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PROJETO FUTURO Jornal vai produzir dois livros com a história do Município; trabalho será coordenado por Ney Góes e Edson Fernandes

O Eco vai contar a história dos 
150 anos de Lençóis Paulista

FACILPA
Caminhão da CEF 
será uma das 
atrações do evento

O C am inhão da Sorte da 
Caixa Econôm ica Federal 
(CEF) será um a das atrações 
da 29^ Facilpa. Os sorteios 
da Lotofácil; Federal; Loto- 
m ania; Quina; Dupla Sena 
e Mega Sena acontecerão de 
30 de abril a 6 de m aio, d i
reto  do Recinto de Exposi
ções José Oliveira Prado para 
todo  o País. De acordo com 
inform ações da CEF, antes 
de realizar os so rte ios em 
Lençóis Paulista, o cam i
n h ã o  que h á  m ais de v in 
te anos percorre as estradas 
de todo  o Brasil levando na 
carroceria os sonhos de m i
lhões de brasileiros, se apre
sentará em Ibiraçu, no  Es
p írito  Santo. O C am inhão  
da S o rte  fo i c r ia d o  em  
1980, com  o ob jetivo  de 
m ostrar a transparência  e a 
lisura dos sorteios das Lo
terias Federais. Página 3

CULTURA
Semana do Teatro 
em Lençóis terá 
sete espetáculos

O auditório da Casa da 
Cultura recebe a partir da pró
xima segunda-feira, dia 6, sete 
espetáculos durante a 11^ edi
ção da Semana do Teatro. O 
evento, organizado pela Di
retoria de Cultura, apresenta 
espetáculos encenados por 
grupos da região. Além de 
Bauru, que conta com a par
ticipação de três com panhi
as, a Semana de Teatro terá 
grupos de Botucatu, Jaú, Agu
dos e Macatuba. As apresen
tações acontecem sempre às 
20h e a entrada é de graça. 
Segundo o coodenador de te
atro da Diretoria de Cultura 
e organizador do evento, Nil- 
ceu Bernardo, “a Semana do 
Teatro é um a ótima oportu
nidade para que as pessoas 
acompanhem o trabalho de
senvolvido pelos grupos em 
cada cidade". S e^ndo  Bernar
do, o objetivo é mostrar os gru
pos e despertar o gosto pelo 
teatro. Apesar da entrada ser 
de graça, os interessados em 
acompanhar as apresentações 
devem entrar em contato com 
a Casa da Cultura e reservar 
seu lugar. Página 5

Para Cultura, 
Carnaval 2006 
foi um sucesso

O carnaval p opu lar de 
Lençóis Paulista agitou a co
m unidade. Comandado pela 
banda Mr.Zaap, reuniu cerca 
de 10 mil foliões nos quatro 
dias de festa no Recinto de 
Exposição da Facilpa. Para a 
diretora de Educação e Cul
tura, Izabel Cristina Campa- 
nari Lorenzetti, esse foi o m e
lho r carnaval dos ú ltim os 
anos. Na opinião do tenente 
Alan Terra, o evento foi um 
dos mais tranqüilos dos últi
mos anos. Página 4

SABER O pr̂ ef̂ eil̂ o de Â f̂ ê ió̂ polis JoséPio deOliv̂ eir̂ a, o Peixeiro, fez na semana passada na escola municipal Professor Mário de Barros Aranha, a entrega 
de apostilas par̂ a os alunos de 1̂  a 4^sér̂ ies (î oto). O material tem como suporte a Editora Positivo com a proposta "Aprende Brasil". Página 6

Justiça determina segredo judicial 
em sequestro de aposentado

A juíza de Lençóis Paulis
ta, Ana Lúcia Aielo Garcia, 
atendeu pedido da Delegacia 
Anti-sequestro de Bauru, e de
cretou segredo de justiça no 
caso do seqüestro do aposen
tado Dimas Medola. Na quin
ta-feira dia 2, a delegada que 
coordena a equipe anti-seques
tro, Cláudia Garmes Armani, 
afirmou que o caso continua

sendo investigado, mas que 
não poderia antecipar qual
quer tipo de informação devi
do a decretação do segredo de 
justiça . “N ão posso falar 
nada", disse a delegada, reve
lando que só vai se manifes
tar quando as investigações 
estiverem concluídas. Dimas 
Medola foi levado de seu sítio 
no dia 7 de fevereiro, por qua

tro homens encapuzados. O 
aposentado permaneceu 27 ho
ras vigiado por dois seqüestra- 
dores em uma barraca improvi
sada no  Horto Florestal de 
Águas de Santa Bárbara. Na 
noite de 8 de fevereiro, Medola 
foi libertado e os seqüestrado- 
res fugiram sem deixar pistas. A 
justiça autorizou a quebra do 
sigilo telefônico de pessoas sus-

peitas de envolvimento no caso 
e na semana passada a equipe 
anti-sequestro esteve em Lençóis 
Paulista ouvindo novamente 
familiares da vítima. O seqües- 
tro do aposentado, segundo a 
polícia, está relacionado a 
Oswaldo Estrella, que está em 
lugar incerto desde a suspen
são de seus negócios pela Jus
tiça Federal. Página 4

A “Princesinha dos Cana
viais", a “Cidade do Li

vro". O município de Lençóis 
Paulista terá sua história con
tada em um projeto de valor 
inestimável, idealizado pelo 
jornalista Moisés Rocha, rea
lizado pelo professor Edson 
Fernandes e pelo sociólogo 
Ney Góes. Editado em fascícu- 
los semanais publicados no jor
nal O Eco, a história dos 150 
anos da cidade será concluída 
em abril de 2008. Os fascícu- 
los vão resultar no lançamen
to de dois livros: um no  ano 
que vem e o outro em 2008. 
Edson Fernandes falou sobre 
a materialização do sonho de 
pesquisar a história da cidade. 
“As pessoas se interessam de
mais por tudo que já foi des
crito pelo jornalista e histori
ador Alexandre Chitto, e que 
será reescrito neste projeto", 
disse Fernandes. Professor de 
história, Fernandes destacou 
que a proposta é narrar a bio
grafia de Lençóis Paulista des
de os primórdios, época em 
que a escravatura imperava no 
País. O primeiro fascículo cir
cula no mês de abril.

CAPOTAMENTO Um
caminhão de placas 
KFJ 6818 de Votuporanga, 
conduzido por Ivan Cleiton 
Giolo, 24 anos, capotou 
na rodovia Marechal 
Rondon, próximo a 
praça de pedágio de 
Areiópolis. O acidente 
aconteceu na quinta-feira, 
dia 3, por volta 
das 5h30, no sentido 
Interior/Capital.
Segundo Giolo, ele 
perdeu o controle 
da direção do veículo 
que transportava 
madeira. Ele e o 
passageiro Ricardo 
Luiz de Castro Pinto,
19 anos, sofreram 
ferimentos leves 
e foram atendidos 
no Pronto Socorro 
de Areiópolis. Parte 
da carga ficou sobre 
a pista e o trânsito 
teve que ser desviado 
para o acostamento.
A pista só foi totalmente 
liberada às 17h30.

CÂMARA
Miguel propõe 
plano de saúde 
municipal
O vereador João Miguel Diego- 
li (PSC) pede a criação de um 
plano de saúde para atender ao 
servidor público. Para ele, a 
ação é necessária pois o funcio
nário público sofre quando pre
cisa de atendimento. Miguel su
gere ao prefeito que estude, jun
to à Diretoria de Saúde, a possi
bilidade de implantar um pla
no de saúde a partir da estru
tura municipal. Página 6

mailto:eco@netstyle.com.br


APIMENTADO
Disseram...

O vereador M anoel dos 
Santos Silva (PSDB), o Ma- 
nezinho, deu um grande sus
to em amigos e eleitores na 
Q u a rta -F e ira  de C inzas. 
Q uando todo m undo  volta
va do carnaval para sua ro
tina, corriam  fortes os boa
tos de que um  acidente de 
trânsito  em um a estrada na 
região de Avaré teria m ata
do o parlam entar.

Fantasma
Fazia se n tid o . A final, 

M a n e z in h o  t in h a  d ito  a 
amigos que estaria po r al
gum as cidades daquela  re
gião du ran te  o carnaval. E 
ele não havia sido visto  em 
Lençóis Paulista nos dois 
ú ltim os dias de folia. Até 
que, na m an h ã  de quarta- 
feira dia 1°, ele resolveu v i
sitar um  am igo e colabora
dor do esporte no  M unicí
pio. Foi recebido com um a 
pergun ta : “Mas você não  
tin h a  m orrido?”

'Não sabia'
M a n e z in h o  m o rre u  e 

não sabia. Reagiu com bom- 
hum or quando  soube dos 
b o a to s  sobre  sua m o rte . 
“Qual foi sua reação q u an 
do você soube que tin h a  
m orrido?”, pergun tou  um  
amigo. “Então rapaz. Fiquei 
sabendo hoje!”, respondeu.

Não sabiam
Am igos de longa  data  

do vereador, o gerente  Ad
m in is tra tiv o  do jo rna l O 
Eco, W anderley Placidelli, 
e o jo rnalista  Carlos Alber
to  D uarte, foram  à casa do 
vereador na  tarde de q u a r
ta-feira  para  ter no tíc ias. 
D esencon traram . Eles saí
am e M anez inho  chegava 
para trabalhar.

Próxima vítima
Vale lem b ra r que o ex- 

vereador Jacob Jo n er N eto 
(PL), o Jacó  G aúcho , ta m 
bém  já m o rreu  po r um  f i
n a l de sem an a . Q u a n d o  
a in d a  era do L egislativo, 
Jacó  a p ro v e ito u  um  fe ria 
do p ro lo n g a d o  pa ra  v is i
ta r  a faz e n d a  do irm ão , 
Roque Joner, em P ratân ia. 
Q u a n d o  v o l to u , d e s c o 
b r iu  que eram  fo rte s  os 
b o a to s  d iz e n d o  que  ele 
hav ia  m orrido . Q uem  será 
a p ró x im a  v ítim a?

Aplauso
O vereador Ismael de As

sis Carlos (PSDB), o Formi- 
gão, hom enageou um  com 
panheiro de causa. Na sessão 
legislativa de quarta-feira  
dia 1°, o vereador propôs 
um a m oção de aplausos ao 
a rtis ta  p lástico  F ernando  
Laz, professor de silk do pro
jeto Virando o Jogo.

Talentoso
Para Formigão, a moção 

de aplausos vai para um a 
qualidade apresentada pelo 
artista, que vai além do ta
lento. “Ele tem  condições de 
chegar em qualquer bairro e 
levar os jovens para trabalhar 
com ele. É respeitado pelos 
jovens e trabalha com um a 
paciência e tranqüilidade de 
dar inveja”, afirmou.

O veto
O vereador João Miguel 

Diegoli (PSC) nem  fez cara 
feia quando soube que seu 
projeto autorizando farmáci
as a venderem pequenas con
veniências, com o pilhas e 
bebidas iso tôn icas, hav ia  
sido vetado pelo prefeito José 
Antonio Marise (PSDB). Mas 
o vereador não quis com en
tar o veto. “Ainda vai passar 
pelas comissões”, protestou.

