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Lideranças regionais aprovam indicação de Alckmin
Finalmente saiu o nome do can

didato do PSDB à presidência da 
República. E o nome indicado é o 
do governador de São Paulo, Geral
do Alckmin (foto). Após muita in
definição, os tucanos confirmaram

o nome do governador paulista.
Ouvidos pela reportagem do jor

nal O Eco, lideranças políticas da 
região aprovaram a candidatura de 
Alckmin. Para os prefeitos de Lençóis 
Paulista, José Antonio Marise (PS-

DB), de Macatuba, Coolidge Hercus 
Júnior (PMDB), de Borebi, Luis Fi- 
notti (PTB) e de Areiópolis, José Pio 
de Oliveira (sem partido), o Peixeiro, 
Alckmin é o melhor nome para en
frentar o presidente Luis Inácio Lula

da Silva (PT). Também consultados 
pelo jornal O Eco, o vereador Ailton Ti- 
pó Laurindo (PV) e o deputado estadu
al Pedro Tobias (PSDB), disseram que 
Alckmin é um dos políticos mais prepa
rados do momento. ►► Página A5

Lençóis tem 
caso suspeito 
de dengue
L ençoense com  suspeita  de dengue vo ltou  

d o litoral; na região, índ ice de Breteau chega  

a 10 e co loca  Saúde em  estado de alerta

Na segunda-feira 13, fez um mês que duas enchentes de proporções desastrosas assolaram Lençóis Paulista. Seja na periferia 
ou no centro da cidade, a reação ainda é de revolta para quem lembra da trágica data. As vítimas da enchente já realizaram 
três reuniões para discutir o processo jurídico e também compartilhar alternativas para colocar a vida em ordem. ►► Página A3

Um lençoense está isolado em sua 
residência desde a segunda-feira 13, 
com suspeita de estar com dengue. Ele 
teria sido contaminado no litoral pau
lista, de onde retornou na semana pas
sada. A suspeita de dengue em Lençóis 
Paulista não poderia vir em pior ho
ra. Justo quando o diretor de Saúde e 
vice-prefeito, Norberto Pompermayer 
(PL) esquenta a cabeça com os altos 
índices de Breteau -  que mede a in
festação pelo mosquito Aedes aegipty,

transmissor da dengue. Em entrevista 
coletiva concedida na quinta-feira 16, 
Norberto informou que o índice re
gional está acima de 10. Uma pesqui
sa específica para o Município já foi 
encomendada e deve ficar pronta na 
próxima semana. Para ele, a popula
ção relaxou no combate ao criadouro 
do mosquito. "Se não houver colabo
ração da comunidade, nenhum poder 
público no mundo consegue comba
ter a dengue", afirma. ►► Página A3

DENÚNCI A
Aliado de José 
Rubens vai à 
Justiça contra 
Future Kids

O empresário Amadeu Rocha 
de Souza Filho protocolou no 
Fórum local, uma ação popular 
pedindo a anulação do contrato 
firmado entre a empresa espe
cializada em informática educa
cional, Future Kids do Brasil, e 
a Prefeitura de Lençóis Paulista. 
Amadeu é ligado ao grupo do 
candidato derrotado a Prefeitura 
de Lençóis em 2004, o médico 
José Rubens Pietraróia (PMDB). 
No processo ele faz uma série de 
alegações e defende que a con
tratação é irregular -  por ter sido 
foi fechada sem licitação -  e pede 
que Marise devolva quase R$ 2 
milhões aos cofres públicos. Para 
o diretor-presidente da Future Ki- 
ds, Luis Antonio Namura, as acu
sações têm base política. A em
presa presta serviços para a Pre
feitura desde fevereiro de 2002 e 
atende cerca de 5,5 mil alunos da 
rede municipal de ensino. Segun
do o presidente da Future Kids do 
Brasil, Luís Antonio Namura, as 
especulações tem cunho político. 
Ele disse quea empresa atua há 
25 anos no mercado de informá
tica educacional, em mais de 60 
cidades brasileiras e em outros 
67 países. ►► Página A6
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O L I M P Í A D A S  DO C O N H E C I M E N T O
Senai conquista 
dez medalhas 
no Recife

Dez medalhas. Este foi o desem
penho dos alunos do Senai de Len
çóis Paulista e Bauru na etapa nacio
nal da 4^ Olimpíada do Conheci
mento realizada pelo Senai (Serviço 
Nacional da Indústria), entre os dias 
8 e 14 de março no Recife, em Per
nambuco. A delegação lençoense era 
formada por 22 alunos e conquistou 
seis medalhas, participando em sete 
modalidades. Foram cinco de ouro 
nas modalidades de robótica, eletri
cidade industrial, eletrônica, supor
te de redes e polimecânica e uma 
de bronze, na categoria marcenaria. 
Sete alunos da escola de Lençóis re
presentarão o Brasil na fase interna
cional, que acontece ano que vem 
no Japão. A delegação de Bauru foi 
com 21 alunos e trouxe quatro me
dalhas. Ouro em manufatura inte
grada e mecânica automobilística 
e prata em desenho mecânico com 
CAD. Na foto acima, o diretor dos 
Senais, Reinaldo Teixeira Munhoz, 
cumprimenta parte da equipe. 
Abaixo, outros atletas comemoram 
os resultados. ►► Página A7

Uma lata de alumínio se transfor
ma em uma pequena panela de 
pressão ou em um cinzeiro. Um 

pedaço de madeira qualquer vira 
uma peça entalhada e única. Essas 
transformações acontecem depois 
que os objetos passam pelas mãos 

de artesãos. Richard Costa da Silva, 
25 anos, e Marcelo Aurélio Andra
de, 22 anos, vivem do artesanato.

Os dois moram em um cômodo 
do prédio da antiga destilaria, em 
Lençóis Paulista, junto com outras 
sete pessoas. Andrade faz enfeites 

com latas e alumínio e Silva ga
nha a vida dando novas formas à 
madeira. Este é o retrato de duas 
das nove pessoas encontradas no 

prédio da antiga destilaria, em 
Lençóis Paulista. ►► Página B1

M A C A T U B A
Baixa no efetivo 
da Polícia Militar 
revolta Coolidge

A redução de mais um homem no 
efetivo da Polícia Militar em Macatu- 
ba deixou o prefeito Coolidge Her- 
cos Júnior (PMDB) revoltado com 
a política de segurança do Estado. 
"A segurança é obrigação do Estado. 
Eu já recorri em todas as instâncias, 
principalmente no comando regio
nal com o coronel Daniel Rodri- 
gueiro do CPI- 4 (Comando de Po
liciamento do Interior), de Bauru", 
desabafou em entrevista ao jornal O 
Eco . As reclamações de Coolidge pa
recem ter sido ouvidas. Na tarde da 
quarta-feira 15, o capitão Wellington 
Venezian, do CPI -  4 (Comando de 
Policiamento do Interior), de Bau
ru, anunciou a transferência de mais 
dois policiais para o grupamento do 
município. ►► Página A8

I N V E S T I G A Ç Ã O
Polícia aperta 
cerco contra 
seqüestradores

A polícia aperta o cerco aos sus
peitos do seqüestro do aposentado 
Dimas Médola. Nas primeiras horas 
da manhã da quinta-feira 16, o grupo 
anti-seqüestro do Deinter 4, de Bauru 
-  comandado pelo delegado Cleber 
Oliveira Granja -, cumpriu quatro 
mandatos de busca e apreensão em 
Lençóis Paulista. ►► Página A7

F AC I LP A

Venda de 
ingressos 
começa na 2^

►► Página A12



E D I T O R I A L

Perigo real e iminente
O índice de Breateu, que 

mede a infestação pelo mos
quito Aedes aegypt numa pro
porção altíssima somado a um 
possível caso de dengue consti
tuem o ambiente propício para 
que Lençóis Paulista se torne 
um local de epidemia da do
ença. As duas notícias colocam 
a Diretoria de Saúde do muni
cípio em estado de alerta.

Na região, o índice de Bre- 
teau ultrapassou 10. Segundo 
a OMS (Organização Mundial 
de Saúde), quando o índice está 
acima de 1 já apresenta perigo 
de epidemia. As notícias sobre 
a situação de outros municí
pios, agrava ainda mais a preo
cupação da Diretoria de Saúde. 
O município tem que conviver 
ainda com a suspeita de um 
caso de dengue. A pessoa teria 
contraído a doença no litoral.

As primeiras ações já foram 
tomadas pela Diretoria de Saú
de, que providenciou a medição 
do índice de Breteau em Len
çóis. As equipes de Vigilância 
Sanitária já fizeram o bloqueio, 
limpando nove quarteirões em 
volta da residência do lençoen-

se com suspeita de estar com a 
doença. Essas ações são refor
çadas com o trabalho de cons
cientização da população.

Aliás, o apoio da popula
ção é fundamental para ven
cer a guerra contra a dengue. 
Apesar das sucessivas campa
nhas, realizadas pelos gover
nos federal, estadual e muni
cipal, muita gente ainda des
conhece ou ignora as formas 
de procriação do mosquito.

Vencer a guerra também 
têm ficado cada dia mais di
fícil, já que as larvas do Ae- 
des aegypt são encontradas 
hoje em locais onde não cos
tumava fazer a procriação, 
como bandejas de geladeira, 
ou até no copo plástico que 
foi jogado na rua e acumu
lou água da chuva.

Além de declarar guerra ao 
mosquito, eliminando todos 
os focos de água parada, a po
pulação vai ter que ter olhos 
de lince para driblar a capaci
dade de reprodução do Aedes 
aegypt. O perigo de epidemia 
existe. A informação e a ação 
podem evitar a picada fatal.

A R T I G O

Natureza, templo de 
Deus ou covil de ladrões

Edemir Coneglian

Muito oportuna para nos
sos dias, a narrativa bíblica 
deste terceiro domingo do 
tempo quaresmal. Um ho
mem irado, chicote nas mãos, 
entra no Templo, causando 
tumulto: "Fora....fora daqui 
! Não permito que façais da 
Casa de meu Pai uma casa de 
comércio... um covil de la
drões! Fora !!!"

Séculos de história entre 
um tempo, outro tempo e nos
so tempo. E depois, haverá ou
tro tempo? O que preparamos 
nós para aqueles que virão 
depois de nós?. Não estamos 
fazendo sempre mais do mun
do, da natureza, até do pró
prio Deus somente uma fonte 
de lucro, um covil de ladrões ? 
Não estamos preparando um 
mundo onde a única e supre
ma lei é ..."faturar" ?

Um mundo onde já não há 
nada sagrado, nada, portanto, 
a ser respeitado onde tudo e 
todos devem sujeitar-se, como 
escravos à lei do lucro, lei da 
exploração do homem pelo 
homem, da exploração, pelo 
homem, do próprio Deus?

No início deste escrito, 
disse ser muito oportuna para 
nossos dias, a narrativa evangé
lica deste terceiro domingo do 
tempo quaresmal. Explico: bas
ta voltarmos nossos olhos para 
o que vem acontecendo nos 
meios políticos desta sofrida 
nação, para se verificar que o 
poder ruma sempre em direção 
às mais escandalosas artima
nhas, mirando num só objeti
vo: dinheiro, dinheiro e mais 
dinheiro. E, para quê? Para per
petuação no poder. E o povo é 
quem paga e suporta tudo.

Uma antiga canção deno
minada "Canto do Guarani" 
através de suas letras lançadas 
ao vento, narrava: "Eu vos dei

a beleza do mar e suas praias, 
eu vos dei minha Terra e seus 
segredos, os pássaros, os pei
xes, os animais amigos, ser
vidores. O milho de espiga 
apertada e repartida, o bulbo 
generoso da mandioca -  pão 
de cada dia, o guaraná cheiro
so da floresta, o caldo

assossegante do chimar- 
rão do sul. O remédio da 
Terra enfermeira. A canoa vo
adora das águas. O pau-brasil 
de fogo, nome do coração de 
vosso país".

"E nós te depredamos, des
nudando tuas florestas, calci
nando teus campos, semean
do veneno nos rios e no ar. E 
cercamos de arame a terra ge
nerosa, separando, por cercas, 
os homens contra os homens, 
para engordar o gado da fome 
(do lucro) nacional, para plan
tar a soja da exportação escra
va. Eu era a terra livre, eu era a 
água limpa, eu era o Vento pu
ro, fecundos de abundância, 
repletos de cantigas...".

A grande pergunta nestes 
tempos de conchavos políticos, 
do "faturar" cada vez mais, do 
poder pelo poder: será que já 
me dei conta o bastante de que 
a natureza é um bem de todos, 
que é injusto que a riqueza de 
uns poucos viva ao lado da po
breza escrava da maioria?

Da consciência do homem 
deste tempo, da consciência 
de cada um de nós depende 
transformar a natureza num 
templo de Deus e o mundo, 
numa Aldeia de Amigos. No 
ar, fica este grito de alerta, bus
cado em povos tão "natureza", 
povos tão "Deus". Povos que o 
soberbo homem de hoje tei
ma em massacrar para fazer da 
natureza, fonte de lucro e, do 
mundo, um covil de ladrões!

Edemir Coneglian é advogado 
e colaborador de O Eco

P O V O

Terceira Coluna
ESTREIA

O jornal O Eco testou 
com sucesso sua primeira 
edição veiculada às terças- 
feiras. A idéia é segurar o fe
chamento das edições para 
aproximar cada vez mais o 
leitor da notícia na hora em 
que ela acontece. Na terça- 
feira 14, a Terceira Coluna 
publicou os primeiros de
talhes da sessão da Câmara 
de Vereadores na segunda- 
feira 13, no dia seguinte em 
que as discussões acontece
ram. As últimas linhas fo
ram escritas no Legislativo, 
por volta de 20h.

OPS!
Fazia tempo que Gumer- 

cindo Ticianelli Júnior (PFL) 
não fazia a Câmara rir. Na 
sessão da segunda-feira 13, 
quando ia começar seu dis
curso para defender alguma 
de suas indicações ou reque
rimentos, cumprimentou 
o presidente da Casa, Adi- 
milson Vanderlei Bernardes 
(PRTB), o Dingo: "boa noi
te, senhor prefeito". Quando 
percebeu a gafe, parou para 
rir junto com os outros. E 
depois, lógico, aproveitou 
a deixa e finalizou. "Espero 
que volte a ser prefeito".

MAIS TARDE...
Menos de uma hora de

pois, quando ia discursar 
sobre um de seus projetos 
de decretos legislativos, 
Ticianelli Júnior quase 
chamou Dingo de prefeito 
outra vez. Mas conteve-se 
a tempo, respirou fundo, 
e disse: "senhor presiden
te, companheiros, público 
presente, imprensa..."

CARINHOSO
O vice-prefeito e diretor 

de Saúde, Norberto Pomper- 
mayer (PL) pediu à imprensa 
local, carinho no trato com 
as notícias da sua área. "É 
importante não levar pânico 
à população", argumentou. 
"Lógico que, quando estiver 
preta, temos que falar que a 
coisa está preta", emendou.

ÁSPERO
Norberto só não foi tão 

carinhoso com o presiden
te Luis Inácio Lula da Silva 
(PT). Em conversa com os 
jornalistas, depois da cole
tiva concedida na tarde de 
quinta-feira 16, ele se con
fessou um eleitor arrepen
dido do atual presidente 
e disparou. "Ele está des- 
cumprindo a lei que prevê 
repasse de verbas para a 
Saúde, sem falar nos com
promissos que assumiu e 
até agora nada", discursou.

CARNE FRESCA
Que ninguém se assuste 

se o ex-presidente da Câ
mara de Areiópolis Dinister 
Bronel (PFL) sair candidato 
a prefeito em 2008. Ele se 
prepara para assumir a pre
sidência do partido na cida
de e nessa semana se reu
niu com deputados em São 
Paulo para acertar detalhes. 
Confidenciou que estuda a 
proposta com carinho.

AGITADA
A sessão legislativa da 

segunda-feira 13 na Câma
ra de Vereadores de Maca- 
tuba foi bem mais agitada 
do que o normal. Não pelo 
conteúdo da pauta, que ti
nha basicamente três pro
jetos para serem votados, 
mas pela briga entre um as
sessor do prefeito Coolidge 
Hercos Júnior (PMDB), Jo
sé Roberto Valardão (PV), 
e Eloísio Abel, filho do 
ex-presidente da Câmara 
Manoel Abel. A discussão 
começou antes da sessão 
começar e podia ser ouvida 
ao longe.

MOTOSSERRA
Quem viu disse que o es

topim da discussão foi o cor
te de árvores. Abel cobrou 
informações sobre o corte 
de árvores que estaria sendo 
promovido pela Administra
ção. Embora faça parte do 
Partido Verde, Valardão é de
fensor ferrenho do corte de 
árvores. Passa a motosserra!

SÓ NO VERBAL
Valardão cansou rápi

do da agressão verbal e 
tentou partir para a briga. 
Chegou a segurar o ra
paz, que ficou esperando 
o golpe. O presidente da 
Câmara, Francisco Sérgio 
Alves Nunes (PV), o Sergi- 
nho, interveio e disse: ou 
paravam com a briga ou 
seriam convidados a se re
tirar. Não satisfeito, Valar- 
dão convidou o rapaz pa
ra resolver o assunto fora 
da Câmara. O pedido não 
foi atendido.

UM DE CADA LADO
Apesar das farpas, ne

nhum dos dois arredou pé. 
Ambos ficaram na sessão 
até o fim, cada um sentado 
de um lado da sala Augusto 
Daré. Também não trocaram 
mais nenhuma palavra.

MARCADO
Em Borebi, a Câmara 

aprovou um projeto de 
autoria do presidente do 
Legislativo, o vereador 
Reginaldo César Martins 
(PFL), sugerindo que o 
prefeito Luis Finotti (PTB) 
coloque o código de bar
ras nos carnês do IPTU 
(Imposto Predial e Terri
torial Urbano).

AGILIDADE
Para Martins, se sua su

gestão for acatada, o con
tribuinte de Borebi terá 
mais agilidade em pagar o 
tributo. "O borebiense vai 
poder usar o caixa eletrôni
co, com mais comodidade 
e rapidez", justificou.

PROMESSA
A inovação depende 

de convênio entre a pre
feitura e o banco oficial 
do município, já que o 
código de barras está im
presso no carnê. Segundo 
o coordenador da agência 
do Banespa-Santander em 
Borebi, Carlos Valério, o 
convênio será firmado ain
da neste ano.
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“Não acredito em Rubens 
Barrichelo e FelipeMas- 
sa como candidatos ao 
título de campeão na 
Fórmula 1. Podem remo
tamente vencer uma ou 
outra corrida. O  foco é 
Raikkonen, Schumacher 
e Alonso. Barrichelo não 
vence nem seu compa
nheiro Button"

Renato Peroni 
Gerente da Caixa 

Econômica Federal

“O ECO é uma história 
de Lençóis e ajudou a 
construir a história desta 
olimpíada, graças ao pa
trono Ideval Paccola -  ex- 
proprietário do jornal. O 
resultado que tivemos na 
olimpíada é uma conquista 
de Lençóis, dos empresários, 
poder público e legislativo" 

Reinaldo Munhoz 
comentário do diretor 

dos Senais de Lençóis e 
Bauru, na chegada dos 

alunos da Olimpíada do 
Conhecimento, 

na quinta 16

CA RTA
O rgulho

Passado o susto das enchentes que atingiram Lençóis Paulista, no dia 13 de fevereiro, o Rio Lençóis voltou a 
ser um ponto de lazer e descanso para muitas pessoas. Na tarde de ontem, as margens do rio, nas imediações 
do Parque Paradão, moradores pescavam, se refrescavam ou simplesmente descansavam à beira do rio.

Tenho muito orgulho dos 
funcionários da Prefeitura de 
Lençóis. Fui pedir um favor na 
diretoria de Meio Ambiente e o 
Miguel prontamente me aten
deu. Muito obrigada, ficou lin
do, pois o Carneiro discerniu 
positivamente onde estava mais 
precisando, cuidou e deixou lin
do, embora tenho certeza que 
mesmo sem eu pedir, eles iriam. 
Também quero agradecer ao se
nhor prefeito pela nossa cesta 
básica onde tenho apreciado a 
qualidade ótima dos produtos 
da cesta.Penso e acredito que o 
senhor prefeito tomou a atitude 
certa em dar a cesta em vez do 
vale, aliás, muito boa. Obrigada.

Carlota Capellari é funcionária 
pública do Município

FRASE
“Não poderia haver 

melhor candidato"
Coolidge Hercos Júnior,

prefeito de Macatuba, sobre a 
candidatura de Alckmin

PARA PENSAR
“A pátria são as 

famílias, a religião, 

os costumes, a 

tradição"

Governador Geraldo Alckmin
dando largada à sua pretensão em 

chegar à Presidência da República

mailto:oeco@jornaloeco.com.br
http://www.jomaloeco.com.br


DENGUE

Visita incômoda
Na região, índice de Breteau, que mede a infestação do 

m osquito Aedes aegypt, chega a 10 e coloca Saúde em alerta; 
Lençóis Paulista tem um caso suspeito de dengue importada

Da redação

O vice-prefeito e diretor de 
Saúde, Norberto Pompermayer 
(PL), tem uma preocupação a 
mais nessas primeiras sema
nas de março. Além da corrida 
para adequar o atendimento 
cotidiano às demandas da po
pulação, Norberto agora tem 
que se preocupar com um visi
tante que gostaria de não rece
ber: o mosquito Aedes agepty, 
que transmite a dengue.

"A situação preocupa em 
todo o Brasil. Neste ano, a 
questão da dengue vai pe
gar", afirmou. Norberto per
deu o sono depois que ficou 
sabendo que na região o ín
dice de Breteau -  que mede 
a infestação pelo mosquito 
transmissor -  está acima dos 
dez pontos. "Segundo a Or
ganização Mundial de Saúde, 
acima de 1 já existe um risco 
de epidemia. Acima de 10, 
então, é o caos", explica. Pa
ra se ter um idéia Lins, uma 
cidade com dimensões seme
lhantes a Lençóis Paulista, 
teve 70 casos de dengue em 
15 dias. Cerca de 50 pessoas 
entre agentes comunitários e

agentes de saúde vasculham 
Lençóis em busca de pontos 
críticos e focos do mosquito 
transmissor da dengue.

A Diretoria de Saúde já 
providenciou a medição do 
índice de Breteau exclusiva 
do Município. E o diretor de 
Saúde já está preparado para 
o pior. "Acredito que nosso 
índice venha bem alto. Encon
tramos bastante larva do mos
quito", diz Norberto. Nos três 
primeiros dias de coleta, 20 
frascos com larvas foram en
caminhados para análise. Na 
última medição oficial, feita 
em dezembro de 2005, o índi
ce estava em 1,75.

Como desgraça pouca 
é bobagem, a Diretoria de 
Saúde ainda tem que ficar de 
olho em um caso suspeito, 
importado do litoral. "Te
mos uma suspeita, ainda não 
confirmada, de uma pessoa 
que voltou recentemente da 
praia", afirma. As equipes da 
Vigilância Sanitária já fize
ram o bloqueio, limpando 
nove quarteirões em volta 
da residência do lençoense 
com suspeita de estar com a 
doença. "Se não tiver o mos

quito perto de alguma pessoa 
infectada, não existe risco de 
transmissão", afirmou. O úl
timo registro de que alguém 
tenha contraído dengue em 
Lençóis Paulista é de 1998.

A reportagem do jornal O 
Eco acompanhou o trabalho 
das equipes de Vigilância Sa
nitária em residências da Vila 
Antonieta. Em três quarteirões 
averiguados, nenhum cria- 
douro do mosquito da dengue 
foi encontrado. Ouvidos pelo 
jornal, moradores elogiaram o 
trabalho dos fiscais.

"Acho esse trabalho mui
to útil. Protege a população 
contra a dengue", afirma 
o instrutor de informática, 
Márcio Celso Machado. "Mas 
não adianta vistoriar as casas. 
Tem que cobrar a limpeza de 
terrenos baldios", continua. 
Mesmo com a certeza de que 
não havia problemas em sua 
residência, o auxiliar de rece
bimento Vilson Sidney Ger
mino, acolheu os fiscais da 
Diretoria de Saúde. "É impor
tante esse trabalho porque o 
pessoal conscientiza a popula
ção sobre os riscos que a den
gue traz", finaliza.

Na manhã de ontem, os agentes de Saúde buscavam por larvas do mosquito da dengue na Vila Antonieta 2

Norberto pede ajuda da com unidade
"A população baixou a 

guarda contra o mosquito da 
dengue". A afirmação vem do 
vice-prefeito e diretor de Saú
de, Norberto Pompermayer 
(PL). Durante entrevista coleti
va na tarde de quinta-feira 16, 
Norberto alertou a população 
contra os riscos da dengue e 
voltou a pedir a colaboração da 
população na destruição dos 
criadouros do Aedes aegipty.

Norberto não conseguiu es
conder uma ponta de irritação 
frente ao relaxamento da comu
nidade para com o mosquito 
transmissor da dengue. "Se a

população não se conscientizar 
e ajudar a não criar condições 
para que o mosquito se reprodu- 
za, nenhum poder público tem 
condições de impedir uma epi
demia", desabafa. "Precisamos 
da comunidade", continua.

Norberto cobra da popu
lação a limpeza de quintas, 
terrenos e colaboração com os 
agentes de Saúde. "Não é só 
pagar o IPTU. É preciso man
ter o terreno limpo e capina
do, e não jogar lixo no terreno 
dos outros", cobra. "E vamos 
facilitar o trabalho dos fiscais 
de Saúde. Muita gente tem

casas no centro com quintais 
de 50 metros e não deixam o 
fiscal entrar", reclama. "O fis
cal da Saúde trabalha para nos 
proteger, não para ser xingado 
e humilhado", completa.

Para Norberto, as ações 
contra a dengue devem ganhar 
as ruas e empresas. "Peço aos 
empresários que façam cam
panha de conscientização jun
to aos seus funcionários e aos 
comerciantes que ajudem a di
vulgar os perigos da dengue", 
diz. "Se não trabalharmos em 
conjunto, vai sobrar dengue 
para todo mundo", finaliza.

