento, foram cinco re
presas rompidas que eleva
ram o nível do Rio Lençóis 
em 3,5 metros.

Total
O m esm o docum ento, 

totaliza pela primeira vez, os 
danos causados aos morado
res. Foram 159 casas invadi
das, 40 estabelecimentos co
merciais e uma indústria. A 
enchente afetou 10 bairros, 
o centro, sete fazendas na 
zona rural e o distrito de Al
fredo Guedes.

Correria
Entre todos os afetados, 

o dado mais preocupante do 
documento se refere ao nú
mero de pessoas desabriga
das. Calcula-se que quase 
400 pessoas tiveram que sair 
de suas casas na noite de se
gunda-feira dia 13.

Fatia
A agricultura foi o se

tor mais afetado, com pre
juízos próxim os de R$ 1,9 
m ilhões e danos à produ
ção de 48 ,9  m il toneladas 
de grãos. Som ados os da
nos à residências, os pre
juízos ficam  na casa dos 
R$ 1 ,020  m ilhão . Para o 
poder público , o estrago 
fo i de R$ 5 05  m il, com  
danos à estação de tra ta
m ento de água, rede de es
gotos e obras que foram  
n e c e ss á r ia s  n o  p ó s-e n - 
chente. O com ércio perdeu 
cerca de R$ 355 m il.

De saída
O vereador Luiz Roberto 

Naves de Areiópolis protoco
lou na semana passada, ofí
cio à presidência local do PT 
(Partido dos Trabalhadores) 
onde pede o seu desligamen
to do partido. Naves foi elei
to pelo PT na coligação que 
elegeu o prefeito José Pio de 
Oliveira, o Peixeiro.

Chegando
Após ter saído do PT, 

Naves já recebeu propostas 
para se filiar no PDT, PPS e 
PTB. Segundo o vereador e 
professor, ele está estudan
do com carinho o convite 
dos partidos.

Ninho
Na sexta-feira, dia 17, em 

Botucatu, o vereador Julisar 
Gomes Pais (PDT), partici
pou do encontro regional 
do PSDB. Lá, Pais foi convi
dado pelo deputado estadu
al M ilton Flávio e pelos fe
derais A ntonio Carlos de 
M endes Tham e e Alberto 
Goldman para assinar ficha 
do partido. Ele confiden
ciou a amigos que está estu
dando com carinho o con
vite dos tucanos.

Os melhores
Nos bastidores da políti

ca areiopolense, surgiu nesta 
semana uma pesquisa que 
avalia os políticos do Muni
cípio e deputados da região. 
O presidente da Câmara, Ali- 
rio dos Santos (PMDB) apa
rece entre os primeiros.

Na fita
Amigos próximos ao presi

dente do Legislativo dizem que 
quando ele ficou sabendo do 
resultado, Alírio ganhou con
fiança. Ele teria confidencia
do a amigos que pretende dis
putar as eleições de 2008 a pre
feito de Areiópolis.
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ED ITO RIAL

A maior folia é continuar vivo
C arnaval, carnaval. A fes

ta mais esperada do ano 
para 99 entre 100 brasileiros. 
Desde a noite de ontem até a 
quarta-feira de cinzas -  e até o 
próximo final de semana em re
giões mais afoitas pela festa po
pular -  foliões de norte a sul do 
País vão extravasar alegrias e 
tristezas trancadas desde que 
terminou o carnaval do ano pas
sado. Carnaval, acima de tudo, 
representa quatro dias de mui
ta liberação. A época em que o 
ser humano faz o que, teorica
mente, não teria coragem de 
fazer em dias comuns. "Pode? 
Pode! Afinal, é carnaval!".

Mas, vale lembrar que fal
ta de regras podem causar pre
juízos, muitas vezes irrepará
veis. Regras são importantes 
no trânsito, por exemplo. E 
apesar das décadas de campa
nha para que certos tipos de 
comportamento sejam evita
dos, as autoridades do trânsi
to lembram que a maior preo
cupação ainda é com a mistu
ra álcool e direção. Situação 
que fica piorada pelo movi
mento nas estradas nos qua
tro cantos do Brasil, já que 
muita gente vai para outras

cidades em busca de novos 
ares e novas emoções no feria
do prolongado. E é fato que 
muitos foliões que passaram o 
ano planejando o carnaval mal 
sonhavam em entrar para as 
estatísticas nefastas de mortes 
no trânsito. Assim como mui
ta gente que voltava para a 
casa, pensando nas histórias 
que iria contar aos amigos, 
nunca chegara. Também fo
ram parar nos quadros de es
tatísticas, vítimas do trânsito.

o excesso de álcool sempre faz 
uma parcela de foliões aderi
rem à folia na pele, e esquece
rem do uso do preservativo. 
Mais gente que entra para as 
estatísticas, dessa vez, a conta 
dos contaminados pelo HIV. 
Não serão computados como 
vítimas oficiais do carnaval, 
uma vez que não estavam mor
tos na quarta-feira de cinzas. 
Mas serão vitimas indiretas do 
carnaval e de toda liberação a 
que se permitiram.

E é fato que muitos foliões que 
passaram o ano planejando o 
carnaval mal sonhavam  em  
entrar para as estatísticas 
nefastas de mortes no trânsito.

O corpo humano também 
tem regras. E uma das regras 
que ainda não foi mudada, é 
que ninguém consegue vencer 
o vírus da Aids, doença sexu
almente transmissível. E por 
mais que se façam milhares 
campanhas -  nas quais são 
investidas milhões de reais -,

Mas a preocupação com a 
Aids e com o trânsito é só para 
quem conseguir sair vivo das 
festas de carnaval. Vale lem
brar que, além de causar mor
tes no trânsito e colaborar de 
maneira decisiva para o des
cuido na hora de fazer sexo, o 
excesso de álcool também al-

tera o comportamento das pes
soas. E muita gente pacífica 
acaba vítima de um punhal ou 
de um espancamento em mui
tas festas de carnaval espalhas 
Brasil afora. Acabam perden
do a vida, ou quase, em dis
cussões geradas por um esbar- 
rão ou algum gesto estabana
do, que não fosse a euforia do 
álcool, terminaria em um pe
dido de desculpas, no máxi
mo, em uma cara feia. Brigar 
não leva a nada. Ocorrências 
deste tipo são nomeadas pela 
Polícia Militar como "desinte- 
ligências". Um termo que pode 
até soar engraçado, mas que 
traduz fielmente o comporta
mento de gente se agride por 
estar bêbado, ou por qualquer 
outro motivo.

Enfim, além de ser uma 
grande festa popular -  a mai
or do Brasil -  o carnaval é 
uma grande prova de vida. Os 
cinco dias -  ou mais -  de fo
lia dizem, no apagar das lu
zes, quem soube aproveitar ao 
máximo o sentido da palavra 
"comemoração". Morrer não 
leva a nada. A grande folia 
da festa é estar vivo quando 
ela termina.

ARTIGO

Carnaval... Vou botar prá quebrar!
Edemir Coneglian

B rasil, terra do samba, 
do futebol e do carna

val. Assim somos conheci
dos por quase todo o mun
do. Samba ?...bem, sempre 
tivemos o que há de melhor 
! Futebol então nem se fala  
! Tivemos Pelé, Garrincha, 
Zico, Didi e tantos outros 
astros da bola. E temos ain
da os Ronaldos, o Robinho, 
o Cafu e muitos que ainda 
despontam.. Por isso somos 
5 vezes campeões mundiais. 
Porém, do sam ba, do fute
bol, talvez seja o carnaval o 
evento mais prestigiado, co
nhecido e vivido.

Sábado de carnaval, do
mingo, segunda, terça e até 
quarta, para o enterro dos 
ossos. Certa feita um sacer
dote escreveu: "Não sou con
tra o carnaval; sou, isto sim, 
a favor da alegria. E carna
val é  alegria, porém  nem 
sempre, nem p ara  todos. 
Cantar músicas carnavales
cas, pular mais ou menos a 
todo vapor nos clubes ou nas 
ruas, beber mais ou menos 
algo que não seja água, rir

muito, rir por tudo ou por 
nada, tudo isso é  por si só, 
sinal de alegria".

Afinal, pode alguém gar
galhar por fora, mas sentir 
por dentro um enorme vazio 
...pode alguém colocar a 
m áscara da alegria para  
mostrar por fora o que não 
existe lá dentro ? Carnaval, 
enquanto um desligar do tra
balho de todo dia...enquanto 
fonte de encontro... enquan
to um viver a vida num si
n al ex tern o de

tudo e de todos...não respei
tar nada e ninguém. "Pri
meiro eu, os outros que se 
lixem"!

Que contraste com aspa- 
lavras de Cristo: "amai-vos 
uns aos outros...fazei o bem  
aos que vos odeiam...rezai 
pelos que vos caluniam...daí 
a todo aq u e le  que vos 
pede...fazei aos outros aqui
lo que qu ereis que te 
façam ...não julgueis e não 
sereis julgados...não conde
neis p a ra  n ão serdes

Sábado de carnaval, dom ingo, 
segunda, terça e até quarta, 
para o enterro dos ossos

alegria....carnaval assim é
uma BELEZA!

C arn aval... enquanto  
tempo de tirar de dentro o 
que de menos nobre existe 
no interior de alguém... en
quanto puro exibicionismo, 
enquanto gastar saúde e
energia estupidam ente....
ca rn a v a l a ss im  é um a  
TRISTEZA!

Carnaval... tanta gente 
pensando só em si, botan
do prá quebrar, quebrando 
a si e quebrando os outros, 
quebrando qualquer estru
tura interna ou externa, p i
sando aos pés qualquer va
lor para colocar-se a si no 
cen tro  do m u n do ! 
Carnaval...para tanta gen
te, um tempo de desligar de

condenados...perdoai e se
reis perdoados !

É preciso ser a favor 
da alegria, onde ela estiver. 
Mas aquela alegria que vem 
lá de dentro da gente e que 
não precisa de tantos supor
tes externos para se m ani
festar. Porque, do contrário, 
pode ser como aquilo que 
identifica o próprio carna
val: MÁSCARA ! Essa é a 
verdadeira alegria, vinda de 
dentro da gente, contida na 
vivência das recomendações 
de Cristo, alegria essa que 
faz viver, faz sorrir, faz can
tar, m esm o quando não  
seja carnaval.

