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p o l ít ic a

Ricardo Izar 
visita Lençóis

O deputado federal Ricar
do Izar (PTB), presidente do 
Conselho de Ética da Câma
ra dos Deputados, visita Len
çóis Paulista neste sábado. 
Izar deverá chegar na cidade 
às 16h para cumprir agenda 
de visitas a amigos e correligi
onários. Ricardo Izar estará no 
bairro Rocinha, onde reside 
a família Casagrande, tradi
cional produtora de vinhos 
de Lençóis Paulista. O presi
dente do Conselho de Ética 
deverá se encontrar com o 
prefeito José Antonio Marise 
(PSDB) à noite, pernoita na 
cidade e viaja a São Paulo na 
tarde deste domingo. Ricar
do Izar deverá atender a im
prensa no bairro Rocinha. De 
acordo com sua assessoria, o 
deputado também visitará a 
Cecap, onde nos próximos 
meses será construída uma 
ponte interligando o bairro 
ao centro da cidade.

Emocionado,
M io Doce 
anuncia último  
dia da Facilpa 
de graça

O em presário Ademir 
José Rorato (foto) se em o
cionou na m anhã de on
tem ao anunciar que o úl
tim o dia da Facilpa terá 
entrada franca e show com 
a dupla sertaneja Rick & 
Renner. “Esperamos ver o 
Recinto de Exposições to 
mado pela população que 
terá oportunidade de assis
tir a final do rodeio profis
sional, show com renoma- 
da dupla sertaneja e a quei
ma de fogos”, disse, lembran
do que desde a instituição da 
cobrança de ingressos, esta é 
a primeira vez que o encerra
mento da Feira terá portões 
abertos. A primeira medida 
tomada por ele e pela direto
ria foi definir a programação 
artística. Página 3

POLÍCIA Duas pessoas estão presas e um a continua foragida; irmãos que contro lavam  tráfico podem  pegar 10 anos de prisão

Mesmo pieso, lençoense comandava 
tiáfico na cidade; MP desmonta esquema
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TRANSITO

Acidentes 
diminuem  
39%  em  
janeiro

Dados divulgados ontem 
pela Polícia Militar ao jornal 
O Eco mostram que os aci
dentes de trânsito diminuí
ram 39% em janeiro deste 
ano em comparação com o 
mês de janeiro de 2005. Na 
opinião do ten en te  Alan 
Terá, a redução dos aciden
tes pode ser atribuída ao ra
dar fotográfico. “As pessoas 
estão dirigindo com mais 
atenção e mais devagar por 
causa do radar”, afirmou. 
Desde o dia 23 de janeiro, 
quando o radar passou a au
tuar pra valer, o Demutran já 
registrou 365 flagrantes de 
motoristas desrespeitando o 
limite máximo de velocidade. 
A Avenida 25 de Janeiro é a 
campeã de excesso: em dez dias 
registrou 124 casos de abuso 
de velocidade. Página 5

ESPORTES
Lwart e Duratex 
estão na 2̂  fase 
da Copa 'Cidade 
do Livro'

As equipes do Grêmio Lwart 
e Duratex já estão classificadas 
para a segunda fase da Copa 
Cidade do Livro de Futsal. Com 
a vitória pelo placar de 7 a 3 so
bre o Vila Nova de Jaú , a Lwart/ 
Alf Lençóis conquistou o primei
ro lugar no grupo C com 6 pon
tos. A partida foi realizada na 
segunda-feira, dia 30, no Toni- 
cão. A outra equipe lençoense 
classificada para a próxima fase, 
é a novata Duratex que pela pri
meira vez disputa a copa. No 
sábado, dia 30, a equipe venceu 
a Associação Atlética Barra Bo
nita por 5 a 3. Página 6
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C*chc
Aiexaudye C H IT T O

A im prensa (oi, é e será o incUee da cu ltu ra  üe um povo. 
Nasceu eom Joâo Gutenberg, cujas prim eiras experíencías 
(oram realLaadas, uu poruo de um modesto prédio, em Itrans- 
burjyo e m orrerá  quando a humanidade t iv e r  seu Sim, se as
sim  acontecer.

A través da im prensa coQhécecüos o que uuv povo 
poesue e pnde dlepender íntellectualm ente.

Sem e lia  d ilí ic ilm e n tc  poderiamos conhecer, no con- 
chego doa nosBOs laree, todas as maDÍÍOBtac5t>6 e uconteci- 
mcntoB que occorrem  no mundo in te iro .

E nós, nàü podíamos perm anecer indiEíerentea ante á 
neccessidade de um orgam mesmo eemanal. que viesse re 
g is tra r em suas columnas o co rre r da vida de nossa terra.

Hoje, lançamos ao pub lico  o “ E ç lio "  som matizes po- 
lit ic o s  nem reíigiüsos, Tem como postulado ft defeza dos 
d ire itos do povo de Lonçóes e a íitisaão de a rra nca r do le ito  
lecta rg ico  os que permanecem ind ifíe ren tcs uo interesee col- 
lectivü ,

Lançnmos o “ E'CHO’' dispostos a enfrenta r aos árduos 
trabalhos e a rca r com as pesadas responsabilidades que ac- 
carretam  taes em prehendimcptos.

Para to rtia r esta lu ic ía tiva  uma realidade duradoura, 
eabemoB perfe itam ente que ha ínnumeros obstáculos a tran s 
por, mas dentro em nós estará o estim ulo para vence-los.

?j a cada passo, ao lo o "u  dci caminho percorrido , se
rá um ind ic io  da nossa voníacíe ferrea. cim entada no alto i 
deal dc to rnar cada vez mais a rrag iada a existuncia  deste 
vanguardeiro -  o “ ECHO".

Porem, para que possamos a lcançar o nosso objocti- 
vo e tudo se to rne  mais levo ás possibilidades das nossas 
forças, é preciso o concurso de todos os bem intencionados, 
neste particu la r.

A coopera tiv idade é indispensável ao bom êxito  das 
grandes emprezaa e o resultado dos pequenos coramettiraen- 
loB será Ealho se e lla  não apparecer.

Tudo é r tila liv n . tudo é lim itado  e assim são nossas
Forças.

A V I S O
K '4 ' H O :  qneT ii  e  i i â u  d e v o l v e r  o  preMO nio

n iin ie rn . s e r á  c o n s id e ra d o  as^Higiiaiite.

Bar Guarany
Bombons Finos

“ Echo” da Cidade
liireeção acce ila  suggcs- 
tões e reelamaçòes do 
pub lico , desde que as 
inosiEjus sejitm  de in te 
resse co llocüvo , e ve
nham eserip tas e assig- 
naílus coiD endereço do 
m issivista,

Esporte de Tiro
Uma comuiissão de espor

tistas locaes, composta dns 
senhores Mameli Ib icc ian te . 
Cezar Fayad. AfFonsü Andret 
lo, Antonlu Segalla e outros. 
loudL» a íreiUc o snr. João 
.'•fnrel]'a òa Cruz, estão cuor- 
ilcnanrio esForçns com o lim  
dé fiindarem  nesta cidade um 
ck 'b  üe T iro  ao Vuo.

An que nns consta, será 
construído um campo para 
tal liu i.  ao lado esquerdo da 
praça esportiva  da veterana 
A. A. Lençnense, apparelha- 
do dofi mais modernos re q u i
sitos pata a p ru ticu  de tal 
esporte. A ser equiparudu. 
como se pi-etende, ao campo 
da Federação de T iro  Am a
dor. com urchibancada cober
ta para o pub lico e outras 
coTjsas, ta l nbra custará á 
boa vontade do pub lico es
portis ta  loca l cerca de . . .  . 
5 :IIHU$000.

in ic ia tivas  desta ordem me
recem  de tínloa bons lenço- 
enses. que desejam ve r sua 
cidade Fulgiirando entro os 
mais adiantados centros, c u- 
poío incond ic iona l e franco.

A Praça da Malriz
Em vo lta  de nosso p r in c i

pal templn T-tiligioso existe 
uma praça arb(»risada que es
tá a reclam ar um pouco daa 
vistas de nosso G overno Mu
nic ipa l- T a l logradouro acha- 
se quasi que om com pleto a-

<Kaiie4Í a l  p ara  « ‘*E'cho'‘>

Mârihd risonha. O  sol surgiu, saltârtdo 

as montanhas de nuvens, no desejo 

incontido de arridr, z foi semeando 

douradas, no brilhante adejo.

Foi quando a terra adormecida, quando, 

abrindo os grandes braços num bocejo 

de brisa fresca, recebeu,' cantando, 

da luz do sol o delirante beijo.

E do íeltz noivado matutino, 

na orchestraçào da Natureza, no hymno 

festival do Trabalho, na garrida

agitação que em toda a parte havia, 

na universal, esplendida alegria, 

nasceu, gloriosa e palpitante, a V id a !

BOTUCATÚ, 5 - 2 - 3 8 ,

Lourivaí de Oliveira

Bar Guarany
Fruetas Frescas

bíiTidouOi cobertn du mattn 
crescido, apresentando um 
fuissimo aspecto.

Si iiüo DOS cügauaiaus. o 
respnusável pela conS‘̂ rva- 
çáo de ta l loca l é a parnchia 
ou o Bispado de Botucatú.

Entretanto, já  que esses na
da podem ou querem  Fazor, 
auggeHriamoft ao esforçado 
snr. P refe ito  M unicipal, que 
diga-sc dc passagern-porante 
os v isitantes é sçnjpre o res 
ponsavel pelo bom aspecto da 
cidade, m andar, de vez em 
quuudu. dur uma "lim pade la '’ 
ao ineuos na re fe rida  praça,

“Habite-se”
Cunstu-nes que a P re fe itu 

ra  vae passai- a e x ig ir  que to- 
tlf>8 OR proprie tá rios  de p ré 
dios desta cidade, mande fa
ze r uma lim peza, ainda que 
simpLus, nus casas que se va
garem. A habitação só será

Bar Guarany
Latarías, Doces, Cervejas

occiipada por novo niorucior, 
então, depoífi que a aue lori- 
dude dêr o com petente “ ha- 
hite-Se” . A ser isto verdade 
nada se te rá  guc extrunhar, 
pois, é sabido que na m aioria 
das cidades do Katado ns res- 
pcc livus  Güverntig ou Postt>s 
de Hyg icne públicos, sempre 
ex ig iram  que n novo m orador 
de ura préd io  urbano exhíba o 
Clássico cui tâo de ‘‘habite-Be’’ 
íounecídtj pula auctoridade sa- 
n ita r ia  como prova  de que a 
sua nova res idência  passou pe
la  com petente lim peza antes 
de ser rcoccupudu.

Nâo teremos duvida cm ap- 
p laudir, e francam ente, o Go
verno do M unicípio, caRO es
ta L c l entre em v ig o r na c i
dade pelo resguardo de even- 
luaes coTitáRlinações dc mo
léstias graves e a hem gera l 
da Irygiene publica.

(Continua na 4a. Pag.)

Nova diretoria da Acilpa toma posse 
e apresenta primeiras idéias

Aos 68, jornal O Eco 
promete mudanças

Na próxima segunda-fei
ra 6, o jornal O Eco comple
ta 68 anos com a promessa 
de grandes mudanças a par
tir de março. Fundado pelo 
historiador e jornalista Ale
xandre Chitto no dia 6 de 
fevereiro de 1938, o semaná
rio esteve sob o controle do 
ex-prefeito Ideval Paccola 
durante 25 anos. Em março 
de 2004, a Editora Folha Po
pular assumiu o comando do 
tradicional periódico. Ao 
completar 68 anos, os novos 
controladores de O Eco pro
metem um jornal moderno, 
ágil, com mais páginas, pro-

fissionais respeitados na re
dação, forte departamento 
de vendas e a volta do tra
dicional classificado. A par
tir de segunda-feira 6, o pla
nejamento e o marketing 
do semanário fundado por 
Alexandre Chitto estarão 
sob o controle do jorna
lista Moisés Rocha. “Esta
mos trabalhando muito 
para recuperar o prestígio 
e a influência de O Eco. 
Tenho certeza que Lençóis 
Paulista terá muito orgu
lho do jornal que coloca
remos nas ruas a partir de 
março”, garante Rocha.

Areiópolis troca material 
reciclável por passe de ônibus

Página 8

A Prefeitura Municipal de 
Areiópolis vai trocar materiais 
reutilizáveis (papel, vidro e plás
tico) por passes de ônibus in- 
termunicipal. Inédito na re
gião, esta foi a forma que a 
administração encontrou para 
conscientizar a população a 
preservar o Meio ambiente.O 
prefeito José Pio de Oliveira e a 
primeira-dama, presidente do 
Fundo Social de Solidariedade,

Silvete Aparecida Gimenes, dis
seram que a partir de segunda- 
feira 6 de fevereiro, iniciam tra
balho de visita casa a casa, 
conscientizando a população 
para separar o material reciclá- 
vel. A Prefeitura Municipal ad
quiriu um ônibus, iniciou a 
construção de um barracão e 
mandou confeccionar os car
tões magnéticos para utilizar 
como passe. Página 4
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APIMENTADO
A volta

A Câmara de Lençóis Pau
lista fez, na quarta-feira dia 
1°, a primeira sessão ordiná
ria do ano. De importante 
na pauta, projetos do Execu
tivo prevendo abertura de 
crédito e convênio para am
pliação no Posto de Saúde 
do Núcleo Luiz Zillo e m e
lhorias no prédio da APAE 
(Associação de Pais e Amigos 
do Excepcional).

Óbvio
Mas era óbvio demais 

que nenhum  desses dois 
pro jetos -  nem  qualquer 
outro da pauta -  seria o 
principal assunto da Câma
ra na primeira reunião or
dinária do ano. O trânsito.

Chorão
A Câmara não está con

tente com os limites de velo
cidade determinados para as 
vias públicas de Lençóis Pau
lista. Esse posicionamento foi 
quase unanimidade entre os 
vereadores que discursaram 
sobre o assunto.

Iluminados
Muitas idéias apareceram 

como alternativas à fiscali
zação eletrônica, que segun
do a Câmara, será muito ri
gorosa na punição ao m o
torista infrator. A idéia é dis
ciplinar sem punir.