E MP R EG O

Prefeitura faz concurso para 2 6  vagas
Especialistas atendem em 
novo horário nas UBS's

A Prefeitura de Lençóis 
Paulista abre na terça-feira 
21 inscrições para concur
so público. São 26 vagas na 
administração central e no 
SAAE (Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto). As inscrições 
vão até o dia três de abril e 
devem ser feitas na rua Pe
dro Natálio Lorenzetti, 286, 
no imóvel onde funcionava 
o restaurante Fison Viegas, 
em frente à praça da Concha 
Acústica. Também podem 
ser feitas no site www.mou- 
ramelo.com.br.

A prefeitura tem 23 vagas, 
para as funções de carpintei
ro, pintor, agentes de serviços 
urbanos, cozinheira, opera
dor de pá-carregadeira, ope-

rador de trator de esteira, téc
nico de informática, analista 
de sistemas, médico cirur
gião, médico dermatologis- 
ta, médico endocrinologista 
e médico vascular. A maior 
quantidade de vagas é para a 
função de agente de serviços 
urbanos, com 10 vagas.

No SAAE, são oferecidas 
três vagas, para agente de 
conservação e manutenção 
(pedreiro), advogado e en
genheiro civil.

A taxa de inscrição varia de 
R$ 15,00 a R$ 40,00, depen
dendo da função. O horário 
de inscrição é das 9h às 17h 
de segunda a sexta e das 9h 
às 12h aos sábados. (com as- 
sessoria de Comunicação)

a s  v a g a s  o f e r e c id a s
c a r g o v a g a s s a l á r i o t a x a

Agente de construção
e manutenção (pedreiro) 1 R$ 671,11 R$ 15
Agente de construção
e manutenção (pintor) 2 R$ 671,11 R$ 15
Agente Serviços Urbanos 10 R$ 371,71 R$ 15
Cozinheira 1 R$ 500,78 R$ 15
Operador pá-carregadeira 1 R$ 671,11 R$ 15
Operador trator de esteira 1 R$ 671,11 R$ 15
Técnico de informática 2 R$ 991,75 R$ 25
Analista de sistemas 1 R$ 1 .869,72 R$ 40
Médico cirurgião 1 R$ 1 .395,22 R$ 40
Médico dermatologista 1 R$ 1 .395,22 R$ 40
Médico endocrinologista 1 R$ 1 .395,22 R$ 40
Médico vascular 1 R$ 1 .395,22 R$ 40

A partir desta segunda-fei
ra, 20 de março, mudam os 
horários de atendimento nas 
especialidades de pediatria, 
clínica médica e obstetrícia 
nas quatro UBSs (Unidades 
Básicas de Saúde) de Lençóis 
Paulista. Nas unidades loca
lizadas no Núcleo Zillo e Ce- 
cap, o tempo de atendimento 
foi dobrado. Nas unidades 
das vilas Cruzeiro e Ubirama, 
o horário foi transferido para 
perto da hora do almoço.

O diretor municipal de 
Saúde, Norberto Pomper
mayer, diz que a readequação 
dos horários foi necessária pa
ra melhorar a resolutividade. 
Ele explica que nas UBSs do 
Núcleo Zillo e Cecap era preci
so aumentar o tempo de aten-

dimento porque havia deman
da. Já nas unidades Cruzeiro e 
Ubirama, não havia demanda 
reprimida, mas era preciso re- 
adequar o horário de pediatra 
e clínico. A opção pelo horário 
do almoço foi para permitir 
que as mulheres que traba
lham possam utilizar o seu in
tervalo para ir ao médico.

"Nosso objetivo é oferecer 
uma opção de atendimento 
na UBS para a mãe que traba
lha de manhã e não pode levar 
o seu filho no pediatra porque 
a consulta de pediatria acon
tece às 9h30, por exemplo", 
explica Norberto.

A mudança atinge apenas 
as UBSs. Nas quatro unidades 
do PSF (Programa Saúde da 
Família) nada muda.

ÇOMERCIAL

D utra

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
^ Ferragens 

Ferramen'tas 
Acessórios Industriais 
Equipamentos p/ segurança

R. Cel. Joaquim A. Martins, 506 - Centro F.: 32G30890

INFORMATIVO A LEXA N D RE TODA RAÇA

OS ANIMAIS PEDEM SOCORRO

QUEM AMA CUIDA E SE RESPONSABILIZA !
Os gritos de dor e sofrimento dos animais nao 
param de ressoar aos ouvidos dos homens, mas 

poucos s3o os que prestam atenção e menos ainda ,
aqueles que agem a fim de impedi-los .

Faça a sua parte , denuncie (14 ) 3641-2244

CLUBE ESPORTIVO

Q /íía w m Á o - m jio

Campeonato de Futebol Society
Inscrições até 27/03 - Conforme sua Faixa Etária

Nascidos de 1978 até 1988 - SÊNIOR A
jogos aos sábados - às 15h30

Nascidos de 1965 até 1977 - SÊNIOR B
jogos aos domingos - às 8h30

Nascidos até 1964 - MASTER
jogos as segundas e quartas feiras - às 19h

Truco
TORNEIO ELIMINATÓRIO

Somente para duplas - Acima de 15 anos 
Jogos as Segundas e Quintas feiras - às 20H30 

Inscrições até 26/03

INSCRIÇÕES DOS CAMPEONATOS ACIMA NA PORTARIA, 
SAUNA E LANCHONETE.

Departamento de Esportes

http://www.mou-ramelo.com.br
http://www.mou-ramelo.com.br


EDUARDO SOARES PORTILHO

Santa casa nova
Hospital Nossa Senhora da Piedade trabalha na captação de 

recursos para construção de um novo centro cirúrgico e UTI; 
previsão é de que obras comecem até o final deste ano

Da redação

O Hospital Nossa Senhora 
da Piedade vai passar por uma 
reforma. O destaque vai para 
a construção de uma nova UTI 
(Unidade de Terapia Intensi
va) e um centro cirúrgico em 
substituição aos espaços atu
ais. Uma empresa de arquite
tura hospitalar já trabalha no 
projeto e, segundo o adminis
trador do hospital, Eduardo 
Portilho, ainda neste ano os 
primeiros tijolos começam a 
ser assentados.

Os recursos vão sair de do
ações de empresas lençoenses 
e a captação das verbas ainda 
está em andamento. Portilho 
não quis falar em valores, 
nem sobre as empresas que 
compõem o grupo de doa
dores. Mas garante: "Lençóis 
Paulista é uma cidade ímpar, 
pelo engajamento social de 
sua comunidade". Enquanto 
a reforma não começa, o hos
pital se prepara para abrir seu 
laboratório de quimioterapia, 
que deve ser inaugurado em 
abril deste ano.

O Eco - O Hospital Nossa 
Senhora da Piedade vai pas
sar por uma grande refor
ma. Quais serão os principais 
pontos a serem mexidos?

Portilho - A idéia bási
ca é dotar o hospital de uma 
estrutura capaz de gerar re
cursos para fazer frente aos 
pagamentos, às despesas que 
ele tem. A gente busca criar 
condições para que o hospital 
possa se manter, criar condi
ções de sustentabilidade eco- 
nômico-financeira. O centro 
nervoso do hospital é a UTI e 
o centro cirúrgico. Tendo um 
centro cirúrgico bem apare
lhado, que suporte a deman
da de cirurgias e uma UTI bem 
equipada, além de ter uma 
demanda maior, poderemos 
fazer cirurgias não só de pa
cientes do município, mas de 
outras cidades da região. Te
remos condições de criar essa 
sustentabilidade econômica. 
A UTI é um setor estratégico. 
Se alguém tiver um infarto 
ou um derrame, o primeiro 
atendimento vai determinar 
a qualidade de vida da pessoa 
daquele dia em diante. Não 
adianta ter dinheiro, aviões, 
todas as condições de ter um 
bom tratamento. Se o primei
ro atendimento demorar, essa 
pessoa pode ter um compro
metimento pelo resto da vida. 
Buscamos apoio na comuni
dade empresarial de Lençóis 
Paulista. É uma comunidade 
ímpar, participante. A cidade 
tem uma característica dife
rente de outras cidades onde 
eu já passei e leva adiante a 
questão da responsabilidade 
social. Procuramos o empre
sariado, mostramos todo o 
projeto da reforma e abrimos 
todos os números da nossa 
contabilidade. Demonstra
mos como a atual provedoria 
tem conduzido o hospital de 
uma forma profissional, sis
temática. Conseguimos apoio 
de um grupo de empresários 
para tocar esse projeto. Fize
mos um contrato com o escri

tório de arquitetura Karman, 
especializado em arquitetura 
hospitalar. Desde a década de 
50 eles atuam nessa área e já 
construíram mais de 500 hos
pitais. Tudo isso voltado para 
a profissionalização do hospi
tal e humanização do atendi
mento. Dentro da mais apu
rada técnica, o escritório vai 
conceber um centro cirúrgico 
e UTI, além de nos apresentar 
um plano diretor de reformas 
do hospital e ampliação. Eles 
vão repensar nosso hospital.

O Eco - Quando come
çam as obras? Dentro do 
espaço físico que o hospital 
tem hoje, para onde ele po
de crescer?

Portilho - Ele pode crescer 
no sentido Geraldo Pereira de 
Barros - 7 de Setembro. Tem 
bastante espaço. Os técnicos 
já vieram, fotografaram e nos 
pediram medições, que já fo
ram feitas. A empresa tem um 
prazo entre 30 e 40 dias para 
nos apresentar um piloto do 
projeto, para que a gente dis
cuta com os médicos. Parale
lo a essa reforma estrutural, 
os empresários criaram uma 
dotação para que o hospital 
fosse reaparelhado. Foram 
comprados novos instrumen
tais cirúrgicos, equipamentos, 
aumentamos nossa capacida
de, reformamos nosso apare
lho de anestesia, compramos 
mobiliário e outras coisas di
recionadas ao centro cirúrgico 
e UTI. Até o final do ano, essas 
obras devem ter começado.

O Eco - Como manter um 
centro cirúrgico e UTI fun
cionando durante a refor
ma, tradicionalmente com 
muito barulho, material de 
construção e sujeira?

Portilho - Num primeiro 
momento, a reforma seria fei
ta dentro do centro cirúrgico. 
Mas os arquitetos nos mos
traram que, com todo esse in
vestimento feito no hospital 
a demanda vai aumentar. Se 
utilizarmos a mesma estru-

Perfil
N O M E:
Eduardo Soares Portilho

ID A D E :
52 anos

F O R M A Ç Ã O :
Pós-graduado em Recur
sos Humanos e Adminis
tração Hospitalar

C A R G O :
Diretor Administrativo do 
Hospital Nossa Senhora 
da Piedade.

O diretor do Hospital 
Nossa Senhora da Piedade, 

Eduardo Portilho, fala da 
reforma e ampliação do 

serviços prestados

tura, não conseguiremos am
pliar. Nossa saída é deixar os 
dois funcionando enquanto 
construímos um novo cen
tro cirúrgico e uma nova UTI. 
Quando estiverem equipados, 
poderemos inaugurar. O cen
tro cirúrgico e a UTI atuais 
serão aposentados e talvez 
sejam aproveitados para área 
administrativa.

O Eco - Dentro do que 
é possível revelar, como foi 
essa busca de recursos junto 
às empresas?

Portilho - Não é que as em
presas pediram segredo. Nes
se momento em que as coisas 
acontecem, acharam por bem 
não divulgar nomes. Como 
não manifestaram interesse, a 
gente se sente na obrigação de 
não falar. A busca pelos recur
sos nasceu da necessidade que 
a gente visualizou de melhorar 
as condições de operacionali- 
zação do hospital. Pensamos, 
num primeiro momento, que 
se a gente conseguisse recursos 
para pagar a dívida do hospi
tal, poderiamos melhorar a

situação. Depois, chegamos à 
conclusão de que colocar di
nheiro na dívida, sem mexer 
nas condições operacionais, 
ia fazer com que entrássemos 
em um círculo vicioso. Então, 
a estratégia de abordagem foi 
criar condições operacionais 
para que o hospital aumen
tasse seu faturamento, porque 
o gerenciamento de custos, de 
material de pessoal, já vem 
sendo feito. Falta aumentar o 
faturamento e isso só é possí
vel com investimento em apa- 
relhamento. O prefeito Marise 
(José Antonio Marise/PSDB) 
intermediou as negociações, 
dando credibilidade à nossa 
causa. E, junto ao empresário, 
demonstramos uma forma de 
administrar o hospital e dei
xamos claro a eles a serieda
de com que a gente trata isso. 
Combinamos uma prestação 
de contas para mostrar onde 
entrou até o último centavo. 
Também temos a Sociedade 
Amigos do Hospital, volun
tários que promovem eventos 
sociais e mantêm enxoval do 
hospital. Nós não nos preo

cupamos com enxoval, que é 
algo bem caro. A gente anali
sa a possibilidade de delegar 
a esses voluntários uma pes
quisa de satisfação junto ao 
paciente, para saber em que 
pontos podemos melhorar 
nosso atendimento.

O Eco - O hospital vai ga
nhar um centro de quimio
terapia. Em que pé estão 
essas obras?

Portilho - Estamos em ne
gociação com parceiros para 
atender aos pacientes do SUS 
(Sistema Único de Saúde) e 
convênios. Ela envolve uma 
série de procedimentos bas
tante técnicos. Queremos ver 
se começamos a funcionar 
agora em abril. Faltam alguns 
móveis e uma capela para a 
manipulação de quimioterápi- 
cos. Já estamos nos finalmen
te e pretendemos começar a 
atender em abril. Isso vai agre
gar muito valor ao tratamento 
dessas pessoas, que não vão 
mais precisar pegar estradas. A 
gente quer integrar hospital e 
comunidade, evitar que o len-

“É UMA COMUNIDADE 
ÍMPAR, PARTICIPANTE. 
A CIDADE TEM UMA 

CARACTERÍSTICA 
DIFERENTE DE OUTRAS 

CIDADES ONDE EU 
JÁ PASSEI E LEVA 

ADIANTE A QUESTÃO 
DA RESPONSABILIDADE 

SOCIAL"

çoense saia daqui em busca de 
tratamento. O que a gente pu
der oferecer, será feito, sem de
magogia. Lençóis é uma cida
de singular. Já dirigi hospitais 
em outras cidades e era uma 
dificuldade muito grande em 
conseguir alguma coisa. Aqui, 
o Senai, por exemplo, já en
trou em parceria para fazer os 
móveis do laboratório. É um 
ambiente bom de se trabalhar, 
de integração.

O Eco - Depois dessa re
forma, quais são as próxi
mas novidades?

Portilho - Vamos partir pa
ra a reforma das alas de inter
nação. O plano diretor deve 
pensar uma nova instalação 
de lavanderia, cozinhas, da 
área industrial do hospital. O 
ambiente interno do hospital 
vai ser humanizado. O hospi
tal fez uma série de reformas 
sem se pensar o todo. São 
grandes corredores, que foram 
sendo alterados e, para visitar 
um quarto, tem que andar o 
hospital todo e muita gente 
acaba se perdendo. Vamos tra
balhar sinalização, corredores 
sem barreiras e outros recur
sos que facilitem a vida do pa
ciente e das famílias.

O Eco - Considerações 
finais?

Portilho - Gostaria de res
saltar a dedicação da diretoria 
do hospital. São pessoas que 
não ganham nada para fazer 
isso e ainda comprometem 
seu patrimônio, porque se o 
hospital se tornar inviável fi
nanceiramente, qualquer ônus 
recai sobre o patrimônio da 
diretoria. São pessoas que se 
dedicam, estão aqui todos os 
dias e se envolvem em nego
ciações com fornecedores. Ho
je, estamos com as contas do 
mês pagas. Já passei por hos
pitais em que a situação era 
difícil e era preciso implorar 
ao fornecedor para ter algum 
produto. Hoje, não diria que 
a situação está tranqüila, mas 
sim, gerenciável. Nossos pro
vedores estão suando a camisa 
aqui dentro, é uma diretoria 
séria, ética. Dá gosto trabalhar 
com essas pessoas.
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O tucano 
da vez
Políticos da região aprovam indicação 

do governador tucano Geraldo Alckmin 

para a disputa da Presidência da 

República; "acho que foi a melhor 

escolha", diz o prefeito Marise

Da Redação

Depois de semanas de in
definição, a cúpula tucana de
cidiu indicar o nome do gover
nador de São Paulo, Geraldo 
Alckmin, para ser o candidato 
do PSDB à presidente da Repú
blica. A escolha movimentou 
o cenário político nacional e, 
na região, recebeu aprovação 
das principais lideranças polí
ticas. Os prefeitos de Lençóis 
Paulista, Macatuba, Areiópolis 
e Borebi comemoraram a es
colha do governador e, se na
da mudar até junho, Alckmin 
terá apoio dos quatro.

"Acho que foi a melhor 
escolha", afirma o prefeito de 
Lençóis, José Antonio Marise 
(PSDB). "É um político inatin
gível com uma administração 
exemplar no governo de São 
Paulo", continua. Para Marise, 
Alckmin tem uma boa ima
gem que transmite seriedade e 
confiança ao eleitor. Além dis
so, pode ajudar o Município 
em especial.

"Ele veio duas vezes para 
Lençóis, depois de a cidade ter 
ficado esquecida por um bom 
tempo. Além disso, temos 
bom relacionamento com ele

e sua equipe", finaliza. In
formações extra-oficiais dão 
conta que Marise poderá ser o 
coordenador regional da cam
panha de Alckmin.

Para o vice-prefeito de Len
çóis, Norberto Pompermayer 
(PL), o governador é mais 
próximo que o prefeito José 
Serra. "O PSDB passou por 
uma grande dificuldade na es
colha. Mas a gente conhece de 
perto o trabalho do Alckmin e 
eu tive a oportunidade de con
versar com o Serra uma única 
vez, enquanto ele era ministro 
da Saúde", conta. "Acho que o 
governador é realmente a pes
soa mais indicada", completa.

Um dos principais aliados 
de Alckmin na Assembléia 
Legislativa, o deputado esta
dual Pedro Tobias (PSDB), 
comemorou a indicação do 
governador como candidato 
tucano à Presidência da Repú
blica. "Foi algo certo, dentro 
do planejamento do partido 
e do planejamento do Geral
do", garante. "Tenho certeza 
que ele vai levar sua eficiência 
para Brasília e mostrar porque 
São Paulo tem a melhor admi
nistração do país", completa. 
Durante o processo interno de

Depois de semanas de indefinição, Geraldo Alckmin foi 
anunciado o candidato tucano à Presidência da República

escolha entre o prefeito de São 
Paulo, José Serra, e Alckmin, 
Pedro Tobias trabalhou firme 
nas bases e deixou clara sua 
preferência por Alckmin.

Para o prefeito de Maca- 
tuba, Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB), foi uma boa escolha. 
"Não poderia haver melhor 
candidato", afirmou. Para Co- 
olidge, é uma boa opção de es
colha para o eleitor. O prefeito 
de Macatuba elogiou o com
prometimento do governa
dor com o interior do Estado. 
"Não tenho o que reclamar do 
governo do Estado. Sempre 
nos atendeu dentro das possi
bilidades, sem fazer distinção 
de partidos", complementa.

Apesar de ser do PMDB e 
seu partido ainda não ter defi
nido se terá ou não candidato 
próprio, Coolidge já tem uma 
certeza: vai apoiar Alckmin 
para presidente. "Independen
te de partido, eu não tenho co
mo não apoiar o governador. 
Desde que assumi meu man
dato ele sempre nos ajudou. 
Eu tenho que apoiar um can

didato que se preocupa com 
meu município", finalizou.

A escolha dos tucanos 
também agradou os prefeitos 
de Borebi, Luis Finotti (PTB), 
e de Areiópolis, José Pio de 
Oliveira (sem partido), o Pei
xeiro. "Apóio 100% essa de
cisão", afirmou Finotti. "Não 
tem como não apoiar. É um 
governo sério que cumpriu re
ligiosamente tudo o que nos 
prometeu", completa o prefei
to de Borebi.

"Alckmin é bom governa
dor, que adota a política de 
não atacar os adversários", 
avalia Peixeiro. "Vai ser uma 
parada dura disputar uma 
eleição com ele", continua.

O vereador Ailton Tipó 
Laurindo (PV) disse que con
sidera Geraldo Alckmin um 
dos mais sérios políticos que 
surgiram nos últimos 20 anos. 
"Investiu em desenvolvimen
to e modernizou a máquina 
pública", afirmou. "Acho que 
reúne todas as condições de 
ser um grande presidente da 
República", finaliza.

Tipó avisa: 'não estou preocupado com 2008'
Enquanto corre para garan

tir apoios e costurar alianças 
em Lençóis Paulista e região, o 
vereador Ailton Tipó Laurindo 
(PV), não consegue esconder 
a irritação quando esbarra em 
especulações sobre sua cam
panha e suas intenções nas 
eleições 2006. Principalmen
te quando, nos bastidores da 
política local, acusam o parla
mentar de usar a candidatura 
a deputado estadual neste ano 
como "trampolim político" 
para as eleições de 2008.

"Não estou preocupado 
com 2008", afirmou. "É outra 
eleição completamente dife
rente", completa. Tipó garan
te que, em momento algum, 
pensou em lançar seu nome na 
disputa da sucessão do prefeito 
José Antonio Marise (PSDB).

O vereador classificou co
mo "pobres de espírito" as 
pessoas preocupadas em es-

O vereador lençoense Ailton Tipó Laurindo, pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Verde

CHUTE 
NA CANELA
POR RIMIDEM

palhar boatos com o objetivo 
de atrapalhar sua candidatu
ra. "Parece que tem gente que 
trabalha firme para que eu 
não tenha sucesso como can-

didato a deputado estadual", 
diz. "Está na hora de esque
cer as diferenças políticas e 
começar a pensar na cidade. 
É muita pobreza de espírito

atrapalhar um candidato que 
tem chances de ser eleito de
putado simplesmente por ele 
ser de um grupo político di
ferente", finaliza.

Acusação contra  
Palocci vira futebol!

E atenção galera...Vem 
aí mais um aniversário de 
Lençóis. Não fizemos ain
da nem 148 anos e já tão 
falando nos 150. Ô terra 
do aumento. Aumento 
de imposto, aumento de 
gente sentada na rodovi
ária, aumento da fila dos 
bancos, aumento de nó 
cego e aumento de "gela- 
dão" no comércio.

E já que nem tudo são 
flores, um leitor está pre
ocupado com duas coisas. 
Com o desfile do dia 28 
de abril - como é que vão 
ficar os canteiros da ave
nida? E com o início do 
campeonato em abril - co
mo vai ficar até lá o gra
mado do Bregão?

E diz que os comercian
tes só agora estão sentin
do o efeito "Papai Noel". 
Pegaram os cheques prá 
90 dias e não conseguem 
dormir. Tão ouvindo os 
acordes da "Noite Infeliz". 
Cheque boemia Nelson 
Gonçalves, aquele que 
volta cantando: "Lojista... 
aqui me tens de regresso"!

E olha esta notícia. Diz 
que o presidente Dualib, do 
Corinthians, viajou até Lon
dres prá puxar o tapete do 
Kia e agora não pode sair do 
hotel por falta de grana. Não 
teve jeito. Telefonou prô Kia 
ir prá lá urgente pagar a con
ta! Já pensou se fosse o pre
sidente da Portuguesa?

Deu Alckmin prá dis
putar a eleição com o Lula.

Aliás, diz que o Alckmin 
teve apoio prá "chuchu" 
prá ganhar do Serra. E se 
ele ganhar a presidência vai 
fazer um trato com o MST. 
"Só dou terra se vocês plan
tarem chuchu". E a grande 
notícia: "Cai consumo de 
álcool nos postos". Como 
disse o companheiro Si- 
mão: "O Lula tá dando um 
ótimo exemplo"!

E essa acusação contra o 
ministro Palocci tá virando 
um futebol: o caseiro que 
denunciou que ele ia fazer 
negociatas numa casa em 
Brasília vestia a camisa do 
Palmeiras, o Lula, que de
fende o ministro, é corin- 
thiano e o Palocci é torce
dor do Botafogo de Ribei
rão Preto.

Agora veja só o que um 
caminhoneiro de Taubaté 
escreveu na traseira do Do- 
jão: "Gosto das rosas, mas 
prefiro as trepadeiras".

Prá encerrar, diz que a 
NASA enviou ao espaço 3 
macacos e um português. 
Entrando em contato com a 
nave um engenheiro pediu: 
Macaco 1, favor configurar 
o painel de controle - Con
figuração efetuada. Macaco 
2, favor verificar a pressão 
da espaçonave -  Pressão ve
rificada! Macaco 3, alinhar 
a rota da espaçonave- Rota 
alinhada. Astronauta portu
guês... "Já sei...já sei. É prá 
não esquecer de dar comida 
para os macacos e não me
xer em nada"!!!



d e n u n c i a

A informática ma. mira
Empresário entra com ação popular 

pedindo anulação do contrato entre Future 

Kids do Brasil e Prefeitura de Lençóis

Da Redação

O empresário Amadeu Ro
cha de Souza Filho protoco
lou no Fórum local, uma ação 
popular pedindo a anulação 
do contrato firmado entre a 
empresa especializada em in
formática educacional, Future 
Kids do Brasil, e a Prefeitura 
de Lençóis Paulista. O docu
mento foi protocolado no dia 
21 de fevereiro e distribuído à 
segunda vara judicial do Mu
nicípio no dia 9 de março.

Amadeu Souza é ligado ao 
grupo do candidato derrota
do à Prefeitura de Lençóis em 
2004, o médico José Rubens 
Pietraróia (PMDB). Segundo 
informações obtidas pela re
portagem de O Eco, ele teria 
inclusive trabalhado como 
tesoureiro informal da cam
panha de Pietraróia. Hoje, os 
dois são muito próximos. No 
processo, Amadeu Souza faz 
uma série de alegações e de
fende que a contratação é irre
gular, já que foi fechada sem 
um processo de licitação.

A Future Kids começou a 
prestar serviços para o muni
cípio em fevereiro de 2002, no 
início do ano letivo escolar, 
e teve o contrato de três anos 
renovado por 90 dias, através

de ato oficial publicado no úl
timo dia 4 de março. A Future 
Kids foi contratada em regime 
de inexigibilidade, situação 
em que uma única empresa 
aparece em condições de pres
tar determinado serviço, o que 
em tese, dispensaria o proces
so de licitação.