Carnaval...tempo de 
desligar do trabalho...tempo 
de encontro...tempo de ale
gria que brota dum coração 
onde o outro jam ais é  des
prezado e p isado, onde o 
outro sempre tem vez! Car
naval... tempo de se pergun
tar: "que tipo de alegria vivo 
eu nestes dias"? .

Esta é  nossa mensa
gem neste final de fevereiro, 
quando todo o Brasil pára pre
parando-se para o tríduo car
navalesco que se aproxima.



CASO ESTRELLA Decisão surpreendeu Ministério Público; por medida de segurança advogado solicita bloqueio na insolvência

TJ desbloqueia R$ 500 mil de Estrella
Carlos Alberto Duarte

N essa semana, alguns dos 
credores de Oswaldo Es

trella conseguiram vencer a pri
meira batalha judicial. O Tri
bunal de Justiça determinou a 
liberação de pouco mais de 
meio milhão de reais para o pa
gamento de duas ações. Os no
mes dos beneficiários não fo
ram divulgados. Segundo o 
advogado do grupo, Ermene- 
gildo Coneglian, uma ação é 
de R$ 20 mil e pertence a uma 
pessoa. A outra, de R$ 400 mil, 
foi movida por vários credores 
de Estrella.

O valor exato da liberação 
de parte do dinheiro bloquea
do não foi informado. Segun
do Conegilan, o valor libera
do é de R$ 420 mil. Já o pro
motor de Justiça, Henrique Ri
beiro Varonez, informou à re
portagem de O Eco que o va
lor do pagamento foi de R$ 516 
mil. O pagamento foi feito pela 
banco Nossa Caixa.

O desbloqueio causou sur

presa ao Ministério Público lo
cal, que através de medidas ju
rídicas, continua sustentando 
a manutenção do bloqueio dos 
bens do empresário, avaliado 
em R$ 18 milhões, como for
ma de garantir o ressarcimen
to dos credores de Estrella. Ape
sar de sustentar o bloqueio, o 
Ministério Público não conse
guiu citar pessoalmente o em
presário para decretar a insol- 
vência civil, única maneira de 
manter o dinheiro bloqueado.

Questionado sobre o anda
mento do processo de insolvên- 
cia, Varonez contou que Estre- 
lla não foi localizado para ser 
citado pessoalmente e que o 
prazo está se esgotando. “En
cerrada esta fase, partiremos 
para outra etapa do processo”, 
afirmou. Oswaldo Estrella po
derá ser citado por edital. Para 
alguns advogados ouvidos pelo 
O Eco, a lentidão do processo 
é que está facilitando o deferi
mento das execuções contra o 
empresário.

Segundo Varonez, nas duas

execuções individuais não hou
ve defesa por parte de Oswal- 
do Estrella, uma vez que ele 
continua desaparecido, e os 
processos foram encerrados. 
Foi a partir daí que o advoga
do Ermenegildo Coneglian so
licitou levantamento do valor 
bloqueado para ressarcimento 
de seus clientes. O pedido foi 
indeferido pela justiça local, 
mas Coneglian recorreu ao TJ 
e obteve sucesso na liberação 
dos valores aos credores. Esses 
dois processos não cabem mais 
recursos. “Eu fui o primeiro 
advogado a protocolar ações 
contra Oswaldo Estrella. Tenho 
outros processos em andamen
to e espero a mesma decisão do 
Tribunal de Justiça”, contou 
Coneglian.

“Eu alertei que o processo 
do senhor Oswaldo Estrella é 
complexo, demorado porque 
há um conjunto de interesses”, 
disse o promotor, lembrando 
que o bloqueio envolve o inte
resse de cerca de cinco mil cre
dores, Receita Federal, Oswal-

do Estrella, e o Ministério Pú
blico, que defende os interes
ses da sociedade.

Preocupação
Apesar do pedido de insol- 

vência ser protocolado no 
meio do ano passado, até ago
ra não foi decretado. Por isso, 
o promotor demonstra preocu
pação com a decisão do Tribu
nal de Justiça, já que a decisão 
desses casos pode se estender 
para outras ações e, conseqüen- 
temente, ocorrer a liberação do 
restante do dinheiro bloquea
do, estimado em R$ 18 milhões. 
Caso isso aconteça, a Ação Ci
vil Pública, a insolvência de 
Oswaldo Estrella acaba na es
fera da Justiça Comum. O caso 
continua sendo investigado 
pela Justiça Federal, pelo crime 
de lavagem de dinheiro e so
negação fiscal.

O problema é que a dívida 
com os credores pode ultrapas
sar os R$ 40 milhões. Ninguém 
sabe explicar os critérios para a 
liberação do dinheiro.

Henrique Ribeiro Varonez, promotor da 2® Vara

ENTENDA O CASO
Em setembro de2004, uma 

ação conjunta da Polícia Fe
deral e da Receita Federal sus
pendeu as operações financei
ras do empresário Oswaldo Es- 
trella. Duas de suas empresas, 
uma de factoring e um escri
tório de contabilidade, foram 
fechados pela polícia.

As investigações com
provaram que o empresário

operava como banco sem 
ter autorização do Banco 
Central. Estrella captava di
nheiro de investidores, hoje 
seus credores, e pagava ju
ros de até 7% ao mês, índi
ce bem superior ao do mer
cado financeiro. Todos os 
seus bens foram bloquea
dos e Estrella está desapare
cido desde então.

Carnaval com eça hoje com  decoração alusiva à alegria e paz

Equipes da Prefeitura trabalham na preparação do carnaval

CHUTE NA CANELA
por Rimidem

COMEÇA HOJE O ARREMESSO DE CAÇAMBA!
E atenção galera: car

naval nos clubes já era! E 
o carnaval aqui começou 
m ais cedo. Ficou todo 
mundo pulando com a 
enchente. E mesmo assim, 
um leitor que detesta car
naval vai ficar cantando 
aquela m arch in h a  dos 
anos 50: “Tomára que cho
va 3 dias sem parar...”.

E um outro disse que vai 
prá FACILPA se divertir prá 
valer, tanto que deu des
canso prô burro, só prá 
pular na base do sorfete e 
do arreio! Aliás, o lugar é 
ideal ! Sendo que quando 
acaba o baile, aí desce aque
la turma da baixada prá dar 
continuidade ao campeo
nato anual de arremesso de 
caçamba nas ruas. Quem 
arremessar uma caçamba 
cheia de entulho mais lon
ge, vai ganhar este ano uma

viagem de camburão e um 
“pouso” refrescante em Avaí, 
tudo de graça!

E você sabe por quê em 
Portugal o trio elétrico não 
deu certo? Porque a cada 100 
metros que o caminhão an
dava o fio se soltava da to 
mada!!! Aí, diz que o BONO, 
vocalista da U-2 foi visitar o 
Lula e se apresentou: “Eu sou 
o BONO da turma do U-2”! 
“E eu sou o Lula, da turma 
do caixa-2”!.

Sendo que corinthiano já 
descobriu um jeito de feste
jar o título da Libertadores: 
desliga o vídeo-game e depois 
vai dormir! E o amigo sabe 
aí por qual motivo o Mara- 
dona não gosta de ser cha
mado de craque ? Porque ele 
prefere cocaína !. E estas duas 
um amigo me mandou de 
Hollywood . Diz que a mu
lher do Hulk pediu divórcio.

Motivo: ela quer um ho
mem mais maduro! E o 
Batman colocou o “bat- 
móvel” no seguro de medo 
que “robin” o carro!

Olha só o que um m o
torista de Londrina escre
veu na traseira do Fordão: 
“Se a morte é um descan
so, prefiro viver cansado”. 
E o Nardelli começou a 
cam panha da “boa v i
são”. Então é bom  ir 
abrindo o ôlho!.

Prá encerrar, diz que o 
Manuel servia o exército 
português quando disse: 
“— C o m a n d a n te  J o a 
quim ! Estou a avistaire 
uma tropa vindo em nos
sa direção”!. E o com an
dante: “ -  São amigos ou 
inimigos, sentinela M a
nuel?” . E ele: “ -O lha, 
ach o  que são am igos, 
pois vem todos juntos”!!!

Começa hoje às 23h no 
Recinto da Facilpa o Carna
val Popular de Lençóis Pau
lista. De acordo com infor
mações da Diretoria de Cul
tura, serão quatro noites e 
duas matinês com animação 
da banda Mr. Zaap, forma
da por músicos de Lençóis 
Paulista.

A diretora de Cultura, Iza- 
bel Cristina Campanari Lo- 
renzetti, explicou que este é 
o quarto ano que os bailes 
ocorrem na Facilpa, graças à 
organização do evento, que 
ano a ano tem atraído nú
mero maior de foliões. “Em 
2002 realizamos os bailes em 
ambiente fechado (Tonicão), 
mas os próprios foliões de
m onstraram  interesse em 
brincar o carnaval ao ar li
vre”, disse.

Como ocorreu em anos 
anteriores, a área onde está 
montado o palco e a praça 
de alimentação, será decora
da com painéis elaborados 
pela Casa da Cultura, alusi
vos à folia, alegria e paz.

Os bailes terão início às 
23h. As matinês acontecem 
amanhã, dia 26 e na terça- 
feira 28 (feriado) a partir das 
15h. O Carnaval Popular 
contará com 33 seguranças 
particulares contratados pela 
Prefeitura Municipal. A Polí
cia Militar de Lençóis Paulis
ta anunciou que vai reforçar 
o patrulhamento durante a

festa de momo. O tenente 
Alan Terra, comandante do 
pelotão da 5* Companhia, 
disse que 25 policiais cuida
rão da ordem dentro e fora 
do Recinto de Exposições 
“José Oliveira Prado”.

A expectativa é que a par
ticipação do público nos bai
les carnavalescos seja maior 
este ano do que em anos an
teriores, já que é o único 
evento do gênero realizado 
na cidade -  Clube Marim
bondo não vai realizar bai
les carnavalescos. Nos últi
mos anos de três a quatro mil 
pessoas por noite participa
ram do carnaval. Menores de 
idade podem participar dos 
bailes populares, desde que 
acompanhados dos pais ou 
responsáveis.