Devagar
Para Ailton Tipó Laurin- 

do (PV), os lim ites são h u 
m anam ente impossíveis de 
serem respeitados. “Tem lu
gar que o lim ite é 20 por 
hora. V inte? É só ligar o 
carro e o velocím etro  já 
marca 2 0 ”, diz. “E tem m o
toristas que precisam  da 
habilitação para trabalhar 
e podem perder o direito de 
dirigir por andar a 40 qui
lôm etros por hora onde o 
lim ite é 3 0 ”, com pleta.

Ríspido
Tipó reconheceu que os 

motoristas abusavam, mas 
segundo ele, os atuais lim i
tes de velocidade são força
dos. “Tenho recebido m ui
tas pessoas reclamando dis
so, mas é algo que a Câma
ra não pode mudar, só pode 
opinar”, afirmou. “Na m i
nha opinião deveria haver 
mais sinalização”.

Sinalizado
Para Claudemir da Ro

cha Mio (PL), o Tupã, o pro
blema é outro. “É um absur
do uma cidade do tam anho 
de Lençóis ter apenas dois 
semáforos. Precisa ter uns 
3 0 ”, afirmou.

'Eu concordo'
A voz contrária na Câma

ra foi de Edson Fernandes 
(sem partido). Ele foi à tribu
na para dizer que concorda 
com os limites estabelecidos 
e diz que acredita numa adap
tação do motorista local. Ain
da aproveitou para alfinetar 
os com panheiros. “Quem 
assistiu a palestra sabe que 
existem  critérios técnicos 
para a definição dos limites 
de velocidade. Não é algo re
cente nem invenção de Len
çóis Paulista. É um padrão 
nacional”, falou.

Estrela solitária
Edson foi o único vereador 

que apareceu na palestra do 
engenheiro civil especialista em 
trânsito, Agenor Cremonesi 
Júnior, no dia 22 de janeiro.

Susto
O prefeito José Antonio 

Marise (PSDB) tomou um sus
to quando ficou sabendo que 
a Câmara queria aumentar os 
limites de velocidade. “Como 
assim?”, foi a resposta.

Explica-se
O espanto do prefeito tem 

sentido. No segundo semestre 
do ano passado, choveram 
críticas da Câmara contra o 
trânsito local, cobrando pro
vidências para reduzir a velo
cidade e, conseqüentemente, 
o número de acidentes fatais. 
Junto, outra avalanche de re
clamações de que os vereado
res não tinham voz na Co- 
mutran (Comissão Municipal 
de Trânsito).

Recordar...
Vale lembrar que as críticas 

da Câmara só terminaram em 
novembro, quando o prefeito 
anunciou a licitação para a 
contratação da empresa espe
cializada em fiscalização eletrô
nica. Na mesma hora, Marise 
afirmou que a Comutran esta
va à disposição do Legislativo. 
Era só marcar a data e a comis
são iria à sessão para explicar o 
trânsito aos vereadores.

...é viver
Como num passe de mági

ca, acabou o assunto trânsito. 
Principalmente depois que os 
vereadores ficaram sabendo -  
através de matéria publicada 
pela imprensa -  que a Câmara 
tinha um representante na Co- 
mutran. E não convocaram 
ninguém. Os limites de veloci
dade estavam definidos pelo 
menos 15 dias antes do radar 
começãr a autuar os motoris
tas de forma educativa.

Nova
Marise deu uma informa

ção nova. Dentro do proces
so de reestruturação do trân
sito lençoense, está prevista a 
implantação de semáforos. As 
primeiras impressões indicam, 
pelo menos, a necessidade de 
3 semáforos na avenida Padre 
Salústio Rodrigues Machado, 
nos cruzamentos com as ruas 
Piedade, Pedro Natálio Loren- 
zetti e 28 de Abril. Para o pre
feito, a colocação desregra
da de semáforos pode piorar 
a situação do delicado trân
sito lençoense.

De volta
O vereador João Miguel 

Diegoli está deixando o Par
tido Social Cristão (PSC), 
partido que se filiou há cer
ca de seis meses para se lan
çar candidato a deputado 
estadual. Diegoli pode retor
nar ao PTB, partido pelo qual 
se elegeu vereador.

Ninho tucano
O prefeito José Antonio 

Marise participa do encontro 
regional do PSDB hoje em Bau
ru. São esperadas cerca de 400 
pessoas entre líderes estaduais, 
prefeitos e vereadores. O assun
to da reunião: a organização 
partidária às eleições 2006.
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Lençóis Paulista e Macatuba.
O ECO é registrado conforme Lei de Imprensa, 

pelo Decreto 2322 de 20 de maio de 1940, 
com registro no DIP.

Artigos assinados não representam  
necessariamente a opinião do Jornal.

EDITORIAL

Quem transita não complica
F oram  365  autuações até  

agora. Se fosse o número 
de um ano de trabalho, es
tava bom . Mas esse foi o nú
mero de motoristas multados 
do dia 23 de janeiro até o fi
nal da tarde do dia 1° de fe 
vereiro, 10  dias. Quase 40  
autuações por dia. Quem gos
ta de números já  tem na pon
ta da língua o chavão  que 
diz que os números não m en
tem. Logo, é  fato que o trân
sito de Lençóis Paulista ins
pira cuidados.

Quanto m ais autuações, 
m aior o descontentam ento. 
Tudo indica que a saga da  
fiscalização eletrônica e dos 
lim ites de velocidade ainda  
vai ter alguns cap ítu los a 
m ais, antes que os m otoris
tas lençoenses acostum em - 
se com  o novo sistem a. Vale 
lem brar que, quando o uso 
do cinto de segurança p a s 
sou  a ser  ob r ig a tór io , em  
1998, o desconforto fo i ge
ral entre os condutores de 
veículos e a Polícia M ilitar 
fe z  m a rca çã o  p e s a d a  nas  
ruas em abordagens educa
tivas, sem pre em  torno da  
im portância do uso do cin-

to. Menos de um ano depois, 
reclam ar de ter que usar cin
to de segurança já  era coisa  
do passado.

A esperança se apóia nos 
pedestais do radar eletrôni
co. Esperança de que a cida
de não se afunde em uma en
xurrada de autuações, m as  
sim , que deixe o m otorista  
concentrado na idéia de que

dessa engrenagem não fun
ciona bem , todo o sistem a  
tende a falhar. Se um veícu
lo não se enquadra nas re
gras do trânsito, todos os ve
ículos próximos tendem a fa 
zer o mesmo, e o fluxo engas
g a . É um a con ta  sim p les. 
C om o o próprio nom e diz, 
trânsito é  feito para  transi
tar. Quem transita não com-

Vale lembrar que, quando o 
uso do cinto de segurança 
passou a ser obrigatório, em 
1998, o desconforto foi geral

o trânsito é  um exercício so
c ia l. Os respon sáveis  p e lo  
trânsito no Município apos
tam na idéia de que o lenço- 
ense, m ais dia, m enos dia, 
vai entender que, na hora de 
dirigir um carro, ele nunca 
vai estar sozinho, nunca será 
sozinho. Um veículo no trân
sito fa z  p arte  de um todo, 
uma engrenagem que se apóia  
e g ira, m ov im en tan do  um  
m ecan ism o . Se u m a p eça

p lic a . Quem n ão  tran sita  
pode a té  econom izar tempo 
ou esforço, m as compromete 
a vida de outras pessoas. Gen
te assim  só vai entender quan
do, em vez de complicar a vida 
alheia, terá a vida complica
da pela falta de consideração 
de outro motorista.

Na engrenagem do trân
sito lençoense, an tes fo sse  
apen as um a a engrenagem  
defeituosa. É constatação de

que as m elhorias dependem  
m ais da conscientização do 
motorista do que de obras de 
infra-estrutura propriam en
te ditas. Isso quer dizer que, 
praticam ente todas -  ou pelo  
m enos a grande m aioria  -  
das engrenagens do trânsito 
local são defeituosas.

A sem ana que passou  fo i 
de protestos. D epois de ini
ciada a "terapia" do trânsi
to lençoense, apareceu uma 
fila  de "pais de santo" com  
idéias m ilagrosas p ara  m e
lh orar  a m elh oria . O bvia
m ente que ninguém está p en 
sando no bem  coletivo, m as 
sim  no bem  pessoal. Moto- 
queiros querem  rad ar fix o  
para p od er  correr a v on ta
de onde souberem  que não  
e x is t e  ra d a r . V erea d o res  
querem  o au m en to dos li
m ites  de v e lo c id a d e  p a r a  
ver se gan ham  sim patia  do 
povo  (e tem  b astan te  g en 
te) que não consegue segu
rar o v e lo c ím etro  nos 5 0  
quilôm etros p or  hora. N in
guém  pen sa  em  m elhorar o 
co n ju n to  d a  o b r a . C a d a  
um p en sa  em  m e lh o ra r  o 
seu lado, e o resto é  resto.

ARTIGO

Quando a bruxa está solta
Edem ir C oneg lian

C erta feita, li um escrito 
q u e  f a l a v a  d a q u e le s  

d ias  em  que a bruxa está  
solta, fazendo com  que cer
tas p essoas não saíssem  de 
casa . P erm aneceriam  quie- 
tinhas na cam a, sem mugir 
e, de p referên cia , de o lhos  
bem  atentos ao  teto. Afinal, 
quando a bruxa está  solta, 
n ão ad ian ta  fic a r  fech ad o  
em  casa. A casa pode desa
bar em cim a de você.

Porém, a m aior dificulda
de consiste em  saber quan
do a b ru x a  e s ta r á  s o lta .  
C om o isso é  im possível, o 
jeito m esm o é  recom endar às 
pessoas um sistem a de au 
todefesa perm anente contra 
esse tipo de perigo, baseado  
em  três pontos: cautela, cau
tela, cautela -  se possível 
nessa ordem .

Veja só o que aconteceu  
com  o Alm eida, que jam ais  
acreditou em  bruxas ou sa 
bedoria popular. Quando se 
preparava para sair de casa  
rumo ao  serviço, a m ulher  
lhe pediu  que tom asse cui
dado, pois o horóscopo dele, 
n aqu ela  m an h ã, não e s ta 
va lá essas coisas. Batendo

a porta, ele disse prá mulher: 
—  Horóscopo ? Tudo b o b a 
gem !

E lá se fo i o Almeida para  
o escritório, onde teve um dia 
magnífico, a secretária sem 
pre solícita e cada vez m ais 
bela e os colegas fazendo do 
am bien te o m ais gostoso e 
divertido da cidade. Quando 
chegou às seis, despediu-se 
da turma e, assobiando, en
trou no carro. O trânsito es
tava bom  em bora fosse sex
ta -fe ira . L em bran d o -se  da  
recom endação da m ulher de 
que o horóscopo daquele dia 
não era o ideal, e le  sorriu  
m arotam ente e murmurou:

Horóscopo ???. bah  !...só  
m esm o ela prá acreditar em  
tan ta  b a b o s e ir a .  P isan d o  
fundo no acelerador, lá se foi 
o A lm e id a  c o s tu ra n d o  o 
trânsito e m urm urando de 
novo: —  Horóscopo ? isso é  
coisa de quem não tem m ais 
o que fa z e r !!!. Nem bem  ter
minou a frase, ele fo i salvo 
pelo  seu reflexo de m otoris
ta antigo e pelo  breque.

À sua frente, ocupando  
quase que a rua inteira, h a 
via três carros trom bados: 
um a K om bi, um a C aravan  
antiga e um Fusquinha 61.

D epois da freada, o A lm ei
da recorreu a toda sua perí
cia p ara  não bater no Fus- 
q u in h a . E ncostou  ao  lad o  
dele fazendo pose e gritou:

Vocês p en sam  qu e isto  
aqui é  circo ou cam po de fu 
tebol ? A don a do Fusqui- 
nha parou  a discussão com  
o dono da K om bi e da Ca- 
ravan e berrou prô A lm eida: 
— Você não viu o triângulo, 
não, seu p an aca  cego ! Os 
outros don os dos veícu los  
acidentados deram  uma tré
gua à m ulher do Fusquinha 
e olharam  feio prô Alm eida. 
"— Qual é  a tua...vá pastar  
seu ban an a"!

A í o A lm eida, m ach ão  
com o sempre, desceu do car
ro. N ão devia ter feito isso. 
Torcendo p or  um a b oa  bri
ga, uma centena de especta
dores incentivaram . -  N ão  
d á  m o le z a , p a n a c a . . .p r á  
cim a deles ! Com o carro p a 
rado na única brech a  que  
havia, a rua se tornou in
transitável. As buzinas co
m eçaram  a soar, todas con
tra o A lm e id a . "— P an a-  
cão ... vai ou n ão vai tirar 
essa lacraia  daí". Antes de 
retrucar, chegou o guarda de 
trânsito prá cim a do A lm ei

da.
"—  D o c u m e n to s " .....

"Mas seu guarda , eu não 
tenho nada a ver com  isso. 
Eu só estava..."

" -  D ocum entos, in sis
tiu o gu arda irritado. E en 
co sta  a í  na fren te . O A l
m e id a  o b e d e c e u  e a s s im  
que estacion ou , levou uma 
v aia  da  p la té ia . Enquanto  
isso, o gu arda o esp erav a  
com  o ta lãoz in h o  na m ão. 
"— E stou  m u lta n d o  o s e 
nhor". "— M as p or  quê? Eu 
j á  d i s s e  q u e  n ã o  te n h o  
n ada  com  a b a tid a" !

" -  Por isso m esm o. Sem 
m otiv o  n en hu m  o s en h or  
atrapalhou o tráfego. E tem  
m ais, seu licenciam ento está 
ven cido" . Q uando chegou  
em casa, a m ulher toda ar
rumada para sair, perguntou 
o que tinha acontecido.

" —N ada, não. N ossa... 
seu cabelo e sua pintura estão 
horríveis. Por acaso você vai a 
algum baile de bruxas"?

"—  N o ssa , A lm e id a ,  
com o você mudou de m anhã  
para agora ! Por acaso  não 
fo i  h o je  bem  ced in h o  que  
você m e disse que não acre
d itava em  bruxas, seu PA
NACA''???