Com 36 páginas, a ação 
popular cita a Prefeitura Muni
cipal, o prefeito José Antonio 
Marise (PSDB) e a Future Kids. 
Amadeu Souza pede a anula
ção do contrato e o ressarci
mento aos cofres públicos do 
que já foi pago. Na Ação Popu
lar, ainda é pedido que o pre
feito pague multa duas vezes 
maior que o valor anual pago 
à empresa de informática. O 
contrato da Future Kids com a 
prefeitura é de R$ 994 mil.

Procurado pelo jornal O 
Eco, Amadeu Souza não quis 
se manifestar sobre o assunto. 
Afirmou que, orientado pelos 
seus advogados, só vai falar so
bre o assunto depois que Ma- 
rise e a diretoria da Future Ki- 
ds se manifestarem. O prefeito 
só deve se manifestar depois 
que for citado oficialmente e 
a diretora de Educação, Izabel 
Cristina Campanari Lorenzet- 
ti, disse que não vai comentar 
o caso porque sua diretoria

Alunos da escola Ezío Paccola, no Primavera, em aula de informática

não foi citada no processo.
Na quinta-feira 16, a re

portagem de O Eco tentou ter 
acesso à ação popular proposta 
pelo empresário. Embora não 
tramite sob segredo de justiça, 
o processo só se torna público 
a partir da próxima semana, 
quando as partes forem ofi
cialmente citadas. Mesmo sem 
o documento, o jornal apurou 
que o empresário anexou ao 
processo, parte da ação civil 
pública do Ministério Público 
de Itapevi, que questiona os 
contratos entre a Future Kids e 
a prefeitura daquela cidade.

Segundo o promotor de jus
tiça Luis Gabos Alvarez, a ação 
popular visa anulação do con
trato com a Future Kids. "A de
núncia sustenta que a licitação 
foi indevidamente dispensada", 
confirmou. Segundo ele, o Mi
nistério Público já deu início à 
fase de instrução do processo, 
quando as partes serão convo
cadas a se explicar. O juiz Mário 
Ramos dos Santos disse que ain
da não havia se inteirado sobre 
o processo e não quis se mani
festar. "O que posso dizer é que 
a ação está relacionada à dispen
sa de licitação", explicou.

Empresa atende 5,5 mil alunos
O contrato entre a Prefeitu

ra de Lençóis Paulista e a Fu
ture Kids mantém laboratórios 
de informática nas 12 escolas 
da rede municipal de ensino, 
além de um Centro de Proces
samento de Dados na sede da

Diretoria de Educação, para 
treinamento e capacitação de 
professores e funcionários do 
corpo pedagógico-administra- 
tivo das escolas.

O programa oferece infor
mática para cerca de 5,5 mil

alunos e 250 professores, por 
um custo médio de R$ 78 mil 
mensais. Em média, cada alu
no custa menos de R$ 14,00 
aos cofres públicos. O jornal 
O Eco apurou que um curso 
de informática convencio

nal custa entre R$ 40,00 e R$ 
50,00 por mês nas escolas de 
informática do Município. Ou 
seja: a Diretoria de Educação 
paga aproximadamente um 
terço do que cobram as esco
las de informática da cidade.

Vereadores reagem à prorrogação de contrato
A prorrogação por três 

meses do contrato entre a 
empresa especializada em 
informática educacional Fu
ture Kids do Brasil e a Pre
feitura de Lençóis Paulista 
provocou reação na Câmara 
dos Vereadores. O ato oficial 
estendendo a prestação de 
serviços por mais 90 dias foi 
publicado no dia 4 de março, 
no jornal Folha Popular.

No dia 6 de março, o vere
ador Edson Fernandes (sem 
partido), protocolou um re
querimento pedindo infor
mações detalhadas sobre a 
relação entre a prefeitura e a 
empresa. O documento tam
bém foi assinado pelos vere
adores Ismael de Assis Carlos 
(PSDB), o Formigão, e João 
Miguel Diegoli (PSC). O do
cumento foi endereçado ao 
prefeito José Antonio Marise 
(PSDB) e à diretora de Edu
cação e Cultura, Izabel Cris
tina Campanari Lorenzetti, e 
surgiu cerca de dez dias de
pois da denúncia feita pelo 
empresário Amadeu Rocha 
de Souza Filho.

Ouvida pelo jornal O Eco, 
a diretora de Educação não 
quis falar sobre a denúncia, 
mas concordou em adiantar 
algumas das informações 
que serão enviadas à Câmara,

em resposta ao requerimento 
assinado por Edson, Miguel 
e Formigão. "São questões 
legítimas e até gostaria de 
responder pessoalmente pa
ra eles, de preferência nas 
escolas, onde fica mais fácil 
de explicar e perceber a gran
deza do projeto", afirmou 
Izabel Cristina.

O requerimento pede ex
plicações, entre outros itens, 
sobre serviços prestados pela 
empresa à prefeitura, núme
ro de pessoas atendidas e cri
térios que levaram à decisão 
de prorrogar o contrato, em 
vez de abrir licitação. Tam
bém questiona a renovação 
da prestação de serviços em 
períodos que não coincidem 
com abertura ou fechamento 
do ano letivo.

Para a diretora de Edu
cação, na hora de analisar 
contratos, a atenção é volta
da para os números. "Como 
o contrato atende nossa re
de de ensino, que é bastante 
grande, conseqüentemente 
vai apresentar valores signi
ficativos", afirma. "Mas na 
hora de fechar um contrato, 
não podemos pensar só em 
números. Temos que ver o 
valor dos resultados gerados 
pelo projeto", continua.

Izabel Cristina explica que

A diretora de Educação, Izabel Cristina Campanari Lorenzetti

a renovação do contrato por 
90 dias é necessária para que a 
prefeitura tenha condições de 
avaliar o que precisa de agora 
em diante para trabalhar com 
a informática educacional. 
"Quem é ligado à área sabe que

a informática vive em constante 
renovação", afirma. Ela diz que, 
nesses três meses a prefeitura 
vai avaliar a continuidade dos 
serviços. "Com essa prorroga
ção, não precisamos interrom
per as atividades", finaliza.

Para Future Kids, especulações têm base política
Para o diretor-presiden- 

te da Future Kids do Brasil, 
Luis Antonio Namura, a 
denúncia contra o contrato 
entre a empresa e a Prefei
tura de Lençóis Paulista tem 
base política. "Ainda não 
tomei conhecimento da de
núncia, mas isso acontece. 
Quando um serviço é con
tratado sem licitação, todo

mundo fala que é ilegal", 
afirmou por telefone ao jor
nal O Eco. "Política é assim 
mesmo e eu concordo. De
pois de tudo o que aconte
ceu nos últimos tempos, as 
pessoas têm mesmo que fis
calizar", completa.

Ele explica que o proces
so de licitação é exigido em 
casos de comparações objeti-

vas, ou seja, quando se con
trapõe preços dos mesmos 
produtos. Nos casos de com
paração subjetiva, a empresa 
escolhida pode ser contrata
da em regime de inexigibili- 
dade. "Nada é mais subjetivo 
do que um método de ensi
no", diz. "E as pessoas ligadas 
à Educação têm a obrigação 
de procurar o que é melhor

para o município dentro das 
suas filosofias. Não é possí
vel comparar métodos edu
cacionais", afirmou.

Segundo Namura, a Fu
ture Kids está há 25 anos no 
mercado de informática edu
cacional e atua em mais de 
60 cidades no Brasil. A em
presa também presta serviços 
em outros 67 países.

FIQUE POR DENTRO

POESIA
Quem passou pela praça 

Comendador José Zillo, a 
Concha Acústica, na terça- 
feira 14, teve uma surpresa. 
Atores do grupo de teatro 
da Casa da Cultura, devida
mente caracterizados, pro
moveram a leitura de poe
mas. A iniciativa era para co
memorar o Dia da Poesia.

e x p o s iç ã o
Falando em poesia, en

tre os dias 20 e 31 de março, 
a Casa da Cultura Maria Bo- 
ve Coneglian recebe a expo
sição "Poemas Ilustrados", 
de Usana Buranelli. A mos
tra fica aberta ao público 
diariamente, das 9h às 21h, 
com entrada de graça.

m u s ic a
Amanhã, a Orquestra 

Municipal de Sopros Maes
tro Augustinho Duarte faz 
apresentação no Lar Nossa 
Senhora dos Desampara
dos, a partir das 15h. A en
trada é de graça.

m u s ic a  2
O promotor de eventos 

Pingo Silva realiza no do
mingo 2 de abril, o 1° Festi
val da Música 2006. O evento 
acontece no ginásio do CSEC 
(Clube, Social, Esportivo e 
Cultural), a partir das 10h. 
No repertório vai rolar todo 
o tipo de músicas, do serta
nejo ao rock. O ingresso para 
assistir ao festival é um quilo 
de alimento não perecível, 
que será revertido para a 
Ação da Cidadania Contra a 
Fome, a Miséria e Pela Vida.

s e m e a d e ir a
Macatuba recebeu uma 

máquina semeadeira de 
plantio direto da Secretaria 
de Agricultura e Abasteci
mento. A doação foi en
tregue na tarde da quarta- 
feira 15, em Iacanga, pelo

secretário da Agricultura, 
Antônio Duarte Nogueira. 
A semeadeira será utilizada 
pela Associação de Produ
tores Rurais do município 
e a entrega faz parte do 
Programa de Microbacias 
Hidrográficas. Além de Ma
catuba, receberam a doação 
as cidades de lacanga, Lu- 
cianópolis, Itaju e Bariri.

l id e r es
Começa hoje a 4° tur

ma do projeto Formação 
de Líderes, do Grupo Lwart. 
Composto por 29 alunos 
com idade entre 15 e 18 
anos, o projeto tem obje
tivo de desenvolver o es
pírito de liderança, orien
tando a vocação natural e 
a energia empreendedora 
dos jovens a uma atuação 
responsável e benéfica à 
comunidade. Os encontros 
são realizados na sede dos 
projetos sociais do Grupo 
Lwart. Os jovens estudam 
e aplicam noções de cida
dania, planejando projetos 
e ações sociais que estimu
lam o trabalho em equipe, 
o auto-desenvolvimento, a 
canalização do potencial 
criativo, a capacidade de 
planejamento e uma visão 
de futuro. A seleção ocor
reu no mês de fevereiro.

c o m e m o r a ç ã o
No último sábado, 120 

funcionárias do Grupo Lwart 
participaram do evento em 
comemoração ao Dia Inter
nacional da Mulher, come
morado em 8 de março. Na 
programação, café da ma
nhã, palestras com especia
lista da área médica, sobre 
o tema "Reforma Íntima" 
e muitas atividades ligadas 
à satisfação feminina. No 
encerramento, as funcioná
rias passaram por seções de 
massagem, limpeza de pele 
e maquiagem. O evento foi 
realizado no Grêmio Recra- 
tivo da Lwart.

O Lions Clube de Lençóis Paulista e a Rede de Combate ao Câncer 
promovem um jantar dançante no dia 8 de abril. No cardápio da festa, 
uma bacalhoada. O jantar será na sede do Lions. Os ingressos custam 
R$ 80,00 para o casal e R$ 40,00 individual. A venda dos convites, que 
serão limitados, começam quarta-feira 23. Os ingressos podem ser ad
quiridos com os membros do Lions ou na sede do clube de serviço.



P O L I C I A

Aperto do
Anti-sequestro cumpre quatro 

mandados de busca e apreensão em  

Lençóis Paulista; uma pessoa foi 
intimada a prestar depoim ento

Da Redação

A polícia está apertando o 
cerco a suspeitos do seqüestro 
do aposentado Dimas Médo- 
la. O grupo anti-sequestro do 
Deinter 4 de Bauru, comanda
do pelo delegado Cleber Oli
veira Granja, cumpriu quatro 
mandados de busca e apreen
são em Lençóis Paulista. A ação 
foi simultânea e envolveu cerca 
de 20 policiais de Bauru nas 
primeiras horas da manhã des
ta quinta-feira 16.

Os policiais chegaram na 
cidade por volta das 5h30. A 
partir das 6h, se dividiram em 
grupos e fizeram o cerco em 
três residências e em uma chá
cara da zona rural. O nome dos 
investigados e o que a polícia 
procurava não foi divulgado, 
já que a apuração do seqüestro 
do aposentado Dimas Medola 
corre sob segredo de justiça.

Ontem, a delegada Cláudia 
Garmes Armani, que coordena 
as investigações, não quis falar 
sobre a ação policial ocorrida na 
cidade. "O caso está sob segredo 
de justiça", lembrou a delegada.

O sequestro estaria direta
mente ligado ao caso Oswal- 
do Estrella, empresário que 
até 2004 captava dinheiro de 
investidores e operava um 
banco clandestino na cidade. 
Dimas Medola é pai de Rober
to César Medola, o Téo, genro 
de Estrella, e que seria o alvo 
dos seqüestradores. O seqües
tro aconteceu no dia 7 de fe
vereiro e apesar do pedido de 
resgate de R$ 1,5 milhão, o 
aposentado foi liberado sem 
que as exigências dos seqües
tradores fossem cumpridas.

O aposentado foi levado de 
sua propriedade por quatro ho
mens encapuzados. Ele estava 
acompanhado de dois trabalha

A delegada Claudia Garmes Armani, que comanda as investigações

dores que foram mantidos nas 
imediações do sítio e liberados 
cerca de uma hora depois que 
Medola foi levado algemado 
em um veículo desconhecido.

Policiais civis e militares de 
Lençóis Paulista, o grupo an
ti-sequestro e o GER (Grupo 
Especial de Resgate) de Bauru 
foram acionados, deram iní
cio às investigações e estavam 
perto de encontrar os seqües
tradores, quando receberam a 
informação que o aposentado

havia sido libertado no Horto 
Florestal de Águas de Santa 
Bárbara, 27 horas depois de 
ser mantido refém.

Desde então, a polícia traba
lha no caso em busca de provas 
para prender os mandantes e as 
quatro pessoas que executaram 
o seqüestro. A polícia desco
briu que as ligações telefônicas 
à família foram feitas da região 
de Campinas. A Justiça autori
zou a quebra de sigilo telefôni
co de pessoas suspeitas.

o l i m p i a d a s

Senai Lençóis conquista seis medalhas
Um sucesso! Este foi o 

desempenho dos alunos do 
Senai de Lençóis Paulista e 
Bauru na etapa nacional da 4^ 
Olimpíada do Conhecimento 
realizada pelo Senai (Serviço 
Nacional da Indústria) realiza
da entre os dias 8 e 14 de mar
ço no Recife, em Pernambuco. 
Os alunos das duas escolas co
mandadas pelo diretor Reinal- 
do Munhoz integraram a dele
gação paulista na olimpíada e 
conquistaram 10 medalhas.

A delegação da escola de 
Lençóis Paulista era formada 
por 22 alunos e conquistou 
seis medalhas. A de Bauru, foi 
com 21 alunos e trouxe qua
tro medalhas. Na chegada, na 
tarde da quinta-feira 16, os 
alunos foram recebidos em 
Lençóis com uma grande fes
ta, com direito a trio elétrico, 
banda marcial e carreata.

O Senai de Lençóis Paulista 
participou em sete modalida
des e conquistou seis medalhas. 
Cinco de ouro nas modalida
des de robótica, eletricidade 
industrial, eletrônica, suporte 
de redes e polimecânica e uma 
de bronze na categoria marce
naria. Sete alunos da escola de 
Lençóis representarão o Brasil 
na fase internacional, que acon
tece ano que vem no Japão.

A escola do Senai Bauru 
participou em quatro moda
lidades e conquistou três me
dalhas. Ouro em manufatura 
integrada e mecânica automo
bilística e prata em desenho 
mecânico com CAD.

Depois de terem vencido as 
etapas estadual e nacional, sete 
alunos de Lençóis e quatro de 
Bauru representarão o Brasil no

Alunos do Senai de Lençóis e de Bauru festejam a conquista de medalhas nas Olímpiadas

Japão em outubro de 2007, na 
fase mundial da competição.

O diretor do Senai de Bau
ru e Lençóis, professor Reinal- 
do Teixeira Munhoz, disse que 
considera a Olimpíada do Co
nhecimento uma ferramenta 
de avaliação da sintonia do 
aluno com as demandas tec
nológicas. Para ele, o resulta
do era esperado.

Para Munhoz, este resultado 
mostra de forma muito clara, a 
capacidade, a busca, determina
ção e, sobretudo, a humildade 
e ética que o povo de Lençóis 
Paulista tem. "Tudo isso trans
forma Lençóis Paulista cada 
vez mais no cenário do cresci
mento. Nossos agradecimento 
a toda equipe e cada cidadão, 
para se ter idéia, o cidadão não 
sabe da importância que ele 
tem na construção da cidade e

do conhecimento. Temos uma 
equipe comprometida que está 
construindo história , interfe
rindo nos rumos do Senai , de 
Lençóis e do Brasil", agradeceu 
Munhoz emocionado.

Perguntado se esta conquis
ta o credencia para ser o diretor 
regional do Senai em São Pau
lo, Munhoz diz que esse é o 
sonho de todo o aluno, mas so
bre o convite não tem nada de 
concreto. "Pode ter certeza, sou 
feliz aqui, não tenho interesse 
de sair de Lençóis, a menos que 
a instituição me chame, aqui é 
minha casa", falou.

O coordenador do Senai 
de Lençóis, Ocimar Martins, 
parabenizou os medalhistas e 
seus familiares pela conquista. 
"Este é um resultado de traba
lho dos familiares dos alunos e 
colaboradores, principalmente

do professor Reinaldo que é 
o responsável por esta família 
Senai", enfatizou.

Já o diretor de Geração, 
Emprego e Renda, Altair Apa
recido Toniolo, o Rocinha, dis
se que as conquistas dos alu
nos do Senai contribuem para 
o crescimento de Lençóis.

O presidente da Câmara de 
Vereadores, Adimilson Vander- 
lei Bernardes (PRTB), o Dingo, 
recordou que em 1995, quando 
foi prefeito, realizou a parceria 
com o Senai e escolheu o pro
fessor Reinaldo Munhoz para 
ser o diretor da escola. "Vocês 
são vencedores, independente 
do que acontecer, eu imagino 
hoje as alegria dos pais de vo
cês. Continuem estudando e 
representando Lençóis Paulista, 
levando o nome da cidade onde 
tem que ser levado", concluiu.

NOTAS POLICIAIS

c r a c k
A Polícia Militar apre

endeu ontem de manhã 52 
porções de crack em uma 
residência no Núcleo Luiz 
Zillo. A.A.M., 24 anos, não 
estava na casa no momento 
do cumprimento do manda
do de busca e apreensão, mas 
foi detido em um estabeleci
mento comercial na aveni
da Padre Salústio Rodrigues 
Machado e autuado em fla
grante por tráfico de entorpe
cente. O rapaz foi transferido 
para a Cadeia de Avaí.

f l a g r a n t e  um
Policiais militares pren

deram um rapaz acusado de 
roubo a uma videolocado- 
ra, na Vila Cruzeiro, na últi
ma terça-feira 14. O jovem 
foi detido na praça Princesa 
Isabel, Vila Capoani, mi
nutos depois de ameaçar a 
balconista da loja com uma 
faca. O rapaz confessou o 
crime e alegou que gastou 
os R$ 61,00 com pedras 
de crack. Quatro pedras da 
droga foram encontradas 
em seu bolso. O rapaz foi 
preso e encaminhado à Ca
deia Pública de Avaí.

f l a g r a n t e  d o is
Um rapaz de 21 anos foi 

preso em flagrante quarta- 
feira à noite furtando fios 
do recinto da Facilpa. O ra
paz estava acompanhado de 
dois adolescentes apreen
didos pela Polícia Militar e 
entregues aos cuidados do 
Conselho Tutelar. Quando a 
Polícia Militar chegou ao re
cinto da Facilpa, flagrou os 
três jovens com cerca de 300 
metros de fio. Eles abando
naram o produto de furto e 
tentaram fugir, mas foram 
detidos e encaminhados à 
delegacia. O jovem maior de 
idade foi encaminhado para 
a cadeia de Avaí.

fu r t o  um
Uma videolocadora foi 

furtada no bairro Cecap. O 
furto foi descoberto às 5h30 
da quarta-feira 15. O ladrão 
levou três DVDs e R$ 33,00 
em dinheiro. O estabeleci
mento comercial não foi ar
rombado e a porta da frente

foi aberta com uma chave 
'mixa' (chave usada para 
abrir qualquer fechadura).

fu r t o  d o is
Uma frentista teve sua 

bolsa furtada do escritório 
do posto onde trabalha. 
A mulher disse que estava 
abastecendo um veículo e 
quando retornou ao escri
tório percebeu o desapa
recimento da bolsa com 
documentos pessoais e de 
um veículo, R$ 200,00 em 
dinheiro e uma folha de 
cheque em branco assina
da. O furto foi filmado pe
la câmera de segurança, o 
rapaz foi identificado, mas 
não foi localizado.

a c id e n t e  c o m  v it im a
O motorista Luiz Carlos 

Mendes ficou levemente 
ferido na quinta-feira 16, 
após colidir a moto que 
conduzia pela avenida 25 
de Janeiro, com um Corsa 
que trafegava pela Rua Pie
dade. O acidente aconteceu 
às 7h35, causou pequenos 
danos materiais e ferimen
tos leves no motociclista.

MST
Foi pacífica a saída de 

um grupo do MST (Movi
mento dos Trabalhadores 
Sem Terra) da fazenda San
ta Branca, em Borebi. A fa
zenda foi invadida no dia 
6 de março. A retirada foi 
comandada pelos policiais 
militares de Lençóis Paulis
ta, Agudos, Borebi e Bauru.

NA r u a
Ontem, a Justiça colocou 

em liberdade o adolescente 
de 16 anos acusado de par
ticipar do duplo homicídio 
registrado em Lençóis Paulis
ta no mês passado. O garoto 
estava na Febem (Fundação 
para o Bem-Estar do Menor) 
desde o dia 23 de fevereiro. 
Ele confessou ter ajudado a 
matar Paulo Casado e Ale
xandre dos Santos, cujos cor
pos foram encontrados em 
estado de decomposição às 
margens da linha férrea. A re
constituição dos crimes deve 
ocorrer na próxima semana.

Robótica foi o grande destaque da equipe nas Olimpíadas do Conhecimento
O grande destaque da 

equipe do Senai Lençóis foi a 
modalidade robótica indus
trial. O grupo formado por 
Rodrigo Ferreira de Souza, 
Matin de Oliveira Kotsis e 
Fabrício de Souza Medeiros, 
além de conquistar a meda
lha de ouro na modalidade, 
obteve 100% de aproveita
mento. Eles conquistaram a 
maior média registrada na 
olimpíada desde a sua pri
meira edição, em 2002.

O medalhista Rodrigo Fer
reira disse que recebeu com 
muita alegria o resultado que 
teria conquistado o ouro e 
a maior pontuação de toda

a história da olimpíada. "É 
muito gratificante represen
tar Lençóis Paulista, princi
palmente agora, no Japão. É 
uma coisa espetacular. Todo 
o nosso treinamento é volta
do para conquistar o melhor 
lugar, que é o podium", co
mentou e agradeceu aos mo
nitores e familiares.

O pai de Rodrigo, o apo
sentado Cláudio Ferreira, co
mentou que a fase estadual 
foi muito difícil, mas que está 
feliz com o resultado. "Eu e 
minha família estamos muito 
felizes pelo Rodrigo que é um 
menino de muita garra e de
terminação", comemorou.

OS m e d a l h i s t a s
LENÇÓIS PAULISTA BAURU
o u r o
Eletricidade industrial:
Rodrigo Pedroso Mendes 
Instalação a redes PC:
Bruno Francisco Rodrigues 
Polimecânica:
Jaime do Nascimento Gomes 
Robótica Industrial:
Rodrigo Ferreira de Souza, 
Fabrício de Souza Medeiros 
e Matin de Oliveira Kotsis 
Eletrônica Industrial:
Juliano Gabriel Prado Varasquim

b r o n z e
Marcenaria
Joel Vicente de Souza

o u r o
Manufatura Integrada:
Helder Luiz Tadeu de Assis, João 
Vitor Augusto e Alan Quitério 
Mecânica Automobilística: 
Henrique Tadeu Spinelli

p r a t a
Desenho mecânico com CAD:
Victor Colasso Camargo

b r o n z e
Design gráfico:
Mariana Geraldo Batista 
de Oliveira

Alunos de Robótica que conquistaram 100% dos pontos disputados



M A C A T U B A

Cobrança
Transferência de mais um policial 
militar irrita o prefeito Coolidge Hercos 

Júnior (PMDB); para ele, política de 

segurança pública é irresponsável

Da Redação

"A segurança é obrigação 
do Estado. Eu já recorri em 
todas as instâncias, principal
mente no comando regional 
com o coronel Daniel Rodri- 
gueiro do CPI- 4 (Comando 
de Policiamento do Interior), 
de Bauru", desabafou o pre
feito de Macatuba, Coolidge 
Hercos Júnior (PMDB), ao se 
referir aos problemas com a 
diminuição no efetivo da Po
lícia Militar. Nesta semana foi 
anunciada a transferência de 
mais um soldado.

Para o prefeito, a política 
de disponibilização de efetivo 
para municípios de pequeno 
porte é prejudicial e acaba 
sacrificando os municípios 
pequenos. "Quando o sol
dado vai trabalhar na Polícia 
Militar, vai trabalhar para o 
Estado. Cidades como Maca- 
tuba, hoje, estão às vistas dos

bandidos. As quadrilhas têm 
conhecimento de que estes lu
gares estão desprevenidos. Se 
você não tratou determinado 
assunto com a atenção que 
merece, e acontece algo grave, 
isso é uma irresponsabilida
de", comentou.

O prefeito diz ainda que 
a administração de Macatuba 
é uma das que mais investe 
na Polícia Militar. "Pagamos 
contas de água, luz e telefone, 
gasolina, reformamos o pré
dio que abriga o grupamento, 
compramos o radar móvel. 
Algum outro município pode 
até fazer igual, mas não mais 
do que estamos fazendo", 
disse Coolidge.