Caminho
Daí em d ian te , a C âm a

ra já decorou o cam inho. 
Derruba o veto do prefeito. 
E depois espera pela Adim 
(Ação Direta de Inconstitu- 
cionalidade).

Cobrança
Sem falar sobre o veto, 

M iguel cobrou  M arise de 
prom essas antigas. Propôs 
um a ind icação  sugerindo  
que o prefeito e a D iretoria 
de Saúde estudem a im plan
tação de um  p lano  de saú
de m unicipal, que atende- 
ria o servidor público com 
a estru tura da saúde m u n i
cipal. “Q uando ele era can
didato  em 2000, divulgou 
em seu in fo rm a tiv o  que 
queria cestas básicas e p la
no  de saúde para os servi
dores m unicipais”, lembrou.

Bom cristão
O ex-vereador Sebastião 

Pereira da Silva, o Tião Bor
racheiro está deixando o PFL. 
Dentre alguns dias ele assina
rá ficha no PTC (Partido Tra
balhista Cristão).

Carismático
Na semana passada, Tião 

recebeu em sua residência a 
visita de dirigentes do PTN. 
Ele já anda pela cidade con
v idando  am igos para fo r
m ar a comissão provisória 
do partido. O PTC tem como 
candidato a deputado fede
ral o ex-apresentador Clodo- 
vil Hernandes.

Apetitoso
Nesta semana o candida

to a deputado estadual por 
Lençóis, Nassib Moreira Lo
pes (PTN) alm oçou com o 
doutor Nechar de Marília que 
d isputará um a cadeira no  
Congresso Nacional pelo PV.

Dobradinha
D urante o alm oço eles 

a c e rta ra m  a d o b ra d in h a  
para as eleições deste ano. 
Segundo Nassib na região 
eles irão fazer cam panha em 
pelos m enos 18 cidades da 
região. Nechar foi candida
to  a deputado  federal nas 
eleições de 2002 e obteve qua
se 53 mil votos, sendo 555 
abocanhados em Lençóis.

Dupla
Tudo indica que Lençóis 

terá  dois cand ida to s a de
p u ta d o  e s ta d u a l, A ilto n  
A parecido Tipó L aurindo 
(PV) e N assib M oreira Lo
pes (PTN). O vereador Nar- 
deli é am igo de N echar e 
foi responsável pelos votos 
do m édico  nas eleições de 
2002. O vereador será um  
dos colaboradores da cam 
p an h a  de Tipó rum o a As
sem bléia Legislativa.
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EDITORIAL

O fechar de portas de uma era
C om o qualquer em presa  

com  quase sete décadas 
de funcio n a m en to , o Jornal 
O Eco passou , ao longo dos 
anos, p o r diversas fases d is
tintas. Tão diversa e tão dis
tin ta  é esta h istória  que a 
m aior dificuldade seria clas
sificá-las a risca. Para efei
to d esta  d iscu ssã o , b a s ta  
sim p lesm en te  a d ivisão gro
tesca em  três eras diferentes: 
a era clássica, com  A le x a n 
dre C hitto  no com ando, a té  
o fin a l da década de 70; a 
era m oderna, sob o co m a n 
do de Ideval Paccola, e a era 
contem porânea, pós Ideval. 
Com essa divisão, é bem  pro
vável que o leitor m a is a n ti
go consiga visualizar, com  
certa clareza, as diferenças 
entre essas três fases.

Hoje não nos cabe refletir 
sobre o passado, sobre a his
tória já escrita. Hoje nos cabe 
refletir pela história ainda por

escrever, que começa a ser ras
cunhada assim  que esta edi
ção, a ú ltim a  da era moder
na, seja finalizada e m a n d a 
da para as rotativas da gráfi
ca. Esta edição marca o fim  
de um a era, fecham os as por
tas e apagamos as luzes. E 
hoje pela m anhã, enquanto

sábado, dia 11? C ada um  
dos nossos leitores m a is  a n 
tigos já  deve ter se pergun
tado isso. E O Eco garante: 
virá com  a inda  m a is serie
dade e respeito pe la  história  
de Lençóis Paulista . Um jor
na l que saberá com o traba
lh a r  sobre o p e so  de su a

O Eco garante: virá com ainda 
mais seriedade e respeito pela 
história de Lençóis Paulista.

o lençoense procura pelo jor
nal nos pontos de distribui
ção ou nas bancas, nossa  
equipe já  começa a trabalhar 
para  abrir para  o leitor de 
Lençóis Paulista, as portas 
para a era contemporânea do 
jornalism o no M unicípio.

O que esperar do jornal 
O Eco a partir  do p ró xim o

m arca, com  a responsabili
d a d e  de u m  p ro d u to  que  
existe  desde 1 938 , bem  a n 
tes de boa parte  da p o p u la 
ção lençoense ter nascido.

O novo conceito de O Eco 
ta m b ém  será acom panhado  
pelas nossas m aiores qua li
dades. N ão  deixarem os, em  
m o m e n to  a lgum , de ser o

jornal que o lençoense quer 
ter em  casa. N ão  abriremos 
m ão de estar perto  da co m u 
nidade, envolvidos em  suas 
reivindicações e conquistas.

Junto  com  essa nova v i
são, u m  novo produto . O re
sultado do projeto de reestru
turação do Eco será o m aior  
e m ais com plexo produto jor
nalístico já  criado para L en 
çóis P aulista . É o Jornal O 
Eco m ostrando  que conhece  
os po tencia is desta cidade e 
que p re ten d e  a co m p a n h a r  
seu desenvolvim ento .

F echam os essa  edição, 
prontos para  com eçar a p ró 
x im a . É o jorna l O Eco en 
cerrando m a is u m a  era de 
sua  ex istência . A p a g a m o s  
as luzes do presente que vira 
história, e abrim os as p o r
tas para  a chegada do fu tu 
ro, que va i virar presente, e 
depois tam bém  vai virar h is
tória. Este é o ciclo da vida.

ARTIGO

Quaresm a, hora de reflexão
Edemir Coneglian

N a última 4^ feira, iniciou- 
se o tempo quaresmal. 

Quaresma, tempo forte para o 
cristão parar e pensar sobre a 
integração fé-vida em sua vida 
de todo dia que sempre exige 
conversão. Ninguém está tão 
convertido para Deus e para o 
hom em  que já não necessite 
mais de conversão.

É isso: Deus não aceita reto
ques tão do gosto de tanta gen
te. "Cuidado... é preciso ser pru
dente... a gente pode se machu
car... o que as pessoas vão di
zer ?... ele nos vem ajudando 
tanto, com muitas verbas... é 
preciso maneirar, maneirar, 
maneirar...".

Essas, são expressões que se 
ouvem por aí, por parte de gen
te que se diz da Igreja, sempre 
que ela toma uma posição mais 
forte contra a injustiça do siste
ma. Maneirar nunca foi o jeito 
de Jesus. Aos fariseus, ele cha
mou de sepulcros caiados, raça 
de víboras.

D izia alguém, escrevendo 
numa coluna de um grande jor
nal, que Jesus não falava de 
"oprimidos e opressores". É ver
dade! Também não falava do 
sistema capitalista ou comunis
ta. Nem falava de foguetes, de 
computadores, de transplante de

coração, de automóvel ou tele
visão... Mas eu gostaria que me 
respondesse só isso: como fica 
esta passagem bíblica... "feli
zes os pobres porque deles é o 
reino do céu, felizes os que lu
tam pela justiça e são persegui
dos....", "ai de vós, ricos, que 
já tendes a vossa recompensa!". 
E esta outra passagem: "raça de 
víboras, vós sobrecarregais os 
ombros do povo com pesadas 
cargas, mas vós nem sequer com 
um dedo vos dispondes a carre-

poder, auto-coroando-se como 
representantes desse mesm o  
povo. Deus não aceita retoques 
nem pacotes: retoque é acomo
dação, pacote é engano. Com 
Deus épreciso jogar limpo, car
ta sobre a mesa: SIM, quando é 
sim; NÃO, quando é não.

"Convertei-vos e crede no 
Evangelho". Essa conversão 
deve ser total para ser verda
deira, pois não adianta nada 
agitar no ar uma Bíblia. De 
nada adiantam discursos e pro-

Deus não aceita retoques, 
acomodações, negociatas: 
por detrás de toda negociata 
esconde-se a malícia, a 
exploração, a mentira.

gá-la". Será tarefa tão difícil 
id e n tific a r  "o p rim id o s"  e 
"opressores" do tempo de Jesus? 
E de que lado ficava ele?

Deus não aceita retoques, 
acomodações, negociatas: por 
detrás de toda negociata escon
de-se a malícia, a exploração, 
a mentira. E é a verdade que 
liberta, não a mentira. Enganar 
o povo sempre foi a forma de 
tantos poderosos manter-se no

nunciamentos de quem quer 
que seja, se lá no coração não 
houver conversão. A  fé no Evan
gelho de Jesus Cristo e a con
versão do coração só serão ver
dadeiras, se for autêntico o com
promisso com o homem. Este 
compromisso que constrói o ho
mem como um ser político, cons
ciente, participante, vivendo em 
condições humanas dignas, li
vre para "amar a Deus sobre

todas as coisas e o próximo  
como a si mesmo".

Portanto, Quaresma é tem
po especial para parar e per
guntar-me se sou um cristão 
cumpridor de ritos ou alguém 
convertido ao amor. E olha que 
nas tentações vividas por Cristo 
narradas no 1o. domingo da 
quaresma, notamos que todas 
elas vão na linha do orgulho, 
da vaidade: "Tu podes fazer 
pão dessas pedras...podes ser o 
"dono do mundo"...podes jogar- 
te daquiprá baixo....TUÉS O 
BOM''!. E quando os outros nos 
d izem : "V elho, tu  és o 
bom"...desconfiemos, comode- 
vemos desconfiar um pouco de 
nós mesmos quando sentimen
tos de endeusamento surgem lá 
dentro de nós.

Uma dica final: passemos 
pela peneira da humildade tudo 
o que se refere a nós, surja lá 
de dentro, venha cá de fora. 
Então seremos bons sem nos jul
garmos "OS BONS" . E neste 
ano, a Campanha da Fraterni
dade tem como tema "Pessoas 
com deficiência" e como lema 
"Levanta-te, vem para o meio", 
não nos esquecendo, como disse 
o secretário da CNBB dom Odi- 
lo Scherer, "que há ainda m ui
tas desigualdades sociais neste 
país", num a clara crítica ao 
governo federal.



CASO ESTRELLA Ermenegildo Coneglian conseguiu desbloquear mais de R$ 500 mil para pagar credores

Advogado quer liberar mais R$ 700 mil
Da Redação

O advogado Ermenegildo 
Coneglian, que conse

guiu liberar mais de R$ 500 
mil de Oswaldo Estrella, atra
vés de dois recursos no Tribu
nal de Justiça, disse ontem  à 
reportagem de O Eco que tem 
esperança de desbloquear 
pelo menos mais R$ 700 mil 
do empresário. O valor se re
fere à terceira ação de execu
ção judicial que o advogado 
recorre ao TJ por m eio de 
agravo de instrum ento.