A Diretoria Municipal de 
Cultura está investindo cer
ca de R$ 45mil para organi
zar a festa que contará com 
praça de alimentação - lan
che e bebidas.

Aids não
Logo na entrada do Re

cinto, funcionários da Dire
toria Municipal de Saúde vão 
distribuir leques e orientar os 
foliões principalmente sobre 
como evitar a Aids. Próximo 
ao palco, um ambulatório 
médico estará à disposição 
dos foliões para atendimen
to de urgência e distribuição 
de cinco mil preservativos.

Concha Acústica 
terá 'Carnaval 
com Cristo'

A Renovação Carismáti
ca da Igreja Católica promo
ve de amanhã até terça-fei
ra, o 'Carnaval com Cristo'. 
Nas duas primeiras noites o 
evento acontece na Concha 
Acústica da Praça Comenda
dor José Zillo. O encerra
mento, na terça-feira de car
naval, será realizado no sa
lão paroquial do Santuário 
Nossa Senhora da Piedade. 
O encontro, aberto ao pú
blico, será animado pelo gru
po Magnificat e pelo padre 
Marcelinho.

Serviços
A Prefeitura Municipal 

vai manter o serviço de cole
ta de lixo e as creches em fun
cionamento na segunda-fei
ra de carnaval. As demais re
partições internas e externas 
da prefeitura não funcio
nam na segunda e terça-fei
ra, dias 27 e 28 de fevereiro.

Nos dois dias, apenas os 
setores de Vigilância Patri
m onial, Distribuição de 
Água e Coleta de Esgoto Sa
nitário e a Estação de Tra
tamento de Água manterão 
equipes de plantão. Os se
tores da prefeitura voltam 
a atender normalmente na 
Quarta-feira de Cinzas, a 
partir das 12hs.

INFORMATIVO

Instituto Brasileiro dos Aposentados
O INSTITUTO 

BRASILEIRO DOS 
APOSENTADOS , pes
quisando as constan
tes alterações realiza
das pelo governo para 
combater o déficit da 
Previdência Social 
(INSS), abriram bre
chas legais que per
mitem aos aposenta
dos e pensionistas a

pedir a revisão de 
suas aposentadorias . 
Para fazer o pedido da 
revisão , o caminho 
agora é m uito sim 
ples , estamos bem 
próxim o de você , 
basta nos procurar a 
Rua XV de novembro 
198, em Lençóis Pau
lista , ou pelo fone 
3264-3237.

▲
i

INSTITUTO BRASILEIRO 
DOS APOSENTADOS

TRADIÇÃO EM SERVIR QUALIDADE E VARIEDADES COM MAIS

^O FERTASMACESSE NOSSO SITE
A GRANDE VANTAGEM APARECE

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

SUPERMERCADOS 
SANTA CATARINA



SOLUÇÃO José Aparecido Queiroz confessa participação nas duas mortes; Paulo Casado foi assassinado com a ajuda de Alexandre, 
morto pouco depois por Queiroz e um adolescente de 15 anos; Paulinho foi morto um dia depois de comemorar 26 anos de idade

Polícia Cívíl esclarece duplo homicídio
Da Redação

A Polícia Civil esclareceu 
na quinta-feira dia 23, 

cinco horas depois de ter sido 
localizado o corpo do lavra
dor Alexandre dos Santos, o 
segundo cadáver encontrado 
desde domingo, o duplo ho
micídio ocorrido na cidade.

No in ício  da noite de 
quinta-feira, o delegado ti
tular de Lençóis Paulista, 
Luiz Cláudio Massa, pediu a 
prisão temporária (30 dias) 
de José Aparecido Queiroz e 
a custódia do adolescente 
que confessaram terem par
ticipado dos assassinatos de 
Paulo Luiz Lima Casado e 
Alexandre dos Santos no úl
timo dia 14 de fevereiro. Os 
crimes chocaram a popula
ção da cidade e da região, já 
que os corpos de Paulo e Ale
xandre estavam em avança
do estado de decomposição 
quando foram encontrados 
no domingo, dia 19, e ante
ontem, dia 23.

Ontem o delegado Luiz 
Cláudio Massa concedeu 
entrevista coletiva à impren
sa local e da região para pres
tar esclarecimentos sobre os

ESPANCAMENTO

crimes motivados pelo rela
cionamento amoroso entre 
os quatro acusados.

Confissão
De acordo com o delega

do, José Aparecido Queiroz 
confessou que com a ajuda 
do lavrador Alexandre dos 
Santos matou Paulo Casado, 
e que logo depois na com
panhia do adolescente ma
tou Alexandre dos Santos.

O corpo de Paulo Casa
do foi encontrado domingo 
à tarde em um barranco às 
margens da linha férrea, na 
altura do bairro Rocinha. O 
corpo de Alexandre dos San
tos foi encontrado na ma
nhã de quinta-feira, dia 23, 
no lado oposto do barran
co, a cerca de 20 metros de 
distância de de onde foi en
contrado o corpo de Paulo. 
Alexandre estava no chão, 
coberto com saco plástico e 
capim seco.

Frieza
Os homicídios foram re

latados com frieza por José 
Aparecido Queiroz e pelo 
adolescente de 15 anos, seu 
namorado. A morte de Pau-

lo foi tramada pelos três 
(Alexandre, Queiroz e o m e
nor) na noite de segunda- 
feira, dia 13 de fevereiro, na 
festa de 26 anos de Paulinho.

Paulo Casado, segundo 
relatou Queiroz à polícia, 
estava 'dando m uito  na 
cara' que mantinha relação 
amorosa com Alexandre que 
tinha namorada.

Terça-feira à noite, data 
dos assassinatos, Paulinho 
estava na igreja, quando re
cebeu telefonema de Alexan
dre convidando-o para na
morar na sua casa no Júlio 
Ferrari.

Combinados, os três leva
ram Paulinho para as ime
diações da linha férrea. Ale
xandre iniciou uma discus
são com  Paulinho (tudo 
combinado) e os três parti
ram para cima da primeira 
vítima. Enquanto dois segu
ravam, Alexandre esganou 
Paulinho. As roupas de Pau
lo foram arrancadas e um pé 
de meia foi enfiado na gar
ganta da vítima que estava 
desfalecida, provocando as
fixia.

Após a morte de Pauli
nho, Alexandre, Queiroz e o

Alexandre dos Santos e Paulo Casado, mortos no último dia 14 em Lençóis Paulista
adolescente se desentende
ram por causa dos bens de 
Paulinho (móveis e dinhei
ro no banco). Alexandre cor
reu, mas foi perseguido por 
Queiroz e pelo namorado 
dele e agredido com paula
das, socos e chutes. Os dois 
assassinos ainda bateram a 
cabeça de Alexandre na li
nha do trem até sua morte.

Os dois voltaram para a casa 
de Alexandre, onde viviam 
há cerca de um mês e preten
diam continuar residindo.

30 anos
José Aparecido Queiroz 

foi indiciado por duplo ho
micídio qualificado por mo
tivo torpe, fútil, emboscada 
e premeditação, e pode pe-

gar 30 anos de cadeia. O ado
lescente foi encam inhado 
ontem à Delegacia da Infân
cia e Juventude (Diju), de 
Bauru, e será transferido à 
Fundação para o Bem-estar 
do M enor (Febem). Arro
gante, à reportagem do jor
nal O Eco, José Aparecido 
Queiroz disse que estava ar
rependido.

Jovem morre depois de um mês em coma
Morreu no domingo, dia 

19, no Hospital de Base (HB) 
de Bauru, Carlos Alberto 
Correia, 24 anos. O rapaz 
estava em coma depois de ter 
sido violentamente agredido 
na Avenida Padre Salústio 
Rodrigues Machado, proxi
midades do Fórum.

Carlos Alberto foi sepul
tado na segunda-feira no ce
mitério de Lençóis Paulista 
sob forte comoção, por ter 
sido a segunda vítima da vi
olência gratuita desencadea
da na cidade nos últimos 22 
meses. Em abril de 2004, es
pancamento no Núcleo Ha
bitacional Luiz Zillo, provo
cou a morte de outro jovem, 
Carlos Alberto Miranda.

O acusado pelo espanca
mento de Correia está preso 
na Cadeia Pública de Avaí 
desde o dia 2? de janeiro, 
quando a polícia identificou 
Rafael Calixto Nunes, 20 
anos, como autor da agressão.

Rafael cumpriu prisão 
temporária de cinco dias,

prorrogável por mais cinco, 
até o pedido de prisão pre
ventiva decretado pela justi
ça. “Ele foi indiciado por 
tentativa de homicídio, mas 
deverá ser denunciado pela 
promotoria por homicídio”, 
disse o delegado de polícia 
titular, Luiz Cláudio Massa, 
ao explicar que Calixto tem 
antecedente criminal.

Rafael é ex-interno da Fun
dação Estadual para o Bem- 
Estar do Menor (Febem), resi
dia em Bauru e estava moran
do há pouco tempo com ami
gos em Lençóis Paulista, quan
do na sexta-feira, dia 20, ocor
reu a briga na avenida.

O acusado admitiu à po
lícia ter agredido a vítima, 
mas negou o espancamento. 
Os dois, segundo o acusado, 
se desentenderam em um 
trailler de lanches por causa 
da discussão entre duas mu
lheres. Carlos Alberto to 
mou as dores de uma delas, 
Rafael não gostou e passou 
a discutir com a vítima, que

jogou um copo de cerveja no 
rosto do agressor. Os dois 
foram apartados, mas volta
ram a se encontrar mais tar-

de, quando Carlos Alberto 
Correia foi agredido por 
chutes na cabeça e ficou gra
vemente ferido.

Acusado pode enfrentar júri popular
O promotor de justiça 

Henrique Ribeiro Varonez, 
representante do Ministé
rio Público (MP), ainda 
não soube informar se Ra
fael Calixto Nunes vai en
frentar júri popular. “Os 
casos -  comparando com 
a morte de Carlos Alberto 
Miranda -  são diferentes”, 
disse, ao confirmar que 
Rafael foi denunciado por 
hom icídio. “Precisamos 
aguardar o processo, saber 
em que circunstância ocor
reu o fato”, emendou o 
promotor.