As constantes reclama
ções de Coolidge parecem 
ter sido ouvidas. Na tarde 
da quarta-feira 15, o capitão 
Wellington Venezian, do CPI 
-  4 (Comando de Policia
mento do Interior), de Bau

O prefeito de Macatuba cobra mais policiais militares para a cidade; pedido foi aceito e em 30 dias devem chegar dois policiais

ru, anunciou a transferência 
de mais dois policiais para o 
grupamento do município. A 
previsão é de que o reforço 
chegue em 30 dias.

Com a saída de mais um 
policial, o contingente da PM 
passaria de 11 para 10. Três 
viaturas compõem a frota. 
Como todo mês um policial 
tira férias ou licença-prêmio, 
na prática, o contingente dis
ponível cai para oito homens. 
Até a ronda escolar, recomen
dada pela Secretaria de Segu
rança em cidades com mais

de 15 mil habitantes estaria 
comprometida com o núme
ro de policiais de que o gru
pamento dispõe.

o u t r o  l a d o
Segundo o capitão Vene- 

zian, a filosofia da Polícia 
Militar recomenda que os 
policiais atuem nas cidades 
ou comunidades de origem. 
"Isso cria uma situação de 
sintonia com a comunidade. 
Macatuba tem poucos "fi
lhos" (como são chamados 
os policiais) na organização",

diz. De acordo com o capitão, 
este é um dos motivos para as 
reduções no efetivo. Os poli
ciais que virão para Macatuba 
integram os quadros da Polí
cia Militar de Pederneiras.

Sobre a diminuição no 
efetivo de Macatuba, o ca
pitão disse que o problema 
está sendo resolvido. "Estou 
mandando dois reforços, não 
estou?", questionou.

Ainda de acordo com o 
capitão Venezian, a polícia 
estipula o contingente da PM 
de acordo com o número de

habitantes de cada cidade e 
leva em conta o número de 
ocorrências registradas. "Ma- 
catuba é um dos municípios 
mais tranqüilos da nossa área 
administrativa", disse.

Sobre a existência de mu
nicípios menores do que Ma- 
catuba com contingente de 
policiais maior, o capitão ex
plicou que são situações espe
cíficas. Como exemplo, citou 
Balbinos, que possui uma 
penitenciária. "A condição do 
município pede um policia
mento reforçado", finaliza.

a r e i o p o l i s b o r e b i

Contrato da Sabesp vence em 2006  Finotti instala redutor de velocidade

Vista das instalações da Sabesp em Areiópolis: contrato entre prefeitura e empresa vence esse ano

Vence nesse ano o contra
to da Prefeitura de Areiópolis 
com a Sabesp (Companhia de 
Saneamento Básico do Esta
do de São Paulo). Esse é um 
momento singular para as li
deranças políticas do municí
pio, uma vez que se passaram 
vários mandatos desde que 
o contrato foi firmado, em 
1976, e vence no dia 26 de no
vembro deste ano.

A proximidade do venci
mento de um contrato de 30 
anos movimenta o cenário po
lítico de Areiópolis. Na sexta- 
feira 10, o vereador Luis Edu
ardo Bitu (PSDB), provocou 
uma reunião entre a Câmara 
de Vereadores e representantes 
da Sabesp para conhecer os 
moldes do contrato e as possi
bilidades de renovação.

A principal preocupação 
do vereador é reduzir a taxa 
de esgoto. Atualmente, o mo
rador de Areiópolis paga pelo 
serviço 80% do valor pago pe
la água. Bitu quer derrubar es
se valor para algo entre 10% e 
20%. E ele lembra que o prazo 
para manifestar interesse em 
alterar os moldes do contrato 
termina no dia 26 de maio. 
"Uma cláusula do contrato 
prevê que, se nenhuma das 
partes se manifestar, o contra-

to será automaticamente reno
vado do jeito em que está, por 
mais 30 anos", afirma.

Ouvido pela reportagem 
do jornal O Eco, o prefeito Jo
sé Pio de Oliveira (sem parti
do), o Peixeiro, não descarta a 
possibilidade de convocar um 
plebiscito para saber a opinião 
do eleitorado sobre a Sabesp. 
"Temos que pesar os prós e 
contras da Sabesp. É uma água 
de qualidade, não há como 
negar, mas é uma água cara", 
explica. "E temos que analisar 
se a prefeitura é capaz de ter o 
próprio sistema de tratamento 
de esgotos", continua.

Peixeiro também ventila a 
hipótese de fazer um contra
to mais curto com a Sabesp. 
"Também podemos fechar por 
15 anos, em vez de 30", diz. O 
prefeito dá pistas de que tem 
interesse na permanência da 
Sabesp no município. Mas, 
quando sentar com os direto
res da entidade para discutir 
o assunto, Peixeiro vai cobrar 
mudanças no contrato. Para 
ele, o valor da taxa de esgoto 
é alto e precisa ficar abaixo 
dos 40% do preço da água. 
Peixeiro também deve pedir 
um maior comprometimento 
social por parte da empresa. 
"Tivemos muitos casos em

Acidente m ata investigador Campos
O policial civil de Areiópo- 

lis, Antonio Carlos de Cam
pos, 45 anos, morreu em um 
acidente de moto na quinta- 
feira 9, na rodovia Marechal 
Rondon (SP 300). Ele vinha 
no sentido Bauru -  Lençóis

Paulista e, pouco antes de che
gar em Agudos, teria perdido 
o controle do veículo e caiu na 
canaleta central da rodovia.

Campos foi encontrado 
por volta de 23h40 e socorri
do pela Polícia Rodoviária no

pronto-socorro de Agudos. Em 
estado grave, foi levado até o 
Hospital de Base de Bauru. Ele 
não resistiu aos ferimentos e 
morreu . Campos morava em 
Agudos e havia 18 meses era 
investigador em Areiópolis.

A Prefeitura de Borebi 
instalou essa semana reduto- 
res de velocidade na rua 7 de 
Setembro. Segundo o diretor 
de Obras, Antonio Augusto 
Aguirra Delrio, a instalação 
de redutores do tipo tijolo de 
resina, ou tachão, foi a forma 
mais econômica que a prefei
tura encontrou para coibir o 
excesso de velocidade. "Uma 
lombada custa em torno de 
R$ 4 mil. Não gastamos esse 
valor para instalar os 'tachões 
em seis quadras", comentou.

Os redutores de velocida
de foram instalados nas pro
ximidades dos cruzamentos. 
Segundo Delrio, a medida foi 
a única maneira encontrada 
para conter os abusos de ve
locidade registrados desde o

Funcionários instalam redutor de velocidade na rua 7 de Setembro

final de 2004, quando a pre
feitura substituiu os parale- 
lepípedos pelo asfalto. "Não 
existem mais depressões nas

ruas e a população estava re
clamando do tráfego em alta 
velocidade", concluiu o dire
tor de Obras.

que a pessoa não paga a conta 
de água porque está desem
pregada e tem o fornecimento 
cortado. Isso não pode acon
tecer", finaliza.

o u t r o  l a d o
Procurado pelo jornal O 

Eco, o superintendente regio
nal da Sabesp, Artur Esteves 
Bronzatto, afirmou, através de 
sua assessoria de comunica
ção, que a empresa vai aguar
dar que a cidade se manifeste 
dentro do prazo formal. "Nos
so interesse é permanecer em 
Areiópolis por mais 30 anos", 
afirmou. "A partir da manifes
tação do poder público, va
mos nos reunir para discutir 
a elaboração de um novo con
trato", completa.

Ainda segundo a Sabesp, 
Areiópolis tem índices inve
jáveis na questão de água e 
esgotos. Segundo a assessoria, 
100% das casas tem água trata
da. De acordo com a empresa, 
todo esgoto é recolhido e di
recionado para fora da cidade 
e tratado em sua totalidade. O 
tratamento é biológico, atra
vés de lagoas de decantação. 
"Em termos de infra-estrutura 
sanitária, Areiópolis tem índi
ces de primeiro mundo", fina
liza Bronzatto.

Ensino Infantil recebe apostilas
Na quarta-feira 15, a Pre

feitura de Borebi concluiu a 
última etapa da distribuição 
de apostilas aos alunos da rede 
municipal de ensino. A primei- 
ra-dama, Lúcia Ângela Aguirra 
Delrio Daniel, entregou 100 kits 
de apostilas do NAME (Núcleo 
de Apoio à Municipalização de 
Ensino), que na rede particular 
leva o nome de COC, às crian
ças do Ensino Infantil.

A partir de agora, todos os 
620 alunos de Borebi utilizam

o mesmo sistema de ensino, 
inclusive o Ensino Médio que 
pertence ao Estado. A implan
tação do sistema apostilado 
começou em 2004.

Segundo Lúcia Daniel, o mu
nicípio tem apenas uma escola 
que atende os três níveis de ensi
no. A responsabilidade é dividi
da entre Estado e Município.

"A escola nos foi cedida em 
1999 e atualmente nós em
prestamos o período noturno 
ao Estado", conta a primei-

ra-dama, para explicar como 
funciona a municipalização 
da Educação na cidade, cuja 
verba é administrada pela pró
pria Prefeitura Municipal.

c a m in h a d a
O programa Escola da Famí

lia realiza hoje a 1  ̂ Caminha
da Ecológica de Borebi. Depois 
do passeio tem um concurso 
de desenho. A saída está mar
cada para as 9h30, em frente à 
Escola Iracema Leite Silva.

ALUNOS DA LABOR QUE CONCLUIRAM OS CURSOS 
FUNDAMENTAL E MÉDIO, ATRAVÉS DO COLÉGIO COMERCIAL 

DE VOTUPORANGA NO MÉS 12/2005
ENSINO FUNDAMENTAL

1- Carla Adriana Sazi
2- lrani Leite Morais
3- Luciana Ap. da Silva Araújo
4- Michel André Morbi
5- Maria Rodrigues Coelho
6- Valter Pires
7- Sandro Luiz Ferreira
8- Eva Meneses Gomes
9- Maria Roseli Pereira Dias
10- Maria Roseli Catóia Garcia
11- Juarez do Carmo Santos
12- Lorival Dias
13- llso Ap. Messias da Silva
14- Edi Carlos Ascielli
15- Edson Alves Santana
16- João Carlos Fabricio
17- José dos Anjos de Souza
18- José Carlos Puerta
19- Antonio Carlos Campesato
20- José Antonio Paccola
21- Luiz Carlos HostI
22- Leonildo de Souza
23- Laercio Crispin de Azevedo
24- Márlo Epifanio Santos
25- Mauro Antonio da Silva
26- Niiton Antonio de Mattos
27- Odair Soares de Freitas
28- Vaiter Nunes
29- Vaide Gonçalves
30- Olinda Telles

ENSINO MEDIO

1- Andreya Carrilho Cardoso
2- Adriano Dutra
3- Gabriel Luiz Ferreira
4- Amauri Grumicker
5- Arnorildo Pereira
6- Edson da Cruz Silva
7- João Miguel Ortiz de Moraes
8- José Joel Maximiano
9- Marcos Pereira Pontes
10- Pedro Donizete Pereira da Silva
11- Rodrigo Moscardini
12- Ronaldo Jesus Dutra
13- Valteriei Matias de Oliveira
14- ElianeAp. Nunes Pereira

O a b o r
Aulas Particulares

Rua Dr Antonio Tedesco, n° 255 Sala 12 - Centro 
Fone: 3264-6912 - Lençóis Paulista
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ESQUADRIAS DE 
MADEIRA escadas, 

corrimão, móveis sob 
medida, ótimos preços, 

qualidade garantida. 
Fone: 3263-0300 - Fax: 

(14) 3263-3300.

RETROESCAVADEIRA
Fazemos todos os tipos 
de serviços - PR Breda, 
ligue: (14) 3263-1931.

METAIS Portões ele
trônicos, esquadrias 

metálicas, portões bas- 
culantes em alumínio, 

alarmes. Fone: (14)
3263- 0564.

BASCULANTE Servi
ços de basculante p/ 
aterros e desaterros, 

entulhos, colocação e 
retirada de terra. Fone: 

(14) 3263-1931.

PÁ CARREGADEIRA
Todos os tipos de 

serviços para sua obra 
ou empreendimento, 
ligue: (14) 3263-1931 

-  PR Breda.

ATERRO/DESATERRO
Serviços c/ preços es
peciais, rapidez e efici
ência no atendimento, 
ligue: (14) 3263-1931.

METAIS Esquadrias me
tálicas, vitrôs, portas, gra
des, portões, etc... Tratar 
fone: (14) 3264-4313.

TERRA Precisa-se de 
terra, ligue PR Breda - 
fone: (14) 3263-1931.

DRY WASH - Lavagem 
simples - R$ 25,00; Lava
gem com enceramento 
- R$ 45,00. Especializada 
também em limpeza de 

sofás, cadeiras, poltronas e 
tapetes. Fone: 3264-5535.

LÉO SERVIÇOS ELÉ
TRICOS Eletricidade 
em geral orçamento 

sem compromisso. Rua 
Duque de Caxias, 110, 

Marimbondo. Fone:
3264- 8386.

RESIDÊNCIAS

ÓTIM A OPORTU
NIDADE Casa em 
ótim a localização 

(centro - Av. Padre 
Salústio Rodrigues 
M achado), conser

vada. Lado de cima 
da rua), tratar fone: 
3263-4074 ou 9 601

7916.

VENDE-SE 2 CASAS
NO Residencial Ate

nas, 1 sala, 2 dormitó
rios, cozinha, banhei
ro social e área social. 
Valor R$ 30.000 ,00 . 

Tratar fone: (14) 
9161-6855.

VENDE-SE CON
SÓRCIO DE Terreno 

Amantini com 40 par
celas pagas e faltam 

60 x 278 reais. Vendo 
por 70% do valor pa
go. Tratar fone: (14) 

3263-5903.

VENDE-SE CASA
Na Rua Zélia Gatai, 
Cecap. Tratar fone: 
(14) 9734-2420 ou 

9621-4347.

VENDE-SE CASA JD 
AMÉRICA . Tratar fo
nes: (14) 3264-7880 

ou 9733-5282.

VENDE-SE LINDA 
CASA No Jardim Ita- 
puã, toda piso frio, 

quarto de empregada, 
lavanderia, copa, 

cozinha, 2 quartos 
e garagem para 2 

veículos, residência 
nova, R$ 55.000 ,00 
com documentação 
regularizada. Tratar 

fones: 9163-9305 ou 
3234-2615.

VENDO 7 ALQUEIRES
Com 20 mil pés de ca
fé e pasto. Tratar fone: 

8123-6444.

VENDE-SE CASA No
Centro, excelente 
localização. Tratar 

fone 3263-2105 (Creci 
-  41.388).

VENDE-SE CASA no
Jardim Nova Lençóis 
com 3 quartos, sala, 
cozinha e banheiro 

mais 3 cômodos sem 
acabam ento e quin

tal grande. Tratar 
fone 9727-0416.

VENDE-SE CASA no
Jardim América na 

rua José Antunes, 96. 
Tratar fone 3264- 
7880/9733-5282.

JARDIM LAGO DA 
PRATA - R$ 105.000,00, 

excelente residência 
nova com 03 dormt. 

(sendo 1 suite), ampla 
sala de estar, sala jantar, 
wc social, cozinha, lav. 
Anexa, garagem p/ 02 

autos. Ótima localização 
-  constr. nova. Consult 

Imóveis Fone: 3263
1118. CRECI J12737.

JD. ITAPUÃ -  R$
65.000. 00, 03 dormit. 
(sendo 01 suite), sala,

cozinha, wc social, Gara
gem p/ 02 autos. Con- 

sult Imóveis Fone: 3263
1118. CRECI J12737.

JD. IPÊ -  R$
190.000. 00, 03 dor- 

mit. (sendo 01 suite c/ 
armário emb.), ampla, 
sala de estar (piso de 
madeira), wc social c/

box blindex, sala jantar, 
cozinha c arm. emb., la- 
vand. Anexa, rancho c/ 
churrasq., wc, despen
sa, garagem p/ 02 au
tos. Ótima localização 
e acabamento. Consult 

Imóveis Fone: 3263
1118. CRECI J12737.

VENDE-SE CASA E
UM Terreno no Jardim 
Itamaraty com 3 quar

tos, uma suíte com 
banheira, 2 salas, copa 

e cozinha, garagem 
para 2 carros. Troca- 

se por casa de menor 
valor. Tratar fone 3263- 

4517/3263-2514.

VENDE-SE CASA NO 
JARDIM Village, 5 

cômodos, garagem 
para 2 carros, piso frio, 

cozinha e banheiro 
azulejado, valor R$

82.000. 00, Tratar rua 
Wilson Trecenti, 210 ou 
fone 9786-9152/9704-

6624.

VENDE-SE CASA COM
4 Cômodos, faltando 

6 prestações de R$ 
200,00 para quitar, 
valor R$ 18.000,00. 
Aceito terreno como 
parte de pagamento. 
Tratar avenida Luiz 

Paccola Sobrinho, 306 
-  Jardim Monte Azul ou 

fone 9718-8484.

VENDE-SE CASA JAR
DIM América, aceito 

carro no negócio. 
Tratar rua José Antunes, 

96 ou fone 3264- 
7880/9733-5282.

VENDE-SE TERRENO 
TODO Murado -  rua 

Aimorés, 76 -  vila 
Cachoeirinha, valor R$ 
15.000,00. Tratar fone 

3263-1151.

VENDE-SE TERRENO
NO Jardim Morumbi, 

murado, medindo 
11x25m2. Tratar fone 

3263-5371.

VENDE-SE SOBRADO
EM Bauru, rua Duque de 
Caxias, próximo da USC. 
Tratar fone 3263-2105.

VENDE-SE APARTA
MENTO NO Resi

dencial Ipê, 2° andar, 
ótimo acabamento, por 
excelente preço. Tratar 

fone 9772-7716.

RESIDÊNCIAS
VEN DA / LOCAÇÃO

VENDE-SE OU TROCA
Casa por terreno ou carro 
de menor valor. Tratar rua 
Venezuela - 82, Jardim das 
Nações. Fone: 9774-6119.

VENDE-SE OU TROCA-
SE Casa em Bauru, per
to da USC, por casa em 

Lençóis ou Botucatu. 
Tratar fone: (14) 3263
2105. (CRECI - 41388)

VENDE-SE/TROCA-SE
POR Casa de menor 

valor, uma casa com 5 
cômodos, lavanderia e 

garagem coberta. Tratar 
rua Santo Leonardo Gi- 

glioli, 636 -  Jardim Caju.

VENDE-SE/TROCA-SE 
casa na rua Amazonas, 
300. Tratar fone 3263- 

2892/9601-4915.

TERRENO NO JD. Cajú 
"ASFALTADO", exce

lente localização. Tratar 
fone: (14) 9772-7716 

ou 3263-3652.

JARDIM VILLAGE Com
excelente localização. 

Tratar fones: 9772
7716 ou 3263-3652.

VENDE-SE TERRENO
Na Rondon por apenas 

R$ 12.000,00. Tratar 
fone: 9772-7716.

VENDO 7 ALQUEI
RES DE Terra, 20 .000 
pés de café e pasto. 

Tratar fone: (14) 
3263-0765.

PQ. SÃO JOSE -  R$
45.000 . 00, 442,00 

m2 -  murado. Consult
Imóveis Fone: 3263
1118. CRECI J12737.

JD. MONTE AZUL -  R$
8.500.00, lado de cima da 
rua -  parte murado. Con
sult Imóveis Fone: 3263

1118. CRECI J12737.

JD. ITAMARATY -  R$
20.000,00, 504,00 m2, 
Proxn a av. maracatins. 
Consult Imóveis Fone: 

3263-1118. CRECI 
J12737.

PQ. RONDON -  R$
8.500.00, 200,14 m2 -  rua 
Rogério Giacomini. Con- 
sult Imóveis Fone: 3263

1118. CRECI J12737.

JD. MORUMBI -  R$
25.000. 00, lado de 

cima da rua -  ótima lo
calização. Consult Imó
veis Fone: 3263-1118.

CRECI 112737.

APARTAMENTOS
LOCAÇÃO

Aluga-se apartamento 
na Ilha Comprida para o 
Natal e Carnaval. Tratar 
fone: (14) 3263-1126.

APARTAMENTOS

VENDE-SE APARTA
MENTO Completo, com 
armários embutido, qui
tado no residencial Jaca- 
randá. Tratar fone: 3263

3652 ou 9772-7716.

VENDE-SE APARTA
MENTO No edifício Beta. 
Tratar fone: 9772-7716.

VENDE-SE APARTA
MENTO Ed. Jacarandá 1° 
andar, garagem coberta, 
ótimo acabamento. Tra
tar fones: 3263-0181 ou 

9122-1201.

RESIDENCIAL IPÊ, 02
dorm. (sendo 1 c/ ar

mário emb.), sala estar, 
wc c/ box blindéx, co
zinha c/ armário emb., 
piso de madeira e frio. 

Ótimo acabamento. 01 
vaga garagem. Consult 

Imóveis Fone: 3263
1118. CRECI J12737.

RESIDENCIAL PAINEI-
RAS, 01 apto no 1° an
dar c/ pequeno financ.

Prestação atual: R$ 
146,00. Consult Imó

veis Fone: 3263-1118. 
CRECI 112737.

RESEDENCIAL PAI- 
NEIRAS, 01 apto no 

2° andar c/ fino acaba
mento. Consult Imóveis 
Fone: 3263-1118. CRE

CI J12737.

ÁREA RURAL
VENDE-SE SÍTIO 7,5
Alqueires a 15 km de 
Lençóis. Tratar fone 

3263-0765.

VENDE-SE SÍTIO NA
Farturinha -  3,5 alquei

res com benfeitorias. 
Aceito casa ou terreno 
como parte do paga
mento. Tratar Fone: 
(14) 3263-0895 ou 

(14) 9702-6594.

VENDE-SE FILTRO De
motor -  promoção. 
Terra Tratores 3264

9009.

ÓLEO PARA MOTOR
-  Promoção. Terra Tra

tores 32649009.

ÓLEO HIDRÁULICO
-  Promoção. Terra Tra

tores 32649009.

èSAAE

SAAE - SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

José Alexandre Moreno, 
Diretor do Serviço Autônomo 

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

Portaria n° 04/2006 de 13.03.06 
-  Nomeia, André Luiz Monticeli Vitorino 
para o cargo de Agente de Apoio a Servi
ços de Hidrometria.

Lençóis Paulista, 13 de março de 
2006.

José Alexandre Moreno
Diretor do SAAE

Cartuchos

Canon Lexm*vrk X°
R. José do Patrocínio, 1015 

Lençóis Paulista

DISK FARMAIS 24h
Fone: 0800-160480.

DISK CARRETO
F:9726-8428 c/ Bento.

DISK CHOPP Fone: 

3264-3613.

DISK MEDICAMEN
TOS Entrega grátis. Fo

ne: (14) 3264-7226.

DISK IMPRESSOS

3263-0170.

DISK EMPRÉSTIMOS 

PARA APOSENTADOS
e pensionistas do 
INSS. 3264-2373.

CAMARA 
MUNICIPAL DE 

AREIÓPOLIS

Quadro de subsídios e das 
remunerações dos cargos e 
empregos públicos

Artigo 39, parágrafo 6° da 
Constituição Federal (com redação 
dada pela Emenda Constitucional 
n° 19, de 04 de junho de 1998) 
Base: Janeiro de 2006.

Presidente: R$ 1.745, 87

Vereador: R$ 962, 13

Contador: R$ 1.136, 03

Assistente Administrativo: R$ 
595, 49

Zelador: R$ 315,15

Alirio dos Santos
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AREÓPOLIS

RATIFICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.° 503/06

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA 
POR JUSTIFICATIVA N.° 01/06

OBJETO: Contratação de Empresa para realização 
de 2.240 (Duas mil, duzentos e quarenta) horas de 
treinamento, sendo 1.200 (Um mil e duzentas) horas 
de Assistente Administrativo, 800 (Oitocentas) horas 
de Soldador Eclético, 120 (Cento e vinte) horas de 
Gestão Empresarial e 120 (Cento e vinte) horas de 
Gestão de RH.

CONTRATADO: SENAI-SERVIÇO NACIONAL 
DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL.

VALOR: R$ R$ 78.400,00 (setenta e oito mil e qua
trocentos reais)

JUSTIFICATIVA: Dispensa conforme Artigo 24 in
ciso XIII da Lei Federal 8666/93.