Para obter sucesso no des
b lo q u e io  de R$ 500 m il, 
anunciado na sem ana pas
sada, Coneglian se sustentou 
no  artigo 99 do Código de 
Defesa do Consum idor, em 
que as ações individuais têm 
preferência em relação às 
ações coletivas para o levan
ta m e n to  de d in h e iro  pe- 
n h o rado .

“Em algumas execuções, 
o Tribunal de Justiça en ten 
deu de form a diferente, ou 
seja, pelo indeferim ento à li
beração”, explicou o advo
gado, contando que no  caso 
das duas execuções, um a de

R$ 20 mil e outra de R$ 485 
mil, os desembargadores Ál
varo Torres Júnior, Vascon- 
cellos Boselli e Correia Lima, 
aceitaram o seu recurso.

Coneglian disse que não 
ficou surpreso com o deferi
m ento ao agravo de instru
m ento, já que desde janeiro 
de 2005 está trabalhando no 
caso Estrella, cerca de quatro 
meses após o bloqueio dos 
bens do empresário. “Acom
panhei pessoalmente a deci
são dos desembargadores do 
TJ”, revelou o advogado, es
perançoso com a liberação de 
mais R$ 700 mil aos seus cli
entes, aplicadores de Oswal- 
do Estrella.

Mais de 300 ações
C om  e x a tid ã o  n ã o  se 

sabe o valor de execuções 
ajuizadas no  Fórum de Len
çóis Paulista, mas com cer
teza são mais de 300 ações. 
Levantam ento feito ontem  
pela reportagem  de O Eco 
concluiu que em cem execu
ções o valor ultrapassa R$ 
10,5 m ilhões. Na página do 
Tribunal de Justiça na in te r
net há 200 execuções extra

judiciais. Em um a delas, o 
valor é de R$ 2,5 milhões. O 
valor exato das indenizações 
não foi divulgado. A decisão 
do TJ de liberar quase R$ 500 
mil não pode ser vista como 
regra. Segundo o advogado, 
os ju lgam entos são feitos 
por desem bargadores dife
rentes, o que pode levar a de
cisões diferentes.

Entenda o 
desbloqueio

O T rib u n a l de Justiça  
(TJ) é form ado por câmaras 
com três desem bargadores. 
Álvaro Torres Júnior, Vas- 
concellos Boselli e Correia 
Lima deferiram o recurso do 
advogado Ermenegildo Co- 
neglian que sustentou a tese 
de que em caso de concurso 
de créditos decorrentes de 
condenação prevista na Lei 
n.° 7.347, de julho de 1985, 
e de indenizações pelos pre
juízos individuais resu ltan 
tes do m esm o evento dano 
so, estas terão preferência 
no  pagam ento . A prio rida
de está prevista no artigo 99 
do C ódigo  de D efesa do 
Consum idor. O advogado Ermenegildo Coneglian está otimista com a possibilidade de liberar mais dinheiro

C am in h ão  da Sorte será um a das atrações da Facilpa 2006
O C a m in h ão  da Sorte 

da Caixa Econôm ica Fede
ral (CEF) será um a das a tra
ções da 29* Facilpa. Os sor
teios da Lotofácil; Federal; 
Lotom ania; Q uina; Dupla 
Sena e Mega Sena aco n te 
cerão de 30 de abril a 6 de 
m aio, d ireto  do Recinto de 
Exposições José O liveira  
Prado para todo  o País.

De acordo com inform a
ções da CEF, antes de reali
zar os sorteios em Lençóis 
Paulista, o cam inhão  que 
há  m ais de v in te  anos p e r
corre as estradas de todo  o 
Brasil levando na carroce- 
ria os sonhos de m ilhões de 
brasileiros, se apresentará 
em Ibiraçu, no  Espírito San-

to. O C am inhão  da Sorte 
foi criado em 1980, com o 
objetivo de m ostrar a trans
parência  e a lisura dos sor
teios das Loterias Federais.

Além  de c o n firm a r  o 
C a m in h ã o  da S o rte  n o  
evento  deste ano, a Com is
são O rganizadora da Facil- 
pa  a n u n c io u  ta m b é m  a 
p rem iação  do rodeio , que 
este ano  vai d istribu ir R$ 
22 m il , se t o r n a n d o  o 
quarto  rodeio  m ais im p o r
ta n te  de São Paulo tan to  
em prem iação  q u a n to  em 
qualidade de peões. “O ro 
deio  da Facilpa só perde 
para Barretos, Jaguariúna e 
A m e ric a n a ” , q u a lif ic o u  
José O liveira Prado, coor-

d enado r geral do evento .
Com  a program ação ar

tística definida, a comissão 
se reúne na próxim a segun
da-feira, dia 6, para definir 
valo r e da ta  de in íc io  da 
venda de ingressos, que po 
derá  oco rre r a in d a  n esta  
q u in z e n a . O p re s id e n te  
Adem ir Rorato não  se m a
n ifestou  nesta  sem ana so
bre a Facilpa, m as em o u 
tras oportun idades deixou 
claro que p retende fazer o 
possível para m an ter os in 
gressos com o m esm o valor 
do ano passado. A Facilpa 
2006 será realizada de 27 de 
abril a 7 de m aio e é um a 
das exposições mais im por
tan tes da região.

CHUTE NA CANELA
por Rimidem

ACUDAM... A MELHOR DO CARNAVAL É DA VENEZUELA
E atenção galera: Carna

val também já era! E continua 
o jogo. Amanhã tem o "choque" 
Santos x Palmeiras e o "cheque" 
Edmundo x Luxemburgo. E o 
Luxa: "exi cara é um xafado, 
não passa de um baita vigaris
ta, baralho". Mas então se tem 
"baralho", o cheque é de jogo!

E no carnaval paulista, a 
"Gaviões" foi rebaixada, mas 
o Kia não quer desânimo. Prá 
2007 ele vai patrocinar a Es
cola, contratando um porta- 
bandeira, um mestre-sala e 
um puxador de samba todos 
argentinos. A í um gaiato aler
tou: "Chiiiii !!!, isso vai vi
rar confusão...Quem vai en
tender a cantoria deles ?". Ali
ás, diz que um argentino veio 
passar o carnaval em SP e per
guntou na rodoviária: "Onde 
hay um autocarro prá pegar 
um comboio prá Itaquera" ? 
E o informante: "Aqui não 
chamamos autocarro, mas ôni
bus". "Mui bien. Enton como 
apanho o ônibus prá apanhar

o comboio"?. "No Brasil não 
cham am os com boio e s im  
trem"!. "Si...si, e como faço prá 
ir a rodoviária pegar o ônibus 
prá depois pegar um  trem"? 
"Nãoprecisa ir...a rodoviária é 
aqui mesmo". E o argentino já 
irritado: "Como é que ustedes 
chamam filho "da mãe" acá em 
Brassil"?E o informante: " Nós 
não chamamos. Eles já vem da  
Argentina prá passear ou prá jo
gar futebol"!!!

E deu Venezuela no carnaval 
do Rio. Ganhou a Vila Izabel 
patrocinada pelo presidente Cha- 
vez. Como disse o companheiro 
Simão: "Foi sem querer queren
do: a Venezuela ganhou o carna
val daqui: Agora no Brasil é as
sim: o melhor jogador é argenti
no, a melhor escola de samba é 
venezuelana e o PIB é para
guaio". Ah, tava esquecendo. O 
melhor parceiro é o Kia. Aliás, 
se a moda pega, quem vai patro
cinar o carnaval no Rio em 2007  
vai ser o presidente da Bolívia, o 
cocaleiro Evo Morales. Então vai

ficar assim: sai a Brahma e 
entra a coca!. E nomeia o Ma- 
radona prá gerente geral do 
Sambódromo.

E esta notícia: o Brasil cres
ceu 2.3% do PIB e superou o 
Haiti. Viva o espetáculo do cres
cimento. Dos Estados Unidos, 
chegam informações que Duda 
Mendonça mentiu na CPI. Chiii, 
deu gripe aviária no dono da 
rinha! E olha só o que um ca
minhoneiro escreveu na trasei
ra do Fordão: "Marido de mu
lher feia detesta feriado" !

Prá encerrar d iz  que lan
çaram em Portugal o cinema 
180 gráus. Na 1a. seção, to
dos morreram. Fez a 2a. e tam
bém todos morreram. Fez a 
3a. e idem: A í o Manuel, dono 
do cinema disse: "Assim não 
dá, vou ter que dim inuir a 
temperatura". Ah!...opai do 
Pedrinho chamou o filho de 
aluno do pólo norte. As notas 
estão sempre abaixo de zero!.

A té sábado, com o novo 
O E C O !

O cantor romântico Daniel se apresenta dia 6 de maio na Facilpa 2006

INFORM ATIVO ALEXAN D RE TO D A  RAÇA  
REFLEXÃO POLÍTICA

A política é das atividades 
mais nobres . Alguns políticos , 
en tretanto  , esquecendo-se de 
que a política é a ciência e a arte 
de bem  servir o público , con
fundem  a política com negócio 
pessoal , ou até a usam para a 
corrupção. O povo brasileiro , 
cada vez é mais conhecedor dos 
seus direitos e cada vez m enos 
se deixa enganar por falsas e ilu
sórias promessas eleitoreiras. O 
bom  político deve ser um  cida
dão responsável , profundam en
te interessado pela vida pública

do país , pelo processo político 
e eleitoral da nação. Entre os 
candidatos devemos escolher os 
m elhores, os mais competentes 
, honestos, comprometidos com 
as causas dos mais pobres e ex 
cluídos. Devemos escolher os 
que têm  um  passado que corres 
ponda às suas promessas eleito 
rais. O verdadeiro político é pois 
, a pessoa que exerce um a fun 
ção nobre de serviço ao bem  
comum .

COLABORADOR; José Ale 
xandre de Andrade

Alexandre Toda Raça, 
lider voluntário

TRADIÇÃO EM SERVIR QUALIDADE E VARIEDADES COM MAIS MOR
^ O FER TA S

MACESSE NOSSO SITE
A GRANDE VANTAGEM APARECE

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

SUPERMERCADOS 
SANTA CATARINA



As sandálias não oferecem segurança às motociclistas

PM orienta motoristas e motociclistas
Em função do consi

derável aum ento  da fro
ta de veículos na  cidade, 
a Polícia M ilitar defla
grou cam panha de cons
cientização sobre a obri
gatoriedade da utilização 
das viseiras e do calçado 
ad e q u ad o  p a ra  d irig ir 
carros e m otocicletas.

O Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB) não p ro
íbe o uso de saltos, mas 
especifica que o condu 
tor não deve dirigir usan
do calçados que não se 
firm em  nos pés ou que 
com prom etam  a u tiliza
ção dos pedais, com o é o 
caso do ch inelo .

“É mais seguro dirigir 
descalço do que arriscar 
a p róp ria  v ida e a dos 
que estão à sua v o lta”, 
o rien ta  o ten en te  Alan 
Terra, c o m a n d a n te  do 
p e lo tão  da 5* C o m p a
n h ia  da Polícia M ilitar,

revelando que os policiais 
têm  alertado principalm en
te as condutoras que u tili
zam 'rasteirinhas' para con
duzir m otocicletas.