FACILPA 2006 Roupa Nova, Capital Inicial, Edson & Hudson e Daniel são algumas das atrações da exposição

Emocionado, M ío Doce anuncia último 
dia com Rick e Renner e portões abertos
Da Redação

Q uatro dias depois de 
assumir a presidência 

da 29* edição da Facilpa, o 
empresário Ademir José Ro- 
rato se emocionou, ontem, 
na entrevista coletiva ao 
anunciar que o último dia 
da Feira, 7 de maio, terá por
tões abertos e show com a 
dupla Rick & Renner.

“Desde que teve início a 
cobrança de ingressos esta será 
a primeira vez que o encerra-

mento da festa terá entrada 
franca”, disse o empresário, 
que não esconde de ninguém 
que sempre defendeu a Ex
posição com entrada franca. 
“Infelizmente organizar uma 
festa do porte da Facilpa exi
ge a cobrança de ingressos, 
mas fizemos um esforço con
centrado para que o encerra
mento tenha entrada fran
ca”, falou, ao afirmar que es
pera ver o Recinto de Exposi
ções tomado pela população, 
que terá oportunidade de as-

27 DE ABRIL
André & Matheus -  
de graça

28 DE ABRIL
Almir Sater -  de graça

29 DE ABRIL
Roupa Nova -  pago

30 DE ABRIL
Edson & Hudson 
pago_______________

1° DE MAIO
Guilherme & Santiago 
pago

6 DE MAIO
Daniel - pago

2 E 3 DE MAIO
duplas e bandas locais

4 DE MAIO
Inimigos da HP -  a definir

5 DE MAIO
Capital Inicial -  pago

7 DE MAIO
Rick & Renner - de graça

sistir a final do rodeio profis
sional, show com renomada 
dupla sertaneja e o show pi
rotécnico.

Com o pouco tempo à 
frente da Comissão Organi
zadora, Rorato explicou que 
a primeira medida adotada 
por ele e pelos diretores foi 
definir a programação artís
tica da Exposição, que con
tará com shows de André & 
Matheus, Almir Sater, Roupa 
Nova, Edson & Hudson, Gui
lherme & Santiago, Capital

EDUCAÇÃO
Alunos municipais 
voltam às aulas

Escolas da Rede Municipal 
de Ensino iniciam na próxima 
terça-feira, 7 de fevereiro, o ano 
letivo. De acordo com infor
mações da Diretoria Municipal 
de Educação, cerca de oito mil 
alunos voltam às aulas nos 
trinta estabelecimentos de en
sino, que incluem creches, en
sino infantil e ensino funda
mental. O encerramento do 
primeiro semestre está progra
mado para o dia 14 de julho.

Nas escolas estaduais cerca 
de 6,8 alunos retomam as au
las na segunda-feira 13.

Tanto na Rede Municipal 
quanto na Estadual há novi
dades este ano. A maioria das 
escolas do município foi refor
mada. No Estado, os alunos 
vão receber kits doados pelo 
governador Geraldo Alckmin. 
O kit varia entre os alunos do 
ensino fundamental e do en
sino médio e incluem mochi
las e material escolar. Os alu
nos do ensino médio recebe
rão cadernos, lápis, canetas, 
régua, apontador e borrachas.

CHUTE NA CANELA
por Rimidem

Jornal faz 68 anos e ganha viagra!
E atenção galera, 

passeata contra radar já 
era. Desistiram. É que 
m otoqueiro não 
agüenta rodar à 5 km 
por hora !. E um deles 
disse que se tiver carna
val este ano,vai se fan
tasiar de “radar móvel”. 
Prá sambar nos cruza
mentos. Se não tiver 
carnaval, vai se fantasi
ar de “radar estático”. 
Fica parado os 3 dias no 
mesmo lugar. E se a fes
ta for boa, vai se fanta
siar de “radar portátil”: 
aquele que é operado 
com a mãos dos outros 
e direcionado prô veícu
lo alvo. Só que o veícu
lo alvo tem que estar 
cheio de folionas!

E ontem teve festa 
da Liga no UTC, sendo 
que o Luiz Carlos e o 
Munhoz foram premi
ados. Só não consegui 
descobrir em que time 
e posição eles jogaram 
! Aliás, a Liga devia pu
blicar um balanço:

qual o melhor time, o go
leador, a defesa menos 
vazada, etc. etc. E vem aí 
outra festa da “bateção de 
palmas”, agora da FO
LHA. E eu vou mandar 
um ofício prô Moisés pe
dindo prá começar a en
trega dos prêmios às 2  
horas da tarde, prá dar 
tempo de servir o jantar 
às 2  da madrugada do 
dia seguinte!

E olha só o velhinho 
fazendo 68 anos na 
2a.feira. A turma anda 
tão animada, mas tão 
animada que já têm pla
nos prá deixar o vovô 
novo...novo: compraram 
300 quilos de Viagra ! 
Esta aqui, foi o compa
nheiro Simão que con
tou. Diz que o Banco Cen
tral da Venezuela fica 
numa praça chamada 
“Mijares”. Aí ele disse que 
vai aproveitar o embalo 
e fazer um depósito no 
Banco de Boston !

E diz que em Portugal 
tem um ministro que é

muito fã do Lula, tanto 
que deixou crescer a bar
ba e ainda por cima 
mandou cortar o dedo 
mínimo da mão esquer
da ! Sendo que um leitor 
me apareceu com esta 
frase de caminhão. Dis
se que leu na traseira de 
um Mercedão de Londri
na a seguinte frase: “Por 
falta de roupa nova pas
sei o ferro na velha”.

Prá encerrar, diz que 
uma jornalista foi en
trevistar famoso depu
tado e perguntou: “— 
Quando o senhor co
meçou sua carreira po
lítica”? E ele: “—Des
de o tempo do grupo 
escolar. É que meu pai 
me disse que toda vez 
que tirasse nota acima 
de 7, eu ganharia mil 
cruzeiros. Aí eu che- 
guei prá minha profes
sora e disse: Escuta 
dona Clotilde, a se
nhora não gostaria de 
ganhar quinhentão de 
vez em quando”?

Inicial, Inimigos da HP, Da
niel e Rick & Renner.

O presidente da Facilpa 
2006 disse que as outras de
finições do evento serão to
madas paulatinamente, de 
acordo com as reuniões da 
diretoria, agendadas para as 
próxim as sem anas. “Não 
posso afirmar se o parque de 
diversões fará ou não parte 
do Recinto”, disse o presi
dente, revelando que inde
pendentemente dessa deci
são, a entrada franca no úl-

timo dia já é um grande pre
sente à população. “Não to
mei conhecimento dos deta
lhes, mas sei que houve eva
são de bilheteria”, revelou.

Nome de consenso na 
classe empresarial e política, 
Ademir Rorato, afirmou que 
decidiu assumir a presidên
cia da Facilpa em considera
ção ao prefeito José Antonio 
Marise (PSDB), que está rea
lizando um grande traba
lho, e à população lençoen- 
se que merece o melhor. “Eu

gostaria de agradecer todos 
os vereadores de Lençóis Pau
lista, o apoio dos diretores e 
de toda classe empresarial”, 
falou, ao se referir a Moção 
de Aplausos aprovada por 
unanim idade na Câmara 
Municipal de Lençóis Paulis
ta na quarta-feira.

Ademir Rorato aceitou 
assumir a presidência da Ex
posição até 31 de dezembro 
deste ano, mas não afirmou 
categoricamente que deixa o 
cargo no fim deste ano. “

Vereadores aprovam quatro projetos
Os vereadores de Lençóis 

Paulista aprovaram quatro pro
jetos na primeira sessão após o 
recesso. Três elaborados pelo 
Executivo, e um do vereador 
João Miguel Diegoli (PSC).

Dos três projetos do pre
feito José Antonio Marise 
(PSDB), um autoriza abertu
ra de crédito especial para exe
cução de reforma e ampliação 
da Unidade Básica de Saúde 
Dr. João Paccola Primo, no 
Núcleo Habitacional Luiz Zi- 
llo. O outro autoriza o Exe
cutivo a firmar convênio com 
a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAE), para 
recuperação das instalações 
elétricas e substituição do for
ro de madeira na entidade.

Marise propôs ainda home
nagear Eudides Jerônimo Ribei
ro, um dos maiores destaques 
do atletismo lençoense entre as 
décadas de 60 e 70, ao dar o 
seu nome à Praça de Esportes e 
Lazer do Conjunto Habitacio
nal Maestro Júlio Ferrari.

Os vereadores ainda apro
varam em primeira votação, 
projeto de autoria do verea
dor João Miguel Diegoli, que 
autoriza farmácias e drogari
as a comercializarem bijute- 
rias e outros produtos popu
lares. Projeto do Executivo 
que dá nome às ruas do Jar
dim Maria Luiza, imediações 
do Jardim Príncipe, foi enca
minhado ao departamento 
para receber parecer jurídico.

Atleta de 
destaque

Euclides Je rô n im o  Ri
beiro é um brasileiro  com 
h istória  singular. Sem pai 
e m ãe viveu em orfanato  
de Bauru n os an os 6 0 , 
qu an d o  se m udou para 
Lençóis Paulista e passou 
a tre in ar a tle tism o , to r 
nando-se um dos m aiores 
velocistas do país. Edu, ou 
C rid ão , co m o  era m ais 
co n h ecid o , obteve diver
sos títu los com o velocis- 
ta a Lençóis Paulista. Em 
1 9 7 0  se tra n sfe riu  para 
Santa C atarin a , onde se 
p rofissionalizou  na ca te 
goria. A tualm ente é p ro 
fessor universitário .

Justiça julga improcedente pedido 
de anulação das eleições 2004

O juiz eleitoral Mário Ra
mos dos Santos julgou im
procedente a ação proposta 
por M arcos Rodrigues de 
Lima que pretendia anular as 
eleições 2004. Na decisão da
tada de 19 de janeiro, o juiz 
ainda condenou o autor da 
denúncia a custear os hono
rários advocatícios fixados 
em R$ 4 mil. Marcos Rodri
gues de Lima poderá recorrer 
da decisão ao Tribunal Regi
onal Eleitoral.

Em entrevista ao jornal O 
Eco, o prom otor eleitoral 
Henrique Ribeiro Varonez ex
plicou os motivos que leva
ram o juiz eleitoral a decidir 
pelo arquivamento do pro
cesso. “Concomitantemente 
a avaliação do processo rece
bemos uma análise técnica 
da Secretaria de Informática 
do TRE, de 120 laudas, ates
tando que não houve falhas

de informática no processo 
eleitoral”, disse, ao afirmar 
que o documento reforçou o 
argumento das autoridades, 
de que o processo transcor
reu dentro da normalidade.

Em um dos parágrafos do 
parecer que julga improce
dente a ação, obtido com ex
clusividade pelo jornal O Eco, 
o juiz eleitoral Mário Ramos 
dos Santos denom ina de 
'aventura jurídica' o proces
so que pretendia impugnar e 
anular as eleições ocorridas 
no ano retrasado. “Nesse di- 
apasão, integralm ente im 
procedente a pretensão de
duzida pelo autor, com a 
observação de que o reque
rente deve arcar com os en
cargos da sucumbência face 
a movimentação da máqui
na judiciária oriunda de sua 
aventura jurídica”.

A ação de anulação das

eleições 2004 tramita na jus
tiça eleitoral local e no TRE 
em São Paulo, desde março 
do ano passado. Candidato 
a vereador derrotado, Marcos 
Rodrigues de Lima, recorreu 
à justiça eleitoral local, apon
tando possíveis falhas no 
pleito.

O pedido foi arquivado já 
que o autor não apresentou 
documentos necessários para 
a ação prosseguir. Rodrigues 
de Lima juntou os documen
tos requisitados e encam i
nhou o pedido ao TRE, que 
deu parecer favorável à apu
ração, retornou o processo à 
justiça eleitoral local que jul
gou improcedente o pedido 
de anulação das eleições. Du
rante a tramitação do proces
so, prefeito, vice e os dez ve
readores foram citados para 
se defenderem, caso a ação 
fosse julgada procedente.

INFORMATIVO - ALEXANDRE TODA RAÇA
OVINO CONFINADO DÁ MAIS LUCRO

Cordeiros engordam em apenas 3 meses, ante até 8 meses do sistema convencional extensivo
Um cordeiro mais pesa

do , em menos tempo . Além 
disso, um animal que do 
nascimento ao abate nun
ca precisará de nenhum a 
espécie de medicamento -  
principalmente vermífugos 
-ou promotor de crescimen
to para alcançar o peso e 
tamanho aceitos como pa
drão comercial, de 28 a 32 
quilos ,em 9 0  a 100  dias. 
Num sistema convencional 
de criação ,este peso é alcan
çado somente entre 180  e 
240 dias e após algumas ver- 
mifugações, dependendo 
do nível de infestações das

pastagens por vermes, aos quais 
os ovinos são muito suscetíveis. 
Para obter este cordeiro super- 
precoce, bastam algumas mu
danças no manejo da criação , 
sem necessidade grandes inves
timentos em instalações .Esta 
é a tecnologia que, em abril de 
2005, foi divulgada pela Agên
cia Paulista de Tecnologia do 
Agronegócio, na 5° Reunião 
Técnica sobre Produção Inten
siva de Ovinos em São Paulo. 
Na escolha da fêmea, ideal é 
utilizar raças deslanadas, rústi
cas e adaptadas ao clima tropi
cal , com o a santa inês e a 
morada nova , que têm boa ap-

tidão materna .Para com 
pensar o pouco rendimen
to de carne dessas raças, 
deve-se cruzá-las com ma
chos de linhagem européia, 
como as raças suffolk , ile de 
france , pool dorset , e texel 
.Nesse cruzamento , o pro
duto final ,o cordeiro, será 
um animal com mais pernil 
, e farta distribuição de car
ne na carcaça , incluindo aí 
o carrer , ou seja, o lombo 
do cordeiro , que costuma 
ser o corte mais valorizado 
do animal .

F o n te : O E stad o  de S. 
Paulo



TRÁFICO Polícia Federal fez gravações das conversas telefônicas de dentro do presídio; duas pessoas estão presas, uma continua foragida

MP desmantela quadrilha de traficantes 
comandada por presidiário lençoense
Da Redação

O Ministério Público con
clui nos próximos m e

ses processo que desmante
lou uma quadrilha de trafi
cantes comandada por um 
preso de dentro da peniten
ciária de Pirajuí.