Areiópolis, 02 de Março de 2006.
JOSÉ PIO DE OLIVEIRA
- Prefeito Municipal -

im o b iliá r ia

H R i T i U I N H i

01 LOTE DE TERRENO COM 275 M2

VALOR: R$ 24.000,00
OBS: MURADO

APARTAMENTOS
QUITINETE CENTRO ■ 01 dorm, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem L a je , piso frio | sem 
condomínio) 1 140,00
QUiTINETE NAÇÕES ■ 01 dorm, sala, cozinha, banheiro e área de serviço La |e , piso frio ( sem condomínio 
)9  250,00
QUiTINETE UBIRAMA ■ 01 dorm, sala, cozinha e banheiro La je , piso frio ( sem condomínio) i  300,00 
RESIDENCIAL YPÈ -  02 dorm, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem L a je , piso frio j e 
condomínio )3 300,00
RESIDENCIAL JACARANDA - 02 dorm, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem L a je , piso frio { 
+ condomínio )S 300,00
RESIDENCIAL JACARANDA - 02 dorm, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem L a je , piso frio ( 

condomínio )S 300,00
EDIFÍCIO CIDADE JARDIM { SÃO C A R LO S) -  02 dorm, 02 salas banheiros e garagem ( Pòximo USP j S 
300,00

RESIDÊNCIAS
01 dorm d forro, vermelhão e garagem | Ubirama) S 220,00 
01 dorm d foro e piso frio ( Cruzeiro) $ 250,00
01 dorm d laje. piso Irio e garagem ( Cachoeirinha) $ 300,00
02 dorm d forro e vermelão ( Prata) $ ISO.OO
02 dorm d forro, piso frio, pintura e garagem ( Cachoeirinha) $ 300,00 
02 dorm d laje. piso frio, garagem e pintura ( Rondom ) 5 320,00
02 dorm d laje. piso frio, pintura e garagem ( Rondom ) $ 320,00
02 dorm d laje. piso frio, pintura e garagem ( Principe) $ 330,00
02 dorm d laje. piso Irio, pintura e garagem ( Contente) $ 330,00
02 dorm d forro, piso frio, pintura e garagem ( Cruzeiro) S 350,00 
02 dorm d laje, piso frio e garagem ( Rondom ) S 380,00 
02 dorm d laje. piso frio e garagem ( Cchoelrinha) $ 400.00 
02 dorm d laje. piso frio e garagem ( Cchoelrinha) $ 400,00
02 dorm d 01 suíte. 02 banheiros, área de serviço coberta e garagem coberta e fechada para dois 
carros ( Ubirama j $450,00
03 dorm, sf forro, lajota e garagem ( Cruzeiro) S 130,00 
03 dorm, sl forro, lajota e garagem ( Cruzeiro) S 200,00
03 dorm, d  forro, piso frio, sala, área de serviço fechada e garagem e edícula com churrasqueira ( 
Cecap) $330,00
03 dorm, cf forro, piso frio, pintura nova, 02 salas, área de serviço fechada e garagem coberta 
para dois carros ( Cruzeiro) $ 350,00
03 dorm, d  laje, piso frio e de madeira, copa, cozinha, 02 banheiros e garagem coberta e fechada 
I Ubirama) S 350,00
03 dorm, d  forro, piso frio e de madeira, cozinha, banheiro e garagem coberta e fechada Pintura 
nova (Cruzeiro) $400,00
03 dorm, d  laje, piso frio, garagem e pintura nova { São Jo ã o ) S 420,00
03 dorm, d  laje, piso frio, garagem e edícula d  churrasqueira ( Antonieta} S 450,00
03 dorm, d  forro, piso frio | Centro) $ 480.00
03 dorm d  01 suíte, sala, copa, cozinha, área de serviço, garagem coberta e fechada para 02 
carros com ppa Laje. Piso Frio, Pintura Nova , Construção Nova ( Itapuã ]$ 600,00 
03 dorm d  01 suítes, piso frio e de madeira, forro, sala, copa, cozinha e garagem cobeita e 
fechada pf vários carros ( Centro )$ 660,00
03 dorm d 01 suíte. 03 salas amplas, copa, cozinha planejada, área de laser com churrasqueira, 
garagem coberta e fechada para 02 carros Acabamento de 1°, Piso Frio e Pintura Nova { Ubirama 
)$ 1100,00
04 dorm d  01 suíte, sala ampla, cozinha, área de laser com churrasqueira e piscina, garagem 
coberta e fechada para 02 carros Casa de madeira, Piso Frio, Pintura Nova e Cerca Elétrica ( 
Centro )$ 700,00
04 dorm d  03 suites, sala. copa, cozinha, despensa, área de laser com churrasqueira e piscina, 
garagem coberta e fechada para 04 carros com ppa Laje, Piso Frio, Pintura Nova e Cerca Elétrica 
I Itamaraty )$1200,00

Sisdro Natálio Lorenzettí, 66 F o n e : 3 26 4 -3.3.43

VENDE-SE:
Chácara Corvo Branco, 1 alq. Frente 

Rod. Mal. Rondon, etc.
Casas: Vila Ubirama, Vila Antonieta, 
Sta. Cecília, Av dos Estudantes, Irere 

Nova Lençóis, Nações, etc. 
Terrenos: Itamaraty, Ubirama, etc.

Outras opções favor consultar. Creci: 41388

ROMEU SANCTIS
Fone; 3263-2105

I M P R I M 4 X
«t ü c h o *

3 1 6 4 - 3 ' '^Cartuchos de Tinta e Tonner
CARTUCHO ^  ^

COMPATÍVEL Atendimento 24h 
51649 - R$50,00 9702-3076/ 9724-8565

R. IGNACIO ANSELMO, 199 - LENÇÓIS PTA. 
em frente ao Magazine Americana



B.CAR Autos s  Motos MulBmarcos

ANO COM. OPCIONAIS
ESC O R T  GL 1 .8  EURO PEU 1995 GAS C 0M PLET0 + R 0D A 1 4 CINZA
GOL S P EC IA L  8 V 1999 GAS RODA AZUL
GOL 1 .0  8 V 4 P 2004 GAS TR A V A /ALA RM E PRETO
UNO M ILL E  E LX 1995 GAS VIDRO PRATA
UNO M ILL E  EP  4P 1996 GAS V ID RO /TRAV A PRETO
P A LIO  EL  1 .5 1996 GAS VINHO
ÇORSA 1 .0 1996 GAS AZUL
IPAN EM A S L / E  4P 199S ÁLCOOL AR CON D/DIREÇÃO VINHO
CORSA SED AM  1 .0 2001 GAS TR IO  /  D IREÇÃO PRATA
VECTRA CD 2 .2 1997 GAS COMPLETO C/ COURO BRANCO
PAMPA L 1 .6 1996 GAS PRATA
SA V E IR O  CL 1 .6 1997 GAS BRANCA
SA V E IR O  G I I I 2003 GAS AR/DIREÇÃO/ROD A/LONA CHUMBO
P IC K  UP STRAD A 1 .6  1 6V 2002 GAS COMPLETA V ERD E
MONTANA C O N Q Ü EST1.8 200 5 FLEX LONA PRATA
S  10  D E  LU XE 1195 GAS COMPLETA - a r VERM ELHA
S  10  2 .4  (P IT B U L L ) 2004 GAS D IREÇ ÃO /LO N A BRANCA
RAN GER X L T  2 .5  TURBO 4 X  4  1939 D IE E S EL COMPLETA VINHO

ESTAMOS ATENDENDO NAAV 25 DE JANEIRO PRÓXIMO A CYBELAR
www.auctoclic.com.br/bcar

SUNDOWN FU TU RE 12 5 OKM PARUDA^-FREIO PRATA

SUNDOWN HUNTER 125 OKM PRETA

SU N D O W N M A X SE OKM PA R TID A  ELÉTR IC A PRATA

SUNDOWN M AX SED OKM P A R T ID A /FR E IO /R O D A VERM ELHA

K A S IN S K I SU P ER  CAB OKM 2 0 0 3 AM ARELA

K A S IN S K IM ID A S  lOOCC OKM 2002 VINHO
K A S IN S K I G F 125 2003 VINHO

K A S IN S K I C R U ISE  1 2 5 O KM 2 0 0 5 PRATA

B I Z K S 1999 VERM ELHA

B I Z K S 2001 AZUL

T R IT A N K S  125 2003 VINHO

T R IT A N K S  125 2003 V ERD E

T R IT A N K S  125 2003 PRATA

TITAN  150 K S (  Okitt) 2006 PRETA

T U A N  150 K  S  {  Okifí) 2006 PRATA

C BX  2 0 0  STRADA 1999 V ERD E

C BX  2 5 0  T W ISTER 2003 V ERD E

C BX  2 5 0  T W ISTER 2003 VERM ELHA

C BX  2 5 0  T W ISTER 2004 PRETA

N X 35 0  SAN ARA 1999 AZUL

C B 5 0 0 2003 PRETA

CBR 9 0 0  RR 1995 BCA/AZU L

CBR 9 0 0  RR 1993 EQUIPADA VERM ELHA

CBR 9 2 9  RR F IR E B LA D E 2001 EQUIPADA VERM ELHA

SU Z U K I G SX  75 0  F 2002 PRETA

SU Z U K I SRÃD  G SX  75 0  R 1998 IN JEÇ ÃO BCA/AZU L

YAMAHA DRAG STAR  1100 2000 VINHO

YAMAHA V IRAGO 1100 1995 1200 0 M ILH A S V ERD E

ESTAMOS ATENDENDO NAAV. 25 DE JANEIRO PRÓXIMO A CYBELAR
Tel:(14) 32643131 - 32643737-9792-2696

v e íc u l o s
VENDA

UNO MILLE FIRE 
FLEX 1.0 05/06 À par
tir de 60X R$ 299 ,32 . 

Tratar fone: (14) 
3016-4775.

CELTA 2003 Gasolina, 
branco, desemba- 
çador e limpador 

traseiro. Tratar fone: 
(14) 3263-3766 e 

9715-0220.

GOL G4 FLEX 05/06
À partir de 60X R$ 
351,80. Tratar fone: 

(14) 3011-1817.

FOX CITY FLEX 05/06
À partir de 60X R$ 

453,09. Tratar fone: 
(14) 9113-6853.

ASTRA 1.8 SEDAN 
2002 Álcool, prata e 

completo. Tratar fone: 
(14) 3263-3766 e 

9715-0220.

UNO MILLE 1995 Ga
solina, cinza e básico. 

Tratar fone: (14) 3263
3766 e 9715-0220.

MONZA 94 Álcool, 
azul e completo. Tratar 
fone: (14) 3263-3766 e 

9715-0220.

ZAFIRA CD AUTOMÁ
TICA 2003 Gasolina, 

preta e completa. Tra
tar fone: (14) 3263
3766 e 9715-0220.

VECTRA GLS 94/95
Gasolina, vermelho e 

completo. Tratar fone: 
(14) 3264-3033.

MONZA GL 96/96 Ga
solina, vermelho, com
pleto menos ar. Tratar 
fone: (14) 3264-3033.

ESCORT GL 16V 
98/98 Gasolina, cin
za, completo. Tratar 

fone: (14) 3264
3033.

CORSA CLASSIC S. 
05/05 Álcool, bege, 

vidro, trava e alarme. 
Tratar fone: (14) 

3264-3033.

GOL SPECIAL 02/03
Gasolina, branco e 
básico. Tratar fone: 

(14) 3264-3033.

UNO MILLE FIRE 4P
02/02 Gasolina, azul 
e básico. Tratar fone: 

(14) 3264-3033.

CELTA 1.0 01/01
Gasolina, prata e ro
das. Tratar fone: (14) 

3264-3033.

CORSA WIND 95/96
Gasolina, azul e bási
co. Tratar fone: (14) 

3264-3033.

VECTRA GLS 00/01
Gasolina, bege, vidro, 
trava e alarme. Tratar 

fone: (14) 3264-3033.

UNO MILLE SMART 
00/01 Gasolina, cinza 
e básico. Tratar fone: 

(14) 3264-3033.

VENDE-SE SAVEIRO 
1.8, branco, a gasolina, 
com vidro e trava elé
trica, banco de couro, 
lona e engate. Tratar 
fone 9714-6221 com 

Gisele.

VENDE-SE FUSCA
ANO 77, reformado, 
valor R$ 1.300,00 + 8 
parcelas de R$ 165,00. 
Tratar fone 9783-3335.

VENDE-SE CORSA  
WAGON SUPER
modelo 2000 , ar, 
com 37 .000  km. 

Tratar fone 3264- 
3944/3263-436 0 .

VENDE-SE FUSCA
ANO 79, azul, valor R$
2.300.00. Tratar fone 

3264-4486/3264-8862.

VENDE-SE MONZA
SLE 2.0, ano 86/87, 

preto, valor R$ 
3.500,00. Tratar rua 28 
de abril, 736 (Gás Fogo 

Forte) ou fone 3263
7506.

VENDE-SE SAVEIRO 
1.6, Ano 94/94, bran
co, a álcool, original, 

em ótimo estado, 
particular e vende- 
se S-10, ano 96/96, 
chumbo, completa, 

em ótimo estado. Tra
tar fone 0xx14- 3268
1860 (Macatuba) ou 

9792-6837.

VENDE-SE CAMI
NHÃO BASCULANTE

Toco, com tampas 
laterais, em excelente 

estado. Tratar fone 
0xx14- 3252-3120.

VENDE-SE PALIO 
FIRE 16V, Ano 2001, 
vidro elétrico, alarme 
com trava elétrica e 
direção hidráulica, 

azul, segundo dono, 
valor R$ 9.000,00 

+ 40 parcelas de R$
403 .00 . Tratar fone 

3264-2379.

VENDE-SE PERUA
KOMBI, Ano 75, bege, 

em ótimo estado de 
conservação. Tratar 
Avenida Alfredo de 

Oliveira Capucho, 355
-  Jardim Júlio Ferrari ou 
fone 9711-2032 com

Gustavo.

VENDE-SE SANTANA,
Ano 96, completo, 

gasolina. Tratar fone 
9714-2480 (Maca- 

tuba).

VENDE-SE PALIO EX,
Ano 99, cinza, gasolina, 
4 portas, vidro e trava 
elétrica, com 53.000 

km original, em ótimo 
estado. Tratar fone 

3264-4018/9784-3875 
com Carlos ou Roseli.

VENDE-SE SAVEIRO,
Ano 2000, prata, a ál
cool. Tratar fone 9702- 
3900/3263-0021 com 

Cássio.

VENDE-SE IPANEMA
SL, Ano 93/93, 4 por
tas, prata, ESI, álcool, 
original. Tratar fone 

(14) 3268-1313 (par
ticular)

PRECISA REFORMAR 
SEU CARRO? Não se

preocupe -  repasse de 
funilaria, pintura geral
-  R$ 680,00, dividimos 

em 3x com cheque, 
senão tem cheque,

converse conosco na 
EVENCAR FUNILARIA E 
PINTURA e assim você 
leva seu carro velho e 
traz seu carro novo. 
Avenida Marechal 

Castelo Branco, 690 ou 
fone 9783-3335 com 

Everaldo.

VENDE-SE MOTOR DE
Fusca 1300. Tratar fone 

8122-4337.

VEÍCULOS
TROCA

VENDE-SE/TROCA-SE 
POR MOTO, Uma Beli- 
na, ano 76, documento 
OK, valor R$ 2.500,00. 
Tratar fone 3264-1425.

TITAN KS 03 PRATA 
TITAN 97 VERDE 
TITAN 99 AZUL 

TWISTER 03 PRETA 
JOG YAMAHA 97 PRETA 

CG B8 PRETA 
BIS KS 03 VERDE 
CB450 86VERM  

STRADA02 VIMHO

3263-3466

MOTOCICLETAS
VENDA

COMPRAMOS SUA 
MOTO Usada e em 

bom estado. Pagamos 
o melhor preço à vista. 

Tratar fones: 3264
4345 / 9602-5629. 

Pagan Motos.

TITAN 2001. Tratar 
fones: 3264-4345 / 
9602-5629. Pagan 

Motos.

TITAN 150 2004 Preta, 
elétrica, freio a disco. 
Tratar fones: 3264

4345 ou 9602-5629. 
Pagan Motos.

TITAN 2000 Prata. Tra
tar fones: 3264-4345 
/ 9602-5629. Pagan 

Motos.

TITAN 2002 KS Azul. 
Tratar fones: 3264

4345 ou 9602-5629. 
Pagan Motos.

K O M fS â
F O N E :

3263-6535

DIARISTA LAVO E Passo, 
Limpeza geral (residência 
ou comércio), honestida
de e confiança. Telefone 
para recado: 3264-5823 
ou rua: Fernando Cam- 
panholi n° 42, Jd. Prima

vera, com Sueli.

DISK DECORAÇÕES Pa
ra festas infantis. Tratar 
fone: (14) 3264-3474.

ARTE COM BISQUI 
- LEMBRANÇAS De

aniversário, casamento, 
maternidade e potes 
decorados para sua 

casa. Fone: (14) 3263
5612 om Gisele.

EXCURSÃO PARA SÃO 
PAULO (Compras) 

dias 22/03, 25/03 e 
29/03. Aparecida do 
norte 17/09 e 17/12. 

Tratar fone: 3264-7919 
/ 9794-7639 com Eliza 
ou 3263-6938 / 9702

7108 com Arlindo.

PRESTO SERVIÇO De
pintura industrial, resi
dencial, de máquinas, 
equipamentos, torno e 
construções. Tratar Rua 
Alfredo de Oliva Capu
cho, 355, fone: 9711

2032 com Aluísio.

VENDE-SE AMPLIFICA
DOR Para guitarra, 15 
wats de potência. Tra
tar fone 3263-5902.

COMPRA-SE CADEIRA
De cabeleireiro. Tratar 

fone 9715-6555.

VENDE-SE TÍTULO
DO Clube Esportivo 
Marimbondo, preço 

ocasional. Tratar fone 
9671-2728.

VENDE-SE BATERIA 
PRETA Completa em 
perfeito estado, 2 ata

ques, chimbal, splash de 
6. Tratar fone 9785-2980.

VENDE-SE FILHOTES
DE Lhasa Apso, branco, 
com manchas marrom 
e preta com 45 dias. 

Tratar fone 9141-1407.

VENDE-SE MÁQUINA 
DE LAVAR Roupa 6K, 
compressor de pintura 

com tanque de ar. Tratar 
rua Primo Casali, 61 ou 
fone 9711-6431/9751- 

0235 com Rogério.

VENDE-SE TV MIT
SUBISHI 21", stéreo, 
tela semi-plana, em 

ótimo estado, valor R$ 
310,00. Tratar rua Jorge 
Amado, 284 -  Cecap II 

ou fone 3264-5580.

VENDE-SE JOGO DE 
SOFÁ em marfin, valor 

R$ 600,00, um rack 
em mogno, valor R$ 

400,00, mesa de xadrez 
oficial, valor R$ 550,00, 
mesa de centro peque

na, valor R$ 120,00. 
Todos fabricados em 
marcenaria. Vende-se 
edícula no Caju, com 
uma sala, quarto, co

zinha, banheiro e área 
de serviço, valor R$ 

22.000,00. Tratar rua 
Santo Leonardo Giglioli, 
300 ou fone 3264-9850 

com Roberto.

ATENÇÃO: APLICA-SE
herbicida (mata-mato) 
em terrenos, quintais 

e chácaras. Tratar fone 
3264-6908.

CONTRATA-SE PRO
GRAMADOR. Os

interessados deverão 
enviar curriculum para 
byrconsultoria@pop. 

com.br

ALTO GANHO -  Pro
curo 5 pessoas para de
senvolver trabalho em 

Lençóis e região. Parce
ria multinacional, pe
ríodo parcial/integral. 
Possibilidades de ga

nho inicial R$ 1.350,00 
a R$ 4.850,00 + plano 

de crescimento. In
teressados ver site : 

www.altoganho.com

COMPRO OURO :
Compramos jóias, 

relógios em ouro e bri
lhantes e jóias velhas. 

O melhor preço da 
praça -  Pago a vista em 
dinheiro. Não compra

mos jóias de origem 
duvidosa. FONE: (14) 
9731-9296 -  Rua Dr. 
Antonio Tedesco, 248 
-  Sala 19 -  Piso Supe
rior -  Centro -  Lençóis 

Paulista.

CHAVEIRO TATÁ
-  Cópias de chaves, 
abertura de veículos, 
residências, etc. Servi
ços em geral. Preços 

imbatíveis. (14) 3264
4049 ou (14) 9791

7066 -  24 horas.

ORTODONTIA (apa
relhos fixos e móveis) 
e clínica geral. Fone: 

3264-8763.

SUPER PROMOÇÃO .
Babacão Banho e Tosa 
toda segunda, terça e 
quarta, banho e tosa 
completo no valor de 
R$ 15,00, com trans

porte do animal grátis. 
Tratar fone: (14) 3263

3966 ou 9701-8992.

BANHO & TOSA Com
serviço de leva e traz. 
Serviços profissionais. 

Fones: (14) 3264-1778 
ou (14) 9719-2933.

FILHOTES DA RAÇA
Lhasa-Apso, fêmea e ma
cho, nas cores branco e 

marron. Fone: (14) 9776
8454 com Adelaide.

VENDE-SE FILHOTES 
DE POODLE (Toy). Fê
mea a R$ 150,00 e ma
cho a R$ 100,00. Tratar 
fone (14) 3298.1172.

INFORMÁTICA
IMPRIMAX: Cartuchos 
e toners. Fone: 3264

3029.

ORAÇÃO
Intercessão do Glorioso Mártir Santo Expedito nos reco

mende. Oh! meu Deus junto a Vossa bondade a fim de que com 
sua ajuda obtenhamos o que os nossos próprios méritos são im
potentes ao alcançar, que assim seja. Glorioso Santo Expedito, 
honrado pelo reconhecimento daqueles que invocam a última ho
ra e para negócios urgentes, nós vos suplicamos que obtenhamos 
da bondade misericordiosa de Deus por intercessão de Maria 
Imaculada “Data” a graça que com toda submissão solicitamos 
à vontade Divina. (Pedir a graça). Oferece-se 1 Ave Maria, 1 Pai 
Nosso e 1 Glória ao Pai, por alcançar uma graça ofereço esta 
oração. Dia de Santo Expedito -  19 de abril - JMB

GAMARA MUNICIPAL 
DE LENÇÓIS 

PAULISTA

Publicação de Atos 
Oficiais

DECRETO N° 01/2006 -  “Concede 
Titulo de Cidadão Lençoense ao Sr. 
Jair Cassola."

DECRETO N° 02/2006 -  “Concede 
Titulo de Cidadão Lençoense ao Sr. 
Gilberto Roque Pramio.”

DECRETO N° 03/2006 -  “Concede 
Titulo de Cidadão Lençoense ao Sr. 
Cleudio Luiz Pramio.”

DECRETO N° 04/2006 -  “Concede 
Titulo de Cidadão Lençoense ao Sr. 
Lacydes Pedro Pupo Redondo.”

DECRETO N° 05/2006 -  “Concede 
Titulo de Cidadão Lençoense ao Sr. 
Sylvio Machuca.”

DECRETO N° 06/2006 -  “Concede 
Titulo de Cidadão Lençoense ao Dr. 
Vagner Antonio Pichelli.”

DECRETO N° 07/2006 -  “Concede 
Titulo de Cidadã Lençoense à Sra. 
Gertrudes Moreira Campanari.”

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 
15 de março de 2006.

ADIMILSON VANDERLEI 
BERN ARD ES 

Presidente

Publicada na Secretaria da Câmara 
Municipal em 15 de março de 2006.

JO S É  VERG ILIO  GRANDI 
Assessor Legislativo

Publicado no jornal O Eco, no dia 18 de março de 2006. Na 
página A10. Valor da publicação R$ 76,18.

C H A V E IR O  TA TÁ
Q.ualidado pelo melhor prv|o^

4IV 3264-4049 
9791-7066'  Chav«t

- ^«rviÉços
- Chav«t CodifÉcadas

mJA XV K  HOVEMBUD EM FRENTE Á CASAS BAHU

Gl BISC U IT
Lembracinhas para todas ocasiões

Plano de Pagamento
- Sem Entrada
- Com Entrada
Parcela: 24/30/36/40/48 

meses fixas
GRÁTIS 2 CAPACETES
RUA PEDRO NATÁLIO LORENZETTI, N“ 112 - LENÇÓIS PAULISTA
Fones: (14) 3264-4345 - 9602 5629

aniversários, casamentos, 
maternidade, chaveiros 

e potes decorados.

Rua: Alexandre Raimundo Paccola 
n® 345, Fone: 3263-5612 / 9775-8019

Modelo Ano Com Cor Opcionais Modelo Ano Com Cor Opcionais
CORSA CLASSIC S. 2002/2003 A BRANCO VIDRO TRAVA VECTRA GLS 94/95 G VERMELHO COMPLETO

ESCORT GL16V 1998/1998 G CINZA COMPLETO MONZA GL 1994/1994 G AZUL COMPLETO(-)AR

GOL CL 1.6 Ml 97/98 G VERDE BÁSICO MONZA GL 1996/1996 G VERMELHO COMPL (-)AR

GOL Ml 97/98 G VERMELHO VIDRO TRAVA ALAR. CORSA CLASSIC S. 2004/2005 A PRATA VIDRO TRAVA

GOL SPECIAL 2002/2003 G BRANCO BÁSICO VECTRA GLS 2000/2001 G CINZA COMPLETO-I-AR DIG.

UNO MILLE FIRE 4P 2002/2002 G AZUL BÁSICO CORSA CLASSIC S. 2005/2005 A BEGE VIDRO TRAVA ALARM

UNO MILLE 4P 2002/2003 A VERDE BÁSICO CORSA WIND 95/96 G AZUL BÁSICO

UNO MILLE SMART 2000/2001 G CINZA BÁSICO CELTA 1.0 2001/2001 G PRATA RODAS

Se você adquirir um veículo sem  se r da no ssa  loja financiam os com excelentes taxas. 
Com pram os carros financiados com parcelas em atraso.

Av. Papa João Paulo II (ao lado do Auto Posto Leão) Fones: 3 2 6 4 -3 9 6 8  e 3 2 6 4 -3 0 3 3  W W W m f í U t O C l i C m C O Ê f l m b y

http://www.auctoclic.com.br/bcar
http://www.altoganho.com


FUTSAL

No empate
Lençóis Paulista e Macatuba estréiam  

com empate de 2 a 2 na 8^ Copa TV 

Tem de Futsal; Areiópolis também  

empatou com São Manuel

Da redação

Lençóis Paulista e Maca
tuba estrearam com empate 
na 8^ Copa TV Tem de Fut
sal. O jogo entre as cidades 
vizinhas aconteceu na noite 
da terça-feira 14, em Botuca- 
tu, e acabou empatado em 
2 a 2. No jogo de fundo, a 
equipe da casa bateu Pardi- 
nho pelo placar de 2 a 0.

A partida entre Lençóis e 
Macatuba foi movimentada 
com as duas equipes crian
do inúmeras chances de gol. 
O primeiro grande lance da 
partida aconteceu aos três 
minutos do primeiro tem
po. O jogador lençoense To- 
nhão ficou cara a cara com o 
gol, mas chutou em cima do 
goleiro Adilson.

A equipe de Macatuba 
abriu o marcador aos 14 mi
nutos. Sidmar aproveitou o 
cruzamento feito por Lean
dro e empurrou para o fundo 
das redes do goleiro Helinho. 
Após sofrer o gol, a equipe 
de Lençóis foi para cima de 
Macatuba e chegou acertar 
por duas vezes a trave do go
leiro macatubense. Apesar 
do esforço, o placar final do 
primeiro tempo marcava 1 a

0 para Macatuba.
Na segunda etapa, após 

tomarem um puxão de ore
lhas do técnico Raul Ramos 
da Silva, os atletas de Len
çóis voltaram à quadra com 
mais garra e determinação. A 
equipe era toda pressão e o 
gol não demorou a sair. Aos 
11 minutos, Zóio fez uma be
la jogada e empatou o jogo 
após passar por dois adversá
rios, driblar o goleiro e fuzi
lar para o gol.