Com relação a capacetes 
e viseiras, o Código de Trân
sito Brasileiro é mais rigo
roso. Conduzir m otocicle
ta, m o tone ta  e ciclom otor 
sem usar o capacete de se
g u ran ç a  com  v ise ira  ou 
óculos de proteção consti
tui-se em infração gravíssi
ma. Além da m ulta  e sus
pensão do direito  de diri
gir por tratar-se de infração 
gravíssima, com o m edida 
adm inistrativa, a au torida
de de trânsito  pode reco
lher o docum ento  de h ab i
litação.

“Por enquan to  estam os 
apenas conscientizando os 
c o n d u to re s , m as vam os 
passar a au tuar com o no  
caso do c in to  de seguran
ça”, disse o tenen te, lem-

brando  que o principal 
objetivo é to rnar o trâ n 
sito urbano mais seguro, 
com  m en o s  ac id e n te s  
que podem  ser evitados.

O que está 
no Código
O Código de Trânsi

to  B rasile iro  p ro íb e  o 
transporte  de passageiro 
sem o capacete de segu
rança ou fora do assen
to  sup lem entar coloca
do a trás do c o n d u to r, 
m alabarism os ou equili
brar-se apenas em um a 
roda, tra n s ita r  com  os 
faróis apagados e tra n s
portar criança m enor de 
sete anos sem condições 
de cuidar de sua própria 
segurança. Esses casos 
são infrações gravíssimas 
que suspendem  o d ire i
to  de dirigir.

Polícia registra estupro, 
tentativa de roubo e furtos

A Polícia M ilitar de 
Lençóis Paulista registrou 
quatro  ocorrências con 
sid e rad as  m ais graves 
durante  o carnaval. En
tre os dias 25 e 28 de fe
vereiro, houve denúncia 
de um  estupro no  bairro 
Jardim do Caju, um a ten 
tativa de roubo, no  Jar
dim Ubiram a e dois fu r
tos, um  no  quilôm etro  
113 da SP-261 e o outro  
no  bairro Cecap.

A ten ta tiva  de roubo 
ocorreu às 2h55 de sába
do, dia 25 de fevereiro. 
Um rapaz de M acatuba 
aguardava o proprietário 
de um  Astra, próxim o ao 
veículo, na  Rua Castro 
Alves, Jardim  Ubirama, 
m om ento em que foi ren
dido por dois ind iv ídu 
os, um  deles arm ado.

Os assaltantes obriga
ram  a vítim a en trar no 
banco de trás do carro, 
um  deles assum iu o vo 
lan te  e seguiram  em d i
reção à Rua Anita Gari- 
baldi. Os ladrões p ed i
ram ajuda da vítim a para 
re tirar o CD player do 
carro, não conseguiram  
e levaram apenas a parte 
frontal do toca CDs.

A Polícia M ilitar foi 
alertada sobre o roubo, 
iniciou patru lham ento  e

encon trou  o carro na  Rua 
Anita Garibaldi, p rox im i
dades da SP-261. O carro 
es tav a  a b a n d o n a d o . Os 
PMs fizeram buscas no meio 
do m ato, ouviram  três dis
paros de arm a de fogo nas 
im ediações da linha  férrea 
e foram  avisados que o re
fém dos ladrões havia sido 
libertado. Os assaltantes fu
giram em direção ao C on
jun to  H abitacional M aes
tro  Júlio  Ferrari.

Violentada
O estup ro , segundo  o 

B o le tim  de O c o rrê n c ia  
(BO) da PM, ocorreu  no  
sábado por volta  das 19h. 
Um a d o n a  de casa, cuja 
identidade foi preservada, 
conta  que cam inhava nas 
proxim idades da escola do 
Jardim  do Caju, m om ento  
em que foi abordada por 
um  veículo Gol branco. O 
condutor pediu  a atenção 
da vítim a e quando  ela se 
aproxim ou se viu na m ira 
de um  revólver.

A m ulher foi obrigada a 
entrar no  veículo, teve os 
olhos vendados, foi levada 
para o m eio do canavial e 
estuprada. A dona de casa 
con tou  que conseguiu fu
gir, mas dem orou para en 
contrar o cam inho da cida
de. Q u a n d o  ch e g o u  foi

para a casa da sua m ãe e 
ligou para o m arido, re
la ta n d o  o q u e  h a v ia  
ocorrido. A vítim a foi le
vada para o P ronto-so
corro m unicipal e tran s
ferida para um  hospital 
da cidade de Bauru. A 
Polícia Civil foi com uni
cada e iniciou as investi
gações para esclarecer o 
caso.

Furtos
Os furtos ocorreram  

nas madrugadas de sába
do 25 e segunda-feira, dia 
28. O primeiro caso foi re
gistrado na chácara Cor
vo Branco, quilômetro 113 
da SP-261. Indivíduos não 
identificados quebraram o 
vidro dianteiro direito de 
u m a p eru a  Kom bi, de 
M onte Alto, e furtaram  
um  violão e óculos de sol.

O segundo caso foi re
gistrado no bairro Cecap. 
No feriado de terça-feira 
de carnaval o com ercian
te FAR foi abrir o seu esta
belecim ento comercial e 
descobriu que a porta da 
frente estava arrombada e 
do interior da loja havi
am furtado um  micro-sys- 
tem, um a mochila, papel 
sulfite, oito calças jeans fe
m ininas e bijuterias ava
liadas em R$ 300,00.

SEQUESTRO Divisão Anti-sequestro continua investigando caso, 
mas informações só serão divulgadas na conclusão do processo

Juíza decreta 
segredo de justiça

Da Redação

A juíza de Lençóis Paulista, 
Ana Lúcia Aielo Garcia, 

atendeu pedido da Delegacia 
Anti-sequestro de Bauru, e de
cretou segredo de justiça no 
caso do seqüestro do apo
sentado Dimas Medola.

Na quinta-feira 2, a dele
gada que coordena a equipe 
da anti-sequestro, Cláudia 
Garm es Arm ani, afirm ou 
que o caso continua sendo 
investigado, mas que não 
poderia antecipar qualquer 
tipo de informação devido 
a decretação do segredo de 
justiça. “N ão posso falar 
nada”, disse a delegada, re
velando que só vai se m ani
festar quando as investiga

ções estiverem concluídas.
Dimas Medola foi levado 

de seu sítio na região do Bo
queirão, no dia 7 de feverei
ro, por quatro hom ens enca- 
puzados. O aposentado per
m aneceu 27 horas vigiado 
por dois seqüestradores em 
uma barraca improvisada no 
Horto Florestal de Águas de 
Santa Bárbara. Na noite de 8 
de fevereiro, Medola foi liber
tado e os seqüestradores fu
giram sem deixar pistas.

E nquan to  foi m an tido  
refém, um  hom em  fez pelo 
menos quatro contatos com 
a esposa do aposentado e em 
dois deles pediu resgate de R$ 
1,5 milhão. O aposentado foi 
libertado sem o pagamento 
do resgate e a polícia identi

ficou que as chamadas foram 
feitas de orelhões de duas ci
dades da região de Campinas.

A ju stiça  a u to r iz o u  a 
quebra do sigilo telefônico 
de pessoas suspeitas de en 
volvim ento no caso e na se
m a n a  p a ssa d a  a eq u ip e  
an ti-sequestro  esteve em 
Lençóis Paulista ouv indo  
n o v am en te  fam iliares da 
vítima. O seqüestro do apo
sentado, segundo a polícia, 
está relacionado a Oswaldo 
Estrella, que está em lugar 
incerto  desde a suspensão 
de seus negócios pela Justi
ça Federal. Estrella captava 
dinheiro e pagava juros aci
m a da m édia de m ercado, 
a tu an d o  sem autorização 
do Banco Central.

Carnaval popular tem  
saldo positivo, diz 
diretora da Cultura

Mais de 10 mil pessoas brincaram o carnaval popular no Recinto da Facilpa
O carnaval popu lar de 

Lençóis Paulista agitou a co
m u n id a d e . C o m a n d a d o  
pela banda Mr.Zaap, com 
quatro noites e duas m ati
nês, reuniu cerca de 10 mil 
foliões nos quatro dias de 
festa no Recinto de Exposi
ção da Facilpa.

Para a diretora de Educa
ção e Cultura, Izabel Cristi
na Cam panari Lorenzetti, 
esse foi o m elhor carnaval 
dos últim os anos.

“Em seis anos de festa, o 
carnaval popular foi m uito 
positivo, tudo saiu certo. Es
tamos felizes com o resulta
do”, com entou Izabel.

Praça de alimentação, se
gurança, atendimento e orga
nização da Diretoria da Saú
de na distribuição de preser
vativos, a banda e o céu estre
lado, também contribuíram 
para o sucesso do evento.

Izabel com en ta  que o 
am biente foi tranqüilo, fa
m ílias participaram  jun to  
com as crianças nas matinês 
e a com unidade elogiou o 
trabalho.

Ocorrências de rotina
O Carnaval 2006 trans

correu dentro da normalida
de em Lençóis Paulista. Tan
to que na opinião do tenen
te Alan Terra, o evento foi 
um  dos mais tranqüilos dos 
últimos anos.

Nas quatro  no ites dos 
bailes populares realizados 
n o  R e c in to  da F a c ilp a  
ocorreram  alguns d esen 
tend im en tos considerados 
norm ais em grandes aglo
merações de pessoas. A m é
dia de público por noite  foi 
em to rn o  de 2,5 m il pesso
as e, segundo o oficial, a

con tratação  de seguranças 
particulares pela organiza
ção do e v e n to  a ju d o u  a 
m an ter a ordem  no  in te r i
or do Recinto.

“Foi tão tranqü ilo  que 
pudem os dar um a resposta 
mais rápida à sociedade”, 
disse Alan Terra, explicando 
que não houve necessidade 
de alterar o patru lham ento  
da cidade.

Entre 25 e 28 de feverei
ro, foram  reg istrados a l
guns acidentes de trânsito  
sem vítim as e com vítim as 
leves, denúncia de estupro, 
ten ta tiva  de roubo e dois 
furtos, delitos com etidos 
independentem ente  do pe
ríodo de carnaval. A Polí
cia M ilitar utilizou 25 poli
ciais n o  C arn av a l 2006, 
quinze do in terior do Re
cinto  da Facilpa e dez no 
p a tru lham en to  de ro tina.

OPERAÇÃO CARNAVAL
Nove pessoas morrem nas estradas

Nove pessoas morreram 
nas estradas sob a jurisdição 
do 2° Batalhão de Policiamen
to Rodoviário (2° BPR), com 
sede em Bauru. De acordo 
com o balanço da “Operação 
Carnaval 2006”, divulgado na 
Quarta-feira de Cinzas da 0

hora de sexta-feira, dia 17, até 
as 7h de 1° de março, foram 
registrados 147 acidentes com 
133 vítimas, sendo 27 graves 
e nove vítimas fatais.

Houve redução de 18% no 
número de mortes em relação 
ao ano passado, quando 11

pessoas morreram nas estra
das, mas aumento de 33% no 
número de feridos graves. Na 
Operação Carnaval 2005, 18 
pessoas se feriram gravemen
te. A Polícia Rodoviária la
vrou 3.480 autuações e apre
endeu 110 veículos.