Através de gravações tele
fônicas a Polícia Federal com 
o apoio da Polícia Civil con
seguiu descobrir que um ra
paz que foi preso no Jardim 
Primavera, em Lençóis Paulis
ta, controlava o tráfico de en
torpecentes na cidade de den
tro da penitenciária.

A descoberta resultou na 
prisão de FHMJ com dois 
quilos de crack, quando o 
rapaz e uma adolescente de
sembarcavam de um ônibus 
no trevo de acesso à cidade.

“Foi um trabalho de in 
vestigação m uito bem fei
to ”, disse ao Jornal O Eco o 
promotor de justiça, Henri
que Ribeiro Varonez, que 
conduz o processo que po
derá terminar com a conde
nação de pelo menos quatro 
pessoas: os irmãos API, 28 
anos, VTI, 24, do rapaz pre
so com a droga e no enca
m inhamento à Febem (Fun
dação para o Bem-Estar do 
M enor) da adolescente que 
o acompanhava. A investi
gação teve início em 2004, 
quando a Polícia Federal ras- 
treou um telefone celular 
usado do interior de uma 
cela da Penitenciária de Pi
rajuí para controlar o tráfi
co de drogas em Lençóis Pau
lista. A Justiça autorizou a 
quebra do sigilo do aparelho 
que passou a ser m onitora
do, até em março do ano 
passado, quando FHMJ e a 
adolescente foram detidos 
com dois quilos de crack.

“Temos gravado toda a 
logística dos três dias que an-

tecederam a prisão do casal”, 
contou o promotor, revelan
do detalhes das ligações tele
fônicas que negociaram des
de o embarque do casal no 
bairro Cecap, à aquisição da 
droga em São Paulo, e os con
tatos dos traficantes paulis
tanos com advogados após 
a detenção dos dois em Len
çóis Paulista.

A conclusão do proces
so, segundo o prom otor, 
está dependendo de um lau
do de dependência toxico- 
lógica, solicitado pelo advo
gado do rapaz preso com a 
droga, a 'm ula', como são 
conhecidas as pessoas que 
transportam o entorpecen
te. FHMJ pode ser condena
do quando o processo for 
concluído no mês de mar
ço. A adolescente está res
pondendo em liberdade e 
poderá ser penalizada pelo 
ato infracional.

API continua preso, res
ponde a outros processos, e 
está com a prisão decretada 
neste processo, o que o im 
pede de ter qualquer bene
fício. O irmão dele, VTI está 
com a prisão decretada, mas 
continua foragido.

Crack campeão
Na avaliação do promo

tor de justiça, representante 
do Ministério Público, por 
ter custo relativamente bai
xo e ser de fácil acesso, o cra- 
ck, mistura de cocaína com 
bicarbonato, é o entorpe
cente mais utilizado na ci
dade. “Nas conversas grava
das ficou claro que negocia
vam crack, m aconha e uma 
quantia menor de cocaína”, 
revelou, concluindo que a 
droga mais destrutiva é a 
mais consumida na cidade.

Henrique Ribeiro Varo- 
nez afirmou categoricamen
te que nesse caso específico

as negociações entre o pre
so e traficantes foram inter
rompidas, mas que o com 
bate ao tráfico tem que ser 
constante, já que enquan
to houver usuários haverá o 
traficante. “Aqui não é di
ferente do Rio de Janeiro. A 
polícia prende um, outro 
assume o seu lugar”, afir
mou, garantindo que o trá
fico só será controlado com 
a ajuda da população. “O 
povo precisa denunciar 'as 
bocas de fumo'.

R$ 20 mil em crack
A apreensão de 2,05 qui

los de crack em março do 
ano passado foi uma das 
maiores dos últim os anos 
ocorrida em Lençóis Paulis
ta. Avaliada em R$ 20 mil, 
a droga é uma mistura de 
subprod u tos da co ca ín a  
com bicarbonato de sódio.

A absorção do crack é 
100% pulmonar e em pou
cos segundos, atinge o cére
bro. Inalada, a droga passa 
pelos pulmões e chega ao 
cérebro pela corrente san
guínea. Os usuários entram 
numa euforia que dura de 
15 a 20 minutos aproxim a
damente, quando passa o 
efeito entram em estado de 
depressão profunda, o que 
faz com que procurem n o 
vam ente as “pedras” para 
compensar a depressão, tor
nando a vontade do consu
mo compulsiva.

Os efeitos colaterais do 
crack são também mais in 
tensos que a cocaína e pro
vocam  ataques cardíacos, 
derrame cerebral, proble
mas respiratórios (conges
tão nasal, tosse e expecto- 
ração de m ucos negros), 
danos aos pulmões, queima 
dos lábios, língua e gargan
ta, perda de peso e desnu
trição profunda.

POLICIA

O álcool e o planejamento
Toda vez que os preços do ál

cool combustível sobem ou os do 
petróleo descem no mercado in
ternacional, surgem vozes acon
selhando a intervenção no mer
cado. É uma postura descabida, 
para dizer o mínimo. Não há dú
vida de que o Brasil necessita de 
toda a energia que puder produ
zir, seja fóssil ou renovável.

As reservas brasileiras identi
ficadas de petróleo, mesmo com 
o inquestionável sucesso da Pe- 
trobras, são suficientes para cer
ca de duas décadas e encontram- 
se em águas profundas, na bacia 
de Campos, área de difícil e cus
tosa extração. Todo o nosso pe
tróleo verde-amarelo é equiva
lente a, no máximo, um ano de 
consumo norte-americano. Mui
tos analistas acreditam que as re
servas do petróleo estão no fim.

Ademais, no outro prato da 
balança custo/benefício, é funda
mental considerarmos que o Bra
sil tem, ainda, grandes extensões 
de terras cultiváveis e mão-de- 
obra disponível. Bastariam esses 
dois fatores, a fim de viabilizarmos 
uma política energética ecologi
camente correta, baseada na bio- 
massa da cana-de-açúcar e, ago
ra, com a nova consciência uni
versal, uma importante e valoro
sa moeda nas negociações comer
ciais internacionais. Por isso tudo, 
é urgente a reformulação no modo 
como é realizado o planejamento 
energético brasileiro.

Desde 1993, toda a gasolina 
automotiva recebe 25%  de álco
ol anidro . Esse percentual pode
rá ser modificado para 20% , até 
o início da próxima safra, em 
abril deste ano; com menos ál
cool na mistura, a gasolina fica
ria mais cara . Então, porque os 
produtores do álcool devem ter 
a sua existência e o futuro vincu
lados à instabilidade do preço do 
petróleo e dos seus derivados? A 
política de preços dos derivados 
do petróleo é uma verdadeira cai-

xa preta e não leva em conta os 
custos reais de produção.

Necessitamos reconhecer que 
a produção alcooleira é um patri
m ônio  nacional, reconhecido 
como o único programa alternati
vo de fabricação em larga escala de 
um combustível limpo, ecológico, 
de fonte renovável, responsável 
pela manutenção de mais de 1 m i
lhão de empregos diretos, econo
mia de divisas e desenvolvimento 
de tecnologia 100%  nacional.

É preciso, desta forma, redefi
nir suas metas, objetivos de longo 
prazo, com a formação de estoques 
reguladores, à semelhança do pe
tróleo, terminando com as ondas 
de incerteza quantas vezes formu
ladas, que apenas geram desconfi
ança e descrédito do consumidor, 
como está agora acontecendo em 
virtude do aumento do preço do 
álcool nos postos de abastecimen
to. Com efeito, o álcool é um pro
duto agrícola, fabricado em 7 m e
ses do ano/safra e comercializado 
durante o ano todo. Não existe 
mais, como no passado, uma polí
tica governamental que financie 
a armazenagem. Uma pesquisa re
alizada pelo instituto Galop evi
denciou que, quanto à preferên
cia pelo tipo de combustível, na 
compra de um carro novo, 60%  
comprariam um carro a álcool e 
85%  consideram que o combustí
vel extraído da can a é estrategica
mente mais importante para o Bra
sil; eis que polui menos o ar, gera 
mais empregos, garante a indepen
dência brasileira e é tecnologia 
100%  brasileira. Graças à evolu
ção tecnológica havida na agricul
tura e na indústria nos últimos 
anos, o custo de produção varia 
entre R$ 0,70 / 0,80 por litro. Se 
levarm os em conta a inflação 
(20%) desde o ano 2003, quando 
a indústria sucroalcooleira com 
prometeu-se à venda do álcool a 
R$ 1,00/litro, não houve o propa
lado desrespeito ao governo. O 
preço-teto do álcool no mercado 
inteiro permaneceu estável desde

o ano de 2002 (R$ 0,74).
Consoante a Escola Superior 

de Agricultura Luiz de Queiroz 
(Esalq-USP), o consumidor leva 
vantagem com o álcool, não só 
em termos de preço como tam 
bém  nos aspectos ambientais, 
saúde da população e sociais.

O autor é diretor da Divisão 
de Energia da Fiesp e presidente 
executivo do CIEE e da Acade
mia Paulista de História - APH.

(DCI-  Diário Comércio Indús
tria e Serviços )

Mudanças no seguro rural
O governo vai aumentar a car

teira de produtos beneficiados pelo 
seguro rural, além de aumentar o 
limite do subsídio. O Ministério 
da Agricultura prevê subsidiar o 
seguro rural em R$ 45 milhões 
neste ano. Serão criados seguros 
para a pecuária, aqüicultura, laran
ja, cana-de-açúcar e florestas. O 
limite de subsídio, que é de R$ 7 
mil para culturas anuais e R$ 12 
mü para maçã e uva, será elevado. 
O percentual do subsídio, que é de 
30%  a 50%, também será amplia
do, informa o ministério.

(Gazeta Mercantil)

BRASIL, ÍNDIA E ÁFRICA 
DO SUL FIRMARÃO ACOR
DO DE COOPERAÇÃO NA 
ÁREA AGRÍCOLA

Brasil, Índia e África do 
Sul deverão firmar ainda no pri
meiro trimestre um acordo trilate- 
ral para facilitar a cooperação na 
área agrícola. A expectativa é de 
que seja assinado memorando de 
entendimentos em março, duran
te reunião sobre reforma agrária 
que ocorrerá no Brasil. A informa
ção é do diretor do Departamento 
de Acordos Sanitários e Fitossani- 
tários do Ministério da Agricultu
ra, Pecuária e Abastecim ento 
(Mapa), Odilson Ribeiro.

COLABORADOR : LUIS FER
NANDO ANTUNES CAPELARI

Acidente de trabalho faz vítima fatal
Um acidente de tra 

b a lh o  o c o r r id o  na 
quinta-feira 2, resultou 
na m orte do trab a lh a
dor rural Oswaldo Fran
c isco  de O liv e ira , 60 
anos.

S e g u n d o  in fo r m a 
çõ es  do B o le tim  de 
O co rrên cia  reg istrad o

pela Polícia M ilitar, o h o 
m em  ca v a v a  um a v ala  
o n d e  seria  im p la n ta d a  
um a tu b u lação , quando 
fo i a tin g id o  por tábu as 
que eram  tran sp o rtad as 
por uma ponte m óvel.

Testemunhas relataram 
que foi tudo m uito rápido 
e quando ouviram o baru

lho, a vítima já estava sob 
as m ad eiras. Osw aldo 
Francisco de Oliveira foi 
encaminhado ao Pronto- 
Socorro M unicipal com 
vida, mas não resistiu aos 
ferim entos e faleceu. O 
corpo do trabalhador foi 
sepultado ontem , dia 3, 
às 17h30 no Cem itério
M unicipal de Macatuba.

Polícia Militar registra quatro furtos na semana
A Polícia Militar registrou 

quatro furtos esta semana em 
Lençóis Paulista. Segundo os 
boletins de ocorrência, na 
quarta-feira 1°, a jovem VAD, 
teve sua bicicleta Caloi furta
da em frente a uma loja no 
Jardim Caju.

Na quinta-feira 2, MAS 
teve sua loja invadida e fur-
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tada na Avenida 25 de Janei
ro. Os ladrões entraram pelo 
forro e furtaram roupas, mo
chilas, bonés e perfumes.

Ainda na quinta-feira, o 
morador AVR teve sua resi
dência furtada na sua au
sência. AVR relatou à polí
cia que foi até a padaria e 
quanto retornou encontrou

o vidro da janela da sala 
quebrado. O ladrão fugiu 
levando um toca- fitas e 
um rádio-relógio.

No mesmo dia, ACR de
nunciou à PM que pessoas 
não identificadas arromba
ram o seu carro no Centro 
da cidade e furtaram um 
CD player.

Município vai trocar material 
reciclável por passe de ônibus

A Prefeitura M unicipal 
de Areiópolis vai trocar ma
teriais reutilizáveis (papel, 
vidro e plástico) por passes 
de ônibus interm unicipal 
(circular). Inédito na região, 
esta foi a forma que a admi
nistração encontrou para 
conscientizar a população a 
preservar o Meio ambiente.

“Observamos que muito 
material rico (reciclável) es
tava sendo encam inhado 
ao aterro sanitário”, disse 
ao jornal O Eco, o prefeito 
José Pio de Oliveira, o Pei
xeiro. “Além dos danos ao 
Meio Ambiente estamos jo 
gando fora material reutili- 
zável”, emendou.

A primeira-dama, presi
dente do Fundo Social de So
lidariedade, Silvete Aparecida

Gimenes, disse que a partir de 
segunda-feira 6 de fevereiro, 
inicia trabalho de visita casa 
a casa, conscientizando a po
pulação para separar o ma
terial reciclável. “Acredito que 
no prazo de três meses estará 
instituído definitivamente o 
programa Reciclar Faz Bem 
para o Meio Ambiente, con
to u ”. O p ro je to  co n tará  
com o apoio dos adolescen
tes do programa Agente Jo 
vem, do Governo Federal, 
que conta com oito pessoas 
lideradas por Admilson Apa
recido da Silva.

P aralelam en te a essas 
ações, a Prefeitura Municipal 
adquiriu um ônibus para o 
transporte interm unicipal 
(circular) e prepara uma área 
ao lado do Alm oxarifado

Municipal, onde será cons
truído um barracão para a 
separação do lixo.