Carlos Alberto Correia 
morreu vítima de espan
camento quase dois anos 
depois de Carlos Alberto 
Miranda, morto em abril

de 2004 em conseqüência 
dos ferimentos causados 
por pauladas e chutes des
feridos por um grupo de 
nove pessoas no Núcleo 
Habitacional Luiz Zillo.

Cley Anderson Júlio, 
considerado o pivô da 
confusão com Miranda 
em 2004 foi condenado a 
12 anos de prisão em ju
lho do ano passado. Ma
nuel Aparecido Jú lio  e 
André Fernando Cuco, 
respectivamente tio e pa
drasto de Cley Anderson, 
foram condenados a oito 
anos de cadeia em agosto 
de 2005. A mãe de Cley 
Anderson, Eunice de Fáti
ma Júlio, será julgada em 
junho deste ano.

ROLETA-RUSSA

Delegado Massa diz ter 
convicção de que vítima 
teria disparado o tiro

O delegado Luiz Cláu
dio Massa disse ontem que 
tem convicção pela sua ex
periência policial, que 
Mauro Valério Nilman, 
morto na sexta-feira pas
sada com um tiro na tes
ta, com eteu  su icíd io . 
“Acredito que houve um 
acidente, mas foi ele mes
mo que disparou a arma”, 
afirmou. Massa contou 
que na próxima quarta- 
feira, dia 1°, deverá ser di
vulgado o laudo do exa
me residuográfico realiza
do nas mãos de Mauro 
Valério e de Wedson San
tos Araújo, que acompa
nhava a vítima no m o
mento do disparo e con
tinua preso por porte ile
gal de arma.

À polícia, Wedson con-

tou que Mauro Valério exi
bia as armas, quando uma 
delas -  revólver 38 -  dispa
rou acidentalmente. O tiro 
letal atingiu a testa do ra
paz de 18 anos. Mauro Va- 
lério Nilman morreu por 
volta das 12h30 da última 
sexta-feira, 17 de fevereiro, 
em uma casa nos fundos 
da residência n° 146 da 
Rua Hugo Cavassuti, no 
Júlio Ferrari. Wedson San
tos Araújo, residente na 
Cecap, que acompanhava 
a vítima, fugiu com as ar
mas e entregou para um 
adolescente que as escon
deu no Jardim América. 
Wedson e o menor foram 
localizados e detidos pela 
Polícia Militar. Wedson 
continua preso e o adoles
cente foi liberado.

AREIÓ PO LIS
Alckmin libera verba para centro dentário

Educação entrega apostilas para alunos da rede municipal

Acompanhado do vere
ador Julisar Gomes Pais 
(PDT) o prefeito de Areió- 
polis, José Pio de Oliveira 
(sem partido), o Peixeiro es
teve na quarta-feira, dia 22, 
em Iperó, região de Soroca
ba, para acompanhar a as
sinatura do convênio feita 
pelo governador Geraldo 
Alckmin, para a liberação de 
recursos na ordem de R$ 7,2 
milhões para que cidades 
construam, equipem e man
tenham unidades dentári
as voltadas ao atendimen
to gratuito da população. 
Cerca de 200 municípios 
com menor IPRS (Índice 
Paulista de Responsabilida
de Social) e IDH (Índice de 
Desenvolvimento Huma
no) terão um centro odon- 
tológico com atendimento 
gratuito para a população. 
Areiópolis foi uma das cida
des beneficiadas com o pro
jeto chamado Sorria SP. O 
programa possibilita a cria
ção de centros odontológi- 
cos nas regiões mais caren
tes do Estado. O Governo 
estará liberando R$ 10 mil 
aos municípios para a cons-

Alckmin e Peixeiro na assinatura de convênio em Iperó
trução ou reforma do centro e 
mais R$ 26,4 mil por ano para 
manutenção da unidade, com
pra de insumos e pagamento 
de profissionais.

“É um projeto de extrema 
importância, fundamental 
para melhorar a saúde bucal 
da nossa população mais ca
rente. Também poderá auxili
ar na detecção precoce de do
enças como câncer de boca”, 
afirmou o prefeito Peixeiro.

Além dos prefeitos, verea
dores da região e autoridades 
políticas como os deputados 
estadual Milton Flávio -  vice-

líder do Governo na Assem
bléia e Maria Lúcia Amary 
(ambos do PSDB) participa
ram do evento o secretário da 
Saúde, Luiz Roberto Barradas 
Barata, Emil Razuk, presiden
te do Conselho Regional de 
Odontologia do Estado de 
São Paulo e Luciano Artioli 
Moreira, presidente da Asso
ciação Brasileira de Cirurgi
ões Dentistas, que foram agra
decer ao governador as me
didas tomadas e que vão sig
nificar um avanço na saúde 
bucal da população do esta
do de São Paulo.

Objetivando otimizar a 
qualidade do ensino funda
mental, medidas efetivas 
foram tomadas pela Prefei
tura Municipal de Areiópo- 
lis através da Diretoria Mu
nicipal de Educação. Nesta 
semana a diretoria distribuiu 
apostilas para os alunos de 
1* a 4* séries das escolas mu
nicipais Professor Mário de 
Barros Aranha e José Louren- 
ço Blanco. Além das orien
tações didático-pedagógicas 
aos professores, esse ciclo foi 
completamente apostilado, 
tendo como suporte a Edi
tora Positivo com a propos
ta “ Aprende Brasil”.

“Estamos conscientes de 
que o ensino apostilado, 
sem a dedicação plena do 
professor, nenhum resulta
do pode apresentar.

Se o professor apenas e 
tão som ente entender as 
apostilas como um “novo 
livro didático”, estaremos 
fadados ao fracasso, co 
m entou o diretor de edu
cação, M anoel Patrício do 
Nascimento

No início do mês de fe
vereiro a Editora Positivo, 
deu início aos cursos de im-

plantação do sistema com 
profissional profundamen
te h ab ilitad o , treinand o 
inicialm ente os coordena
dores pedagógicos, direto
res e vice-diretores ( perío
do da m anhã ) e, em segui
da, o corpo docente e equi
pe técnico-pedagógica (pe
ríodo da tarde).

No dia 31 de março , terá 
o início dos cursos de Meto
dologia de Ensino, sendo: 
Língua Portuguesa, Matemá
tica, História e Geografia, Ci
ências, Inglês, Artes (educa
ção artística) e tecnologia. Em 
todas as matérias a duração 
do curso é de quatro horas.

As dificuldades apre
sentadas durante o ano le
tivo serão sanadas, de im e
diato, através dos coordena
dores, que receberão orien
tações do Grupo Positivo.

Haverá, a disposição dos 
professores, o telefone 0800 
e um Portal na In tern et 
para solução de problemas 
que encontrarem no desen
volvimento de suas aulas. A 
diretoria de educação tam 
bém está efetuando altera
ções na matriz curricular, 
enriquecendo o curso com

as disciplinas de Inglês e 
Técnicas de redação, a 
partir da 2* série do En
sino Fundamental, com 
diretrizes curriculares 
adaptados a faixa etária 
desses alunos. Segundo 
Patrício, o curso de inglês 
foi implantado porque a 
p a rtir  dos o ito  anos 
aproximadamente, as cri
anças apresentam m aio
res facilidades na apren
dizagem de línguas. No 
caso de técnicas de reda
ção, o curso faz parte da 
grade curricular

com o objetivo de pre
parar as crianças para 
uma comunicação oral e 
escrita coerente, correta e 
perfeitamente assimilável. 
“Caminham os a passos 
largos na busca de um 
ensino melhor. O que é 
preciso, é que todos os 
profissionais, de educa
ção se compenetrem na 
missão que assumiram. 
Ensinar nossas crianças 
para que sejam “grandes” 
no futuro, com uma for
mação sólida, alicerçada 
na dedicação de todos”, 
completou Patrício.



ECONOMIA Preço dispara nas bombas e tira o sono de distribuidores; governo e destilarias pensam em não deixar faltar combustível

Postos estão preocupados com o álcool
Da Redação

S erá que acabou a amizade 
com o mais novo xodó do 

mercado nacional, o carro a 
álcool? De setembro até hoje, 
o preço do produto aumenta 
sem freios e, ainda que conti
nue mais barato que a gasoli
na, nosso combustível alterna
tivo vem dando mais dor-de- 
cabeça que alegria. A relação 
já estremecida do brasileiro 
com seu carro a álcool entrou 
em faze terminal na última 
semana. Subiu 14 centavos, só 
entre a sexta-feira dia 17 e quar
ta-feira dia 22. E a promessa é 
de novos aumentos para este 
final de semana.

Segundo distribuidoras 
da região, o preço do álcool 
hidratado -  que é vendido 
nas bombas -  subiu cerca de 
80% de setembro até a sema
na passada. O álcool anidro 
-  25% da composição da ga
solina vendida nas bombas 
-  foi reajustado em quase 
70%. “O preço do álcool está 
descontrolado. Não sabemos 
onde vai parar”, afirmou um 
antigo proprietário de posto

de combustíveis de Lençóis 
Paulista, que teve o nome 
preservado.

A situação era ruim no fi
nal de 2005. No começo de 
2006, governo e produtores 
fizeram um acordo para ten
tar conter o preço do produ
to para o consumidor. As par
tes combinaram que o álcool 
hidratado seria vendido pelas 
refinarias por R$ 1,05 o litro. 
Pouco mais de um mês mais 
tarde, a Ú nica (União da 
Agroindústria Canavieira de 
São Paulo) anunciou que o 
setor não iria manter o acor
do, alegando que o valor es
tipulado causaria um desabas- 
tecimento interno. Atualmen
te, o litro do produto é expor
tado a R$ 1,15. A Única ga
rante que as seguidas altas no 
preço do produto é a corrida 
dos distribuidores para com
pletar os estoques, com medo 
de ficar sem o combustível até 
abril quando termina a en- 
tressafra.

Para Sérgio Luiz Ferreira, 
diretor comercial de uma dis
tribuidora em Bauru e res
ponsável pelo abastecimento

de postos em quase todas as 
cidades do interior de São 
Paulo, a confusão foi causa
da por falhas no acordo en
tre Governo e produtores. 
“Estamos com aumentos di
ários desde a semana passa
da. Não sabemos onde vai 
parar”, alerta. “Postos de ga
solina e distribuidoras não 
têm culpa. Esse problema foi 
causado por um acordo fei
to nas cochas entre as equi
pes econômicas do Gover
no”, completa.