Após o gol de empate, 
Lençóis queria a vitória. E, 
aos 15 minutos, Émerson 
chutou forte e exigiu uma 
grande defesa do goleiro 
Adilson, que soltou a bola. 
Na sobra, Émerson não per
doou e fez o gol da virada.

Faltando quatro minutos 
para o término da partida, 
Sidmar, em bela cobrança 
de falta, chutou forte, a bola 
esbarrou no jogador Tica,de 
Lençóis, e foi para o fundo 
do gol. Placar final, empate 
em 2 a 2.

Para o técnico lençoense, 
Raul Ramos, a equipe não 
rendeu o esperado. "A nossa 
equipe não jogou na noite de 
hoje. Erramos muito passe. 
Nosso time não entrou em

No intervalo do jogo, o técnico Raul orienta seus jogadores; partida terminou empatada em 2 a 2

quadra hoje", concluiu.
Já para o técnico de Maca- 

tuba, Cristiano Bispo, o em
pate foi um belo resultado. "A 
equipe de Lençóis é muito for
te e já tem uma base, a nossa 
equipe foi montada este ano. 
Para nós, o empate teve sabor 
de vitória", comemorou.

O próximo compromisso 
de Lençóis está marcado pa
ra terça-feira 21, contra Bar
ra Bonita, às 20h, no ginásio 
de esportes Mário Covas, 
em Botucatu. Já a equipe de 
Macatuba entrou em quadra 
ontem, em Dois Córregos, 
para encarar Barra Bonita.

Até o fechamento dessa edi
ção, a partida ainda não ha
via terminado.

a r e ió p o l is
Também com empate foi 

a estréia de Areiópolis. A 
equipe jogou contra São Ma
nuel, no ginásio Irmãos An- 
gott, em Bocaina. A partida 
terminou em 5 a 5.

Com dois gols de Ivan, a 
equipe areiopolense termi
nou o primeiro tempo em 
vantagem: 2 a 1. Aos 10 mi
nutos do segundo tempo, 
Rogério, Bruno e Juninho es
ticaram o marcador. Depois,

o time comandado pelo téc
nico Marcelo Canavesi Teani 
cansou em quadra e deixou 
São Manuel reagir. Final de 
jogo, empate em 5 a 5. O no
me dos atletas que marcaram 
para São Manuel não foram 
divulgados.

"A nossa equipe jogou 
muito bem, foi um jogo mui
to disputado, agora a con
fiança da equipe é de vencer 
Igaraçu, na terça", comentou 
o técnico Canavesi. Areiópo- 
lis entra em quadra na terça- 
feira 21 para encarar Igaraçu 
do Tietê. A partida acontece 
às 20h, em Bocaina.

Borebi e 
Alfredo Guedes 
estrearam 
ontem

Borebi e Alfredo Gue
des estrearam ontem a 
noite na 8  ̂ Copa TV Tem 
de Futsal. Sede da segunda 
rodada, Borebi jogou em 
casa contra Espírito Santo 
do Turvo, às 22h. O giná
sio de esportes Governa
dor Mário Covas também 
recebeu outros dois jogos. 
Às 20h, jogariam Arealva 
e Duartina. Às 21h, estava 
previsto o jogo entre Aran- 
du e Itaí. Até o fechamento 
dessa edição os jogos não 
haviam começado.

A equipe de Alfredo 
Guedes faria sua estréia 
contra Pratânia. O jogo es
tava marcado para às 20h 
de ontem, no ginásio de 
esportes Benedito da Ro
cha, em Pardinho.

Na terça-feira 21, 
acontece a terceira e úl
tima rodada da primeira 
fase da competição. Arei- 
ópolis vai à Bocaina, onde 
enfrenta Igaraçu do Tietê. 
O jogo acontece às 20h. 
Também em Bocaina, Al
fredo Guedes faz o segun
do jogo, contra o Distrito 
de Aparecidinha. Lençóis 
Paulista entra em qua
dra contra Barra Bonita, 
às 20h, no ginásio Mário 
Covas, em Botucatu.

Borebi faz sua última 
partida contra Cabrália 
Paulista. O jogo está mar
cado para às 21h, no giná
sio Antônio Florencio Pe
reira, em Pederneiras.

f u t e b o l

Copa Lençóis tem  4 jogos am anhã
Quatro jogos válidos pela 

segunda fase da Copa Lençóis 
de Futebol estão marcados 
para amanhã. A competição 
é promovida pela LLFA (Liga 
Lençoense de Futebol Ama
dor) em comemoração aos 
148 anos do município.

Às 10h, tem dois confron
tos. No campo da Duratex,

os donos da casa recebem o 
União Lençóis. No grama
do da ADC, tem ADC contra 
o Palestra. Para às 15h, são 
aguardados mais dois jogos. 
No Grêmio Lwart, os donos 
da casa enfrentam Alfredo 
Guedes. E, em Alfredo Gue
des, tem Santa Luzia contra 
AABB (Associação Atlética do

Banco do Brasil).
A Copa Lençóis é dispu

tada nos mesmos moldes da 
Copa do Brasil. Caso alguma 
equipe vença o confronto de 
amanhã por mais de dois gols 
de diferença elimina a necessi
dade de uma segunda partida 
e garante a classificação ime
diata para a fase seguinte.

FUTSAL

No feminino, Lençóis pega Macatuba
A equipe feminina de 

futsal da UME (Unidade 
Municipal de Esportes) de 
Lençóis Paulista enfrenta 
Macatuba amanhã. O jogo 
está marcado para às 10h, 
no ginásio de esportes Bra- 
sílio Artioli, em Macatuba. 
A partida é válida pelo 6°

Campeonato Regional de 
Futsal Feminino -  promo
vido pela Liga Regional de 
Futsal de São Manuel. O 
primeiro jogo do domin
go será entre São Manuel e 
Botucatu.

As meninas comanda
das pelo técnico Adolfo

Martini tentam na partida 
de amanhã a reabilitação 
na competição, já que na 
estréia no domingo 5, no 
ginásio de esportes Antonio 
Lorenzetti Filho, o Tonicão, 
a equipe lençoense perdeu 
para São Manuel pelo pla
car de 7 a 2.

v o l e i a r e i a

Meninas conquistam quadrangular Rodada de amanhã define semifinalistas
A equipe feminina infan

til de voleibol da Diretoria de 
Esportes e Recreação iniciou a 
temporada 2006 com o pé di
reito. No domingo 12, em Bo- 
tucatu, as meninas conquista
ram um quadrangular regional. 
A competição reuniu as equipes 
de Lençóis Paulista, Avaré, Ho- 
lambra e da Associação Atlética 
Ferroviária de Botucatu.

Dirigida pelo técnico Hugo 
Cesár Casali Del Rosso, a equi
pe lençoense conquistou o tí
tulo vencendo todos os jogos: 
2 sets a zero contra Holambra e 
Avaré e 2 sets a 1 contra Botu- 
catu. A equipe lençoense é for
mada pelas atletas Bruna, Joi- 
ce, Jaqueline, Raquel, Tainara, 
Fernanda, Vanessa, Nainane, 
Juliana, Jhenx, Mayara, Livia, 
Géssica, Mariane e Graziele.

r e v e l a ç ã o
O trabalho desenvolvido 

pelas escolinhas de esportes da

Equipe feminina de vôlei que venceu quadrangular em Botucatu

prefeitura de Lençóis Paulista 
já apresenta os primeiros re
sultados. A atleta Bruna Conti 
Del Rosso, 14 anos, revelada 
pela escolinha de voleibol da 
UME foi aprovada nas seleti
vas realizadas pelas equipes

da Luso Bauru, Finasa Osasco 
e Unimep Piracicaba. Bruna 
assinou contrato de três anos 
com a Unimep para a disputa 
do Campeonato Paulista, or
ganizado pela Federação Pau
lista de Voleibol.

A rodada de amanhã 
define a classificação para 
a semifinal do Campeona
to de Areia da Vila da Pra
ta, 3° Troféu Luiz Carlos 
Trecenti. Grêmio da Vila, 
Bela Vista, União Cajuen- 
se, Vitória, B.A. Palmeiri- 
nhas e Tabajara já estão 
garantidos. Vila Contente, 
Atlético Jubeira e Duraci 
ainda tentam uma vaga.

Pelo grupo A, às 9h, o 
já classificado Bela Vista 
enfrenta o lanterninha Os

Incríveis Dragões, que só 
joga para cumprir tabela.

O segundo jogo será 
entre Atlético Jubeira e 
Duraci, equipes do grupo 
C. Quem vencer o jogo 
fica com a classificação. 
Nessa chave, o único time 
garantido nas semifinais é 
o B.A. Palmeirinhas, que 
venceu os três jogos e so
ma nove pontos.

No terceiro jogo, mar
cado para às 11h, Vila Con
tente enfrenta o já classifi

cado Tabajara e precisa de 
um empate para ficar com 
a última vaga do grupo D.

r e s u l t a d o s
Na última rodada, Grê

mio da Vila derrotou Milan 
por 5 a 1. Vitória ganhou 
do União Cajuense por 4 
a 3. B.A. Palmeirinhas go
leou o Criciúma Caju por 
5 a 0. Real Madri e Cruzei- 
rinho ficaram no 3 a 3 e 
Vila da Prata aplicou um 5 
a 0 no Magnífico.

Em Borebi, segunda rodada começa hoje
Hoje e a amanhã acon

tece a segunda rodada do 
Campeonato de Areia de 
Borebi, promovido pela Di
retoria de Esportes. Hoje, 
às 18h, a equipe do Porto 
enfrenta o União. Amanhã, 
tem mais três jogos. Às 8h, 
tem Ulbra e Barcelona. Na

seqüência, o Pesadelo pega 
o Time da Vila. Fechando a 
rodada, Noroeste enfrenta 
o Cruzeiro.

A primeira rodada, reali
zada no domingo 12, foi de 
muitos gols. Ao todo, a rede 
do campo de areia do Nú
cleo Altaguirre de Campos

Sales, onde acontecem as 
partidas, balançou 34 vezes.

A equipe do Pesadelo 
venceu o Ulbra por 8 a 3. 
Na seqüência, Cruzeiro go
leou o Barcelona por 6 a 1. 
Time da Vila e Porto empa
taram em 3 a 3, e Noroeste e 
União ficaram no 5 a 5.

â ü dinâmica
marcos g patentes

Registrar a sua marca 
é mais fácil e barato 
do que você imagina!

Agende uma visita sem compromisso ou entre em 
contato com nosso consultor, Marcelo Freires.

Lençóis Pauiista (14) 3263-6549 / Bauru (14) 3234-9928

SERRALHERIA
POR1M

w,ni DPortões Basculantes Vrp  I • ^i revestidos em chapas ,

Esqiiládrias Metálicas 
' ení Geral "

Fone/Fax 
( 1 4 )  3 2 6 4 - 4 3 1 3

Rua Marechal Dutra, n° 338 • Jd. Ubirama

Prótese - Ortodontia - Clínica Geral 

D r. C e l s o  C o e lh o  F e r r a r i
CRO220D4

* Convênios:
Grupo Zillo, Lwart, Paníco, 
Funerária São Francisco 

Prefeitura Municipal
R: XV de Novembro, 949 - Centro 
Lençóis Paullsta/SP - F: (14) 3263-1072



FAC ILP A

Pode
comprar
Associação Rural de Lençóis Paulista 

divulga postos de vendas de ingressos 

para a 29^ Facilpa (Feira Agropecuária 

Comercial e Industrial de Lençóis Paulista); 
vendas começam na segunda-feira 20

Postos de venda
Ana Maria Modas 
Marihá Modas 
Rede Farmais 
Drogaria Lençóis 
Yes Modas 
Hot Wear 
Sport Shoes 
Óticas Carol 
Radio Difusora 
Scênic
Auto Posto Avenida
Drogaria Cecap
Lojas Silva
Lojão Modas
Cantinho da Moda
Revistaria Psiu
Auto Posto São Cristóvão

Da Redação

Na segunda-feira 20, co
meça a venda de ingressos pa
ra a 29® Facilpa (Feira Agrope
cuária Comercial e Industrial 
de Lençóis Paulista). Na tarde 
da quinta-feira 16, a ARLP 
(Associação Rural de Lençóis 
Paulista) divulgou os postos 
de venda. Além da própria se
cretaria da Facilpa, no recinto 
José de Oliveira Prado, os in
gressos podem ser encontra
dos em outros 17 estabeleci
mentos diferentes.

Os ingressos podem ser 
encontrados em Ana Maria 
Modas, Marihá Modas, nas 
farmácias da rede Farmais,

Drogaria Lençóis, Yes Mo
das, Hot Wear, Sport Shoes, 
Óticas Carol, rádio Difusora, 
Scênic, Auto Posto Avenida, 
Drogaria Cecap, Lojas Silva, 
Lojão Modas, Cantinho da 
Moda, Revistaria Psiu e Auto 
Posto São Cristóvão.

Serão seis dias de portões 
fechados e o preço dos in
gressos permanece o mesmo 
de 2005. O preço varia entre 
R$ 5,00 e R$ 15,00. Na ven
da antecipada, os ingressos 
têm desconto.

Nos shows de Roupa No
va, Edson & Hudson, Guilher
me & Santiago e Inimigos da 
HP, o ingresso custa R$ 10,00 
na hora e R$ 8,00 antecipado.

l a z e r

Passeio com em ora Dia
A

Internacional da Agua
As inscrições para a segunda 

edição do Passeio Ciclístico do 
Dia Internacional da Água po
dem ser feitas a partir de segun
da-feira 20, no ginásio de espor
tes Antonio Lorenzetti Füho, o 
Tonicão. Para os 150 primeiros 
inscritos serão entregues cami
setas alusivas ao evento.

O passeio acontece no dia 
26, com saída às 8h defronte 
ao Tonicão, e terá um percurso 
aproximado de 20 quilôme
tros por estradas vicinais.

A organização também 
programou um intervalo du
rante a visita a uma represa 
nas proximidades do municí
pio. Durante o intervalo, se-

rão distribuídos sucos e lan
ches. Uma exposição sobre 
o tema também está prevista 
durante o intervalo.

O passeio é organizado 
pelo projeto Bike & Saúde da 
Prefeitura de Lençóis Paulista 
e conta com a participação do 
Grupo Lwart, Empresas Zillo 
Lorenzetti, Senai e apoio da 
Radical Bike e Bit Company.

Para se inscrever, os inte
ressados devem doar uma lata 
ou pacote de leite em pó (400 
gramas). O material arrecada
do será doado para a Direto
ria de Assistência e Promoção 
Social do município. (com as- 
sessoria de Comunicação)

Para os estudantes, que têm 
direito a meia-entrada, o pre
ço é de R$ 5,00.

Para os shows de Capital 
Inicial e Daniel, o preço se
rá de R$ 15,00 na hora e R$ 
12,00 antecipado. Estudantes 
pagam R$ 7,50. A diretoria da 
associação lembra que estu
dantes sem identificação se
rão barrados na portaria.

A 29® Facilpa começa no 
dia 27 abril e termina no dia 
7 de maio. Quem abre a fei
ra é a dupla lençoense André 
& Matheus, em show com 
portões abertos. Além do pri
meiro dia, outros quatro dias 
terão entrada de graça. No 
dia 28, tem a apresentação 
do sertanejo Almir Sater. O 
encerramento da festa, tam
bém com portões abertos, fi
ca por conta da dupla Rick & 
Rener. A terça-feira 2 de maio 
será dedicada à apresentação 
de bandas de rock local. Na 
quarta-feira 3, é a vez de du
plas sertanejas locais.

r o d eio
Segundo o presidente da 

Facilpa, Ademir Rorato, o

Mio Doce, as dis
putas na arena 
devem ser mais 
emocionantes este 
ano. O prêmio to
tal para os peões 
será de R$ 23,5 
mil, rateados entre 
os cinco melhores 
colocados.

O campeão de 
rodeio da Facilpa 
vai embolsar R$
10 mil. O vice- 
campeão fica com R$ 6 mil e 
o terceiro colocado leva para 
casa R$ 3 mil. O prêmio para 
o quarto lugar é de R$ 2,5 mil 
e o quinto melhor peão fica 
com R$ 2 mil.

A diretoria da festa anun
ciou ainda que acertou a con
tratação de boiadas que pu
lam nos grandes rodeios do 
Brasil, como Barretos e Jagua- 
riúna. A locução do rodeio 
profissional será de Almir 
Cambra, que participou da 
novela América. "Neste ano, 
vamos conseguir trazer para 
Lençóis Paulista um rodeio 
de ponta em nível nacional", 
comemora Mio Doce.

d a t a
27 de abril
28 de abril
29 de abril
30 de abril 
1° de maio
2 de maio
3 de maio
4 de maio
5 de maio
6 de maio
7 de maio

b a n d a
André & Matheus 
Almir Sater 
Roupa Nova 
Edson & Hudson 
Guilherme & Santiago 
Bandas de Rock locais 
Duplas locais 
Inimigos da HP 
Capital Inicial 
Daniel
Rick & Renner

p r e ç o
De graça 
De graça
R$ 8 ,00 e R$ 10,00 na hora 
R$ 8 ,00 e R$ 10,00 na hora 
R$ 8 ,00 e R$ 10,00 na hora 
De graça 
De graça
R$ 8 ,00 e R$ 10,00 na hora 
R$ 12,00 e R$ 15,00 na hora 
R$ 12,00 e R$ 15,00 na hora 
De graça

Chegou
o sabor 
que estava
faltando!
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Mãos de
Transformar latas de alumínio em  

panelas de pressão em miniatura ou um  

pedaço de madeira em peça única; esses 

são alguns dos desafios dos artesãos

Da Redação

Uma lata de alumínio se 
transforma em uma pequena 
panela de pressão ou em um 
cinzeiro. Um pedaço de ma
deira qualquer vira uma peça 
entalhada e única. Essas trans
formações acontecem depois 
que os objetos passam pelas 
mãos de artesãos. Para marcar 
o Dia do Artesão, comemorado 
amanhã, o jornal O Eco foi às 
ruas em busca de pessoas que 
vivem exclusivamente do arte
sanato. E o que encontrou foi 
uma mistura de pobreza e arte.

Richard Costa da Silva, 25 
anos, e Marcelo Aurélio Andra
de, 22 anos, vivem do artesa
nato. Os dois moram em um 
cômodo do prédio da antiga

destilaria, em Lençóis Paulista, 
junto com outras sete pessoas. 
Andrade faz enfeites com latas 
e alumínio e Silva ganha a vida 
dando novas formas à madeira.

Silva disse que está na cidade 
há 15 dias. Veio atraído pela Facil- 
pa (Feira Agropecuária, Comercial 
e Industrial) onde pretende co
mercializar entalhes em madeira 
sob encomenda. "O albergue só 
nos permite ficar três dias", disse. 
Silva foi morar no prédio pres
tes a desabar depois de receber 
o convite de um casal, a quem 
chama de pai e mãe, para viver na 
destilaria. O jovem conta que vive 
na rua desde os nove anos e que 
tem um filho pequeno que está 
sendo criado por familiares. Nes
se momento da vida, seu sonho 
é encontrar uma casa para morar.

Artesão sem-teto trabalha na transformação de latas de alumínio em panelas de pressão em miniatura

Mas, morar com as nove pessoas 
que hoje dividem o mesmo espa
ço. A mulher a quem chamam de 
mãe estaria grávida.

Andrade, que faz panelas de 
pressão em miniatura e cinzeiros, 
conta que veio para Lençóis para 
ficar mais perto dos filhos. Ele 
está na cidade há um ano e sete 
meses. "Vim pra ficar mais perto 
do meu casal de filhos", contou 
o rapaz. A ex-mulher mora no

bairro Cachoeirinha. Andrade 
diz que é carvoeiro e tratorista. 
Seu sonho é poder voltar a traba
lhar com carteira assinada.

FAMÍLIA
Como uma família. É assim 

que vive o grupo de nove pesso
as, oito adultos e uma criança, 
no prédio da antiga destilaria. 
Em meio ao improvisado ca
fé da manhã, Marcos Oliveira

Costa, o Tocha, 35 anos, cha
mado pelos outros membros 
do grupo de pai, foi o primeiro 
a dar boas vindas ao jornal.

Tocha mora no prédio da 
antiga destilaria há quase um 
ano. Passou a viver sem eira 
nem beira desde que a mulher o 
deixou com uma filha pequena 
e foi viver com outro homem. A 
menina ele entregou para a irmã 
cuidar e foi viver nas ruas.

Natural de Lençóis Paulista, 
Tocha diz que é servente de pe
dreiro, mas pela condição que 
vive diz ser discriminado e não 
consegue emprego fixo. "O povo 
pensa que a gente é bandido", 
afirma. Para sobreviver, vende 
canetas encapadas com fio de 
cobre. As peças são produzidas 
por sua companheira, Sandra, 
sobrenome não informado, e 
vendidas a R$ 4,00 cada.

"O dinheiro dá para com
prar um pão com café e alguma 
comida", disse. Seu sonho é po
der alugar uma casa e dar condi
ções para que o bebê nasça em 
uma situação melhor. O prédio 
em que o grupo vive apresenta 
infiltrações por todos os lados e 
corre risco de desabamento.

ajud a
A diretora de Assistência e 

Promoção Social do município, 
Maria Joana Andreotti Marise, diz 
que o problema dessas pessoas é 
de difícil solução, mas que tem 
feito monitoramento dos casos.

Ela informou que há cerca de 
dois anos, por determinação do 
Ministério Público, a prefeitura 
retirou as pessoas que moravam 
no local e os colocou em casas 
próprias. O problema é que ape
sar do local estar interditado, por 
causa do risco de desabamento, 
acabou sendo invadido de novo, 
por outras pessoas.

Das nove pessoas encontradas no predio da antiga destilaria, quatro disseram que estão de passagem: um rapaz 
de Garça, um de Bauru e Beatriz Pimenta. 25 anos, que chegou em Lençóis Paulista na noite da terça-feira 14 
junto com uma menina que ela identifica como sua cunhada. Conta ainda que o marido é jogador de futebol e 
que "corre o trecho" pedindo esmola. Beatriz diz que trabalhou de doméstica, mas que os R$ 300,00 que ga
nhava não dava para manter as despesas da casa. Ela se auto-intitula "trecheira" e afirma que esmolando ganha 
mais do que trabalhando. "O que eu ganhava não dava para pagar a água, luz e o aluguel. É uma vida difícil, 
mas assim consigo manter a minha casa", diz ao revelar que em 15 dias arrecadou R$ 400,00.

o  primeiro antitranspirante 
produzido no Brasil 

para venda sob prescrição médica
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FARMACIAEMANIPUUÇAO

Rua 13 de Maio 718 
Centro (14) 3264-7226

tFISON Pratos Variados
Ambiente 

Climatizado

RESTAURANTE E CHOPERIA

Rodízio de Pizza Self - Service
Aos domingos a noite Todos os dias

Av. Pe. Saiústio n° 1390 - Centro - Tel: 3263-0052



ESCRITÓRIO CONTÁBIL

(D 3264-3479
Rua Cel. Joaquim 

Anselmo Martins, 337 
Lençóis Paulista

C O M P R O  O U R O
Não Compramos Jóias de 

Origem Duvidosa

0 MELHOR PREÇO DA PRAÇA 
COMPRAMOS JÓIAS, RELÓGIOS 

EM OURO, BRILHANTES 
E JÓIAS VELHAS 

PAGO AVISTA EM DINHEIRO

FONE; (14) 9731 9296 
9121-9168

Rua Dr. Antonío Tedesto, 248 
Sala 19 - Piso Superior

PROMOÇÃO

COPA
DO MUNDO

ABASTEÇA 20L,
GANHE UM CUPOM

ECONCORRA A
5 SUPER PRÊMIOS!

SORTEIO OIA
03/06/2006

giro
^  social

Confira no Giro Social de O Eco os 
aniversariantes da semana e também quem 
circulou pela noite lençoense nas baladas 
dos últimos dias!

Mateus e Tio Romani aniversariam amanhã

Ana Jhulia faz a 
festa dia 21 e Kauan 
no dia 25. Parabéns!

João Vitor fez 
aniversário 

dia 13: alegria

Apresentação de dança da 
Academia Passo a Passo, realizada 

dia 11 no Paulista Shopping

r
i

4 . X
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Rita e Gisele
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ENCHENTE

Ordem 
na casa
Um mês após as duas enchentes que 

assolaram Lençóis Paulista, vítimas 

da água ainda contam prejuízos e têm  

trabalho para colocar a casa em ordem

Da Redação

Na segunda-feira 13, fez um 
mês que duas enchentes de pro
porções desastrosas assolaram 
Lençóis Paulista, mas o traba
lho de colocar a casa em ordem 
e recuperar o que foi perdido es
tá só no começo para a maioria 
das famílias que tiveram a resi
dência invadida pela água. Seja 
na periferia ou no centro da ci
dade, a reação ainda é de revol
ta para quem lembra da trágica 
data. A maioria das 60 famílias 
atingidas, ainda não conseguiu 
repor o que perdeu e nem se re
cuperar emocionalmente.

Nas paredes externas da casa 
de Catarina Cimó, moradora da 
rua 15 de Novembro, a marca 
com mais de um metro de altu
ra não deixa a família esquecer

o dia 13 de fevereiro. Por den
tro, a casa foi limpa e ganhou 
pintura nova. Aos olhos de um 
estranho, não parece que a re
sidência fora tomada pela água 
há pouco mais de um mês. Mas, 
um olhar mais atento à mobília 
revela os estragos. Na lista dos 
pertences perdidos estão guar
da-roupas, um deles ainda nem 
havia sido pago, sofás, estante e 
até a geladeira.

Na lista dos prejuízos Catari
na acrescenta ainda a doença do 
marido, Luiz Rosário. Quando a 
água chegou, Luiz havia acaba
do de passar por uma operação 
de hérnia umbilical. Passou um 
período na casa do filho, mas 
o nervosismo causado pela en
chente acabou colaborando pa
ra um quadro infeccioso do pós- 
operatório. "Gastamos bastante

Um mês depois da enchente, Maria Lúcia Santos Souza, moradora do Jardim Morumbi, conta os prejuízos: a maior parte das roupas se perdeu

na farmácia. Ele teve que tomar 
antibióticos", lembra.