RELIGIÃO Tema escolhido para 2006 pela CNBB quer o 
deficiente atuante na sociedade; 'Temos um problema social 
que é a exclusão da pessoa com deficiência. Vamos colocar os 
holofotes sobre o problema para que toda a sociedade sinta-se 
questionada", diz o pároco Carlos José de Oliveira

Campanha da 
Fraternidade 
propõe inclusão 
do deficiente
Da Redação

F ra te rn id a d e  e Pessoas 
com Deficiência. O ca

tó lico  Brasil afora deverá 
encontrar m uitas vezes esses 
dizeres nas paróquias, d io
ceses e afins espalhadas pelo 
país. A pessoa portadora de 
de fic iên c ia  em geral é o 
tem a deste ano da C am pa
n h a  da F ratern idade, p ro 
posta pela CNBB (Conferên
cia N acional dos Bispos do 
Brasil). A cam panha acon
tece há mais de 40 anos, e a

CNBB faz pesquisa ju n to  às 
c o m u n id a d e s  b ra s ile ira s  
p a ra  saber q ua l será em 
questão. “E é sempre um a re
flexão que parte da consta
tação da realidade ilum ina
da pela palavra de Deus. En
tão, todas as igrejas do Bra
sil e, nós, aqui em Lençóis, 
estaremos procurando refle
tir sobre a fraternidade e a 
pessoa com  d e fic iên c ia”, 
afirm a o pároco do Santuá
rio Nossa Senhora da Pieda
de, Carlos José de Oliveira.

O slogan para 2006 é “Le

vante-te, vem para o m eio”. 
“É tirado do livro de São Mar
cos, capítulo 3, versículo 3, 
quando Jesus diz a um a pes
soa enferma: 'levanta-te, vem 
para o meio'. É exatamente a 
proposta da campanha. É aju
dar a pessoa com deficiência 
a ser incluída na sociedade. 
Esse é o grande desafio para a 
pessoa com deficiência”, ex
plica o padre. Segundo Oli
veira, o tema é oportuno para 
o m om ento . “Entidades e 
ongs que lidam com deficien
tes receberam a Campanha da

Padre Carlos, pároco do Santuário Nossa Senhora da Piedade
Fraternidade com m uito en
tusiasmo”, completa.

Padre Carlos lem bra que 
a C am panha da Fraternida
de é um  m o v im en to  que 
não fica restrito  ao un iver
so católico, m as sim, um  
serviço dessa com unidade 
em prol da sociedade. “Te
m os um  p rob lem a social 
que é a exclusão da pessoa 
com deficiência. Vamos co
locar os holofotes sobre o 
problem a para que toda a 
sociedade sinta-se questio
n ad a”, diz.

O padre lem bra o obje
tivo  p rin c ip a l da cam p a
nha, que é fazer com que a 
pessoa com deficiência sin
ta-se inclu ída. “Com o nós 
vamos incluir esta pessoa se 
n ó s  n ã o  sab em o s com o 
conviver com ela? A prim ei
ra questão  é perceber o d i
ferente, acolher o d iferen 
te, aco lher a pessoa com  
deficiência sabendo que ela 
pode contribuir m uito  com 
to d a  a sociedade, com  a 
própria  igreja da qual ela é 
m em bro, in te g ran te ”, afir

ma. Ele ressalta que, dentro 
da cam panha, serão tra ta 
das questões p ráticas, so
b re  c o m o  a c o m p a n h a r  
um a pessoa com  d efic iên 
cia v isual, com o aco m p a
n h a r  um a pessoa com  d e 
f ic iê n c ia  m e n ta l ,  com o  
a c o m p a n h a r  as p esso as  
que possuem  algum a defi
ciência. “É um  tre in a m e n 
to  que a igreja p ro cu ra  fa
zer d u ra n te  a cam p an h a . 
Is to  tu d o  es tá  n o  te x to  
base da C am p an h a  da fra 
te rn id a d e ”, fina liza .

CULTURA
Sete espetáculos fazem a Semana do Teatro em Lençóis

O auditório da Casa da 
C ultura recebe a partir da 
próxim a segunda-feira, dia 
6, sete espetáculos durante a 
11* edição da Semana do Te
atro. O evento, organizado 
pela Diretoria de Cultura da 
Prefeitura de Lençóis Paulis
ta, apresenta espetáculos en
cenados por grupos da re
gião. Além de Bauru, que 
conta com a participação de 
três com panhias, a Semana 
de Teatro terá grupos de Bo- 
tucatu, Jaú, Agudos e Maca- 
tuba. As apresentações acon
tecem sempre às 20h e a en 

trada é de graça.
Segundo o coordenador 

de teatro da Diretoria de Cul
tura e organizador do even
to, Nilceu Bernardo, “a Sema
na do Teatro é um a ótim a 
oportun idade para que as 
pessoas acom panhem  o tra
balho desenvolvido pelos gru
pos em cada cidade”. Segun
do Bernardo, o objetivo é 
mostrar os grupos e despertar 
o gosto pelo teatro.

Apesar do evento aconte
cer na cidade, a com panhia 
lençoense “Atos & Cenas” 
não participa da semana. “A

decisão foi tom ada para que 
pudéssem os contar com a 
participação de mais grupos 
da região”, afirma o coorde
nador, que tam bém  é dire
tor do grupo.

Apesar da entrada ser de 
graça, as pessoas interessadas 
em acom panhar as apresen
tações devem entrar em con
tato  com a Casa da Cultura 
e reservar seu lugar. “O pta
mos pela reserva antecipada, 
para que as pessoas acom pa
nhem  as encenações com 
conforto”, explica Bernardo.

A Com panhia Associação

Cultural de Dramas e Folias, 
de Bauru, abre a Semana com 
a encenação da peça “Peque
na História do am or ou a 
Ilha do Sentim ento”. O gru
po Fazarte, de Macatuba, faz 
o espetáculo de encerram en
to, “Entre Eles”, no dom in
go, 12 de março.

Serviço
A Casa da C u ltu ra  de 

Lençóis Paulista fica na rua 
7 de Setembro, 934. O tele
fone é (14) 3263-6525. As 
apresentações acontecem  às 
20h, com entrada de graça.

A PROGRAMAÇÃO
06/03 07/03 08/03 09/03
"Pequena História do Amor "Retrançando um conto: "A morte do imortal" "Cupido e Stanislavsky"
ou a Ilha do Sentimento" Rapunzel" Grupo Epifânia (Jaú) Grupo Boca Amarela
Cia Associação Cultural Grupo Chafariz (Botucatu) Direção: Gustavo Gonçalves (Agudos)
dramas e Folias (Bauru) Direção: Solange Rivas Direção: Nina Rodrigues
Direção: Ezequiel Rosa

10/03 11/03 12/03
"Os lesados" "Ninguém Merece" "Entre Eles"
Grupo do Curso Livre de Teatro Paulo Neves (Bauru) Grupo Zacamu (Bauru) Grupo Fazarte (Macatuba)
Direção: Paulo Neves10/03 Direção: Juliana Lucilha Direção: Willian Maciel

REGIÃO

P e d ro  T o b ias  
p e d e  re cu rso s  
p a ra  B o reb i

O deputado  estadual 
Pedro Tobias (PSDB) soli
citou ao governador Ge
raldo Alckmin (PSDB) a 
liberação de recursos, no  
valor de R$ 100 m il para 
serem destinados às obras 
de construção de um  Cen
tro  de C onv ivência  do 
Idoso (CCI) no  m un ic í
pio de Borebi, região de 
Bauru. “Trata-se de um a 
obra de grande alcance 
social para os idosos da 
cidade, um a vez que eles 
te rão  um  espaço físico 
adequado  para  realizar 
diversas atividades de saú
de, esporte, lazer e in te 
g ração”, ressalta  Pedro 
Tobias, a tendendo solici
tação do prefeito de Bo- 
rebi, Luiz A ntonio  D ani
el Finotti, e do ex-prefei
to, A ntonio Carlos Vaca.

Além de recursos para

a construção do Centro de 
Convivência do Idoso, o 
deputado tam bém  solici
tou ao secretário de Esta
do da Educação, Gabriel 
C halita , a liberação  de 
um a verba para ser aplica
da na reforma da quadra 
poliesportiva da E.E. Irace
m a Leite e Silva, localiza
da em Borebi. “A restaura
ção total desta quadra ga
rantirá mais conforto e se
gurança aos alunos e pro
m overá um a perm anente 
integração social com a 
comunidade local, inclusi
ve à noite e nos finais de 
semana, durante as ativi
dades do bem -sucedido 
program a Escola da Famí
lia, desenvolvido pelo go
verno do Estado”, avalia 
Pedro Tobias em seu docu
m ento  oficial enviado ao 
secretário Chalita.

BAIRROS

Poço do Núcleo será desligado 
na 3® para troca de equipamento

O SAAE (Serviço Autôno
m o de Água e Esgotos de Len
çóis Paulista) vai desligar o 
poço profundo localizado no 
Núcleo Habitacional Luiz Zi- 
llo na próxima terça-feira dia 
7, para a troca do conjunto 
m oto-bom ba que estava em 
m anutenção.

A autarquia orienta os m o
radores que residem na região

dos bairros Júlio Ferrari, Jardim 
América, Nova Lençóis, Jardim 
das Nações, Parque Rondon, 
Vila São João e Núcleo Luiz 
Zillo, para que economizem 
água pois existe a possibilida
de de desabastecimento nesses 
bairros na terça-feira.

A substituição do conjun
to demora em torno de 12 
horas. Segundo o SAAE, o

ab astec im en to  deverá ser 
norm alizado já na quarta- 
feira. “Pedimos novam ente a 
colaboração e a compreensão 
da população desses bairros 
para que possamos concluir 
o trabalho com a instalação 
do conjunto que passou por 
m anutenção”, diz o diretor 
do SAAE, José A lexandre 
Moreno.

Prefeitura inicia construção de campo oficial
A Prefeitura Municipal de 

Lençóis Paulista deu início a 
primeira etapa das obras para 
a construção de um campo de 
futebol oficial ao lado do Gi
násio de Esportes, Hiller João 
Capoani, no Núcleo Luiz Zillo.

Além do campo, o proje
to prevê a construção de cam-

pos de malha, bocha e de uma 
pista de atletismo com qua
trocentos metros de extensão. 
Nesta primeira fase das obras, 
as máquinas executam os ser
viços de terraplenagem para 
o nivelamento do terreno.

De acordo com inform a
ções da assessoria da Prefei-

tura M unicipal, apenas no 
sistema de drenagem e irriga
ção para o gramado serão in 
vestidos R$ 16 mil. Além do 
Núcleo Luiz Zillo, a diretoria 
de Obras trabalhou esta se
m ana na construção de uma 
área de lazer no bairro Cida
de Jardim do Caju.



LEGISLATIVO Vereador sugere que serviço seja prestado pela estrutura da Prefeitura e cobra: "foi uma promessa de campanha do prefeito em 2000"

Miguel propõe plano de saúde municipal
Da Redação

E ntre o calhamaço de in 
dicações tão comuns nas 

sessões legislativas, um a em 
especial cham a atenção na 
sessão de quarta-feira dia 1°. 
Um d o cu m en to  p roposto  
pelo vereador João Miguel 
Diegoli (PSC) pede a criação 
de um  plano de saúde m uni
cipal, para atender ao servi
dor público. “Eu me lembro 
da campanha de 2000, quan
do o prefeito divulgou um 
inform ativo dizendo que ti
nha dois objetivos para os ser
vidores públicos, as cestas 
básicas e o plano de saúde”, 
afirma o vereador.