“Investimos recursos pró
prios de R$ 40 mil na com 
pra do ônibus para m elho
rar a qualidade do transpor
te à população”, contou Pei
xeiro, revelando que outra 
quantia de recursos própri
os será investida na constru
ção do barracão.

O processo para implanta
ção do projeto Reciclar Faz 
Bem para o Meio Ambiente 
está em fase adiantada, inclu
sive com a confecção dos car
tões magnéticos que serão uti
lizados como passe. “Não de
finimos ainda a quantidade 
de material reciclável a ser tro
cada pelos passes”, concluiu o 
prefeito José Pio de Oliveira.

ORAÇAO M ILAGROSA
Senhor Jesus, coloco-me diante de 

Ti tal como sou, sinto grande desgosto pe
los meus pecados, por favor perdoa-me. No 
Teu Nome eu perdôo a todos por aquilo que 
fizeram contra mim. Renuncio a satanás, aos 
espíritos malignos e todos as suas obras. 
Dou-me inteiramente a Ti, Senhor Jesus, agora 
e para sempre. Convido-te, para minha vida 
Jesus. Aceito-te, como meu único Senhor 
Deus e Salvador. Cura-me, transforma-me, 
fortalece meu corpo, minha alma e meu espí
rito. Vem Senhor Jesus cobre-me com Teu 
Precioso Sangue e enche-me do Teu Espíri
to Santo. Amo-te Senhor Jesus, louvo-te JE
SUS. Seguir-te-ei em todos os dias da minha 
vida. Amém. Maria, Rainha da Paz, São Mi
guel Arcanjo e toda milícia celeste interce
dam por mim e minha família. Amém.



TRÂN SITO  Na opinião do tenente Alan Terra diminuição de acidentes pode ser atribuída ao radar

Acidentes diminuem 39%  em janeiro
Da Redação

O s acidentes de trânsito 
dim inuíram  39%  em 

janeiro deste ano em com 
paração com janeiro do ano 
passado. Dados divulgados 
ontem pela Polícia Militar 
mostram que enquanto em 
janeiro de 2005 ocorreram 
46 acidentes de trânsito na 
área urbana, em janeiro des
te ano foram registrados 33.

A redução no número de 
acidentes é ainda mais sig-

nificativa se forem confron
tados os números de dezem
bro de 2005 com janeiro de 
2006: 55% menos acidentes 
com vítimas. Em dezembro 
do ano passado foram 21 
acidentes com vítimas ante 
9 no mês de janeiro. Os aci
dentes sem vítimas também 
diminuíram de 33 em de
zembro para 19 em janeiro. 
Na comparação dos núm e
ros de dezembro e janeiro 
tem que ser levado em con
sideração as características

diferenciadas tanto da fro
ta de veículos, maior no úl
timo mês do ano, quanto as 
alterações viárias, com o a 
Rua 15 de Novembro trans
formada em calçadão.

Em entrevista ao jornal O 
Eco, o tenente Alan Terra 
afirmou que a redução dos 
acidentes de trânsito já pode 
ser atribuída ao radar foto
gráfico. “As pessoas estão di
rigindo com mais atenção e 
mais devagar por causa do 
radar”, afirmou.

Motociclistas fazem manifestação
Autoridades receberam grupo que fez manifestação contra o radar móvel

Vanessa Aparecida Maciel defende maior conscientização dos motoristas

Na quarta-feira 1° de feve
reiro, um grupo de motociclis
tas se mobilizou para protes
tar contra a fiscalização de 
trânsito implantada pela Co
missão Municipal de Trânsi
to (Comutran) com a insta
lação do radar eletrônico 
móvel em Lençóis Paulista.

Os condutores se reuniram 
nas imediações do Recinto da 
Facilpa e antes de seguirem em 
carreata para a Prefeitura Mu
nicipal, participaram de uma 
breve reunião com o coman
dante interino da 5* Compa
nhia, tenente Alan Terra, onde 
receberam explicações sobre as 
medidas adotadas pela Comu- 
tran com objetivo de reduzir o 
índice de acidentes de trânsito.

Em seguida o grupo partiu 
em carreata até a Prefeitura 
Municipal onde foi recebido 
pelo prefeito José Antonio Ma- 
rise (PSDB), pelo presidente da 
Comutran, Antonio Silveira, e 
por Ulisses Francati, responsá
vel pelo Departamento Muni
cipal de Trânsito (Demutran).

Os manifestantes solicita
ram a substituição do radar 
móvel pelo fixo e o aumen
to do limite de velocidade 
em algumas vias da cidade. 
As autoridades pediram um 
prazo para estudar a possibi
lidade de aumentar o limite 
de velocidade em algumas 
vias. A substituição do radar 
está descartada devido ao 
custo do equipamento.

Opiniões
O mototaxista Áureo Apa

recido Vicente, conhecido 
como Kiki, disse ao jornal O 
Eco, que o limite máximo de 
velocidade em algumas vias é 
muito baixo. “Como é possí
vel transitarmos a 50 km/h 
nesta avenida?”, disse, apon
tando a Avenida Lázaro Brí- 
gido Dutra, em frente o Recin
to da Facilpa. O motociclista 
defendeu a substituição do 
radar móvel pelo fixo.

Ed Carlos Domingueti, 
que também trabalha como 
mototaxista, defendeu a edu-

cação no trânsito. “Não sei se 
o radar vai diminuir o índice 
de acidentes. Acho que os mo
toristas deveriam respeitar 
mais a sinalização”, opinou, 
também emendando críticas 
ao baixo limite de velocidade.

Jonas Ademar pediu o au
mento do limite de velocida
de nas avenidas, maior fisca
lização no trânsito à noite 
pela Polícia Militar, e mais res
peito dos motoristas para com 
os motociclistas.

“Estou procurando respei
tar a velocidade, mas às vezes 
somos pressionados pelos car
ros que estão transitando atrás 
da gente”, disse. A motociclis
ta Vanessa Aparecida Maciel 
disse que também é a favor que 
a velocidade seja aumentada 
em algumas ruas, defendeu 
uma ampla cam panha de 
conscientização sobre trânsi
to e também criticou a falta 
de respeito dos motoristas. Na 
opinião de Vanessa, as vias 
que o radar está autuando 
deveriam ser sinalizadas.

Mais de 350 autuações
Mesmo com o levanta- multas, seguida da Rua 28 de 

mento positivo em relação Abril, com 58 autuações. Nos 
à diminuição do número números divulgados na quin- 
de acidentes com vítimas, ta-feira pelo Departamento 
o número de autuações Municipal de Trânsito, entre 23 
continua alto na cidade.

de janeiro e 1° de fevereiro, 
as avenidas Prefeito Jácomo 
Nicolau Paccola e Lázaro Brí- 
gido Dutra aparecem com 20 
autuações cada uma.

Desde o dia 23 de janeiro,
quando o radar passou a Vias Autuações
autuar pra valer, o Demu-
tran já registrou 365 fla- Avenida 25 de Janeiro 124
grantes de motoristas des- João Paulo II 69
respeitando o limite máxi- 28 de Abril 58
mo de velocidade. Piedade 26

A Avenida 25 de Janeiro Lázaro Brígido Dutra 20
é a campeã de excesso: em Jácom o Nicolau Paccola 20
dez dias registrou 124 casos César Giacomini 19
de abuso de velocidade. A 9 de Julho 11
Avenida João Paulo II, na Jalisco 9
entrada da cidade, aparece Rio Grande do Sul 5
em segundo lugar com 69 Silvio Capelari 2

F A L E C I M E N T O S
BENEDITO VALDIR DOS 
SANTOS -  49 anos 
Faleceu em Lençóis Paulista 
no dia 28 de janeiro e foi 
sepultado no mesmo dia no 
C em itério M unicipal de 
Lençóis Paulista.

VINÍCIUS SGARBE -  81
anos
Faleceu em Piratininga no 
dia 29 de janeiro e foi se
pultado no dia 30 de janei
ro no Cemitério Municipal 
de Piratininga.

LUIZ ROBERTO DE FARI
AS -  34 anos
Faleceu em Macatuba no 
dia 30 de janeiro e foi se
pultado no mesmo dia no 
C em itério M unicipal de 
Macatuba.

APARECIDA BARBOSA DA 
SILVA -  49 anos 
Faleceu em Lençóis Paulista 
no dia 1° de fevereiro e foi 
sepultada no mesmo dia no 
C em itério M unicipal de 
Lençóis Paulista.

EDIVIRGES MARTINS FER- 
RATI -  63 anos 
Faleceu em Borebi no dia 1° 
de fevereiro e foi sepultada

no dia 2 de fevereiro no Ce
mitério Municipal de Borebi.

ISABELA RESENDE CAR
DOSO -  1 dia
Faleceu em Lençóis Paulista 
no dia 1° de fevereiro e foi 
sepultado no mesmo dia no 
Cemitério Municipal de Len
çóis Paulista.

MARIA APARECIDA GO
MES -  48 anos 
Faleceu em Macatuba no dia 
28 de janeiro e foi sepultado 
no dia 29 de janeiro no Ce
mitério Municipal de Maca- 
tuba.

CARMEN PORTILHO UGU- 
CIONE -  62 anos 
Faleceu em Jaú no dia 29 de 
janeiro e foi sepultada no 
m esmo dia no Cem itério 
Municipal de Macatuba.

SEBASTIÃO VITOR DE CAS
TRO -  70 anos 
Faleceu em São Manuel no dia 
30 de janeiro e foi sepultado 
no mesmo dia no Cemitério 
Municipal de Areiópolis.

JAIR DA SILVA VENANCIO
-  52 anos. Faleceu em Len
çóis Paulista no dia 30 de ja-

neiro e foi sepultado no dia 
31 de janeiro no Cemitério 
Paraíso da Colina.

EDGAR BASÍLIO DE OLI
VEIRA - 48 anos. Faleceu em 
Lençóis Paulista no dia 31 
de janeiro e foi sepultado 
no mesmo dia no Cemité
rio Paraíso da Colina.

JOSÉ PINTO CARDOSO -
75 anos
Faleceu em Lençóis Paulista 
no dia 31 de janeiro e foi 
sepultado no dia 1° de feve
reiro no Cemitério Paraíso 
da Colina.

OSWALDO FRANCISCO 
DE OLIVEIRA -  60 anos 
Faleceu em Lençóis Paulista 
no dia 2 de fevereiro e foi 
sepultado no dia 3 de feve
reiro no Cemitério M unici
pal de Macatuba.

APOIO:

IR M Ã O S  P Â N IC O
FUNERÁRIA 

Fone 3263-1373

^  Prefeitura Mur
ARRECADAÇÃO ME 

EXERC

licipal de Areiópolis
NSAL (Artigo 162 da C .F .)
CIO DE 2.005

SA LD O  ANT. DEZEM B R O A C U M U LA D O
Imposto s/ a propr. Predial e Territorial Urbana R$ 60.748,30 R$ 10.486,13 R$ 71.234,43
Imposto de Renda Retido na Fonte R$ 38.247,80 R$ 5.088,96 R$ 43.336,76
Imposto Sobre a Transmissão de imóveis Intervivos ITBiM R$ 46.443,77 R$ 722,16 R$ 47.165,93
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza R$ 40.289,33 R$ 17.677,81 R$ 57.967,14
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária R$ 1.058,29 R$ 89,84 R$ 1.148,13
Taxa de Localização e Funcionamento R$ 7.520,85 R$ 1.273,17 R$ 8.794,02
Taxa de Licença do Comércio Eventual Ambulante R$ - R$ - R$ -

Taxa de Limpeza Pública R$ 45.669,68 R$8.806,17 R$ 54.475,85
Taxa de Expediente e Emolumentos R$ 6.202,16 R$ 1.202,52 R$ 7.404,68
Contribuição de Melhoria - Pavimentação etc. R$ - R$ - R$ -

Aluguéis R$ 5.000,00 R$ 500,00 R$ 5.500,00
Prestacãode Serviços por Máquinas e Veículos R$ 15.174,11 R$ 4.086,00 R$ 19.260,11
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEF R$ - R$ 2.608,90 R$ 2.608,90
Reoeitas da CIDE e FEX R$ 42.683,38 R$ 3.122,92 R$ 45.806,30
Rendimentos do Mercado Financeiro R$ 5.438,24 R$ 6.155,11 R$ 11.593,35
Serviços de Cemitérios R$ 1.918,24 R$ 840,48 R$ 2.758,72
Serviços de Iluminação Pública R$ 79.229,77 R$ 39.957,04 R$ 119.186,81
Receitas do Fundo Social de Solidariedade R$ 48.371,17 R$ 927,50 R$ 49.298,67
Fundo de Participação dos Municípios FPM R$ 3.153.133,47 R$ 443.827,48 R$ 3.596.960,95
Cota-Parte do Imposto Terratorial Rural R$ 14.354,08 R$ 2.850,28 R$ 17.204,36
Transferência Financeira - LC 87/96 R$ 30.717,02 R$ 2.792,38 R$ 33.509,40
Transferências de Recursos do SUS R$ 14.913,91 R$ 1.256,35 R$ 16.170,26
Transferências do Salário Educacão - QSE R$ 535.900,91 R$ 32.672,77 R$ 568.573,68
Cota-parte do ICMS R$ 1.440.865,80 R$ 158.568,63 R$ 1.599.434,43
Tranferência do IPVA R$ 167.431,53 R$ 15.247,82 R$ 182.679,35
Cota-Parte do IPI Exportação R$ 13.376,79 R$ 2.006,21 R$ 15.383,00
Transferências do FUNDEF R$ 2.969.877,34 R$ 303.794,97 R$ 3.273.672,31
Programas ECD - MS - FMS R$ 16.645,40 R$ 1.331,90 R$ 17.977,30
Transferências do PAB R$ 126.411,65 R$ 11.472,29 R$ 137.883,94
Merenda Escolar - FNDE R$ 67.411,80 R$ 7.930,80 R$ 75.342,60
Merenda para Creches - FNDE R$ 11.259,00 R$ 1.251,00 R$ 12.510,00
Programa Acão Continuada R$ 46.072,32 R$ 3.839,36 R$ 49.911,68
Transferências de Convênios - Assist. Social R$ 17.316,84 R$ 7.343,16 R$ 24.660,00
Multas e Juros de Mora sobre Tributos R$ 12.273,95 R$ 8.522,73 R$ 20.796,68
Receitas da Dívida Atva R$ 30.300,74 R$ 18.833,90 R$ 49.134,64
Correção Monetária Sobre Tributos Municipais R$ 3.298,97 R$ 1.783,77 R$ 5.082,74
Multas e Juros de Mora sobre a Dívida Ativa R$ 1.348,56 R$ 1.757,83 R$ 3.106,39
Indenizações e Restituições R$ 261.491,47 R$ 246,95 R$ 261.738,42
Receitas Eventuais R$ 2.923,40 R$ 693,99 R$ 3.617,39
Outras Receitas Correntes R$ 100.000,00 RS 100.000,00 R$ 200.000,00
Alienação de Bens R$ - R$ 42.320,00 R$ 42.320,00
Outras Receitas de Capital R$ 37.953,23 R$ 3.915,22 R$ 41.868,45
Transferências de Convênios R$ 120.000,00 R$ - R$ 120.000,00
Outras Transferênoias de Convênios R$ 38.835,30 R$ 38.835,30