A vizinha de frente de Ca
tarina, Manuela Toniolo, tam
bém tem passado por maus 
bocados. Os prejuízos para 
ela parecem ainda maiores. 
Enquanto aguarda o pedreiro, 
que se comprometeu a pintar 
a casa, a mobília que sobrou 
fica espalhada. Apesar disso, 
Manuela conserva o bom hu
mor. "Aqui está parecendo o 
mostruário das Casas Bahia", 
referindo-se aos três guarda- 
roupas que foram colocados

na cozinha da casa.
Manuela é mãe de Altair 

Toniolo, o Rocinha, diretor de 
Desenvolvimento, Geração de 
Emprego e Renda de Lençóis 
Paulista. A exemplo dos pais, Ro
cinha também perdeu tudo na 
enchente do dia 13 de fevereiro.

No jardim Morumbi, Maria 
Lúcia Santos Souza amontoou 
na rua as roupas que estraga
ram com a água da enchente. 
"Aqui tem de tudo. Tem roupa 
da minha filha, lençol, travessei
ro. Alguma coisa eu lavei e deu 
para reaproveitar, o resto não te

ve jeito", diz. A lista do que foi 
perdido é basicamente a mesma 
em quase todas as casas. Maria 
Lúcia, conta que perdeu até a te
levisão. Aos 82 anos, a mãe de 
Lúcia não esconde a tristeza.

Em outra casa, na Vila Bacilli, 
a água levou até o muro. "O pior 
é que podemos ser multados 
porque não temos muro. Não 
tínhamos calçada e agora a água 
levou até o muro", diz a mora
dora Maria Florinda Rio Dias.

Maria conta que a água che
gou de repente e subiu rápido. 
"Até os mantimentos nós per

demos", comenta.
Nos bairros mais carentes 

atingidos pela enchente, a aju
da já começou a chegar, seja por 
doação da Diretoria de Assis
tência Social e do Fundo Social 
de Solidariedade do município 
ou pela ação de grupos como 
a Sociedade São Vicente de 
Paula, os Vicentinos, e a Ação 
da Cidadania Contra a Fome, 
a Miséria e pela Vida. São do
ações de colchões, alimentos, 
móveis e eletrodomésticos re
colhidos pelas entidades e dis
tribuídos para as vítimas.

Assistência Social distribui doações
Para os funcionários da 

Diretoria de Assistência Social 
e do Fundo Social de Solida
riedade do Município, o mo
mento ainda é de muito tra
balho para atender as vítimas 
da enchente. A presidente do 
Fundo, Maria Joana Andre- 
otti Marise, informa que as 
primeiras medidas tomadas 
pela entidade foram de cará
ter emergencial, com a distri
buição de colchões, roupas e 
cestas básicas.

Na semana passada, o 
Fundo Social recebeu a do
ação de mais de 4.500 peças 
de roupas de vestuário e de 
cama, das Casas Pernam
bucanas, para as vítimas da 
enchente. Ao todo, o Fundo 
recebeu 12 mil peças.

De acordo com Joana, os 
funcionários trabalham para 
separar as peças, que depois, 
com agendamento prévio, 
serão distribuídas às vítimas. 
"Nessas caixas têm de tudo. 
Roupas de criança e de adul
to, de inverno e verão, len
çóis, travesseiros", comenta. 
A expectativa é de que a dis
tribuição dessas peças come
ce na próxima semana.

A Assistência Social já 
distribuiu 32 colchões de 
solteiro e 20 de casal, além 
de camas, mesas, cômodas e

Confecções e roupas de cama, mesa e banho doadas pelas Pernambucanas para as vítimas da enchente

fogões. Segundo Joana, cerca de 
6o famílias carentes, atingidas 
pela enchente estão cadastradas 
para receber a ajuda. "Num pri
meiro momento distribuímos 
66 cestas básicas para as famí
lias que tinham perdido os ali
mentos", comenta a diretora.

Numa segunda distribui
ção, possível graças a uma cam
panha organizada pelos alunos 
da Cooperelp (Cooperativa de 
Ensino de Lençóis Paulista) fo
ram distribuídas mais 17 cestas 
básicas. "Fizemos essa doação 
para aquelas famílias que esta-

vam em situação delicada, onde 
havia bastante criança", conta.

As famílias que perderam 
tudo com a enchente também 
estão recebendo doações de 
móveis e eletrodomésticos. Se
gundo Joana, foi feito um levan
tamento junto aos moradores 
dos itens perdidos e as doações 
de outros grupos estão sendo 
cruzadas com as informações 
da Assistência Social, para que 
não haja doações repetidas.

SAÚDE
Segundo o diretor de Saúde,

Norberto Pompermayer (PL), 
Lençóis não deve carregar se- 
qüelas das enchentes de 13 de 
fevereiro, pelo menos não na 
saúde pública. Havia uma pre
ocupação com o fato de muita 
gente ter entrado na água para 
socorrer quem teve a casa in
vadida pelas águas do Rio Len
çóis, e com a lista de doenças 
que essa água poderia trazer. 
"Felizmente, a população len- 
çoense tem uma qualidade de 
vida diferenciada e as conseqü- 
ências ficaram muito aquém da 
enchente em si", afirmou.

M oradores buscam  
solução jurídica

Em um mês, as vítimas 
da enchente de Lençóis 
Paulista já realizaram três 
reuniões para discutir o 
processo jurídico e tam
bém compartilhar alterna
tivas para ajudar a colocar 
a vida em ordem. O dire
tor de Desenvolvimento, 
Geração de Emprego e 
Renda, Altair Toniolo, o 
Rocinha, esteve presente 
nas três reuniões.

Os dois primeiros en
contros contou com a par
ticipação do promotor de 
Justiça Henrique Varonez. 
"Pedimos o levantamento 
antecipado de provas, pa
ra descobrir se houve cul
pados e para sabermos a 
quem vamos cobrar inde
nização", diz Rocinha. Se
gundo ele, durante as reu
niões também foi cobrada 
fiscalização por parte do 
DAEE (Departamento de 
Águas e Energia Elétrica).

De acordo com o pro
motor de Justiça, na mes
ma data da enchente, o 
DAEE recebeu 57 notifica
ções sobre represas que es
touraram e causaram estra
gos na região de Bauru.

A última reunião acon
teceu há 15 dias. Segundo

Rocinha, neste último en
contro, além de tratar da 
situação jurídica, foram 
passadas instruções para 
os moradores, como o sa
que antecipado de até R$ 
2,6 mil do FGTS (Fundo 
de Garantia por Tempo de 
Serviço).

Em entrevistas anterio
res, o prefeito José Antô
nio Marise (PSDB) expli
cou que, como foi decre
tado estado de emergên
cia, as pessoas que foram 
atingidas pela enchente e 
que dispõem deste recur
so, podem pedir a libera
ção antecipada. O decreto 
de estado de emergência 
já foi publicado no Diá
rio Oficial do Estado de 
São Paulo, mas para que a 
Caixa Econômica Federal 
possa liberar o dinheiro, 
precisa que o decreto tam
bém veicule no Diário da 
União, o que por enquan
to não aconteceu.

Nas principais lojas de 
móveis e eletrodomésti
cos, a informação forneci
da pelos gerentes é de que 
o número de vendas pou
co aumentou ou perma
neceu igual em relação ao 
mesmo período de 2005.
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Estréias rivais
Em semana de estréias de novas novelas, Globo aposta em um  

novo remake no horário das seis, enquanto a Record investe 

todas as fichas no horário das oito, concorrendo com Belíssima

Folhapress
Foto: Reprodução

"É guerra total!", bradou 
Flávio Colatrello, diretor de 
'Cidadão Brasileiro', novela 
que estreiou segunda-feira, às 
20h30, na Record, e baterá de 
frente com o 'Jornal Nacional' 
e 'Belíssima', trama que dá 
audiência de 50 pontos. No 
mesmo dia, a Globo estreiou, 
às seis da tarde, o remake de 
'Sinhá Moça', exibida pela pri
meira vez em 1986, que tem a 
missão de manter o bom de
sempenho de 'Alma Gêmea', 
que chegou aos 50 pontos, re
corde do horário.

A seu favor, a Record tem 
Lauro César Muniz, um dos 
grandes autores de novelas 
que, depois de 33 anos na 
Globo, assinará a primeira tra
ma das oito da emissora pau
listana. Além disso, um dos 
melhores elencos que a Re
cord já recrutou, com Lucélia 
Santos, Gabriel Braga Nunes, 
Cecil Thiré, Cleide Yáconis, 
Leonardo Brício, Paloma Du
arte, Floriano Peixoto, Luíza 
Thomé, Taumaturgo Ferreira e 
Miriam Freeland, citando ape
nas os principais.

A Globo aposta, mais uma 
vez, em um remake de Bene
dito Ruy Barbosa no horário 
das seis - carente de autores 
- e tem, como armas, sua tra
dição, estrutura e, claro, o 
bom elenco de sempre. Para 
citar alguns: Débora Falabella, 
Danton Mello, Osmar Prado, 
Patrícia Pillar, Carlos Vereza,

aí . J
Gabriel Braga Nunes, o mocinho de Cidadão Brasileiro

Bruno Gagliasso e até Chico 
Anysio.

Pode parecer que uma no
vela não interferirá no desem
penho da outra, mas o fato de 
ter havido disputa pelo passe 
de Bruno Gagliasso entre Be
nedito Ruy Barbosa e João 
Emanuel Carneiro, que assi
nará a próxima trama das sete 
da Globo, é reflexo da defasa- 
gem de elenco que a emissora 
sofreu por conta da migração 
de seus atores, até então se
cundários, para a Record.

Mas quais as chances de a 
concorrente superar a hege
monia histórica da Globo no 
horário das oito? Impossível 
não é, uma vez que 'Pantanal',

do próprio Benedito, deu tra
balho a Silvio de Abreu, em 
1990, quando foi ao ar sua tra- 
gicômica 'Rainha da Sucata'.

'MUDANÇAS
Lauro César Muniz admite 

que a proposta de 'Cidadão 
Brasileiro' não é a de renovar 
a teledramaturgia, mas uma 
tentativa de abalar o mono
pólio da Globo em telenove
las. "Temos uma concorrente 
que é imbatível há mais de 30 
anos. Não pretendo renovar 
nada, quero resgatar uma tra
dição dos primeiros anos do 
gênero, na década de 70, com 
personagens inseridos no pro
cesso político-social", diz.

O QUE VAI a c o n t e c e r  NAS NO VE LA S
MALHAÇÃO______

Segunda: Bel se muda para a 
república. Daniel mostra a Cauã 
o resultado do teste de DNA.

Terça: Cauã descobre que Re
nato assaltou sua casa e sumiu. 
Renato pede ajuda a Sônia.

Quarta: Afrânio vê Rafa e Gio- 
vana dançando, e acha que 
eles estão juntos. Fred vê Jaque 
e Urubu juntos.

Quinta: Marco Aurélio expulsa 
Cauã do casarão. Raquel e Da
niel dividem um táxi. Manuela 
esquece a chave e Cauã a con
vida para ficar em sua casa.

Sexta: O táxi de Daniel e Ra
quel quebra, e eles passam a 
noite num hotel. Download e 
Tuca descobrem Vilma e Bel os 
vigiando. Manuela dorme na 
casa de Cauã.

SINHÁ MOÇA
Segunda: Bastião conta para Si- 
nhá Moça que Justino idealizou 
a fuga de Fulgêncio. Dimas pede 
a Augusto um emprego no jor
nal em troca de casa e comida. 
Virgínia diz ao Barão que gosta
ria de conhecer seu filho. Ricar
do assume o compromisso com 
Ana em lugar de Rodolfo. O Ba
rão pede que Rodolfo represente 
Araruna junto ao Imperador.

Terça: Sinhá Moça é obrigada 
a fazer companhia a Rodolfo. 
Dimas e Juliana se interessam 
um pelo outro. Justo conta a 
Rodolfo que o Barão machu
cou Fulgêncio. Frei José desco
bre que Dimas é Rafael.

Quarta: Ricardo pede para pe
gar na mão de Ana. Fulgêncio 
fica cego e enlouquece. Couti- 
nho anuncia que alforriou to
dos os seus escravos. Rodolfo 
beija Sinhá Moça e se declara. 
Inez não entende o noivado de 
Ricardo com Ana.

Quinta: Coutinho liberta seus 
escravos, causando a maior 
festa. Dimas escreve um artigo 
sobre a iniciativa de Coutinho, 
enfurecendo o Barão. Sinhá 
Moça quer conhecer Dimas. O 
delegado descobre a história 
Dimas. Rodolfo oferece ajuda 
a Dimas.

Sexta: Dimas é preso. Ricardo 
pede para se encontrar com 
Ana longe de casa e Nina ouve.

Rodolfo convence o Barão a sol
tar Dimas, que planeja escrever 
um novo artigo. Ricardo sonha 
com um rosto horrível de Ana.

Sábado: José Coutinho discur
sa para os ex-escravos. Rodolfo 
confessa a Sinhá Moça que é 
abolicionista e republicano e os 
dois se beijam apaixonadamen- 
te. Mario sugere que ele, Vila, 
Pedro e Renato formem um 
clube abolicionista na cidade.

______ BANG BANG______
Segunda: Ben e Lucas são pre
sos. Zoltar pega os documen
tos no cofre de Jeff, e os entre
ga a Ben. Baiana vê Calamity e 
Henaide se beijando. Ben beija 
Diana. Penny Lane descobre 
sobre a gravidez de Catty. Do
na Zorrah visita Bullock. Yoko 
e Harold transam. Mercedita 
avisa Ben e Diana que Júnior 
desapareceu.

Até o fechamento desta edi
ção, a emissora não divulgou 
os demais capítulos.

_______ BELÍSSIMA_______
Segunda: Vitória janta com 
André e Pascoal descobre. Re- 
beca enfrenta Karen. Guida e 
Cemil se unem contra Mary 
e Alberto. Tadeu rompe com 
Soraya. Matilde conta a Júlia 
sobre a gravidez de Érica.

Terça: Pascoal ameaça Safira. 
Érica pede dinheiro a Júlia. Gio- 
vana e Mateus ficam juntos. Gi- 
gi termina de escrever o show. 
Vitória dispensa os serviços de 
Safira. Júlia faz uma apresen
tação de sua empresa para os 
acionistas da Belíssima.

Quarta: Narciso conta a Murat 
sobre Taís. Nikos e Júlia brin
dam o sucesso da reunião. Ta
deu conta a Taís que rompeu 
com Soraya. Karen faz uma 
proposta a Alberto, que mos
tra a Rebeca.

Quinta: André chantageia Mu
rat. Rebeca e Alberto se unem 
para enganar Karen. Safira vê 
Giovana e Mateus se beijando 
e se alia a Ornela. Vários acio
nistas contratam Júlia. Mônica 
aceita se casar com Alberto. 
Pascoal exige falar com André.

Sexta: Narciso faz uma cam
panha de maquiagem mas
culina. Júlia pede a Matilde o

exame de Érica. Taís descobre 
sobre a agência de Suzi. Vitória 
e André dançam juntos e são 
flagrados por Érica.

Sábado: Érica faz um escânda
lo e Vitória vai embora. André 
fica furioso. Matilde entrega o 
exame a Júlia. Regina da Glória 
espalha que Murat está pen
sando em vender o casarão. 
Vitória se insinua para André.

___ PROVA DE AMOR___
Segunda: Vitor tem alta, e vai 
para a casa de Beatriz. Raquel 
lê trechos de Nietzche para 
Janice. Jonas leva Lúcia para 
o seu quarto. Alice conta para 
Gui que ele tem uma filha. Elza 
sai com Carvalho. Bira é libera
do. Cadu beija Tereza.

Terça: Nininha e Zezinho con
tam a Padilha e Marília que 
Elza roubou os gêmeos Joãozi- 
nho e Dudu. Vitor se interessa 
por Raquel, e Beatriz percebe. 
Diana e Júlio chegam na favela, 
disfarçados de gari, e Bandido 
os reconhece. Alice apresenta 
Joana a Gui.

Quarta: Pestana enfrenta Car
valho e Elza. Os bandidos da 
favela atiram, e Júlio protege 
Diana. Vítor deserda Lopo. Ve
lho Gui, Joana e Alice decidem 
ir à casa de Elza.

Quinta: Júlio e Diana conse
guem escapar da favela. Felipe 
chega na delegacia, e avisa 
sobre o cativeiro dos gême
os. Elza e Carvalho colocam 
as crianças no carro. Daniel 
pressiona Pestana, mas foge 
quando a polícia chega. Ni- 
ninha, Vânia, Celso e Zezinho 
brincam na casa de Padilha, 
quando Elza aparece.

Sexta: Elza pega Nininha na 
marra. Zita liga para polícia. 
Pati chega no quiosque. Co
meça o show e Lopo, Murilo e 
Gerião ateiam fogo ao quios
que. Murilo tenta seqüestrar 
Pati. Pestana é preso. Zita mos
tra foto de Nininha a Clarice. 
Elza e Carvalho chegam com 
as crianças em um apartamen
to com grades.

Sábado: Diana e Júlio interro
gam Pestana. Murilo e Lopo 
brigam. Gui conhece Felipe. 
Marco liga para o celular de 
Joana e Felipe se irrita. Beatriz 
vê a foto de Nininha com Gui 
e o reconhece.
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ÁRIES
Seu forte magnetis- 

H  mo pessoal agora de
verá atrair a simpatia 
alheia, o que lhe trará 

muitos benefícios. Novas e duradou
ras amizades também estão previstas. 
Sucesso nos negócios e nas novas 
empresas que fizer.

le ã o
Período dos mais 
afortunados para os 
negócios, trabalho, a 
prosperidade finan

ceira e social. Poderá lucrar, também 
pela ciência e educação. Evite desen
tendimentos com a pessoa amada.

SAGITÁRIO
Período um tanto 
quanto agitado para 
você, mas, para que 
tudo saia bem, deve

rá tomar uma atitude otimista e inteli
gente, e evitar o nervosismo que nada 
adianta. Sucesso ao sexo oposto.

TOURO
O  período lhe favo
recerá nas investiga
ções, estudos, pes
quisas e na medicina. 

Por outro lado, deverá evitar aciden
tes, aos negócios arriscados, não crer 
em falsas notícias e boatos maldosos.

VIRGEM
Agora você lucrará 
em negócios imobi
liários, pelo esforço 
no trabalho e no em

prego de suas economias em fundos 
públicos. Os transportes e as mudan
ças estão também favorecidos. Poderá 
realizar negócios bons.

CAPRICÓRNIO
Muita disposição, 
otimismo e compre
ensão para com os 
outros. Assim estará 

você neste momento que tem tudo 
para ser maravilhoso. Mas evite estra
gar tudo isso por causa do ciúme e do 
orgulho pessoal exagerado.

GÊMEOS
^  Procure evitar as 

Ww  ▼ ações violentas e as 
■  palavras ásperas. Pe

ríodo favorável para 
novas amizades que o ajudarão a pro
gredir muito. Sucesso nas associações, 
e nos assuntos de dinheiro.. Indecisão 
para tomar atitudes.

LIBRA
Procure não criar 
nenhum obstáculo no 
que se refira ao amor. 
Sua atitude poderá 

ser interpretada de mil maneiras. Pro
cure ser otimista e os resultados serão 
satisfatórios.

^0 0 ^  AQUÁRIO
Sendo este um mo- 

^  ■  mento propício da
semana, você poderá, 
inclusive, obter lucros 

compensadores em negócios relacio
nados com petróleo e líquidos de um 
modo geral e na aquisição de bens 
móveis e imóveis.

dição material é o que denota o fluxo 
astral de agora para você. Boa disposi
ção para o trabalho.

ESCORPIÃO
Bons auspícios para a 
sua vida em conjunto 
com outras pessoas, 
o trabalho e às confis

sões. Evite a precipitação e os gastos 
supérfluos.

PEIXES
^ k *^ B  Disposição tranqüila 

e excelente estado
H L *  ^ ^ B  mental para entabu- 

lar novas coisas visan
do sua melhora geral. A elevação da 
personalidade será o ponto máximo 
de seu sucesso.

L A Z E R  E p a s s a t e m p o
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C A R D I O L O G I A
Aparelho que monitora líquido nos pulm ões já está em uso no Brasil; equipamento 

é capaz de prever as crises com bastante antecedência, mas custa quase R$ 100 mil

Novo marca-passo
_________ Folhapress_________

A Anvisa aprovou e já es
tá em uso no país o primeiro 
marca-passo que avisa o pa
ciente quando há excesso de 
líquido nos pulmões, evitan
do que ele tenha uma crise 
de insuficiência cardíaca. A 
doença, que causa enfraque
cimento do músculo cardíaco, 
reflete diretamente no acúmu
lo de líquido nos pulmões e, 
em alguns casos, pode levar 
à morte. Segundo o cirurgião 
cardíaco Nelson Hossne, da 
equipe de marca-passo da 
Unifesp, do total de pacientes 
com a doença - estima-se que 
sejam 2,5 milhões de brasilei
ros - cerca de 30% têm insu
ficiência cardíaca grave e, por
tanto, teriam indicação para o 
uso do marca-passo.

Os primeiros estudos inter
nacionais apontam que o no
vo aparelho é capaz de indicar 
com até duas semanas de an
tecedência o início de um qua
dro de insuficiência cardíaca, 
evitando possíveis internações 
do paciente em unidades de 
terapia intensiva. "Antes que 
os sintomas graves apareçam, 
o paciente entra em contato 
com o médico e relata o pro
blema. Assim, o profissional 
é capaz de reverter o quadro 
com outros medicamentos, 
sem precisar interná-lo", afir
ma José Carlos Pachón, dire
tor do serviço de arritmias do 
Hospital do Coração.

Reduzir a necessidade de 
internação é um dos princi
pais argumentos do custo/ 
benefício do aparelho, que é 
fabricado por uma empresa 
americana, custa R$ 98 mil e 
não está disponível pelo SUS 
(Sistema Único de Saúde). 
Pacientes com insuficiência 
cardíaca grave, diz Hossne, 
chegam a ser internados de 
cinco a oito vezes por ano, 
sempre em UTIs. "Eles pre
cisam receber medicamentos 
para estabilizar a pressão e 
os batimentos cardíacos e 
isso só pode ser ministrado 
em UTI com acompanha
mento permanente."

O cardiologista Argemiro

Scatolini Neto, do setor de 
eletrofisiologia cardíaca da 
Santa Casa de São Paulo, frisa 
a importância dos marca-pas- 
sos para vítimas de insuficiên
cia cardíaca. "Não apenas esse 
novo aparelho, mas os mar- 
ca-passos em geral reduzem 
a necessidade de internação e 
melhoram a qualidade de vida 
dos pacientes", diz. "Infeliz
mente, o número de implan
tes autorizados pelo SUS ain
da é muito irrisório se pensar
mos que seria uma economia 
a longo prazo", acrescenta.

Outro fator apontado co
mo significativo é tirar o pa
ciente grave da fila de trans
plante cardíaco. "Se ele res
ponder bem ao uso do marca- 
passo, com certeza ele sairá 
da fila ou terá a indicação do 
transplante adiada", afirma 
o cardiologista Martino Mar- 
tinelli, diretor do serviço de 
marca-passo do Incor (Insti
tuto do Coração) e presiden
te da Sociedade Brasileira de 
Arritmias Cardíacas. Em ge
ral, explicam os especialistas, 
o tratamento da insuficiência 
cardíaca é medicamentoso. 
O paciente toma diuréticos 
para eliminar o excesso de 
líquido no corpo e também 
toma medicamentos que au
mentam a força de contração 
do músculo cardíaco. Antô
nio Luiz Pinheiro, consultor 
técnico do Ministério da Saú
de, disse que a pasta ainda 
não recebeu solicitação de 
inclusão do novo marca-pas- 
so nos procedimentos pagos 
pelo SUS. Segundo ele, a in
corporação depende da com
provação de eficácia em estu
dos controlados e publicados 
e do reconhecimento de que 
a opção é melhor quando 
comparada a tratamentos al
ternativos. "O impacto desse 
aparelho foi objeto de apenas 
poucos estudos na literatura 
médica. Uma análise inicial 
dos resultados obtidos sugere 
que o sistema poderia efeti
vamente ser útil em pacientes 
selecionados, mas uma opi
nião definitiva dependeria de 
análise mais aprofundada", 
afirma Pinheiro.

Como funciona o aparelho
O marca-passo é implan

tado no paciente embaixo do 
músculo, ao lado esquerdo do 
tórax, por meio de uma cirur
gia. Um eletrodo aplica estí
mulos no músculo cardíaco 
(para evitar o enfraquecimen
to) e também monitora o volu
me de líquido no pulmão. Os

sinais elétricos para detectar a 
proporção entre o volume de 
líquido e a quantidade de ar 
no pulmão são emitidos sem
pre das 12h às 18h, horário em 
que o paciente está mais ativo. 
Diante de qualquer anorma
lidade, o aparelho emite um 
sinal sonoro três vezes.

Como funciona o marca-passo com sensor

"Já tive quatro infartos"
Em meus 74 anos de 

vida, tive quatro infartos. 
O primeiro foi em 1974, 
quando tinha 40 anos e 
era praticamente um ig
norante na área de saúde. 
Não sabia dos riscos, era 
sedentário e comia mui
ta gordura. Com o susto, 
passei a praticar esportes 
e a controlar a alimenta
ção. Depois de quase 20 
anos bem e sem nenhum 
sintoma, parei de praticar 
esportes. Infartei nova
mente em 1990. Mesmo 
voltando a ter controle da 
alimentação, tive outro 
infarto em 1993, quando 
precisei fazer uma cirurgia 
de ponte de safena. O úl
timo aconteceu em 1998. 
Depois de sobreviver a 
quatro infartos, meu co
ração ficou enfraquecido. 
Tive uma crise de arritmia 
cardíaca e cheguei a ter 
188 batimentos por mi
nuto. Fui para o hospital

e os médicos conseguiram 
reverter os meus batimen
tos para 60 por minuto. 
Depois disso, meu médi
co disse que eu precisaria 
implantar um marca-pas- 
so. Na época, o aparelho 
custou cerca de R$ 52 mil, 
cobertos pelo meu plano 
de saúde. Após a implan
tação do aparelho, nunca 
mais tive nenhum pro
blema. Mesmo assim faço 
exames complexos a cada 
seis meses. No último, 
constatamos que eu pre
cisaria trocar a bateria do 
meu marca-passo. Como o 
meu caso é grave e existe 
esse aparelho novo e mais 
completo disponível, os 
médicos decidiram trocar 
o marca-passo antigo pe
lo novo. Sei que custa uns 
R$ 90 mil, mas o plano de 
saúde vai cobrir. Se eu não 
usar esse equipamento, sei 
que posso morrer a qual
quer momento.