Para ele, a ação é necessá
ria pois o funcionário públi
co sofre m uito quando pre
cisa recorrer ao atendim ento 
das Unidades Básicas de Saú
de. “Muitas vezes, para con
seguir um  atendim ento, ele 
perde o dia de tra b a lh o ”, 
afirm ou. “E o funcionário  
nunca tem certeza se vai con

seguir ser atendido. Se perder 
o dia de trabalho e não con
seguir um  atestado médico, 
por exemplo, ele pode ter pro
b lem as a d m in is tra tiv o s”, 
continua.

João Miguel sugere ao pre
feito Marise que estude, jun
to  à D iretoria de Saúde, a 
possibilidade de im plantar 
um  plano de saúde a partir 
da estrutura da saúde m un i
cipal. “Certam ente, m enos 
de 20% dos funcionários da 
Prefeitura têm  condições de 
pagar um  plano de saúde”, 
afirm a. “A m aioria  ganha 
entre R$ 400 e R$ 800, e um  
plano de saúde para cinco 
pessoas fica em R$ 200. Não 
é um  preço absurdo, mas a 
m aioria  dos funcionário s 
não tem  condições de pa
gar”, completa.

Para Miguel, com a estru
tura do serviço público, seria 
possível estudar a viabilidade 
do funcionário da Prefeitura 
pagar por esse “plano de saú
de m unicipal” um  valor de

até 25% dos custos de um  pla
no de saúde convencional.

“Já temos ações parecidas 
desenvolvidas pela Prefeitu
ra que são um  sucesso de 
aceitação e m odelo para ou
tras cidades”, afirmou. M i
guel cita o Iprem (Instituto 
de Previdência M unicipal) e 
a Cooperserv (Cooperativa 
de C rédito  dos Servidores 
Públicos) com o duas ações 
desenvolvidas com a estru
tura m unicipal que tiveram  
bons resultados.

História
Q uando era prefeito, o 

vereador Adimilsom Vander- 
lei Bernardes (PRTB), o D in
go, fornecia p lano  de saú
de 100% gratuito  para to 
dos os funcionários da Pre
feitura. O benefício foi re
tirado pelo seu sucessor, José 
Prado de Lima, o Pradinho, 
alegando que o pagam ento  
integral de planos de saúde 
para o funcionalism o seria 
contra  a Legislação.

AREIOPOLIS
Naves traz curso de eletricista rural

O vereador de Areiópo- 
lis, Luiz Roberto Naves 
(sem partido) em parceria 
com o SENAR (Serviço Na
cional de Aprendizagem 
Rural) de Lençóis Paulista 
trouxe neste mês para a 
população areiopolense, 
curso de eletricista rural 
gratuito. O curso ministra
do pelo  p rofessor João  
Manoel teve início no dia 
20 e foi encerrado no do
mingo, dia 26. O curso foi 
realizado à noite na EMEF 
Professora Haydée Cana- 
vesi Lourenção com a par
ticipação de 20 alunos, 
que receberam noções bá
sicas de eletricidade.

No dia 17 de fevereiro, 
ainda em parceria com o 
SENAR, Naves promoveu 
palestra sobre a gravidez 
na adolescência. O objeti
vo da palestra foi consci
en tizar os adolescentes 
principalm ente na ques
tão do Planejam ento Fa
miliar. O evento aconte
ceu na escola EE Professor 
Pedro Augusto Barreto.

Com o seu trabalho na 
área de educação, o profes
sor Naves tem  dem onstra
do que político não é só 
promessa. Durante o ano 
de 2004, através de cursos 
trazidos pelo vereador, cer
ca de 2000 pessoas já foram 
capacitadas e estão prontas 
para o mercado de traba
lho. No ano passado os 
areiopolenses foram bene
ficiados com os cursos de

Vereador de Areiópolis, Luiz
informática (parceria com o 
Senai de Lençóis), telemarke- 
ting, inglês e outros. Além 
dos cursos de m anutenção e 
operação de máquinas agríco
las (tratores), pedreiro, apro
veitamento de alimentos e ele
tricista rural, todos em parce
ria com o SENAR e Sindicato 
Rural de Lençóis Paulista. No 
total cerca de 80 alunos fize
ram os cursos gratuitos com 
direito ao certificado e almo
ço durante o curso.

No final do ano de 2005, 
o vereador trouxe para Arei- 
ópolis, a deputada e relatora

Roberto Naves
da Comissão do FUNDEB 
(Fundo de M anutenção da 
Educação Básica), Iara Ber- 
nardi, para que a popula
ção docente conhecesse a 
proposta do referido fun
do. “Gostaria de agradecer 
a diretoria do Sindicato 
Rural de Lençóis Paulista 
na pessoa do coordena
dor, José Rosa e a popula
ção de Areiópolis por te
rem  acreditado no  m eu 
trabalho cujo objetivo é 
p o te n c ia liz a r  o jovem  
para que ele tenha  um  fu
turo m elhor”, agradeceu.

Prefeitura realiza entrega de apostilas a alunos

O prefeito José Pio de Oliveira (Peixeiro) durante distribuição de apostilas
O prefeito de Areiópo- 

lis José Pio de Oliveira (sem 
partido), o Peixeiro, reali
zou na semana passada na 
escola municipal Professor 
Mário de Barros Aranha, 
a entrega de apostilas gra
tuitam ente para os alunos 
de 1* a 4* séries das escolas 
m unic ipais. O m ateria l 
apostilado tem  como su-

porte a Editora Positivo com 
a proposta “Aprende Brasil”. 
Além de d isp o n ib iliza r o 
material aos alunos, a edito
ra já deu início aos cursos de 
im plantação do sistema pro
fissional profundam ente ha
bilitado, tre inando  inicial
m ente os coordenadores pe
dagógicos, diretores e vice-di
retores (período da m anhã)

e, em seguida, o corpo do
cente e equipe técnico-pe- 
dagógica (período da tar
de). “Este tipo de trabalho 
é a primeira vez que acon
tece, isto é inédito em nos
sa cidade. C am inham os 
para preparar os alunos e 
os professores na busca de 
um  ensino m elhor”, con
fidenciou Peixeiro.

João Miguel Diegoli (PSC) defendeu tratamento especial para os servidores municipais

SAÚDE
Recém-nascidos são vacinados contra diarréia

A Diretoria de Saúde de 
Lençóis Paulista passa a ofe
recer na segunda-feira 6, a va
cina contra o rotavírus nas 
unidades da rede m unicipal 
de saúde para crianças recém- 
nascidas. O vírus causa diar
réia grave, p rincipalm ente 
em crianças abaixo de um  
ano de idade, e é um a das 
principais causas de m ortali
dade infantil no Brasil. “A 
vacina será m uito im portan
te para reduzir os casos da 
doença e agora faz parte do 
calendário  de vacinação”, 
afirma o diretor de Saúde, 
N orberto Pompermayer. A 
vacina foi introduzida no ca
lendário de im unização da 
rede pública de todo o país 
pelo Ministério da Saúde. Até 
então, estava disponível ape
nas em clínicas particulares, 
com preços que chegam a R$ 
200,00 a dose.

Para ficar im une ao rota- 
vírus as crianças precisam  
tom ar duas doses da vacina, 
na forma de gotinhas. A pri
meira dose deve ser aplicada

COMEMORAÇÃO
Hoje tem Festa 
de São José no 
Jardim Ubirama

Começa hoje e vai até o 
dia 26 de m arço, a 16* edi
ção da Festa de São José, co
m em oração tradicional da 
paróquia do Jardim  Ubira- 
ma. O evento terá churras
co nas noites de sábado e no 
alm oço aos dom ingos. As 
refeições serão feitas no  sa
lão paroquial.

Além disso, a quermesse 
terá várias atrações no que 
se refere a produtos alim en
tícios. Já estão confirmadas 
barracas de espetinho, lan 
che de calabresa, pastel, ca
chorro quente, bebidas, su
cos, chopp e batidas.

A festa  rea lizada  todo  
ano no mês março tem a ren
da revertida para obras de 
m an u te n çã o  da p a róqu ia  
São José. O padre Luiz Gri
lo, pároco do Jardim  Ubira- 
ma, conta que além da festa 
terá a novena de São José. A 
parte  religiosa com eça na 
sexta-feira 10 e segue até do
m ingo 19. Durante a sem a
na a missa começa ás 19h30 
e aos sábados e dom ingo ás 
19h, na paróquia São José. 
O padre convida a toda co
m unidade para participar da 
festa e das rezas.

aos dois meses de idade (no 
máximo com três meses e 15 
dias) e a segunda aos quatro 
m eses (no m áxim o cinco 
meses e 15 dias). É m uito im 
portante respeitar o interva
lo de pelo m enos um  mês 
entre cada dose.

A Diretoria de Saúde de 
Lençóis recebeu 110 doses da 
vacina. “Aproxim adam ente 
70 bebês nascem por mês em 
Lençóis Paulista. A quan ti
dade de doses é suficiente 
para  o ab astec im en to  do 
m ês”, inform a Norberto. O 
diretor explica que a vacina
ção será priorizada aos re
cém-nascidos porque se tra
ta da faixa etária mais vul
nerável à doença.

O que é
O rotavírus é responsável 

por cerca de 30% das diarréi
as graves em crianças de até 
cinco anos. Mas afeta prin
cipalm ente  abaixo de um  
ano de idade. Os principais 
sintomas são vômito, febre e 
diarréia líquida constante. Se

não tratada, a doença pode 
levar a um a grave desidrata
ção, um a das principais cau
sas de m ortalidade infantil 
no Brasil. Com a vacina, a 
m eta é um a redução de até 
42% das internações hospi
talares por diarréia.

A vacina para o rotavírus 
é produzida com o vírus vivo, 
atenuado, capaz de desenvol
ver a im unidade no corpo. 
Apenas não se recom enda a 
aplicação em crianças com 
quadros graves de im unode
ficiência, como as portado
ras do vírus HIV.

São raros os casos de efei
tos colaterais. “Por a dose 
ser oral, o núm ero  de rea
ções adversas é bem  m enor 
e mais leve”, explica o dire
tor de Saúde.

A vacina que está sendo 
oferecida agora é im p o rta 
da da Bélgica, m as o In sti
tu to  Butantã, com eça nes
te ano a produção  da vaci
na , que d everá  fo rn e c e r  
para o M inistério  da Saúde 
a partir de 2007.

JUSTIÇA ELEITORAL

Mário Ramos reúne 
presidentes de 
partido na segunda

O juiz eleitoral, Má
rio Ramos dos Santos, 
reúne na próxima se
gunda-feira, dia 6, os 
cerca de 18 presidentes 
de partidos políticos  
de Lençóis Paulista. O 
encontro acontece às 
14h, no CMFP (Centro 
M unicipal de Forma
ção Profissional “Pre
feito Ideval Paccola”).