Para Ferreira, o álcool 
pode chegar custar até R$ 2 
no final de março. Atualmen
te, o preço do produto varia 
entre R$ 1,59 e R$ 1,69. Fer
reira vê uma luz no fim do 
túnel depois de iniciada a 
safra da cana-de-açúcar, em 
abril. “Depois de 15 ou 20 
dias, os preços podem come
çar a cair”, diz. Mas se mos
tra pessimista quanto aos re
sultados futuros. “D ificil
mente o álcool vai voltar ao 
preço que estava”, finaliza. A 
profecia é de que o consumi
dor nunca mais encontre o 
álcool a R$ 1, ou menos. Distribuidores anunciam novo aumento do álcool neste final de semana

G overno está preocupado com  m ercado interno; usineiro vê dias m elhores
Com o caos nos preços do 

álcool, gerado pela falta de 
entendimento entre governo 
e destilarias, pode sobrar até 
para quem não tem carro a 
álcool. A gasolina pode en
carecer, já que leva 25% de 
álcool anidro em sua compo
sição. O governo também 
está preocupado com uma 
possível falta do produto no 
mercado interno nos próxi
mos meses.

Tentando evitar esses dois 
problemas, o Governo Luis 
Inácio  Lula da Silva (PT) 
anunciou, na noite de quar
ta-feira dia 22, a redução da 
porcentagem do álcool ani
dro misturado na gasolina. 
A partir de 1° de março, a 
mistura cai de 25% para 20%. 
Com a diminuição da mistu
ra, o preço da gasolina tam
bém deve aumentar, mas 
pode garantir uma oferta 
adicional de 100 milhões de 
litros de álcool por mês. Para 
com bater os aumentos da 
gasolina, o governo pode

SAÚDE

isentar o produto da cobran
ça da Cide (Contribuição de 
Intervenção de Domínio Eco
nôm ico) sobre esses 5% a 
mais de gasolina.

E a demanda pelo álcool 
não quer nem saber de grise. 
Os números aumentam para 
um crescim ento anual de 
10% no consumo interno. 
Estatística provavelmente ala
vancada pela boa aceitação 
dos carros bi-combustíveis. 
Atualmente o Brasil tem cer
ca de 1,2 milhões de veículos 
que rodam tanto com álcool 
quanto com gasolina. A esti
mativa é de que, em cinco 
anos, esse número atinja a 
casa dos 5 milhões.

E como se não bastasse, 
ainda tem a pressão interna
cional. O mundo já viu no 
álcool é o substituto ideal 
para a gasolina, com preços 
competitivos e redução com
provada na poluição atmos
férica. Em 2004 e 2005, as ex
portações ficaram estáveis em 
2,4 bilhões de litros, mas as

encom endas estrangeiras 
crescem dia a dia. O litro ex
portado rende em média R$ 
1,15 para as destilarias.

O presidente da Ascana, 
vice-presidente do Conseca- 
na e membro da Orplana e 
Amcesp, Hermínio Jacon, vê 
dias melhores na relação tri
angular entre o álcool, gover
no e consumidor. Para ele, 
um dos principais motivos 
da alta de preços no produ
to é um fator positivo: o cres
cente interesse de outros paí
ses na aquisição do produto. 
“Trata-se de uma energia re
novável, que aos substitui o 
uso do petróleo, considerado 
finito”, explica.

Para ele, os seguidos rea
justes no preço do álcool são 
provocados pelos baixos esto
ques do produto. “O setor 
funciona no livre mercado, e 
quando o preço do produto 
não cobre os custos operacio
nais, nós temos que agüentar 
os prejuízos e o governo nada 
faz”, declarou. Segundo Ja 

'Boa Visão' encaminha 25 pessoas para cirurgias
O projeto 'Boa Visão' co

ordenado pelo vereador Nar- 
deli da Silva (PFL) vai encami
nhar 25 pessoas para se sub
meter a cirurgia de catarata. 
Ao todo, segundo Nardeli, 85 
pessoas foram examinadas na 
última quarta-feira na Câma
ra Municipal, pela equipe do 
doutor José Eduardo Marques, 
sendo que cerca de 30% serão 
encaminhadas a Bauru para a 
correção da visão.

As cirurgias serão realizadas 
no Instituto Santa Luzia, na 
próxima sexta-feira, dia 3 de 
março (12 pessoas) e na segun-

da-feira, dia 6 (13 pessoas). O 
transporte do pessoal e as ci
rurgias são gratuitas, viabiliza
dos através de convênio. Há 
dez anos o projeto 'Boa Visão' 
atende a população com me
nor pode aquisitivo de Lençóis 
Paulista, encaminhando os 
pacientes para diversos tipos de 
cirurgias e tratamento da visão.

Catarata
O olho humano é seme

lhante a uma câmara de fil
mar. No segmento anterior 
interno existe uma lente, o 
cristalino, com sua capacida-

Vereadores aprovam projeto e decreto legislativo
Os vereadores de Lençóis 

Paulista aprovaram na última 
segunda-feira, dia 20, um pro
jeto e um Decreto Legislativo. 
O projeto, autoria de João Mi
guel Diegoli (PSC), aprovado 
em primeira votação dá nome 
à rotatória no cruzamento da 
Avenida Ubirama com as ruas 
13 de Maio e Piedade, proximi
dades da Escola Estadual Pau
lo Zillo, que passará a se cha
mar Marcos José Giacometti.

O Decreto Legislativo do 
vereador Ismael de Assis Car
los (PSDB), aprovado em defi
nitivo, cria o selo e o título 
Amigo da Criança, uma espé
cie de título de cidadão que a 
Câmara Municipal poderá con
ceder às pessoas que contribu-

em com o Fundo Municipal da 
Criança e do Adolescente. Is
mael de Assis Carlos contou 
que o selo e o título são uma 
forma de incentivo às contri
buições e de reconhecimento 
público a essas pessoas.

O que é?
Todo final de ano na hora 

de acertar as contas com o Leão, 
pessoas físicas e jurídicas (em
presas) tem a possibilidade de 
doar 1% e 6% do que devem 
do Imposto de Renda para o 
fundo municipal. A doação não 
aumenta os custos do contribu
inte, já que o percentual é des
contado do Governo Federal.

A campanha do Imposto de 
Renda teve início em 1999 e

con, a saída passa por medi
das que criem condições para 
que o valor do álcool fique 
equilibrado ao longo do ano 
todo. “Uma iniciativa que se
ria bem vinda, por exemplo, 
é a manutenção de estoques 
reguladores e financiamento 
durante a produção alcoolei- 
ra”, completa.

“Esperamos que medidas 
venham a ser tomadas para 
que o setor viva dias melho
res, com equilíbrio de preços”, 
afirmou. Ainda segundo Ja- 
con, um entendimento entre 
produtores e governo poderia 
salvar o consumidor do caos 
visto nos últimos dias. “Evita 
inclusive que a mídia explore 
irracionalmente esses reajustes 
nos preços no final da entres- 
safra”, continua. O presiden
te da Ascana ressalta ainda 
que, os carros bi-combustí- 
veis, podem evitar ao usuário 
o risco de desabastecimento. 
“Podem usar a gasolina sem
pre que o cenário for favorá
vel”, finaliza.

o l i m p í a d a  d o  c o n h e c im e n t o

Senai participa 
da fase nacional

Pela primeira vez, oito alu
nos da unidade do Senai de 
Lençóis Paulista vão represen
tar o Estado de São Paulo na 
fase nacional da Olimpíada 
do Conhecimento, em Re
cife, capital de Pernambuco. 
A competição acontece de 9 
a 12 de março, a avaliação 
no dia 13 e a solenidade de 
encerramento no dia 14 do 
mês que vem.

Os alunos de Lençóis 
Paulista vão defender o es
tado nas categorias de ele
trônica, eletricidade indus
trial, robótica, suporte à re
des PC, marcenaria e poli- 
mecânica. Ao todo, segun
do o Senai de Lençóis Pau
lista, 56 alunos entre 18 e 
19 anos, vão integrar a equi
pe paulista que irá disputar

43 modalidades da olimpí
ada. Os alunos melhores 
classificados vão representar 
o Brasil na Olimpíada Mun
dial do C onhecim ento, 
ano que vem no Japão.

Rodrigo Souza, Martin 
Kotsis e Fabrício Medeiros 
disputam a modalidade 
Robótica Industrial; Jaime 
Gomes, Polimecânica; Bru
no Rodrigues, Suporte 
para redes PC; Joel de Sou
za, Marcenaria; Juliano Va- 
rasquim, Eletrônica e Ro
drigo Mendes, Eletricidade 
Industrial.

A maioria dos alunos é 
lençoense, exceção a Jaime 
Gomes e Rodrigo Mendes, 
residentes respectivamente 
em Agudos e Areiópolis, que 
estudam no Senai/Lençóis.

Edson e Tupã tratam de passeio público

de de focalização, e na parte 
posterior, uma película nervo
sa sensível, a retina, que fun
ciona na captação de imagens. 
A retina transmite ao cérebro 
a imagem que, através do cris
talino, é focalizada pelo olho. 
Para uma visão adequada é 
preciso que o cristalino seja 
transparente, para que os rai
os de luz possam entrar e se
rem captados pela retina. A 
catarata é o cristalino opacifi- 
cado, que impede total ou par
cialmente os raios de luz de 
chegarem à retina, prejudican
do a visão.

Os vereadores Edson Fer
n an d es (sem  p a rtid o ) e 
C laudem ir Rocha M io -  
Tupã (PL) apresentaram re
querimentos sobre um mes
mo tema: calçadas, mas pro
blemas diferentes.

Fernandes quer in fo r
mação quantitativa sobre 
os im óveis da Prefeitura

M unicipal sem passeio pú
blico e sugere que o Execu
tivo deveria con stru í-los 
antes de exigir a construção 
e até autuação dos demais 
proprietários de im óveis 
sem calçadas.