SUB TOTAL................................................. R$ 9.678.108,57 R$ 1.277.804,50 R$ 10.955.913,07
Dedução para Formação do FUNDEF R$ 695.713,31 R$ 91.079,12 R$ 786.792,43
TOTAL..................................................... R$ 8.982.395,26 R$ 1.186.725,38 R$ 10.169.120,64

S érgio  Roberto  Leite José P io de O iiveira
TCCRCsp 220941 Prefeito Municipal



FUTSAL Lwart/Alf e Duratex vencem na rodada desta semana e garantem vaga; Safra Sul/UME ainda sonha com a classificação

Grêmio Lwart e Duratex estão na 
2  ̂fase da Copa 'Cidade do Livro'
Da Redação

C om a vitória pelo placar 
de 7 a 3 sobre o Vila 

Nova de Jaú , a Lwart/Alf Len
çóis conquistou o primeiro 
lugar no grupo C com 6 pon
tos e o direito de disputar a 
segunda fase da 6* Copa Ci
dade do Livro de Futsal. A 
partida foi realizada na se
gunda-feira, dia 30, no giná
sio de esportes Antonio Loren- 
zetti Filho, o Tonicão. No 
jogo de fundo Borebi bateu 
Pratânia por 8 a 5. A outra 
equipe lençoense classificada 
para a próxima fase, é a no
vata Duratex que pela primei
ra vez disputa a copa. Na par
tida de sábado, dia 30, a equi
pe venceu a Associação Atlé
tica Barra Bonita por 5 a 3 e 
carimbou o passaporte para

a próxima fase. No outro jogo 
da rodada o Unidos Bauru ga
rantiu classificação em primei
ro lugar no grupo B ao golear 
Areiópolis por 13 a 2.

Outra equipe lençoense 
que disputa a copa é a Safra 
Sul/UME (Unidade Munici
pal de Esportes) que ainda 
mantém, chances de classifi
cação. A equipe perdeu na 
rodada de quarta-feira, dia 1° 
de fevereiro por 7 a 4 para o 
Jaú/Futsal e caiu para o se
gundo lugar com 4 pontos. 
Em seguida o Fortaleza/Drikas 
de Bauru foi derrotado pela 
Bocaína pelo placar de 8 a 3.

Com a vitória a equipe jau- 
ense assumiu a liderança do 
grupo A com 6 pontos. Mes
mo com uma partida a menos 
(ontem a equipe jogou contra 
a representação de Bocaina) a

equipe já tem vaga garantida 
na segunda fase. Para garan
tir vaga a Safra Sul/UME teria 
que torcer por uma vitória de 
Jaú sobre Bocaina que tem 3 
pontos ganhos na classifica
ção. Ontem, jogaram Areiópo- 
lis e Associação Atlética Barra 
Bonita, Duratex Lençóis e Uni
dos Bauru e Bocaína e Jaú Fut- 
sal. Até o fechamento da edi
ção os jogos ainda não havi
am terminado.

Hoje pela última rodada 
da primeira fase, Borebi e Pra- 
tânia que somam 3 pontos, 
lutam pela última vaga no 
grupo C. Às 19h, a equipe 
borebiense encara Vila Nova 
Futsal/Jaú e na seqüência Pra- 
tânia pega a Lwart/Alf (já 
classificada) às 20h. Os jogos 
acontecem no Tonicão e a 
entrada é gratuita.

CLASSIFICAÇÃO
GRUPOA GRUPO B GRUPO C

1°) Jaú Futsal -  6 pts 1°) Unidos/Bauru -  6 pts 1°) Lwart/Alf -  6 pts
2°) Safra Sul/UME -  4 pts 2°) Duratex/Lençóis -  6 pts 2°) Pratânia -  3 pts
3°) Fortaleza/Drikas -  1 pt 3°) Areiópolis -  0 pt 3°) Borebi -  3 pts
4°) Bocaína -  3 pts 4°) AA Barra Bonita -  0 pt 4°) Vila Nova -  0 pt

* Não estão computados os jogos da rodada de ontem

HOJE: 19h- Vila Nova Futsal/Jaú x Borebi; 20h -  Lw art/A lf x Pratânia

Cruzeiro e União abrem 
a Copa Lençóis de futebol

As equipes do Grêm io 
Cruzeiro e União Lençóis 
abrem no domingo, dia 19, 
a Copa Lençóis de futebol -  
“Troféu 148 anos” -  promo
vida pela LLFA (Liga Lenço- 
ens de Futebol Amador). A 
partida está marcada para as 
10h, no estádio municipal 
Archangelo Brega, o Bregão. 
A prim eira rodada marca 
ainda os jogos entre Duratex 
e Primavera, às 15h30 no 
cam po da D uratex; CUP 
(Clube União Paulista) e San
ta Luzia jogam às 15h30 no 
Bregão e o Juventus encara a 
AABB (Associação Atlética 
Banco do Brasil) às 15h30 na 
casa do adversário. No do
mingo, dia 5 de março acon
tecem os jogos de volta.

Na segunda rodada, do
mingo, dia 26 o Grêmio Lwart

pega o Comercial/Microlins, 
Alfredo Guedes encara o ECO/ 
Frigol, o Chelsea Ubirama joga 
contra a Adria, o Palestra en
frenta o Santa Catarina e ADC 
(Associação Desportiva Classis- 
ta) pega o Milenium. As equi
pes voltam a se enfrentar no 
domingo, dia 12 de março, em 
partida de volta. O horário e 
local das partidas ainda não fo
ram divulgados pela LLFA.

A Copa Lençóis de fute
bol 2006 conta com a parti
cipação de 18 equipes. A 
competição será disputada 
nos mesmos moldes da Copa 
do Brasil. As equipes dispu
tam a copa em cinco fases, 
no sistema de eliminatória 
simples, em cada fase, em 
partidas de ida e volta, por 
fase. Na primeira e segunda 
fase, o clube que vencer a

Domingo, 2 6 /0 2  -  Jogos de ida Domingo, 19 /02  - Jogos de ida

Grêmio Lwart x Comercial/Microlins 
Alfredo Guedes x ECO/Frigol Duratex x Primavera -  15h30 - Duratex
Chelsea Ubirama x Adria Cruzeiro x União Lençóis -  10h- Bregão
Palestra x Santa Catarina Clube União Paulista x Santa Luzia -  15h30- Bregão
ADC x Milenium AABB x Juventus -  15h30 -  AABB

*Os jogos de volta *As partidas de volta acontecem no dia
acontecem no dia 9 de abri 05 de março em local ainda não definido

Atletas participam de nove modalidades 
nos Jogos Regionais do Idoso

A cidade de Lençóis Pau
lista está participando da 10* 
edição dos JORI (Jogos Regi
onais do Idoso) em nove 
modalidades: atletismo mas
culino, bocha, coreografia, 
dominó, dança de salão, ma
lha, natação masculina, tru- 
co e voleibol masculino e fe
minino. A delegação lençoen- 
se é composta por 57 pessoas 
entre atletas e dirigentes.

A competição que reúne 
60 m unicípios da região, 
está sendo realizada em Jaú 
e tem seu térm ino marcado 
para amanhã.

O evento é promovido 
pelo Fundo Social de Solida-

riedade do Estado presidido 
atualm ente pela primeira- 
dama do Estado, Lú Alckmin, 
que é responsável pela pro
moção dos jogos em parce
ria com a Secretaria Estadual 
da Juventude, Esportes e La
zer e os Fundos de Solidarie
dade Municipais.

Os três primeiros coloca
dos em cada modalidade clas
sificam-se automaticamente 
para os Jogos Estaduais do 
Idoso, que acontecem entre 
os dias 30 de março e 2 de 
abril, em Taquaritinga.

Além de sensibilizar os 
demais segmentos da socie
dade para as novas formas

Jogadores da Lwart em reunião com o técnico Mixirica durante intervalo da partida

CAL contrata jogadores e 
intensifica treinamentos

primeira partida por três gols 
ou mais de diferença, estará 
automaticamente classifica
do para a próxima fase, sem 
a necessidade da realização 
da partida de volta. As qua
tro equipes melhores coloca
das na competição terão va
gas garantida no Campeona
to Amador Regional 2006, 
promovido pela LLFA.

No final da Copa Lençóis 
previsto para 28 de abril, dia 
em que se comemora o ani
versário  de 148 anos de 
em ancipação-político-ad- 
minstrativa será oferecido 
troféus e medalhas para as 
duas primeiras colocadas. Os 
quatro clubes melhores co
locados na copa terão vaga 
assegurada no Campeonato 
Amador Regional de 2006, 
promovido pela LLFA.

Comissão técnica intensifica treinam entos da equipe para disputa da Segunda Divisão

Para a temporada 2006, a 
diretoria do CAL (Clube Atlé
tico Lençoense) contratou 
nesta semana mais cinco jo
gadores. O atacante João Pau
lo (ex-Matsubara), os meio- 
campistas Douglas (ex-Tana- 
bi) e Elivelton (ex-América de 
Rio Preto), o lateral esquerdo 
Lafaiete (ex-São Bernardo) e 
o volante Rondinelli que no 
ano passado defendeu as co
res do CAL. Segundo o super
visor do CAL, Jaime Pereira 
estes jogadores serão observa
dos e avaliados pelo técnico 
José Roberto Pereira.

Na próxima terça-feira, 
dia 7, mais dois jogadores

devem fazer parte do elenco 
lençoense. O zagueiro Mar
cos que vem da equipe de 
Varginha, Minas Gerais e um 
lateral direito. O goleiro Fo- 
fão que defendeu o Noroeste 
na Copa São Paulo Júnior já 
se apresentou à equipe e já 
está treinando com os com
panheiros. A comissão técni
ca do Alvinegro já está inten
sificando os treinam entos 
para a disputa do Campeo
nato Paulista da Segunda 
Divisão que tem início mar
cado para o dia 9 de abril. 
Na semana que vem a equi
pe deve realizar jogo treino 
com as equipes de Botucatu

e Barra Bonita. O local e a 
data ainda não foram con
firmados pela diretoria.

O Campeonato Paulista 
da Segunda Divisão 2006 -  
promovido pela FPF (Federa
ção Paulista de Futebol) con
ta com a participação de 39 
clubes. Em reunião realizada 
no dia 23 de janeiro na fede
ração, as equipes decidiram 
que somente atletas nascidos 
até o ano de 1983 (23 anos) 
poderão disputar a competi
ção. O preço do ingresso fi
cou m antido em R$ 5. As 
quatro equipes primeiras co
locadas garantem acesso a 
Série A-3 do ano que vem.

Handebol é campeão da Summer Cup em Barra Bonita

de participação da pessoa 
idosa, os jogos proporcio
nam convívio social e a tro
ca de experiência através do 
estímulo da prática esporti
va como fator de promoção 
e bem-estar.

O Fundo Social de Soli
dariedade Municipal presidi
do pela primeira dama Ma
ria Joana Andriotti Marise 
está disponibilizando a in 
fra-estrutura para a partici
pação lençoense nos jogos. 
O trabalho está sendo feito 
em parceria com as Diretori
as Assistência, Esportes e Re
creação e Saúde e a Acade
mia Passo a Passo.

A equipe de handebol mas
culina de Lençóis participou 
de 26 a 31 de janeiro em Barra 
Bonita, do São Paulo Summer 
Cup de Handebol de areia e 
indoor, evento apoiado pela 
Federação Paulista de Hande
bol. Na ocasião a equipe len- 
çoense sagrou-se campeã da 
competição na categoria juve
nil masculino, tanto na areia, 
quanto na quadra.

Participaram da competi
ção equipes de São Paulo, Ri
beirão Preto e Rio de Janeiro.

“Nesta competição pudemos 
ter uma idéia de qual é o ideal 
dos atletas lençoense, e que 
neste ano temos uma equipe 
muito mais competitiva e ex
periente do que no ano ante
rior”, comentou o técnico Da
niel Covre. O torneio marcou 
a estréia de André Paulo Pane- 
lli, como técnico da equipe len- 
çoense que foi parabenizado 
pelo coordenador e técnico do 
handebol, Daniel Covre. “Que
ro agradecer o esforço por ele 
demonstrado durante as par-

tidas disputadas no torneio”, 
agradeceu Covre.

No torneio realizado em 
Barra Bonita, a equipe lenço- 
ense jogou e sagrou-se campeã 
da competição com os atletas 
Gabriel, Marlon, Fernando 
Rossine, Fernando Moretto, 
Glauco, José Eduardo, Marco 
Túlio, Willian (inicou a car
reira em Lençóis e hoje defen
de o Guarulhos-SP), Tiago, 
que também atua pelo Gua- 
rulhos e Lucas que defende o 
Esporte Clube Pinheiros.