O assunto a ser discu
tido é a mudança da di
nâmica da entrega de 
prestação de contas dos

partidos. Segundo fun
cionária do Cartório 
Eleitoral, todas as con
tas a partir deste ano 
têm que serem entregues 
em disquete pelos presi
dentes dos partidos. 
Lençóis conta hoje com 
18 partidos (PC do B, 
PDT, PFL, PL, PMDB, 
PMN, PP, PPS, PRP, PRTB, 
PSB, PSC, PSDB, PT, PT 
do B, PTB, PTN e PV). Os 
partidos PSL e PHS tive
ram suas comissões pro
visórias canceladas.
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AUTOMÓVEIS
VENDE-SE Pálio 
Wekkend, ano 98, 
com pleto, cor 
champagne, ótima 
conservação. Tratar 
fone 9795-2781.

VENDE-SE Pick-up 
Corsa, ano 96197,  

branca, com alarme 
e trava. Tratar fone 
9799-8940.______

VENDE-SE Corcel II, 
ano 82, gasolina, va
lor R$ 1.800,00. Tra
tar fone 9793-2031.

VENDE-SE Saveiro
1.6, ano 92, álcool, 
original, bege. Alu
ga-se máquina de 
solda Mig. Tratar 
rua Inglaterra, 94 -  
Jardim das Nações 
ou fone 3264-2756.

VENDE-SE Fiat 
Elba, ano 90, azul, 
em bom estado, va
lor R$ 3.500,00 + 12 
vezes de R$ 250,00. 
Tratar fone 3263- 
6048/9792-9968. 
VENDE-SE Gol GL
1.6, a álcool, bran
co, personalizado, 
suspensão de rosca 
com roda de Vec- 
tra. Tratar rua Wi- 
lliam Orsi, 180 -  Jar
dim Itapuã ou fone 
81235842.
Salmo 38 -  Leia o salmo 
38, três vezes ao dia du
rante três dias. No quarto 
dia mandar publicar. Ob
serve o que acontece.

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

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

VENDE-SE Corsa Se- 
dan Classic, ano 
2004, com vidros, 
mais trava e alarme, 
rabicho, em ótimo es
tado de conservação. 
Tratar fone 3263- 
3348/9703-1919 ou 
rua Amazonas, 851 -  
Jardim Alvorada.

VENDE-SE/TRO- 
CA-SE por moto, 
Fiorino 1.5 ano 89, 
branco, a álcool 
com pintura nova, 
pneus novos e mo
tor semi-novo. Tra
tar fone 3263-0397. 
VENDE-SE Gol, 
ano 94, verde fo
lha, rodas de mag
nésio, a álcool. Tra
tar fone 3264-8386/ 
9774-7971.______

VENDE-SE Fiorino 
Pick-up 1.5, ano 89, 
branca, pintura nova 
e 4 pneus novos, em 
ótimo estado. Tratar 
fone 3263-0397.

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

K O M fT A
FONE;

3263-6535

MOTOCICLETAS
VENDE-SE m oto 
CG 125, ano 85. 
Tratar rua Rondô
nia, 15 -  Vila Cru
zeiro ou fone 3264- 
8892/8134-8854.

VENDE-SE m oto 
Titan, ano 98, se
gundo dono, óti
mo preço, valor R$ 
2.000,00. Tratar rua 
Antonio Conegli- 
an, 671 ou fone 
3264-9071/9777- 
6868.___________
VENDE-SE m oto 
Titan, ano 98. Tra
tar fone 3264-9076.

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

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

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

VENDE-SE linda 
casa no Jardim Ita- 
puã, toda piso frio, 
quarto de empre
gada, lavanderia, 
copa, cozinha, dois 
quartos e garagem 
para dois carros, re
sidência nova, va
lor R$ 55.000,00 
com docum ento 
regularizado. Tratar 
fone 9163-9305/ 
3234-2615.______

VENDE-SE casa 
com 4 cômodos, 
valor R$ 18.000,00 
+ 7 vezes de R$ 
230,00. Aceita-se 
carro ou terreno 
como parte do pa
gam ento . Tratar 
Avenida Luiz Pac- 
cola Sobrinho, 306 
-  Jardim  M onte 
Azul ou fone 9718
8484.___________

VENDE-SE/TRO- 
CA-SE por chácara, 
uma casa com 161 
m2 de área constru
ída n a  rua Luiz 
Mussolini, 125 -  
Parque Residencial 
Rondon ou fone 
3264-4154.______

VENDE-SE 7 alquei
res de terra, 20 mil 
pés de café e pasto. 
Tratar fone 3263
0765.___________

ALUGA-SE casa no 
Júlio Ferrari, frente 
e fundo, boa loca
lização. Tratar fone 
3264-8095/8126- 
7489.

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

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

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

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

ALUGA-SE s o 
brado com 11 cô
m odos a rua Dr. 
A n to n io  Tedes- 
co,135 -  centro, 
vende-se jogo de 
quarto casal e um 
g u a r d a - r o u p a .  
Tratar fone 3263
1671.

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

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

DIVERSOS
VENDE-SE 3 bal
cões de vidro e um 
baleiro. Tratar fone 
3264-5831/3264- 
7096.___________

VENDE-SE/TRO- 
CA-SE por carro, 
sorveter ia  a rua 
M i n a s  G e ra is ,  
694 -  Vila C ru 
z e i r o  ou f o n e  
9701-2925 com 
Rodrigo.

FAZEMOS p in tu 
ras comerciais e 
residenciais com 
o m e lh o r  o rç a 
mento da cidade. 
Orçamento  sem 
c o m p r o m i s s o .  
Tra ta r  rua  Das 
Gaivotas,  446 -  
Jardim Nova Len
çóis ou fone 8133
0662 com Adão.

CRED REAL
Empréstimo para aposentados 

e pensionistas do INSS
Basta apresentar CIC, RG, comprovantes 

residência e n° do beneficio

LIGUE: 3264-1122
S U B IN D O  0  B A N C O  ITAU

PRESTO Serviço de 
pintura industrial e 
residencial, máqui
nas, equipamentos, 
torno e construções. 
Tratar rua Alfredo 
de Oliveira Capu- 
cho, 355 ou fone 
9711-2032 com 
Aluísio Bulhões.

Prefeitura Municipal 
de Areiópolis

INFORMATIVO DE COMPRAS
A Prefeitura Municipal de Areiopolis, informa que se 

encontra afixado no Mural desta Prefeitura, que fica localiza
do no holl de entrada desta Prefeitura, sito na Rua Dr. Pereira 
de Rezende, n.° 230, neste Município, a Relação de Compras 
efetuadas no mês de Janeiro de 2O06.

Areiopolis, 03 de março de 2.006
LUIS RICARDO ROSA

SAAE - SERVIÇO 
AUTÔNOMODE 
ÁGUA E ESGOTOS
A Comissão Munici
pal de Serviço Civil 

de Lençóis Paulista, CONVO
CA , o interessado abaixo relaci
onado, aprovado no referido con
curso público para o preenchi
mento de 01 (uma) vaga no Ser
viço Autônomo de Água e Esgo
tos de Lençó is Pau lista  -  
S .A .A .E ., e informa que o não 
comparecimento no dia, horário 
e local estabelecidos pela pre
sente convocação, implicará na 
perda de vaga, conforme precei- 
tua a Lei.
Edital n° 002/2005 
Cargo: Agente de Apoio a Servi
ços de Hidrometria
Local: Sede Administrativa do 
S .A .A .E .
Data: 07 de março de 2.006 
Horário: 09:00 Horas
01 -  André Luiz Monticeli Vitori- 
no
Lençóis Paulista, 03 de março 
de 2.006.

MARCOS NORABELE

a s s o c ia ç ã o  d o s  c e r a m is t a s  d e  m a c a t u b a
CNPJ: N° 57.266.744/0001-70

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
PELO PRESENTE EDITAL FICAM CONVOCADOS OS AS

SOCIADOS DESTA ASSOCIAÇÃO, QUITES E EM GOZO DE 
SEUS DIREITOS, PARA A ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, 
QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2.006, ÀS 
16:00 HORAS, NA RODOVIA OSNI MATEUS, KM 120 MAIS 
515 METROS (CERÂMICA FRAGA), EM  MACATUBA/SP, 
PARA DELIBERAÇÃO DA SEGUINTE ORDEM DO DIA:
a) ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA;
b) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA CLASSE.

CASO NÃO HAJA NÚMERO LEGAL NA HORA ANUN
CIADA, A ASSEMBLÉIA SERÁ REALIZADA 30 MINUTOS 
APÓS COM QUALQUER NÚMERO DE ASSOCIADOS.

MACATUBA/SP, 18 DE FEVEREIRO DE 2.006. 
GILBERTO CÉSPEDES -  PRESIDENTE.

TADEU ALEXANDRE BRESSAN - SECRETÁRIO

HOROSCOPO www.joaobidu.com.br

T 21 de merço a 20 de âbiil I 0â*íeó4.
2f de maio a 20 de junho

Lembre-se de que a palavra é um 
dom, mas se mal empregada 
pode trazer sérios problemas. 
Pense duas vezes antes de falar 
sobre o que não domina. Pensa
mento positivo sempre.DICA: Por 
que sonhar com quem nem olha 
pra você? Preste mais atenção à 
sua volta. Sorte com Câncer.

Seu pique estará lá no alto, o que 
fará com que dê um fim a antigas 
pendências. Conseguirá passar mui
ta coisa a limpo. Que tal escrever 
para alguém com quem não con
versa há tempos? DICA: Relaxe na 
companhia dos seus amigos. Procu
re descansar com mais frequência e 
se alimentar adequadamente.

É preciso bom senso para saber a 
hora certa de brincar e a de fazer 
com seriedade as suas tarefas. Há 
chances de ganhar dinheiro, espe
cialmente para quem tem algum 
tipo de sociedade. DICA: Prepare- 
se para pular de alegria: seus so
nhos afetivos devem finalmente se 
realizar. Sorte com Sagitário.

As suas emoções estarão mais agu
çadas, fazendo com que se comova 
com facilidade. Poderá querer aju
dar as pessoas, mas tenha cuidado 
com amizades que não inspiram 
muita confiança. DICA: Na saúde, 
faça exames de prevenção. O ro
mance pode exigir sacrifícios. Mas 
saiba que eles valerão a pena.

Você sabe que muitos dos defeitos 
que aponta nos outros são seus tam
bém. Tentar aprender a ser mais 
tolerante é uma qualidade que 
você deve levar, principalmente 
para a vida a dois. DICA: Aproveite 
a sua boa disposição e pratique al
gum esporte. Assim, você se sentirá 
de bem com a vida.

Não se envolva com aquilo que não 
for de sua responsabilidade. Você 
pode acabar se dando mal se en
volver aonde não é chamado (a). 
Fazer meditação será válido para 
se equilibrar. DICA: Para ter sua sor
te aumentada, acenda incenso de 
anis ou cravo-da-índia. O amor con
tinuará na mesma.

21 de abril a 20 de maio 21 d e ju n h o a 2 l debulho IIP23 de agosto a 22 de setembro m , 23 de outubro a 21 de novembro % 22 de dezembro a 20 de janeiro X 20 de fevereiro a 20 de março

Analise, organize-se e planeje. Não 
tente encurtar o caminho para che
gar aos seus objetivos, pois poderá 
acabar indo por um trecho mais tor
tuoso do que o normal. Amor numa 
fase boa! DICA: Cuide da sua apa
rência, mas não descuide da sim
patia, pois beleza e mau humor não 
combinam, Touro!