Claudem ir Rocha M io 
também tratou de passeio 
público em seu requerimen-

to, mas o vereador pede pro
vidências da administração 
municipal para fazer cum
prir lei m unicipal de 1996 
que disciplina a utilização 
das calçadas por proprietá
rios de bares, lanchonetes e 
comércio em geral. A lei n° 
2.489 proíbe a utilização in 
discriminada das calçadas.

desde que foi criada a arrecada
ção vem aumentando, de R$ 
9.970,00para mais de R$ 100 mil 
no ano passado. O dinheiro é 
investido em programas que 
atendem jovens da cidade.

Folha e Eco 
são citados

Além do projeto e do De
creto Legislativo, os vereadores 
destacaram a fusão dos jornais 
Folha Popular e O Eco, anun
ciada na semana passada. O 
vereador Ailton Tipó Laurindo 
(PV) destacou a competência 
das equipes dos dois jornais e 
elogiou o espírito empreende
dor do jornalista Moisés Ro
cha, de circular o jornal três 
vezes por semana.



COPA LENÇÓIS Cruzeiro e União Lençóis abriram no domingo, dia 19, no estádio municipal Archangelo Brega, o Bregão, a Copa 
Lençóis de Futebol; Duratex, Associação Atlética Banco do Brasil e União Lençóis golearam e avançaram para próxima fase

ECO/Frigol estréia amanhã na Copa Lençóis
Da Redação

A equipe do ECO/Frigol es
tréia amanhã, na Copa 

de Lençóis de Futebol contra 
a representação de Alfredo 
Guedes. A partida está marca
da para as 15h30 na casa do 
adversário. Segundo o técni
co Anderson Buratto a equipe 
está com a força máxima para 
a estréia na competição. Du
rante a preparação para a copa 
a equipe realizou quatro amis
tosos vencendo todos eles. O 
ECO/Frigol venceu Iacanga 
por 4 a 1, goleou a ADC (As
sociação Desportiva Classista) 
pelo placar de 5 a 1, derrotou 
Macatuba por 3 a 0 e na últi
ma partida venceu o Comer- 
cial/Microlins por 2 a 1.

Se vencer a partida por 
uma diferença de três gols, o 
ECO/Frigol carimba o passa
porte para a próxima fase. A 
Copa Lençóis de Futebol pro
movida pela LLFA (Liga Len- 
çoense de Futebol Amador) é 
disputada nos mesmos mol
des da Copa do Brasil, no sis
tema de mata-mata, os jogos 
são de ida e volta. Na primei-

ra partida se a equipe vencer 
a partida por três ou mais gols 
de diferença assegura a vaga 
para a fase seguinte da copa.

O elenco do ECO/Frigol é 
formado pelos jogadores Ed
son, Luiz, Evandro, Fernando, 
Douglas e Neto, Xuxa, Lucia- 
no César e Adriano, Márcio, 
Val, Azambuja, Rubinho, Lu- 
ciano, Marquinhos, Gilson, 
Alex, Juninho, Ronildo, Tequi- 
la, Deivison, Vaninho e Mirim. 
A comissão técnica tem Ander- 
son Buratto como técnico, 
Junior Ticianelli -  auxiliar téc
nico e Fabiano -  massagista.

Além de ECO/Frigol e Al
fredo Guedes, a rodada mar
ca ainda para domingo à tar
de as partidas entre Chelsea e 
Adria às 15h30 no campo da 
AABB e no mesmo horário no 
estádio municipal Archange
lo Brega, o Bregão, o Palestra 
encara o Santa Catarina. No 
período da manhã, o Grêmio 
Lwart joga em casa com o 
Comercial/Microlins às 10h, 
no mesmo horário a ADC 
(Associação Desportiva Clas- 
sista) joga contra o Milenium 
no campo da ADC.

CLASSIFICADOS
Na abertura da competi

ção no domingo, dia 19, a 
rodada teve três goleadas e 
com a vitória as equipes avan
çaram para a próxima fase da 
copa. Jogando na AABB, a 
equipe da casa goleou o Ju- 
ventus pelo placar de 8 a 0, 
carimbando assim o passa
porte para a fase seguinte da 
copa. No campo da Duratex, 
a equipe da casa bateu o Pri
mavera por 8 a 0 e também 
garantiu vaga para a próxi
m a fase . No B regão , o 
União Lençóis derrotou o 
Cruzeiro por 6 a 2 e está na 
outra fase. Também no Bre- 
gão, a Santa Luzia (campeã 
do Amador de 2004) bateu 
o Clube União Paulista por 
3 a 2. As duas equipes vol
tam a se enfrentar no do
mingo, dia 5 de março.

No domingo, dia 19 de 
março, pelo primeiro con
fronto da segunda fase, a 
Duratex pega o União Len
çóis. No outro jogo a AABB 
aguarda o vencedor da par
tida entre Clube União Pau
lista e Santa Luzia.

Lance da partida em que o União Lençóis venceu a equipe da Cruzeiro por 6 a 2

PRÓXIMA RODADA
Jogo Hora Local
Grêmio Lwart x Comercial/Microlins 10h Grêmio Lwart
Alfredo Guedes x ECO/Frigol 15h30 Alfredo Guedes
Chelsea x Adria 15h30 AABB
Palestra x Santa Catarina 15h30 Bregão
ADC x Milenium 10h ADC

Esquadrilha da Fumaça estréia 
com vitória no futsal da Cecap

Basquete da UNIMED/ 
Prefeitura volta à 
rotina de treinos

Com gols de Rogério (3), 
Everton (3), Marceliano e Ri
cardo Moretto, a equipe Es
quadrilha da Fumaça estreou 
com vitória no Campeonato 
de Futsal Cecap -  Troféu “João 
Pinto Cardoso” ao bater Os 
Pudim pelo placar de 8 a 4. Os 
gols dos Pudim foram assina
lados por Marcos (2), Josias e 
Eraldo. A partida foi realizada 
no sábado, dia 18, na quadra 
poliesportiva Maria Angelina 
Boso, no bairro Cecap. No 
outro jogo da rodada o União 
Primavera venceu os Galácti
cos por 5 a 0.

Na rodada de terça-feira, 
dia 21, Asa Branca e Real Ma- 
drid fizeram uma partida equi- 
libradíssima. A Asa Branca 
abriu o placar aos 4 minutos 
com Maurício. Com o gol a 
Asa Branca criou inúmeras 
chances de ampliar o placar. 
Quatro minutos após ter so
frido o gol, o Real pressionou 
e conseguiu chegar ao empate

com Ivan. O primeiro tempo 
terminou empatado em 1 a 1. 
Na etapa final a Asa Branca 
teve o domínio da partida e 
fez mais dois gols, aos 2 mi
nutos com Paulinho e aos 19 
minutos com Ozéias, dando 
números finais ao jogo. No 
jogo de fundo Os Mascarados 
venceram o Unidos da Vila 
por 5 a 0. Anteontem o Crici
úma bateu o MEC pelo placar 
de 6 a 4. Os gols da equipe fo
ram assinalados por Pablo (2), 
Ronaldo, Cleyton, Eder e Már
cio. Descontaram para o MEC, 
Márcio, Edílson (2) e João Pau
lo. No outro jogo da rodada, 
a MED Fibras vencia a Essen
cial por 5 a 3, faltando dez 
minutos para o término da 
partida caiu uma forte chuva 
que impossibilitou o final do 
jogo. As duas equipes jogam 
hoje às 18h, os dez minutos 
restantes do jogo.

O Campeonato de Futsal 
Cecap -  Troféu “João Pinto

Cardoso” conta com a parti
cipação de 16 equipes, divi
didas em quatro grupos de 
quatro equipes. Na primeira 
fase as equipes jogam entre 
si, dentro do próprio grupo, 
classificando-se as duas pri
meiras para a fase seguinte.

AREIÓ PO LIS
Mega conquista título de campeã do campeonato de futsal

A equipe do Mega con
quistou na sexta-feira, dia 17, 
o título de campeã do Cam
peonato Futsal 2006 -  pro
movido pelo Departamento 
de Esportes Recreação e Lazer 
de Areiópolis. Na final reali
zada no ginásio de esportes 
Odécio Vieira Portes, a equi
pe bateu o Seo Varte pelo pla
car de 2 a 1. Na disputa do 
terceiro e quarto lugares, o 
Cabo de Grito levou a me
lhor ao vencer o Grêmio do 
Morro por 3 a 2.

O artilheiro da com 
petição foi o atleta Bruno 
(Seo Varte) com 32 gols mar
cados e o goleiro menos va
zado foi o atleta Helton do 
Vitória com 20 gols sofridos.
O jogador revelação do cam
peonato foi Ivan da equipe 
Cabo de Grito. O PSV foi es
colhido como o time mais 
disciplinado da competição.
A cerimônia de entrega de 
troféus e medalhas contou 
com a presença do prefeito 
José Pio de Oliveira (sem par
tido), o Peixeiro, o vice An- 
to n io  M arcos dos Santos 
(PPS), o Toni, o presidente 
da Câmara, Alirio dos San
tos (PMDB) e dos vereadores

Equipe Mega, campeã da competição
Julisar Gomes Pais (PDT), 
Luiz Antonio Pedroso (PTN) 
e José Benedito de Almeida 
Filho (PT), o Zezinho.

Segundo o coordena
dor de esportes, Rinaldo 
Braz, as dez equipes primei
ras colocadas do campeona
to participarão no mês de da 
Copa Ouro de Futsal. São 
elas: Mega, Seo Varte, Cabo 
de Grito, Trailler do Gato, 
Grêmio do Morro, Vitória,

Fortaleza, Expressinho, Usi
na São M anuel e Porto. 
“Quero parabenizar todas as 
equipes que participaram do 
campeonato, ao público que 
lotou o ginásio durante as 
partidas, a polícia militar e 
ao prefeito Peixeiro”, agra
deceu Rinaldo.

O C am p eon ato  de 
Futsal 2006 teve início no dia 
18 de janeiro e contou com 
a participação de 23 equipes.

A competição está sendo pro
movida pela LLF (Liga Len- 
çoense de Futsal) e pelo vere
ador Manoel dos Santos Sil
va (PSDB), o M anezinho 
com apoio da DER (Direto
ria de Esportes e Recreação) e 
Prefeitura Municipal.