Corredor conquista medalha de ouro em Bauru
O len çoen se Benedito 

Francisco Ribeiro (Feijão Ubi- 
rama/Grêmio Omitex) foi o 
destaque da 1* Corrida 10 k 
de Verão e 5 km de caminha
da, realizada no domingo, 
dia 29, em Bauru. Ribeiro fi
cou com a medalha de ouro 
na categoria de 39 a 44 anos 
e em nono lugar na geral. 
Outro destaque lençoense na 
prova foi Naur Ribeiro da 
Mata que conquistou a me
dalha de prata na categoria 
de 57 a 63 anos. Participaram

ainda da corrida os atletas 
Marco Antonio de Brito, o 
Cora que ficou em 4° lugar 
na categoria de 51 a 63 anos 
e José Sidiney Garcia, José 
Carlos dos Santos Junior, 
Fernando Lopes Rita e Ade- 
nor Flores do Nascimento.

A prova que teve a larga
da e chegada no estaciona
mento do Walt-Mart, contou 
com a participação de 300 cor
redores de várias cidades da 
região. O evento promovido 
pela Match Point Eventos foi

dividido em várias categorias.
Neste sábado, a equipe 

lençoense de atletismo parti
cipa de prova pedestre em 
Dois Córregos, o evento faz 
parte das comemorações de 
aniversário da cidade. O atle
ta Marco Antonio de Brito, 
o Cora um dos organizado
res da Prova Pedestre de Len
çóis informa que os prepara
tivos já estão adiantados para 
a realização da 13* edição da 
prova que está marcada para 
dia 7 de maio.
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AUTOMÓVEIS

VENDE-SE Monza, 
ano 85, álcool, mo
tor novo, prata, 
com alarme, valor 
R$ 5.500,00. Tratar 
rua Dos Professo
res, 180 -  Núcleo 
com Luiz Carlos.

VENDE-SE Fusca, 
ano 80, bege. Tratar 
fone 3 2 6 4 -9 5 4 9 / 
9787-2991._______

VENDE-SE Opala, 
ano 75, m o to r 
novo, documenta
ção 0K, valor R$ 
1.800,00 e Chevet- 
te, ano 83, a álcool, 
valor R$ 3.300,00. 
Tratar fone 3263- 
6699/3264-2644.

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

VENDE-SE Gol, ano 
86, branco, a água e 
a álcool ou troca-se 
por carro financia
do de maior valor. 
Tratar rua Sthefano 
Ghirotti, 290 -  Vila 
Santa Cecília.

VENDE-SE/TRO- 
CA-SE Perua Kom- 
bi, ano 88, álcool. 
Tratar rua Dos Mel
ros, 232 -  Jardim 
Nova Lençóis ou 
fo n e  9 7 3 1 -0 6 0 3  
com Elvis.

VENDE-SE ônibus, 
ano 78, Gabriela. 
Tratar fone 3264- 
4 7 5 0 /9 7 7 8 -6 0 7 6  
com Joel.

VENDE-SE G ol, 
ano 87, a álcool, 
valor R$ 6.000,00. 
Tratar fone 3263- 
3519/9726-7800.

VENDE-SE Gol 
1000, ano 96, gaso
lina, vinho, em óti
mo estado. Tratar 
fone 9106-3846.

VENDE-SE camio
nete F-1000, ano 
84, cabine dupla e 
um Fiat Uno, ano 
99, 4 portas, vidro 
elétrico. Tratar fone 
32 6 3 -1 9 3 6 /3 2 6 4 - 
1826/9711-2301.

VENDE-SE gol 1.0, 
ano 96, vinho. Tra
tar fone 9106-3846. 
VENDE-SE Pick-up 
Fiorino 1.5, ano 98, 
á lcoo l, orig in al, 
branco, carroceria 
larga, em ótimo es
tado. Tratar fone
3263- 0397.___

VENDE-SE Gol City 
1.0, 4 portas, ano 
2 0 0 5 /2 0 0 5 , flex, 
alarme + trava, de- 
sembaçador e lim
pador traseiro , 
b ran co , com  
3 .3 0 0 k m . Tratar 
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 o n d o  ou fone
3264- 8386.

MOTOCICLETAS

VENDE-SE m oto 
Titan, ano 98, se
gundo dono, em 
ótim o estado de 
conservação. Tratar 
rua Antonio Cone- 
glian, 671 ou fone 
32 6 4 -9 0 7 1 /9 7 7 7 - 
6868.
VENDE-SE CG 125 
T ita n  KSE, ano 
2003, azul, partida 
elétrica, licenciada 
2 0 0 6 , valor R$ 
4 .2 0 0 ,0 0 . Tratar 
fone 9795-3935.

CONVERSA 
COM SAGRADO 
CORAÇÃO DE 

JESUS
M eu sagrado coração 
de Jesus eu vós deposi
to toda m inha confi
ança e esperança. Vós 
que sabeis tudo, Pai, o 
Senhor do universo, 
sois o rei dos reis, vós 
que fizeste o cego ver, 
o paralítico andar, o 
morto volta a  viver, o 
leproso cura, vós que 
vedes as minhas afli
ções, as m inhas an
gústias, bem sabeis. Di
v ino  coração  com o 
preciso alcançar esta 
graça (pede-se a  graça 
com  fé). A  m in h a  
convosco m e dá âni
m o e alegria para vi
ver só de vós, espero 
com fé e confiança. 
Sagrado Coração de 
Jesus que antes de ter
m inar essa conversa 
dentro de nove dias. 
Alcance esta tão gran
de graça, para vós agra
decer, publicarei esta 
graça para que os ho
mens aprendam a ter 
fé e confiança.Em vós: 
e no último dia deixe a 
vela queimar até o fim.

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 
Hum berto Alves 
Tocci, 32 ou fone 
3264 -2 4 6 5 /9 6 7 1 - 
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 casa no 
Jardim Monte Azul 
na avenida Dante 
Andreoli, 129, valor 
R$ 40 mil ou troca-se 
com outra de menor 
valor. Tratar fone 
3264-7460. Escolha o 
seu cabeleireiro, o seu 
corte e o seu preço 
no Salão do Bolo
nha Pai -  Avenida 25 
de Janeiro, 630.

VENDE-SE casa no 
Jardim Itamaraty 
com 2 quartos, sala, 
cozinha, valor R$ 65 
mil. Tratar com o 
proprietário pelo 
fone 3263-7029.

K O M E T A

FONE;

3263-6535

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 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 cômodos, falta dez
meses para quitar. 
Aceita-se carro ou 
casa como parte do 
pagamento, valor 
R$ 18.000,00. Tratar 
avenida Luiz Pacco- 
la Sobrinho, 306 -  
Jardim Monte Azul. 
Tratar fone 9718
8484._____________

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.

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.

AÇÃO DA CIDADÂNIA CONTRA A FOME E A MISÉRIA E PELA VIDA.
CNPJ N.° 03.524.965/0001-71
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO  EM 31/12/2005

ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL
Caixa 55,64
Banco do Brasil S/A 9,80
Caixa Econômica Federal S/A 943,34 1.008,78

Despesas com Manutenção e Conservação 2.395,71
Despesas Bancárias 276,25
Despesas com Banco de Remédios 3.393,57
Despesas com Cestas Básicas 6.736,58
Outras Despesas Administrativas 967,62
Juros Passivos 14,63
CPMF 87,63
Multas Diversas 230,09 30.894,00

PERMANENTE
Móveis e Utensílios 3.570,00 SUPERÁVIT 660,97
Computadores e Periféricos 2.750,00 
Telefones 100,00 CRÉDITOS
Benfeitoria em Imóveis de Terceiros -Restauro 60.740,24 67.160,24 Contribuições e Donativos 16.674,09 

Receitas Bazar 66,88
TOTAL DO ATIVO 68.169,02 Subvenções -Pref. Municipal Lençóis Pta. 14.800,00 

Descontos Obtidos 14,00 31.554,97
PASSIVO

CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

INSS a Pagar 26,31 26,31 Receitas Diversas 16.754,97 
Subvenção Prefeitura 14.800,00 31.554,97

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 
ISS Retido a Recolher 73,40 73,40 Despesas com Recursos Próprios 16.094,00 

Despesas com Subvenção Prefeitura 14.800,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
RESTAURO

30.894,00

Doações Recebidas 60,666,84 60.666,84 SUPERÁVIT 660,97

PATRIMÔNIO LÍQUIDO Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do
Superávit Anos Anteriores 6.741,50 Exercício,
Superávit no Período 660,97 7.402,47 apresentando um Superávit de R$ 660,97 (Seiscentos e sessenta reais e 

noventa e sete centavos).
TOTAL DO PASSIVO 68.169,02

Lençóis Paulista, 31 de Dezembro de 2005.
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, totalizando no 
Ativo e Passivo em 31/12/2005 no valor de R$ 68.169,02 (Sessenta e oito mil
cento e sessenta e nove reais e dois Centavos). Valter Domingos Amabilini Ivens José Casali 

CPF: 709.163.738-00 CPF: 030.750.118-35
Lençóis Paulista, 31 de Dezembro de 2005 - Diretor Presidente -Diretor Financeiro

Valter Domingos Amabilini Ivens José Casali Manoel dos Santos Ribeiro Pontes Escritório Contábil Lençóis Ltda
CPF: 709.163.738-00 CPF: 030.750.118-35 CPF: 035.935.928-00 CRC 2SP012699/O-0
- Diretor Presidente - Diretor Financeiro - Diretor Administrativo

Manoel dos Santos Ribeiro Pontes Escritório Contábil Lençóis Ltda 
CPF: 035.935.928-00 CRC 2SP012699/O-0

PARECER CONSELHO FISCAL/NOTA EXPLICATIVA

- Diretor Administrativo RESTAURO:

Receitas (Doações) recebidas no ano 2004 45.753,54
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "RESULTADO DO EXERCÍCIO”, EM 31/ Receitas (Doações) recebidas no ano 2005 14.913,30
12/2005. Receitas (Doações) a serem recebidas 73,40 60.740,24

DÉBITOS Despesas com restauração no ano 2004 50.170,62
Despesas com Salários 4.644,00 
Despesas com Férias 516,00

Despesas com restauração no ano 2005 10.569,62 60.740,24

Despesas com13° Salário 387,00 
Despesas com INSS 1.348,23 O Conselho Fiscal da Ação da Cidadania Contra a Fome e a Miséria e Pela Vida,
Despesas com FGTS 419,35 no exercício das atribuições legais e estatutárias, após exame dos documentos
Despesas com Pis s/Folha de Pagamento 44,50 e livros contábeis declara aprovado o Demonstrativo do Superávit e o Balanço
Despesas com Água e Esgoto 381,60 
Despesas com Energia Elétrica 144,40

Patrimonial levantados em 31 de Dezembro de 2005, sem qualquer ressalva.

Despesas Material de Escritório 1.476,45 
Despesas Material de Limpeza 21,89

Lençóis Paulista, 31 de Dezembro de 2005.

Despesas com Manutenção e Conserv. Veículos 1.979,00 
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes 3.119,57 Helvio Moretto Antonio Diegoli Vera Lúcia de Almeida Silva
Despesas com Telefone 2.309,93 CPF: 799.126.218-91 CPF: 589.291.418-53 CPF: 015.770.278-25

DIVERSOS
VENDE-SE títu lo  
do Clube Esportivo 
Marimbondo, va
lor R$ 1 .0 0 0 ,0 0 . 
Tratar fone 3263
4502.____________

COMPRA-SE pisci
na fibra, usada de 
3000 litros. Tratar 
fone 3264-9588.

VENDE-SE fogão 
industrial 4 bocas, 
fogão Brastemp 6 
bocas, freezer verti
cal 2 portas, freezer 
horizontal, corta
dor de frios, corta
dor de legumes, pa
nelas grande para 
restaurante, mesas 
fórmica, moedor de 
carn e, c ilin d ro , 
exaustor industrial 
novo, mesa em L 
com cadeira dire
tor. Tratar fone 
8118-5918._______

VENDE-SE micro
com putador pro
cessador Celetron 
4 3 3  M hz HD, 
Quantum 10 GB, 
192 MB de m emó
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, 
valor R$ 1.000,00. 
Tratar fone 9795
3935.____________

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

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 mé
dia), valor R$ 
400,00, em bom es
tado de conserva
ção. Tratar rua 
Mato Grosso, 101 -  
Vila Cruzeiro.

VENDE-SE/TRO- 
CA-SE com puta
dor, carrinho de 
la n ch e , fogão  e 
uma Biz 2003, azul 
e compro roupas 
usadas. Tratar fone
9 7 74 - 4 7 8 1 /3 2 6 4 - 
2639 com Carmen.

VENDE-SE duas va
cas leiteiras com pro
dução de 8 litros/dia, 
uma vaca enxertada 
primeira cria, duas 
novilhas e um gar
rote de mais ou me
nos sete arrobas. Tra
tar fone 9132-0798 
com Francisco.

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

SL -  O ficin a de 
costura -  comuni
ca que está aceitan
do encomendas de 
uniformes escolares. 
Informações 3264
8258 com Sueli.
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.

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

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, mi
crofone, saída para 
internet via rádio e 
telefone, formata
do. T ratar fo n e  
9712-9842.

VENDE-SE alarme 
e a u to -fa la n te s  
para carro; cadei
ra Galzerano (pink 
e c in z a , n o v a ); 
jogo de sofá 3 e 1 
lugar. Tratar fones 
3263-4145 / 3264
2570 / 9761-1329. 
A ce ito  ch eq u es 
pré-datados (ó ti
mos preços).

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

CRED REAL
Empréstimo para aposentados 

e pensionistas do INSS

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

LIGUE: 3264-1122
SUBINDO O BANCO ITAU

E.E. “RUBENS PIETRARÓIA”
ED ITA L DO PRO CESSO  DE LICITAÇÃO  DOS SERVIÇOS  
DA CANTINA ESCO LA R DA E .E . “RUBENS PIETRA RÓ IA ”

A Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestres da Escola 
sita à rua da Imprensa, n° 431, Núcleo Habitacional Luiz Zillo, em 
Lençóis Paulista, torna público a abertura de Processo de Licitação 
para administração dos serviços da Cantina Escolar da referida 
Escola e comunica aos interessados que as instruções deverão ser 
retiradas no endereço acima nos dias 6,7,8,9 no horário das 8h às 17h 
e que as propostas deverão ser apresentadas no mesmo local até o 
dia 9, às 17h.