+SAUDÁVEL
Teste de hepatite C usa saliva

Pesquisadores da Universidade de Soroka, em Israel, 
desenvolveram um teste para o vírus da Hepatite C que 
utiliza amostras de saliva. O novo método é mais rápido, 
econômico e acessível do que o teste tradicional, feito com 
sangue. O teste de saliva obteve 100% de acerto ao identifi
car o HCV em pessoas com sintomas da infecção e 94% em 
pessoas assintomáticas (contra 63% do teste de sangue). 
Os dados foram publicados em dezembro pelo Journal of 
Virological Methods.

70% das cabeleireiras têm LER/Dort
O trabalho diário das cabeleireiras e auxiliares nos sa

lões de beleza exige esforço e movimentos específicos que, 
ao longo dos anos, podem resultar em problemas osteomus- 
culares. Estudo feito pela enfermeira do trabalho e ergono- 
mista Gisele Mussi em 71 institutos de beleza de São Paulo 
aponta que 70,5% dos profissionais têm problemas como 
LER e Dort. Os principais problemas estão nos ombros, pes
coço e coluna.

Paulistanas têm colesterol elevado
Levantamento feito durante uma feira de saúde realiza

da no Instituto Dante Pazzanese aponta que quase quatro 
em cada dez paulistanas têm colesterol elevado. Quase me
tade delas (48%) é sedentária e 58% estavam com peso aci
ma do limite saudável. O levantamento foi feito com base 
em uma amostra de 50 das 500 mulheres atendidas na fei
ra. Durante o mutirão, foram realizados testes de colesterol 
e glicemia, além de pesagem.

Empresa lança aspirador para alérgicos
A multinacional alemã Karcher lançou o aspirador de 

pó K 5500, ideal para quem tem problemas respiratórios. O 
aparelho consegue reter quase 100% das partículas, além 
de possuir quatro filtros, deixando o ar que sai do equipa
mento mais limpo que o do próprio ambiente.

Metodista trata paraplégicos de graça
A Clínica-Escola de Fisioterapia da Universidade Me

todista de São Paulo oferece um serviço gratuito espe
cializado no tratamento fisioterápico de pacientes com 
paraplegia. Para ser atendido, o paciente deve mais de 
18 anos e precisa agendar uma triagem, apresentando 
o encaminhamento médico. As vagas são ilimitadas e 
não têm prazo de encerramento. Informações no telefo
ne: (11) 4366-5931.

fra se
"O planejamento antecipado 

da gravidez pode ajudar a 
minimizar os impactos da 
chegada do bebê e tornar 

mais brandos os sintomas da 
depressão pós-parto."

Júlia Cristina Amaral Horta, psicóloga

MITO OU 7
v e r d a d e ;

Deixar creme no cabelo 
ajuda a amaciar os fios?

VERDADE. Existem produ
tos específicos para cuidar 

do couro cabeludo e dos 
cabelos. Para isso existe 

uma regra básica: tudo o 
que é bom para o couro ca
beludo é bom para os fios, 

mas o inverso não procede. 
Deixar cremes inadequados 
nos fios pode torná-los finos 

e quebradiços.
Luciano Barsanti, tricologista

I N D I C A D O R  p r o f i s s i o n a l



PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AREIÓPOLIS

EXTRATO DE CONTRATO

MODALIDADE DE LICITAÇAO: CARTA CON
VITE N.° 5/2006

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
AREIOPOLIS

CONTRATADO:
rOMARINA RUIZ FERRAZ PENEDO EPP I

Endereço: Av. Santa Cruz, n.° 2800
Cidade: Areiópolis - SP
CNPJ/CPF 01.817.380/0001-14

OBJETO: Aquisição de combustível para uso da 
Frota Municipal sendo: 10.000 (Dez mil) litros de Ga
solina, 1.500 (Um mil e quinhentos) litros de Álcool e 
10.000 (Dez mil) litros de Óleo Diesel.

VALOR: R$ 49.835,00 (Quarenta e nove mil, 
oitocentos e trinta e cinco reais)

PRAZO: 01 de abril de 2.006.

DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA:

3.3.90.30.01 109 Combustível e Lubrificantes Automotivos
3.3.90.30.01 260 Combustível e Lubrificantes Automotivos
3.3.90.30.01 389 Combustível e Lubrificantes Automotivos
3.3.90.30.01 452 Combustível e Lubrificantes Automotivos
3.3.90.30.01 579 Combustível e Lubrificantes Automotivos

AREIÓPOLIS, 01 de fevereiro de 2006.

JOSE PIO DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AREIÓPOLIS

EXTRATO DE CONTRATO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CON
VITE N.° 8/2.006

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
AREIOPOLIS

CONTRATADO:
I ANA PAULA N^ JNES DE MENDONÇA ME I

Endereço: Rua: Desembargador Júlio de Faria, 489
Cidade: SÃO CARLOS

CNPJ/CPF 03.545.603/0001-67

OBJETO: Contratação de empresa no ramo de con
fecção de peças do vestuário afim de efetuar levanta
mento de tamanhos, corte dos tecidos, confecção dos 
uniformes e estamparia, de 2.250 (Dois mil, duzentos 
e cinqüenta) kits de uniformes escolar para alunos das 
Escolas da rede pública de ensino, com fornecimento 
de aviamentos.

VALOR: R$ 78.525,00 (Setenta e oito mil, quinhentos 
e vinte e cinco reais)

PRAZO: 17 de Abril

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

 ̂  ̂OA ío -7A /I1 C Confecção de uniformes, bandeiras 3.3.9U.39./U 4 1 5 e flâmulas

AREIOPOLIS, 17 de fevereiro de 2006.

JOSE PIO DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal

EXTRAVIO

VALDECIR BORBA 
SPUNAR LENÇÓIS 
PAULISTA-ME, rua Dr.
Antonio Tedesco, 714 -  
Centro -  CEP: 18682-020, 
nesta cidade de Lençóis 
Paulista/SP, Inscrito no 
CNPJ n° 04.000.389/0001- 
26 e Inscrição Estadual 
n° 416.034.818.117, 
comunica o extravio do 
seguinte documento fiscal: 
Talonário de Nota Fiscal 
Venda a Consumidor Mod. 
2 D-2 do n° 000301 ao 
000350, talão utilizado. 
Não nos responsabilizamos 
pelo uso indevido dos 
mesmos.

CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL

“PREFEITO IDEVAL PACCOLA” 

PORTARIA N° 02/2006

Wanderley Fracanti, Diretor Executivo do Centro Mu
nicipal de Formação Profissional “Prefeito Ideval Paccola” 
de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das atri
buições que lhe são conferidas por lei, e, em cumprimento 
ao disposto na alínea “a” do artigo 59 da Lei Orgânica do 
Município, torna público os seguintes atos oficiais:

Portaria n° 02/2006 de 08/03/2006 -  Nomeia os 
membros para compor a Comissão Julgadora de Licita
ções para o Exercício de 2006 do Centro Municipal de 
Formação Profissional “Prefeito Ideval Paccola”, os se
guintes membros e seus respectivos cargos:

I- Cristiano José Perantoni Blanco Presidente
II - Donizete Evandro Santangelo Membro
III- Daniel Vieira Sant'anna Membro
IV - Cristiane Maria Cavalcanti Moretto Membro

Lençóis Paulista, 08 de março de 2006.

Wanderley Francatti 
Diretor Executivo

CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇAO 
PROFISSIONAL

“PREFEITO IDEVAL PACCOLA” 

PORTARIA N° 03/2006

Wanderley Fracanti, Diretor Executivo do Centro Mu
nicipal de Formação Profissional “Prefeito Ideval Paccola” 
de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das atri
buições que lhe são conferidas por lei, e, em cumprimento 
ao disposto na alínea “a” do artigo 59 da Lei Orgânica do 
Município, torna público os seguintes atos oficiais:

Portaria n° 03/2006 de 17/03/2006 -  Declara estáveis 
no serviço público municipal, os servidores que obtive
ram, na avaliação especial de desempenho realizada pela 
Comissão de Serviço Civil Municipal, nota igual ou su
perior a 281 pontos e que completaram, no mínimo, 03 
(três) anos de efetivo exercício.

Lençóis Paulista, 17 de março de 2006.

Wanderley Francati 
Diretor Executivo

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS 
DE LENÇÓIS PAULISTA - SAAE

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS 
EDITAL N°. 01/2006

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE LENÇÓIS 
PAULISTA -  SAAE faz saber a quem possa interessar, que estão abertas inscrições do 
CONCURSO PÚBLICO, para o preenchimento de diversas vagas de seu quadro permanente 
de pessoal, sujeitas ao regime jurídico único dos funcionários públicos do município de 
Lençóis Paulista, e de acordo com as instruções a seguir:

1. DOS CARGOS E VAGAS:
1.1. O processo de seleção atenderá o elenco de cargos de provimento efetivo, 
descritos a seguir juntamente com as vagas disponíveis, a carga horária exigida e o 
nível salarial respectivo e será realizado sob a responsabilidade da empresa MOURA 
MELO CONSULTORIA LTDA.

Código Cargo
n° de 

vagas
Vagas Reserv. 
p/ deficientes

Salário
(R$)

Escolaridade / 
Pré-requisito

Carga
horária

semanal

Taxa da 
inscrição 

(R$)

001 Advogado 01 0 899,38
Ensino S uperior 

c/ OAB
20 h 40,00

002

Agente da 

Construção e 

M anutenção 

(Pedreiro)

01 0 671,11

Ensino

Fundamentai

incom pleto

40 h 15,00

003
Engenheiro

Civil
01 0 1.869,72

Ensino S uperior 

c/ CREA
40 h 40,00

2. INSCRIÇÕES
2.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das 
normas e condições estabelecidas neste EDITAL, em relação às quais não poderá 
alegar desconhecimento.
2.2. As inscrições serão efetuadas no período de 21 de março a 03 de abril de 2006, 
em dias úteis e sábados, mediante o pagamento em qualquer banco, da TAXA DE 
INSCRIÇÃO, vinculada a escolaridade do cargo pretendido, segundo tabela acima, 
nos locais, dias e horários a seguir discriminados:

Local: RUA PEDRO NATÁLIO LORENZETTI, 286 -  CENTRO 
LENÇÓIS PAULISTA - SP

Dias: 21 a 24/03/2006 Horário: 9:00 às 17:00 horas
Dia: 25/03/2006 Horário: 9:00 às 12:00 horas
Dias: 27 a 31/03/2006 Horário: 9:00 às 17:00 horas
Dia: 01/04/2006 Horário: 9:00 às 12:00 horas
Dia: 03/04/2006 Horário: 9:00 às 17:00 horas

2.3. Para fazer a inscrição os candidatos deverão levar documento de identidade (R.G. 
ou C.N.H. com foto ou Carteira Profissional ou Carteira Funcional) e o comprovante de 
pagamento da taxa de inscrição.
2.4. A inscrição também poderá ser feita no site http://www.mouramelo.com.br, 
de acordo com as instruções lá contidas.
2.5. Os candidatos deverão satisfazer as seguintes exigências:
a) Ser brasileiro ou estrangeiro estabelecido na forma da Lei;
b) Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos;
c) Haver cumprido as obrigações e encargos para com o serviço militar;
d) Estar quite com a Justiça Eleitoral e no gozo dos direitos políticos;
e) Possuir aptidão, habilitação e capacitação para o exercício do cargo pretendido;
f) Ter boa conduta e não possuir antecedentes criminais;
g) Não registrar crime contra a Administração Pública.

E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, 
faz baixar o presente EDITAL que será publicado na imprensa, no site www.mouramelo.com. 
br e afixado no local de inscrição e no Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Lençóis 
Paulista - SAAE.

Lençóis Paulista, 15 de março de 2006.
JOSE ALEXANDRE MORENO
DIRETOR DO SAAE DE LENÇÓIS PAULISTA

O ECO
FAÇA BONS NEGÓCIOS. ANUNCIE NOS CLASSIFICADOS DO O ECO PELO FONE 3264-5000.

ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LENÇÓIS
PAULISTA

RUA 28 DE ABRIL N.1295-LENÇÓIS PAULISTA-SP- CGC. 44.526.812/0001-40 

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005

ATIVO

CIRCULANTE
DISPONIVEL
CAIXA GERAL

CAIXA 150,00
Soma do grupo 150,00
BANCOS -  CONTAS CORRENTES

BCO DO BRASIL S/A - C/C 3.214-X 2.661,78
BCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A -  C/C 347-4 486,06
NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A -  C/C 10-3 1.037,49
NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A -  C/C 589-0 0,92
NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A -  C/C 1204-7 100,00
BCO DO BRASIL S/A - C/C 16501-8 3.172,03

Soma do grupo 7.458,28
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A 9.514,79
BANCO DO BRASIL S/A 24.718,44
NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A -  C/ 1204-3 143,96

Soma do grupo 34.377,19
APLICAÇÕES CADERNETA DE POUPANÇA

NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A 2.423,96
Soma do grupo 2.423,96
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

INSS A RECUPERAR 1.782,09
Soma do grupo 1.782,09
TOTAL DO CIRCULANTE 46.191,52
PERMANENTE
IMOBILIZADO
COMPRAS P/ATIVO IMOBILIZADO

MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 23.312,71
MOVEIS E UTENSILIOS 22.265,03
VEICULOS AUTOMOTORES 44.500,00
APARELHOS E EQUIP.TELEFONICOS 1.225,00
DIREITOS DE USO DE LINHA TELEFÔNICA 600,00
EQUIPAMENTOS INFORMATICA 5.537,30

Soma do grupo 97.440,04
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES

IMÓVEIS URBANOS 36,18
Soma do grupo 36,18
TOTAL DO IMOBILIZADO 97.476,22
TOTAL DO ATIVO-------------------------------------------------- 143.667,74

PASSIVO

CIRCULANTE
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

INSS -  EMPREGADOS A RECOLHER 3.894,89
CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS A RECOLHER 625,01

Soma do grupo 4.519,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

IRF- RETIDO PESSOAS FISICAS A RECOLHER 888,26 888,26
Soma do grupo
TOTAL DO CIRCULANTE
PATRIMÔNIO LIQUIDO
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES

PATRIMONIO LIQUIDO DA ENTIDADE 94.293,90
Soma do grupo 94.293,90
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO
SUPERAVIT DO EXERCICIO

SUPERAVIT DE DEZEMBRO 43.965,68
Soma do grupo 43.965,68
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 138.259,58
TOTAL DO PASSIVO 143.667,74

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando no ATIVO 
e PASSIVO R$ 143.667,74 (cento e quarenta e três mil, seiscentos e sessenta e sete reais e 
setenta e quatro centavos).

Lençóis Paulista, 31 de Dezembro de 2005

ELISABETH ORTADO ATHANASIO 
PRESIDENTE
CPF: 199.706.179-15 RG: 4.821.399- SSP/SP

AMARILDO VENTURA DE SOUZA 
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
CRC-1SP140226/0-9

ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LENÇÓIS PAULISTA 
RUA 28 DE ABRIL N.1295-LENÇÓIS PAULISTA-SP- CGC. 44.526.812/0001-40

DEMONSTRAÇAO DE RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2005

RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES
RECEITAS DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

DONATIVOS PESSOA FISICA E JURIDICA 95.181,81
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS P/MANUTENÇÃO 7.235,21
LOCAÇÃO DE BENS 10.934,00
SUBVENÇÕES RECEBIDAS 399.787,03
INSS - ISENÇÃO COTA PATRONAL 116.501,04
RECEITAS DE EVENTOS 59.678,12
SUBVENÇÃO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 149.124,00
SUBVENÇÃO -  SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 15.000,00
SUBVENÇÃO -  REFORMA TELHADO 24.000,00

Soma do grupo 877.441,21
DESPESAS
DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS PAGOS 0,02
JUROS, TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS 1.218,70
CPMF 71,73

Soma do grupo 1.290,45
DESPESAS GERAIS

ASSISTÊNCIA MÉDICA 50,00
BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ.VALOR 942,50

CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE DE CLASSE 720,00
CONSERV/REPAR/MANUT/INSTALAÇÕES 35.399,79
CONSERV/REPAR/MANUT/MAQUINAS EQUIP. 1.867,71
CONSERV/REPAR/MANUT/VEICULOS 2.068,50
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS 1.557,20
ENERGIA ELETRICA 12.462,40
IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO 3.930,40
MATERIAS DE CONSUMO 5.638,15
REFEIÇÕES E LANCHES 169,00
TELEFONE 7.107,87
TRANSPORTE E CONDUÇÃO 110.361,03
MATERIAIS PEDAGOGICOS 2.650,00
CESTAS BASICAS 1.211,89
MULTAS DIVERSAS 208,43
FRETES E CARRETOS 3.675,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 242,50
XEROX, AUTENTICAÇÕES E REC.FIRMAS 324,91
LOCAÇÕES DE BENS 2.436,00
PROMOÇÕES E EVENTOS 4.031,34
FARMACIA E MEDICAMENTOS 945,41
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 3.111,25
MATERIAL ESCOLAR E ESCRITORIO 6.183,36
COPA, COZINHA E REFEITORIO 2.795,60
DESPESAS DE PEQUENO VALOR 5.157,24
c o n s e r v /r e p a r /m a n u t e n ç ã o  p is c in a 2.354,90
DESPESAS DIVERSAS 4.359,57
CURSOS E CONGRESSOS 110,00
SEGUROS 2.388,90
DESPESAS INTERNET 510,90

CONSERV/REPAR/MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS 300,00
Soma do grupo 225.271,75
DESPESAS TRIBUTARIAS

TAXA DE LICENÇA P/INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO 71,74
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 4.366,76
IPTU 31,08

Soma do grupo 4.469,58
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS

SALARIOS E ORDENADOS 367.652,26
FERIAS 42.324,42
FERIAS INDENIZADAS 1.141,80
13 ° SALARIO 33.044,63
INSS 116.501,04
FGTS 36.864,85

Soma do Grupo 597.529,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS 10.828,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS 1.937,00

Soma do grupo 12.765,00
RECEITAS FINANCEIRAS
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO FAF 409,88
GANHO REAL DE APLICAÇÕES DE RENDA FIXA 7.236,71
RENDIMENTOS DE CADERNETA DE POUPANÇA 203,66

Soma do grupo 7.850,25
SUPERAVIT OPERACIONAL............................................................ 43.965,68

Lençóis Paulista, 31 de Dezembro de 2005 
ELISABETH ORTADO ATHANASIO 

PRESIDENTE 
CPF n ° 199.706.179-15

AMARILDO VENTURA DE SOUZA 
Técnico em Contabilidade 

CRC-1SP140226/O-9

EDITAL DE CITAÇAO COM
O PRAZO DE VINTE (20) 

DIAS

A Doutora Ana Lúcia Aiello 
Garcia, MMa. Juíza de Direito, 
desta cidade e Comarca de 
Lençóis Paulista, Estado de São 
Paulo, na forma da lei, etc...

FAZ SABER a todos quantos 
o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, bem 
como a eventuais interessados e 
seus herdeiros, que por este Juízo 
e Cartório Cível, processam-se os 
autos da AÇÃO DE USUCAPIÃO 
(feito 822/05) promovida por 
PAULO EDUARDO PACCOLA 
e Outros, objetivando que duas 
salas comerciais, uma denominada 
“Loja 06” e outra “Conjunto n° 
13”, integradas ao condomínio 
predial denominado“Edifício Luiz 
Paccola”, localizado na Rua XV 
de Novembro, 581, nesta cidade, 
sejam declaradas por Sentença 
como sendo de propriedade dos 
autores, inscrevendo a referida 
Sentença no registro de imóveis, 
ante a ausência e a dificuldade de 
obterem a escritura definitiva dos 
respectivos imóveis. Fica pelo 
presente edital citados os réus 
em lugar incerto e não sabido e 
os eventuais interessados, dos 
termos da mencionada Ação, 
para, querendo,contestarem a 
presente ação, no prazo legal, 
sob pena de revelia e confissão. 
E, para que ninguém possa alegar 
ignorância é expedido o presente 
edital de citação com prazo de 
vinte (20) dias, findo o qual 
considerar-se-ão citados possíveis 
interessados ausentes, incertos 
e desconhecidos, bem como 
intimados do processamento da 
presente ação, que querendo, 
poderão contestar a ação no prazo 
de quinze (15) dias, contados 
do termo final do prazo para 
conhecimento do presente edital, 
sob pena de presumir-se aceitos 
como verdadeiros os fatos 
alegados na inicial. Lençóis 
Paulista, 02 de fevereiro de 2006. 
Eu, (a) Helena Ap. B. Julio, 
Escrevente, matr. 88.956,digitei. 
Eu, (a) Tânia Luciano Moreira 
Bodo, mat. 803051-4, escrivã 
diretora, subscrevi.

http://www.mouramelo.com.br
http://www.mouramelo.com
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Sell Service R$ 7,90 
Mini-RodÍ7Ío R$ 9,90 
Rodízio Comp. R$11,90

^ rŜ sJ13263-0337

Tudo O que precisa...

V A R A N D A

R odízio de P izza
às Quintas e aos Sábados, 

...no lugar que com bina com Você/

giro
^  social

As mulheres comemoraram em grande 
estilo o Dia Internacional da Mulher, dia 
10, no Lions Club. Confira também os 
cliques da Hobby Beer.

P S iiífc iiin f BtóMtaca

SALGADOS PAÍ̂ A FtSTA

P R O m ç À O  DA 
SEMANA

80LODEDOCEDE 
LEiTÊ a  FRUTAS

AUTO POSTO
Rua XV de Novembro, 326

Akool -1 ,8 5 '  

Gasolina - 2 ,63 * 

Diesel - 1 ,8 6 *

F o n e :  (14) 3 2 6 3 - 1 8 2 4



A estréia do filme "Mulheres do Brasil", em circuito nacional, 
tem a assinatura do cabeleileiro Evandro Alves nos personagens 
das atrizes do longa. Especialista em beleza, o conceituadíssimo 
profissional lençoense está de volta à cidade. Com projeto ino
vador na área de beleza, apoiado por empreendedores lençoen- 
ses, o "Papa do Cabelo", como é conhecido por profissionais da 
área, promete para um futuro breve embelezar lençoenses.

da redação

CRUZEIRO A família Moretto realizou um cruzeiro pela costa 
do Atlântico Sul no mês de fevereiro. Gilson, Silmara, Chalise e 
Analise passaram quase uma semana a bordo do transatlântico 
Costa Romântica. Eles passaram as férias de verão na Argentina, 
Uruguai e em Santa Catarina. Na foto, a família reunida no 
jantar de gala no navio Costa Romântica.

PRESIDENTE Nesta semana, 
o médico pediatra Carlos 
Orlando Carraro foi eleito por 
aclamação o novo presidente 
da Unimed (Cooperativa de 
Trabalho Médico). Carraro 
sempre foi atuante dentro da 
cooperativa médica e atuou 
em vários cargos.

3263-3535
R: Dr. Antonio Tedesco, 249

S EU  Ú C U IO S  U S A D O  D E G R A U  V A LE  
D E S C O N T O  N A  C O M P R A  D E UM  Ó C U LO S  N O V O

VODI ganha um lindo Óculos de sol

Lençóis Pta. - Macatuba - Areiópolis 
Pederneiras - Agudos

TROCA
ÔTIICA

GUARANIY
onde esportivo e clássico se unem

a n iv e r sá r io  o  pequeno Gabriel comemora na quarta-feira 
22, mais um ano de vida. Os pais Cibele e Ivan Prenhaca estão 
contando os dias. Aliás, Gabriel também...

BARZINHO Hoje, a 
partir das 20h, tem 
Barzinho no CEM 
(Clube Esportivo 
Marimbondo). O 
ambiente agradável 
é o point dos casais 
apaixonados. Quem 
marcou presença 
último sábado no 
Barzinho do CEM foi o 
casal Carlos de Oliveira 
Lima e Marlene.

lODICE

L A D O

JUST
OUT/INV 2006

c o n v ite
O promotor aposen

tado e atual assessor ju
rídico da Câmara Muni
cipal de Lençóis Paulista, 
Antonio Carlos Rocha, 
foi convidado para com
por a equipe jurídica do 
prefeito de Bauru, Tuga 
Angerami (PDT). Rocha 
agradeceu o convite, mas 
optou por continuar as
sessorando o legislativo 
de Lençóis.

HOMENAGEM
Está marcada para ho

je, às 19h30, missa solene 
em agradecimento pelos 
anos 15 anos de dedica
ção e trabalho realizado 
por dona Gertrudes Mo
reira Campanari à frente 
da rouparia do Hospital 
Nossa Senhora da Pieda
de. A homenagem é uma 
forma de agradecimento 
da diretoria do hospital 
pela solidariedade e amor 
com que Gertrudes se de
dica às causas sociais.

MÚSICA
O maestro Marce

lo Magagna, regente da 
Orquestra Municipal de 
Sopros de Lençóis Pau
lista, acaba de assumir o 
cargo de professor de re
gência no Conservatório 
de Tatuí, uma das mais 
tradicionais escolas de 
música erudita da Amé
rica Latina. Maganha, 
que é formado em teoria 
musical e regência pelo 
próprio conservatório, é 
o único músico da região 
de Bauru a dar aulas no 
conservatório. O maes
tro é professor de violão, 
trompete e teoria musi
cal na Casa da Cultura de 
Lençóis Paulista e atua 
como regente no projeto 
Pró-Bandas, da Secreta
ria Estadual da Cultura. 
Além disso, é diretor mu
sical e artístico da dupla 
André & Matheus, que 
estréia novo show no dia 
27 de abril na Facilpa.

^ L A tE iV
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