LLFA entrega 
"Troféu Ligação" 
aos melhores do 
esporte na sexta

A LLFA (Liga Lençoense 
de Futebol Amador) promo
ve na próxima sexta-feira, 
dia 3 de março, a cerimônia 
de entrega do troféu ligação 
aos melhores atletas e des
taques do esporte no ano de 
2005. A escolha dos m elho
res no esporte de 2005 foi 
feita pela diretoria da DER 
(Diretoria de Esportes e Re
creação), LLFA e imprensa 
local. Entre os hom enagea
dos está José Carlos de Oli
veira, o Baixinho da Ade- 
filp, destaque no atletismo. 
A LLFA homenageará ainda 
com prêmio de mérito espor
tivo, o prefeito José Anto- 
nio Marise (PSDB), o dire
tor de esportes, José Lenci 
N eto, o diretor do Senai 
Lençóis e Bauru, Reinaldo 
Teixeira Munhoz, o empre
sário Luiz Carlos Trecenti, o 
diretor comercial da Dadu/ 
Lutepel, Flávio Benvenuti e 
o deputado federal M ilton 
M onti (PL). Ao todo serão 
entregues 52 troféus aos ho
m en ag ead o s. O ev en to  
acontece no UTC (Ubirama 
Tênis Clube) às 19h.

A equipe de basquete fe
m inina da UNIMED/Prefei- 
tura retornou aos tre in a
m entos para a disputa da 
Liga Centro Oeste Paulista. 
Segundo o técnico João Pau
lo Paschoarelli, o objetivo 
da parceria Unimed/Prefeitu- 
ra é de conquistar novas 
adeptas ao basquetebol. No 
ano de 2005 a equipe termi
nou com o elenco de apro
ximadamente 60 meninas. 
“Esperam os au m en tar a 
quantidade de jogadoras 
para este ano e participar da 
liga com duas equipes”, co
mentou Paschoarelli.

P asch o arelli ju n ta 
mente com a comissão técni
ca tem feito um trabalho 
junto às escolas na tentativa 
de convocar meninas de 8 a 
14 anos que queiram fazer 
parte da equipe de basquete 
feminina de Lençóis. As me
ninas que se interessarem a 
fazer parte do elenco, irão

fazer um treinamento para 
poder ingressar nas equipes 
que disputarão o campeona
to. “As meninas que partici
pam das escolas de esportes 
irão contar com exames clí
nicos, palestras e uniforme, 
para tanto as meninas tem 
que contar com uma freqüên- 
cia regular aos treinamentos, 
apresentarem bom aprovei
tamento nos estudos e ain
da se dedicarem ao basque
te”, disse Paschoarelli.

Serviço:
As aulas no ginásio de es

portes Antonio Lorenzetti 
Filho, o Tonicão, acontecem 
no período da manhã de se
gunda, quarta e sexta-feiras 
das 8h às 10 e a tarde, das 
13h30 às 15h com o profes
sor Silvinho. No Núcleo e na 
Cecap as aulas acontecem de 
terça e qu in ta-feiras das 
13h30 às 16h com o profes
sor Matheus.

Duraci goleia Criciúma 
no campeonato 
de areia da Prata

A equipe Duraci goleou 
o Criciúma pelo placar de 
10 a 3 pelo Campeonato 
de Areia 2006 da Vila da 
Prata -  3° Troféu Luiz Car
los Trecenti. Nos outros 
jogos da rodada realizados 
no domingo, dia 19, no 
campo da Vila da Prata 
(próximo as imediações 
da Sidelpa) o União Ca- 
juense venceu a Vila da 
Prata por 8 a 3, o Grêmio 
da Vila foi derrotado pela 
Bela Vista por 7 a 3 e o 
Real Madrid bateu a Vila 
Contente por 7 a 4.

Amanhã acontece as par
tidas que foram adiadas por 
motivo de chuva. O Cruzei- 
rinho encara a Vila C on
tente às 9h, os In Dragões 
pegam o Grêmio da Vila às 
10h e a Duraci joga contra 
o BAFC às 11h. O Campeo
nato de Areia 2006 da Vila 
da Prata -  3° Troféu Luiz 
Carlos é promovido pelo des
portista Antonio Carlos Ve- 
lozo com apoio da DER (Di
retoria de Esportes e Recrea
ção), Prefeitura Municipal e 
do empresário Luiz Carlos 
Trecenti.
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AUTOMÓVEIS

VENDE-SE Gol GL 
1.6, a álcool, bran
co, personalizado, 
suspensão de rosca 
com roda de Vec- 
tra. Tratar rua Wi- 
lliam Orsi, 180 -  Jar
dim Itapuã ou fone 
81235842.________

VENDE-SE Corsa 
Wagon Super, mo
delo 2000, ar e trio 
elétrico. Tratar fone 
3264-3944._______

VENDE-SE Gol GL, 
ano 92, verde. Tra
tar fone 9717-1302 
com Juliano.

VENDE-SE Corsa 
Sedan Classic, ano 
2004, com vidros, 
mais trava e alar
me, rabicho, em 
ótim o estado de 
conservação. Tra
ta r  fo n e  3 2 6 3 -  
3 3 4 8 /9 7 0 3 -1 9 1 9  
ou rua A m azo
nas, 851 -  Jardim  
Alvorada.

VENDE-SE/TRO- 
CA-SE por moto, 
Fiorino 1.5 ano 89, 
branco, a álcool 
com pintura nova, 
pneus novos e mo
tor semi-novo. Tra
tar fone 3263-0397.

VENDE-SE G ol, 
ano 94, verde fo
lha, rodas de mag
nésio, a álcool. Tra
tar fone 3264-8386/ 
9774-7971._______

VENDE-SE Fiorino 
Pick-up 1.5, ano 89, 
b ran ca , p in tu ra  
nova e 4 pneus no
vos, em ótimo esta
do. Tratar fo n e
3263- 0397.______

VENDE-SE Opala, 
ano 79, 2 portas, 
bege, valor R$
1.300,00, em ótimo 
estado de conserva
ção. Tratar fone
3264- 5482.______

VENDE-SE Fusca, 
ano 80 , b ran co . 
Tratar fone 3264
1543._____________

VENDE-SE Pampa, 
ano 89, revisado, 
valor R$ 8.500,00. 
Tratar fone 3264
8698._____________

VENDE-SE Subaru 
Legaci, ano 92 e 
Omega 2.2, ano 95, 
com pleto . Tratar 
fone 3 2 6 3 -0 2 5 6 / 
9795-4381._______

VENDE-SE Chevet- 
te, ano 77, segundo 
dono, marrom, ori
ginal com manual e 
quatro pneus zero. 
Tratar fone 9776
0371 com Juliano.

MOTOCICLETAS
VENDE-SE m oto 
Titan, ano 98, se
gundo dono, óti
mo preço, valor R$
2.000,00. Tratar rua 
Antonio Conegli- 
an, 671 ou fone 
32 6 4 -9 0 7 1 /9 7 7 7 -
6868.____________
VENDE-SE m oto 
Titan, ano 98. Tra
tar fone 3264-9076.

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

Lavacar  
do Bispo
Dê um trato no 
seu possante. Ser
viço leva e traz. 
Fone 3264 9395. 
Acesso pela aveni
da Padre Salústio R. 
M achado, 1.615 
(oficina do Ná) ou 
pelo final da rua 
Castro Alves, s/n°

Salmo 38 -  Leia o salmo 
38, três vezes ao dia du
rante três dias. No quarto 
dia mandar publicar. Ob
serve o que acontece.

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.

KOMfTA
FONE;

3263-6535

VENDE-SE casa 
com 4 côm odos, 
valor R$ 18.000,00, 
faltando sete parce
las de R$ 200 ,00  
para quitar. Aceito 
carro ou terreno 
como parte de pa
gam ento . Tratar 
rua Luiz Paccola 
Sobrinho, 306  -  
Jardim Monte Azul 
ou fone 9718-8484.

VENDE-SE APAR
TAMENTO com 
pleto no Residenci
al Jacaranda, no 4° 
andar. Tratar fone 
9772-7716._______

VENDE-SE 7 alquei
res com 20 mil pés 
de café e pasto. Tra
tar fone 8123-6444.

VENDE-SE casa Jar
dim Itapuã em L, 
com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, banhei
ro, área de serviço e 
garagem com reves
timento e acabamen
to em gesso, valor R$
35.000. 0 0 + 6  presta
ções de R$ 145,00. 
Aceito carro até R$
10.000. 00. Não acei
to carta de crédito. 
Tratar fone 3263- 
5983/9702-3190.

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

VENDE-SE/TRO- 
CA-SE casa no 
Monte Azul, 4 cô
modos, lavanderia, 
garagem para dois 
carros, 2 cômodos 
com banheiro nos 
fundos, valor R$ 40 
mil -  Avenida Dan- 
te Andreoli, 129. 
Tratar fone 3264
7460._____________

VENDE-SE/TRO- 
CA-SE casa no Caju 
II. Tratar rua Enio 
Giovanetti, 180 ou 
fo n e  3 2 6 4 -5 7 6 6  
após às 19h.

ALUGA-SE sobra
do com 11 cômo
dos a rua Dr. Anto- 
nio Tedesco,135 -  
centro , vende-se 
jogo de quarto ca
sal e um guarda- 
roupa. Tratar fone
3263- 1671.______
ALUGA-SE casa no 
Júlio Ferrari, frente 
e fundo, boa loca
lização. Tratar fone
3 2 6 4 - 8095 /8 1 2 6 -
7489._____________

VENDE-SE/TROCA- 
SE por casa de maior 
valor, uma edícula no 
Jardim  Ubirama, 
com um dormitório, 
banheiro, sala, copa 
e área de serviço com 
80m2 e terreno de 
11x25m. Tratar rua 
Humberto Alves Toc- 
ci, 32 ou fone 3264- 
2465/9671-4045.

VENDE-SE sítio na 
Farturinha , 3,5 al
queires com benfei
torias. Aceito casa 
ou terreno como 
parte de pagamen
to. Tratar fone 3263- 
0895/9702-6594.

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

Sobrado Jardim das 
Nações avenida Esta
dos Unidos, próximo 
ao Senai com 3 quar
tos, 2 banheiros, sala, 
cozinha e garagem p/ 
2 carros: troco por 

outra casa ou até mes
mo edícula, telefone 
para contato 3264
6069 ou 9785-7435.