Cautela com pessoas maliciosas que 
levam as outras no "bico". Convém 
não tomar decisões importantes, 
baseando-se no que deu certo para 
gente conhecida. Cada caso é um 
caso, certo? DICA: Tem paixão no 
ar! Chance de começar um roman
ce com alguém de outra cidade. E 
isso pode dar certo, sim!

O astral favorece os trabalhos reali
zados em grupo. Você estará colo
cando emoção e sentimento em 
cada gesto seu. Se já tem um par, 
não transforme discussões bobas, 
em problemas sérios. DICA: Embo
ra cautela seja marca do seu signo, 
poderá sentir uma atração inexpli
cável por situações de risco.

Procure não ficar sonhando com o 
que você ainda não tem, porque 
assim não será fácil encarar o dia- 
a-dia. Repare em quantas coisas 
boas você tem. No amor, novida
des virão por aí! DICA: Tome cui
dado com a maneira como você 
critica os outros. Quem fala o que 
quer ouve o que não quer.

A sorte vai bater no setor das finan
ças, cuidado com olho gordo. Tem 
gente querendo tirar proveito dos 
seus bons rendimentos. Antes de 
dormir, busque sua espiritualida
de. Relaxe! DICA: Arrume um mo
tivo para ficar bem grudadinho (a) 
na pessoa que ama. Um passeio é 
sempre bom. Aproveite!

Terá muita luz para lidar com qual
quer tipo de pessoa, sem nenhu
ma exceção. Confie em si, pois 
você sabe o quanto é extremamen
te profissional com o que é de sua 
responsabilidade. DICA: Que tal 
arrumar suas coisas e pôr em or
dem sua vida? Na paixão, guarde 
sua intimidade para você.

http://www.joaobidu.com.br


EMPATE O ECO/Frigol empatou em 1 a 1 com Alfredo Guedes na Copa Lençóis de Futebol Amador no domingo, 
dia 26, em Alfredo Guedes; quatro equipes garantiram vaga antecipada para próxima fase da competição

Eco/Frígol decide vaga amanhã
Da Redação

A equipe do ECO/Frigol 
estreou com um  empate 

de 1 a 1 com Alfredo Guedes 
na Copa Lençóis de Futebol 
Amador -  prom ovida pela 
LLFA (Liga Lençoense de Fu
tebol Amador). A partida foi 
realizada no dom ingo, dia 
26, na casa do adversário. O 
jogo de volta que define o 
classificado para a próxim a 
fase acontece am anhã, às 
10h, no estádio m unicipal 
Archangelo Brega, o Bregão.

Nos outros jogos da roda
da, ADC (Associação Despor
tiva Classista), Grêmio Lwart, 
Chelsea, Ubirama e Palestram 
estrearam com goleada e ca
rimbaram o passaporte para 
a fase seguinte da copa. Na

FUTSAL
Abertas às inscrições 
para campeonato 
da Nova Lençóis

A Associação de M orado
res do Jardim Nova Lençóis e 
Jardim das Nações já abriu as 
inscrições para o 6° Cam pe
onato  de Futsal -  Troféu Al
berto Trecenti. A taxa de ins
crição é de R$ 40,00 e o pra
zo para se inscrever equipe 
vai até o dia 15 de março.

A com petição que tem  
início previsto para abril e 
térm ino em junho é prom o
vida pela Associação. Será 
oferecido troféus e medalhas 
para as três equipes m elho
res colocadas e troféus para 
o artilheiro e goleiro m enos 
vazado da competição.

Futsal feminino 
da UME estréia 
amanhã na liga 
regional

A equipe de futsal femini
no da UME (Unidade M uni
cipal de Esportes) estréia ama
nhã  no 6° Cam peonato Re
gional de Futsal Feminino. O 
evento é promovido pela Liga 
Regional de Futsal de São 
Manuel. A equipe com anda
da por Adolfo Martini, joga 
às 10h30, contra a represen
tação de Dois Córregos. An
tes, às 8h30, M acatuba pega 
Botucatu e na seqüência São 
Manuel enfrenta Itatinga. As 
partidas acontecem no giná
sio de esportes Antonio Lo- 
renzetti Filho, o Tonicão.

Há um  ano o grupo len
çoense está se preparando 
para a competição. "C onta
mos com o incentivo da tor
cida para tentarmos garantir- 
se nas primeiras colocações", 
confidenciou M artini.

m anhã de domingo, o Grê
mio Lwart jogando em casa 
goleou o Comercial/Microlins 
pelo placar de 6 a 1 e garan
tiu a classificação antecipada. 
Na ADC, a equipe da casa 
bateu o Millenium por 4 a 0 e 
também está na próxima fase. 
À tarde no Bregão, o Palestra 
aplicou a maior goleada da 
competição ao vencer o San
ta Catarina por 8 a 0, garan
tido assim a vaga com ante
cedência. A Adria goleou o 
Chelsea Ubirama por 6 a 1, 
em partida realizada no cam
po da AABB (Associação Atlé
tica Banco do Brasil) e tam 
bém está na segunda fase.

Amanhã, além da partida 
entre ECO/Frigol e Alfredo 
Guedes, a rodada m arca o 
jogo de vo lta  en tre  Santa

Luzia e CUP. Na primeira par
tida a Santa Luzia venceu por 
3 a 2. A partida está marcada 
para as 15h30 no Bregão.

A Copa Lençóis de Fute
bol Amador está sendo dis
putada nos mesmos moldes 
da Copa do Brasil. Os jogos 
são de ida e volta no sistema 
mata-m ata. As equipes que 
vencerem a partida por um a 
diferença de três gols, ficam 
livre do jogo de volta.

PRÓXIMA RODADA
AMANHÃ
ECO/Frigol x Alfredo Guedes
10h no Bregão 
Santa Luzia x CUP
15h30, no Bregão

Dois jogos marcaram 
a rodada do "Troféu 
João Pinto Cardoso"

Dois jogos marcaram na 
quinta-feira, dia 2, a quin
ta rodada do Campeonato 
de Futsal Cecap -  Troféu 
"João Pinto Cardoso", que 
está sendo realizado na qua
dra poliesportiva M aria 
Angelina Boso, na Cecap. 
Na primeira partida o MEC 
bateu os Galácticos pelo pla
car de 5 a 4. Os gols da equi
pe foram  m arcados por 
Edílson (3) e Luis Ricardo 
(2). Para os Galácticos mar
caram Willian (2), Rodolfo 
e Vinicíus. No jogo de fun
do em partida movimenta
da a Esquadrilha da Fuma
ça conseguiu a segunda vi
tória consecutiva na com
petição ao vencer o MED Fi
bras por 6 a 5. O jogador 
Marceliano da Esquadrilha 
da Fumaça marcou o gol 
mais rápido do campeona
to, aos 22 segundos da eta
pa inicial. O primeiro tem 
po terminou com a vitória 
da Esquadrilha por 3 a 2. O 
segundo tempo foi eletri- 
zante, as duas equipes cria
ram inúmeras chances de 
gol e proporcionaram gran
des lances ao grande núm e
ro de torcedores que com-

pareceram à quadra. Final 
de partida 6 a 5 para a Es
quadrilha. Marcaram para 
a equipe "cecapiana", Mar- 
celiano (2), Rogério (2), 
Vagner e José Vicente. Des
contaram para o MED Fi
bras, Eduardo(2),Ezequiel, 
Glauco e Elton.

No sábado, dia 25, com 
cinco gols do jogador Alan, 
dois de Paulo Rogério e dois 
de Carlos, o New Star fez a 
sua estréia na competição 
goleando o AFC (Amigos 
Futebol Clube) pelo placar 
de 9 a 5. Os gols do AFC 
foram assinalados por Lu- 
ciano Velozo (2), Leão (2) e 
Rodrigo Vieira. No outro 
jogo da rodada Ferragens 
São Carlos e CBLS (Cesta 
Básica Lençóis Serv) empa
taram em 6 a 6.

Hoje, às 18h, o AFC en
cara a Asa Branca e no jogo 
de fundo a CBLS pega o 
Unidos da Vila. Terça-feira, 
dia 7, o União Primavera 
joga contra o MEC às 20h e 
depois Os Pudim encaram 
o MED Fibras. Na quinta- 
feira, dia 9, às 20h o Real 
Madrid enfrenta o AFC e os 
Mascarados pegam a CBLS.

PRÓXIMA RODADA
HOjE
AFC

x Asa Branca
18h

CBLS x
Unidos da Vila

19h

7/3 -  TERÇA 
União Primavera 

x MEC
20h

Os Pudim x 
MED Fibras -

21h

9/3 QUINTA 
Real Madrid 

x AFC
20h

Mascarados 
x CBLS

21h

A equipe Eco/Frigol precisa vencer partida de amanhã para garantir classificação

Cruzeirinho bate Vila Contente no futebol de areia
O tim e do C ruzeirinho 

não teve conhecim ento do 
adversário e goleou a Vila 
C ontente pelo placar de 5 a 
0, na rodada de dom ingo 26, 
do Cam peonato de Areia da 
Vila da Prata -  3° Troféu Luiz 
Carlos Trecenti. Nos outros

Passeio 
ciclístico 
acontece em 
12 de março

Será rea liza d o  
no dia 12 de mar
ço, às 9h, com  saí
da e chegada no re
cinto da Facilpa, o 
p a sse io  c ic l ís t ic o  
do 2° Mega Feirão 
de V eícu los Sem i- 
N o v o s. O p a sse io  
terá percurso de dez 
quilôm etros. No fi
nal haverá sorteio  
de bicicletas e apre
sentação de grupo 
de rock.

As in scrições já 
estão abertas desde 
quinta-feira, dia 2 
e podem  ser feitas 
no g in á sio  de e s 
portes Antonio Lo- 
r e n z e tt i  F ilh o , o 
T onicão. A taxa a 
ser cobrada é de três 
litros de leite, que 
será revertido para 
a Rede de Combate 
ao Câncer de Len
çóis. As prim eiras 
200 pessoas que se 
fizeram a inscrição 
ganham  uma cam i
seta  do p a sse io .  
N ão há lim ite  de 
idade, as crianças 
devem  ir acom pa
nhadas p elos pais 
ou responsáveis.

jogos da rodada Os Incríveis 
Dragões bateram  o Grêmio 
da Vila pelo placar de 7 a 3 e 
o Duraci bateu o B.A. Palmei
ras por 7 a 4.

Q u a tro  jogos m arcam  
am anhã mais um a rodada 
da competição. O Magnífico

pega o Vitória às 9h e na par
tida de fundo o Atlético Ju- 
beira encara o B.A. Palmeiras. 
À tarde, a partir das 15h Os 
Incríveis Dragões jogam, con
tra o Milan e na seqüência o 
Tabajara joga contra o Cru- 
zeirinho.

C ente

Parabéns ao 
garotinho 
jhonatan Eduardo 
que na 
quinta-feira, 
dia 2, completou 
o seu primeiro 
aninho de vida.
Os votos de 
muita saúde e 
felicidades estão 
sendo registrados 
pelos pais Sirley 
e Vandinho.