A abertura dos envelopes contento as propostas será realizada, 
em sessão pública, no dia 10 às 9 horas, nas dependências da Escola. 
THAIS DA SILVA COELHO JACON -  DIRETOR DE ESCOLA

Prefeitura Municipal 
deAreiópolis

COMUNICADO À POPULAÇÃO
Para frustração de todos aqueles que torciam pelo nosso 

fracasso, ao contrário do ano de 2.004 em que a Prefeitura 
Municipal fechou o exercício financeiro com um Déficit de R$ 
47.838,92 (gastou mais do que arrecadou), no exercício de 
2.005, encerramos com um Superávit de R$ 189.044,28, isto é, 
arrecadou mais do que gastou, o que demonstra a preocupa
ção da atual administração em dar cumprimento ao que 
determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. “Não gastar além 
daquilo que se arrecadada”.

Deve-se louvar o trabalho de toda equipe contábil e 
financeira que em conjunto com o escritório de advocacia 
Oliveira e Mathias, sob a orientação do Dr. Paulo de Oliveira, 
não mediram esforços para que o nosso objetivo fosse 
alcançado.

Abaixo demonstramos as duas situações

Exerddo
2.004
2.005

Arrecadação
8.649.410,85

10.169.120,64

Despesa
8.697.249,77
9.980.076,36

Diferença
-47.838,92

+189.044,28

Nota-se que a despesa de 2.004 foi superior à arrecadação 
em R$ 47.838,92 enquanto que em2005 a arrecadação superou 
a despesa em R$ 189.044,28, perfeitamente enquadrado na Lei 
de Responsabilidade Fiscal.
Obs. Dados oficiais extraídos dos Balanços Orçamentário e 
Financeiro da Prefeitura Municipal de Areiópolis.

José Pio de Oliveira 
Prefeito Municipal

HOROSCOPO www.joaobidu.com.br

Encha sua vida de pensamentos po
sitivos e atrairá apenas energias da 
mesma natureza. Chance de reali
zar um sonho que você carrega há 
tempos. Concilie seus planos com 
a realidade. DICA: Na conquista ou 
para se entender com seu amor, 
aposte na comunicação. Atração 
por Touro ou Câncer.

Encher a cabeça de preocupações 
não vai ajudar em nada. Pelo con
trário, até atrapalha suas idéias. 
Nem tente contar com a bondade 
dos outros, pois é melhor você agir 
por sua conta. DICA: Nas suas rela
ções, desconfie das aparências. 
Nem todo mundo realmente é o 
que parece. Finanças em alta.

Você vai colocar o coração e a pai
xão em tudo o que fizer. E notará 
que esse será o melhor caminho 
para finalmente colher os frutos 
que quiser. Astral fam iliar mais 
vulnerável. DICA: A relação a dois 
será beneficiada por um clima de 
maior integração. Procure de
monstrar o que sente.

Os assuntos profissionais recebe
rão uma força dos astros, já que 
Mercúrio ingressa em sua 6 .̂ Casa 
Astral, trazendo boas energias 
para o trabalho. Não assuma além 
do que pode fazer. DICA: Se co
meçar um romance neste perío
do, pode apostar: ele vai virar. 
Atração por alguém do seu meio.

A semana está mal começando e 
sua cabeça, supercriativa, não pára 
de ter idéias e fazer planos para o 
futuro.Mas não tente levar a ferro e 
fogo o que os outros dizem para não 
se magoar. DICA: Não fuja dos seus 
problemas amorosos. O melhor é 
encará-los e resolvê-los. Cuidado 
com surpresas ruins.

Não é fácil se dar bem com todo 
mundo no trabalho, mas é preciso 
ser um pouco mais maleável. Será 
que vale a pena bater de frente 
com quem não tem afinidades? 
Contorne a situação. DICA: Não 
poderá reclamar da sorte: os as
tros enviarão ótimas vibrações para 
a sua vida amorosa. Invista!

Para tudo correr bem na semana 
que se inicia, leia o Salmo 121 com 
bastante fé. Ele vai ajudar você a se 
livrar das energias negativas das 
outras pessoas, além de abrir seus 
caminhos. DICA: Pode ser o mo
mento de experimentar caminhos 
novos. Limpe seu coração de anti
gas mágoas. Vire a página!

Para não fazer algo pelo qual vai 
se arrepender mais tarde, tenha 
muita cautela, observando bem os 
prós e os contras antes de tomar 
certas decisões. Convém dar mais 
atenção à sua saúde. DICA: Você 
terá vontade de ser livre, mas tam
bém não vai querer abrir mão do 
seu amor. Seja mais sutil.

Uma qualidade que deve ser pre
servada sempre é o respeito às di
ferenças, afinal, preconceitos não 
combinam com o gênio virginiano. 
Conseguirá dar conta das suas obri
gações numa boa. DICA: No amor, 
não tenha medo de buscar a sua 
felicidade. Pior é nem ter tentado, 
certo? Divirta-se mais.

Redobre o cuidado na hora de fa
lar, para não se arrepender. 
Aprenda a ouvir mais as pessoas. 
No trabalho, dê asas às suas am
bições e ultrapasse seus limites. 
Lute pelo que quer. DICA: Abra 
os olhos com rivais! Melhor não 
vacilar ou acabará ficando pra 
trás. Os estudos estão favorecidos.

Você estará com as emoções à flor 
da pele. Cada passo que der e cada 
decisão que tomar serão guiados 
pelos seus sentimentos. Cuidado 
apenas para não julgar as coisas 
pelas aparências. DICA: Aproveite 
para dar uma reviravolta no setor 
afetivo. Mudanças serão positivas. 
Corte despesas supérfluas.

Organize-se! Inspiração e criativi
dade afloradas. Tire proveito des
sas vantagens. Mas cuidado para 
não acreditar que é melhor do que 
os outros, principalmente nas reu
niões de trabalho. DICA: Na vida 
afetiva, alegria e diversão esperam 
por você. Convém cuidar melhor 
da saúde pisciano (a).

http://www.joaobidu.com.br


POSSE Juros subsidiados, aumentar número de associados e levar comércio e indústria para a Facilpa

Diretoria da Acilpa assume propondo inovações
A  nova diretoria da Asso

ciação Comercial e In
dustrial de Lençóis Paulista 
(Acilpa), tom ou posse na 
última terça-feira propondo 
inovações para o comércio e 
indústria lençoenses. Lidera
da pelo empresário Apareci
do Donizete da Silva, o Ci- 
dinho, a chapa formada por 
Miguel Ãngelo e Walter José 
C oneglian, Assad M arcos 
Temer Feres, Maria Apareci
da Correa Dutra e M aria 
Roseli Pereira Dias, tem ob
jetivos definidos em aumen
tar número de associados, 
oferecer crédito com juros 
subsidiados, e inserir comér
cio e indústria lençoenses na 
29* Feira Agropecuária Co
mercial e Industrial de Len-

çóis Paulista (Facilpa).
O anúncio das metas a 

serem cumpridas foi feito 
na terça-feira 31 de jan ei
ro, durante a posse da nova 
diretoria. Atualmente com 
240  associados, C id inho 
falou em dobrar esse núm e
ro, in cen tivan d o-os com  
linha de crédito subsidiado 
de R$ 10 m ilhões, disponi
bilizado pela Caixa Econô
m ica Federal (CEF).

Aparecido Donizete da 
Silva anunciou também na 
terça-feira parceria com a 
empresa Prática Informática 
para disponibilizar aos asso
ciados, programa de infor
mática voltado ao gerencia
mento. O novo presidente 
disse que pretende contratar

um advogado e um profissi
on al de m arketin g  para 
atender aos associados e re
velou que o objetivo imedi
ato é colocar novamente o 
comércio e a indústria len- 
çoenses na Facilpa.

Algumas reuniões com 
esse objetivo já ocorreram e 
um novo encontro entre di
retores da Acilpa, Sebrae e 
Facilpa, marcado para a pró
xima terça-feira 7, deverá se
lar definitivamente a parceria.

“M uitos com ercian tes 
pensam que a feira é para 
vender e dar lucro. Eu enten
do que um prestador de ser
viço tem que levar o nome 
dele até a feira onde passam 
mais de duzentas mil pesso
as”, argumentou.

NÚCLEO LUIZ ZILLO

Associação escolhe 
presidente amanhã

O bairro tem  hoje uma área total de 435.024 mil m2

Com aproximadamente 
quatro mil moradores, o Nú
cleo Habitacional Luiz Zillo, 
loteamento aprovado em ju
nho de 1977 pela Prefeitura e 
com área de 435.024 mil m2 
escolhe amanhã o seu novo 
presidente para a Associação 
Comunitária de Moradores. A 
eleição acontece na EE Rubens 
Pietraróia das 9h às 16h e so
mente pessoas acima de 16 
anos munidos do documen
to de identidade podem depo
sitar o seu voto na eleição.

Até às 18h de quarta-fei
ra, dia 1° de fevereiro, duas 
chapas estavam inscritas para 
a disputa. Na tarde de quin
ta-feira, dia 2 houve a inscri
ção de mais uma chapa. A 
chapa 1 é encabeçada por 
Antonio Batista Mariano, o 
Japão -presidente que tem 
Fábio Vergílio como vice; Dar
ci de Oliveira Souza Perez -  1* 
secretária; Donizete Evandro 
Santangelo -  2° secretário; 
Benedito Ribeiro de Mattos -  
1° tesoureiro; Antonio José 
Bernardes Castanheira -  2° te
soureiro; Juvenil de Assis Pen
teado, Antonio Zanelatto e 
Antonia Rodrigues de Almei
da -  conselho fiscal; Sidnei 
Francisco Pereira, Nildo Cri
sóstomo e José Roberto Vergí- 
lio -  suplentes. A chapa 2 tem 
Adilson Acácio como presi
dente; Zenildo Luiz de Abreu 
-  vice-presidente; Ronaldo 
César Rodrigues do Prado -  1° 
secretário; Humberto de Alen
car Ferreira Godoi -  2° secre
tário; Marcos Henrique de 
Oliveira -  1° tesoureiro; Wi- 
llian Pacheco -  2° tesoureiro; 
Gracieli Leandra Justo, Fábio 
Cristiano Salgado e Willian 
Nogueira Berenguel -  conse
lho fiscal e Daniel Rodrigues 
da Silva, Gláucia Afonso e

Reginaldo Teixeira Dias -  su
plentes. Já a chapa 3 tem Cí
cero Batista Ribeiro- presiden
te; Arlindo Zamboni -  vice- 
presidente; Irineu Campa- 
nholi -  1° tesoureiro; Inácio 
Florêncio Vila Nova -  2° te
soureiro; João Vieira -  1° se
cretário; Jair Rodrigues -  2° 
secretário; José Eduardo Ro
drigues, Tiago Augusto Gior- 
getti e Willian Roberto da Sil
va -  conselho fiscal e Eliseu 
Dias, Adolfo Fernandez Spi- 
randelli e José Carlos Caixão.

A primeira medida de An- 
tonio Batista Mariano, o Ja 
pão, caso a sua chapa seja elei
ta é de formar um conselho 
para juntos observarem e re
solverem os problemas no 
bairro. Ele cita como exemplo 
a pavimentação asfáltica da 
avenida dos Imigrantes e rua 
Luiz Biral. “Essas vias não têm 
como serem recuperadas com 
recapeamento, o que tem que 
ser feito no local é um asfalto 
novo”, comentou. Japão dis
se que junto com os membros 
da diretoria reivindicará jun
to ao prefeito José Antonio 
Marise (PSDB) o recapeamen- 
to de algumas ruas do bairro, 
além da construção de área de 
lazer para os aposentados, 
como a construção de um 
campo de malha e bocha. 
Outra reivindicação a ser fei
to ao prefeito é a ampliação e 
modernização da Unidade de 
Saúde “João Paccola Primo”.

Se forem eleitos, o objeti
vo da chapa 2 segundo Acá- 
cio é de trabalhar junto com 
a Administração Municipal 
no intuito de melhorar a con
dição do asfalto do bairro e 
lutar para a construção de 
praças de esportes no bairro, 
além de realizar junto a co
munidade trabalhos de cur-

sos artesanais e orçamento 
doméstico. Na saúde, Acácio 
disse caso seja eleito, preten
de promover palestras e exa
mes preventivos. Ele pretende 
também na área de educação 
e cultura realizar exposições, 
dança e apresentação de pe
ças teatrais e por fim no es
porte, Acácio quer promover 
ruas de recreio, com festas te
máticas e torneios em várias 
modalidades.

Já  o objetivo de Cícero 
Batista Ribeiro que concor
re pela chapa 3 é de fazer 
junto com os membros da 
diretoria um bom trabalho 
junto a associação, além de 
lutar pela conquista de be
nefícios para a população 
daquele bairro.

Atualmente a associação é 
presidida por Darci de Olivei
ra Souza Perez que está à fren
te da entidade desde 2000. O 
novo presidente eleito terá o 
mandato de dois anos (2006/ 
2008). Segundo Darci, na pró
xima semana já será marcada 
a cerimônia de posse do novo 
presidente.

Núcleo Habitacional 

Luiz Zillo

Loteamento aprovado 
em junho de 1977

Área total: 435.024 mil m2 
Imóveis residenciais: 939 
População: 3.756 
habitantes
Prédios comerciais: 82 
Próprios públicos: 11 
Escola: 01 
Igrejas: 02 
Praças públicas: 03

Cidinho, presidente eleito da Acilpa e o superintendente da CEF de Bauru

Gente

Ontem, o pequeno Eduardo Henrique da 
Silva completou o seu primeiro aninho de 
vida. O pequeno recebeu muitos beijos e 
abraços dos pais Silvina e José Ricardo. 
Felicidades!

O lindo João Raphael comemora hoje seus 
4 aninhos. Os pais Canário e Tânia e o 
irmão Luiz Rodolpho desejam muita saúde 
e felicidades ao garoto. Happy Birthday...

Os amigos do Digão estiveram reunidos em sua residência 
na quinta-feira, dia 2, onde saborearam um delicioso chur
rasco e tomaram aquela "tsssssssssssss”. Valeu galera!

O jovem João Anderson Medei
ros se formou em Ciências de 
Computação e Administração 
de Empresas pela Faculdade 
FGP de Pederneiras. Parabéns e 
sucesso na nova cam inhada....