DIVERSOS

VENDE-SE m esa 
para escritório em 
fórmica com chapa 
de 1,80 x  0,75, mais 
mesa para compu
tador de 0,90 x  0,75 
o conjunto faz can
to (quina) -  valor 
R$ 150,00. Tratar 
fone 3263-0214.

VENDE-SE máqui
nas de costura mo
torizadas a partir 
de R$ 140,00. Tra
tar a rua Santo An- 
tonio, 773 ou fone 
9712-5303._______

VENDE-SE marmi- 
taria em pleno fun
cionamento, ótima 
clientela, movimen
to mês mínimo de 
R$ 10 mil, tudo a 
vista, sem fiado e 
sem passivo, preço 
a combinar. Tratar 
fone 3264-1879. 
VENDE-SE Bar na 
avenida 25 de Janei
ro, 434 (ao lado da 
Cybelar) -  Bar 25. 
Tratar no local.

VENDE-SE massa ca
seira para pastel, la
sanha, canelone, 
roudele, valor R$ 3,00 
kg (rolo). Aceitamos 
encomenda (entrega 
a domicílio). Tratar 
fone 8126-7489.

VENDE-SE 7 vigas de 
6x12 de 3,80m cada 
e 2 vigas de 2,5m 
aparelhada com pei
to de pomba, valor 
R$ 80,00. Tratar fone 
3264-1621.

VENDE-SE fogão 
industrial 4 bocas, 
fogão Brastemp 6 
bocas, freezer vertical 
2 portas, freezer ho
rizontal, cortador 
de frios, cortador de 
legumes, panelas 
grande para restau
rante, mesas fórmi- 
ca, moedor de car
ne, cilindro, exaus
tor industrial novo, 
mesa em L com ca
deira diretor. Tratar 
fone 8118-5918.

VENDE-SE micro
com putador pro
cessador Celetron 
43 3  M hz HD, 
Quantum 10 GB, 
192 MB de memó
ria, leitor de CD de 
44x teclado, moni
tor Samsung, mou
se Genius, caixas de 
som Tronit, valor 
R$ 1.000,00. Tratar 
fone 9795-3935.

VENDE-SE micro
com putador pro
cessador Duron 1.8 
Ghz HD Segate 20 
Gb, leitor de CD de 
58x teclado, moni
tor Samsung, mou
se Dr Hank, caixas 
de som Auditek, va
lor R$ 1.000,00. Tra
tar fone 9795-3935.

VENDE-SE borracha- 
ria completa para 
carros. Tratar fone 
(0xx14) 3268-1290.

VENDE-SE massari- 
co PPV, valor R$
850.00, máquina de 
lavar roupa 8kg, 
valor R$ 250 ,00 , 
compressor de pin
tura com reservató
rio de ar, valor R$
270.00. Tratar rua 
Primo Casali, 61 ou 
fo n e  9 7 1 1 -6 4 3 1  
com Rogério. 
ELETRÔNICA MA- 
LAGINHO -  Vendas 
e instalações de Rá
dio de Comunica
ção, Canal fechado 
Motorola, Antenas 
Parabólicas Rota 
Sat, Central Telefô
nica Intelbras, Siste
ma mono canal via 
telefone (com ótimo 
preço). (14) 9711
1527 -  3264-8258.

VENDE-SEcelularccm 
apenas dois meses de 
uso, número de fácil 
memorização, apenas 
R$ 110,00. Tratar fone 
3263-3056/9793-8222.

VENDE-SE free- 
zer h o r i z o n t a l  
M e t a l f r i o  c o m  
d ua s  t a m p a s .  
T r a t a r  f o n e  
3264 -6829 .

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.

SIMPATIA PARA 
EMAGRECER 

Chico Xavier. 4“. 
feira pela manhã 
coloque em 1/2 
copo d' água os 
grãos de arroz cru, 
respectivo à quan
tidade de quilos 
que deseja perder. 
À noite beba a 
água, deixando os 
grãos de arroz no 
copo e complete 
com água. 5“. fei
ra pela manhã beba 
a água em jejum, 
deixando os grãos 
de arroz e comple
te com água. 6“. 
feira pela manhã 
beba a água junta
mente com os 
grãos de arroz de 
jejum. Obs: publi
que na mesma se
mana. Não faça 
regime pois a sim
patia é infalível.

a s s o c i a ç ã o  d o s  c e r a m i s t a s  d e  m a c a t u b a
C N P J: N° 57 .266 .744 /0001 -70  

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
PELO PRESENTE EDITAL FICAM  CONVOCADOS OS A S

SOCIADOS DESTA ASSOCIAÇÃO, QUITES E  EM  GOZO DE 
SEUS DIREITOS, PARA A A SSEM BLÉIA  GERAL ORDINÁRIA, 
QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2.006, ÀS 
16:00 HORAS, NA RODOVIA OSNI M ATEUS, KM  120 MAIS 
515 M ETRO S (CERÂM ICA FRAGA), EM  M ACATUBA/SP, 
PARA DELIBERAÇÃO DA SEGUINTE ORDEM  DO DIA:
a) ELEIÇÃO  DA NOVA DIRETO RIA ;
b) OUTROS A SSU N TO S DE IN T E R E SSE  DA CLA SSE.

CASO NÃO HAJA NÚM ERO LEG AL NA HORA ANUN
CIADA, A A SSE M BL É IA  SERÁ  REALIZADA 30 M INUTOS 
APÓS COM  QUALQUER NÚM ERO DE A SSOCIADOS.

M A CATUBA/SP, 18 DE FEV EREIR O  DE 2.006. 
GILBERTO CÉSPEDES -  PRESIDENTE.

TADEU ALEXANDRE BRESSAN - SECRETÁRIO

HOROSCOPO www.joaobidu.com.br

V J \  22 de j.ulho a 22 de agosto
s ______________________________________^

23 de setembro a 22 de outubro
k_____________________________________ J

22 de novembro a 21 de dezembro

Mais ciente de seus afazeres, po
derá se animar para uma nova ati
vidade: pode ser um trabalho ou 
mesmo um curso bem interessan
te. No amor, o fogo do desejo es
tará ardendo. DICA: Você tem 
mania de pensar depois de fazer 
e isso é perigoso. Nesse ímpeto, 
pode ser passado (a) para trás.

Em relação aos amigos, a sorte so
prará a seu favor, pois aprofundará 
seus laços, ao mesmo tempo em que 
conhecerá gente nova. Terá chan
ces de atrair a pessoa desejada para 
perto de si. DICA: Quem está estu
dando ou fazendo um curso profis
sional de aperfeiçoamento tem 
tudo para se dar bem.

Cuidado para não parecer uma 
pessoa inflexível, que não muda de 
idéia nunca. Tenha em mente que 
na vida precisamos abrir mão de 
certas coisas, se queremos que ou
tras dêem certo. DICA: Com a en
trada de Vênus na sua Casa dos Re
lacionamentos, o seu poder de co
municação vai estar lá em cima.

Estará em busca da resposta para 
uma decisão que precisa tomar. 
Procure relaxar e curtir mais os dias. 
Deixe tudo acontecer naturalmen
te. A dois, procure dar mais diver
são à relação. DICA: Tudo que vi
ver neste período será mais inten
so. Aproveite para cuidar com mais 
carinho da sua saúde.

Nem sempre as pessoas compreen
dem tudo o que você diz. Mas cabe 
somente a você tentar se explicar 
melhor. No amor, poderá começar 
uma relação que parecerá sem im
portância, mas vingará. DICA: 
Quem trabalha com atendimento 
ao público contará com um carisma 
extra para cativar a clientela.

Cuidado com aquilo que pensa de 
si, pois pode atrair o pensamento 
(positivo ou negativo) para a reali
dade. Nas amizades, que tal ser 
mais flexível com quem pensa di
ferente de você? DICA: Vênus esta
rá entrando em seu signo, fazendo 
com que fique mais leve e ainda 
mais independente.

21 de abril a 20 de maio 21 deJunhoa2l debulho IIP
Conheça melhor as pessoas que tra
balham ou estudam com você. Com 
sua intuição, será possível conhe
cer a verdadeira essência de pes
soas próximas, mas que às vezes 
passam despercebidas. DICA: Se 
quer sentir segurança na relação, 
lembre-se de que conseguirá isso 
ao se entregar com intensidade.

Terá uma postura mais firme e in
cisiva diante de tudo. Irá buscar re
conhecimento no trabalho, e são 
grandes as chances de ter um re
sultado positivo em breve. Sensua
lidade evidente. DICA: Coloque-se 
à disposição para ouvir as experi
ências alheias e irá tirar valiosas li
ções para si mesmo (a).

23 de agosto a 22 de setembro

Tudo azul para quem está namoran
do, mas é sempre bom fazer uns pro
gramas diferentes, não acha? Gran
des chances de pintar um clima com 
alguém do trabalho.Sua alegria con
tagiará a todos. DICA: Comece o dia 
não falando mal dos outros nem re
clamando do que acontece na sua 
vida - se sentirá melhor.

m,23 de outubro a 21 de novembro % 22 de dezembro a 20 de janeiro X20 de fevereiro a 20 de março

Será importante conter os seus âni
mos diante de pessoas que se consi
derem o centro das atenções. Evite 
bater de frente com elas. No amor, 
sentirá uma enorme necessidade de 
se apaixonar. DICA: Com determi
nação para dar e vender, você não 
perderá tempo nem oportunidades 
para chegar aonde deseja.

Não se empolgue muito à espera 
de boas notícias no trabalho. Faça 
a sua parte, sem pressionar nin
guém. No amor, reserve energia, 
pois seu par vai lhe exigir noites 
para lá de quentes. DICA: Vênus 
entrará na sua Casa da Fortuna 
abrindo as portas para que tenha 
bons rendimentos neste período.

Ao se comunicar com firmeza e ob
jetividade, irá mostrar todo o seu 
poder e magnetismo para quem 
faz parte do seu dia-a-dia. Um 
amor do passado ou platônico po
derá voltar para sua vida. DICA: 
Seu pensamento positivo para que 
tudo saia como o planejado trará 
muita sorte de um modo geral.

http://www.joaobidu.com.br



