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Cerca de duas mil pessoas 
participaram da procissão 
da encenação da Paixão e 
Morte de Cristo, em Ma- 
catuba. Ontem, 180 ato
res amadores reviveram 
as cenas do julgamento, 
calvário e crucificação de 
Jesus. Hoje, a partir das 
19h30, será apresentada 
a cena da ressurreição na 
igreja Matriz. Em Lençóis 
Paulista, as celebrações 
da Semana Santa tam
bém reuniram milhares 
de católicos. Na quinta- 
feira santa houve missa 
de lava-pés em todas as 
paróquias. No Santuário 
Nossa Senhora da Pie
dade, o padre Carlos Jo
sé de Oliveira, repetiu o 
ritual de Cristo. Lavou e 
beijou os pés de fiéis, es
se ano os escolhidos fo
ram os deficientes físicos. 
Hoje e amanhã, Domin
go de Páscoa, tem missa 
em todas as paróquias de 
Lençóis, Macatuba, Arei- 
ópolis e Borebi.

Polícia Civil divulga retrato falado 
dos assassinos de Francisco Justo
Segundo as testemunhas que viram de perto os dois acusados de matar o empresário, um é branco e outro pardo

A Polícia Civil divulgou, na 
quarta-feira 12, o retrato falado 
dos dois assaltantes que mataram 
o empresário Francisco Carlos 
Justo, 51 anos, no final da tarde 
da sexta-feira 7, no escritório da 
empresa Zarati Couto Serviços 
Florestais, no Distrito Industrial,

em Lençóis Paulista. Os dois fun
cionários que viram os ladrões de 
perto foram até São Paulo, na ter
ça-feira 11, fazer o retrato falado. 
Segundo as testemunhas, um dos 
hom ens era branco, com idade 
aparente de 27  anos, altura em tor
no de 1,60 metro e magro. O outro

aparentava ser mais velho, cerca de 
30 anos, de cor parda e mais alto, 
em torno de 1,75 metro. Ainda de 
acordo com as testemunhas, o se
gundo acusado usava óculos escu
ros e apresentava um bigode ralo 
e uma pinta no lado superior da 
boca. Esse seria o hom em  que en

trou em luta corporal com Justo e 
disparou o primeiro tiro. O outro 
assaltante também teria atirado no 
m om ento da fuga. Sempre segun
do as testemunhas, um dos tiros 
foi disparado em direção a um dos 
funcionários, mas não atingiu o al
vo. No início desta semana chegou

a ser divulgada uma outra versão 
do caso: a de que após lutar e ter si
do baleado uma vez, o empresário 
teria tentado correr atrás dos assal
tantes, quando um deles se virou 
e descarregou a arma. Essa versão 
foi negada pelo delegado Marcos 
Jefferson da Silva. ►► Página A11

FAC ILP A

Recinto da feira 
ganha novidades

O presidente da Facilpa, Ademir Rorato, fala das reformas em andamento

Para abrigar a 29® Facilpa 
(Feira Agropecuária, Comercial e 
Industrial de Lençóis Paulista), o 
recinto José Oliveira Prado passa 
por uma série de reformas que vai 
da construção de escadas, asfalta- 
mento e recape de ruas até a refor
mulação dos banheiros. A praça 
de alimentação ganhou cobertura 
e a criançada vai poder conhecer o 
Londri Parque, de Londrina. Essas 
e outras novidades foram anun
ciadas pelo presidente da feira, 
Ademir Rorato, o Mio Doce, na 
manhã da quinta-feira 13, em en

trevista coletiva."Agora é só aguar
dar o grande momento: a reali
zação de uma grande exposição" 
resumiu Rorato, que passeou pelo 
parque de exposições para mostrar 
à imprensa as mudanças no recin
to. A principal novidade é a praça 
de alimentação coberta por pirâ
mides. Rorato também mostrou a 
construção de uma nova escadaria 
e a ampliação do portão lateral. 
"Estamos esperando grande públi
co nesta edição da Facilpa", disse, 
animado com a venda antecipada 
de ingressos. ►► Página A7
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M endes 
Tham e visita  
Lençóis hoje

Hoje, Lençóis Paulista será se
de de um encontro regional entre 
os delegados do PSDB. Mais de 25 
cidades da região devem mandar 
seus representantes ao Município, 
para receber o deputado federal e 
pré-candidato ao senado, Antonio 
Carlos de Mendes Thame. O depu
tado tucano vem a Lençóis Paulista 
a convite do prefeito José Antonio 
Marise (PSDB), do presidente da 
Ascana, Hermínio Jacon, e do ve
reador Manoel dos Santos Silva, o 
Manezinho (PSDB). ►► Página A3

M A C A T U B A

Educação faz 
parceria com  
Fundação Itaú

A Secretaria de Educação de Maca- 
tuba resolveu declarar guerra à defa- 
sagem de aprendizado nos primeiros 
anos do ensino fundamental e quer 
zerar o número de alunos que con
cluem a quarta série sem escrever e ler 
direito. O Programa Melhoria da Edu
cação tem parceria com a Fundação 
Itaú, Cenpec (Centro de Estudos e Pes
quisas em Educação, Cultura e Ação 
Comunitária), Unicef (Fundo das Na
ções Unidas para a Infância) e Undime 
(União Nacional dos Dirigentes Muni
cipais de Educação. ►► Página A9
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E M P R E E N D E D O R
M arise pode  
receber prêm io  
do Sebrae

^  Página A2

COPA T V  TEM
Alfredo 
Guedes goleia  
Pom péia

►► Página A10

Nos dias que antecedem o domin
go de Páscoa, as crianças não sa
bem falar em outra coisa que não 
seja ovos de chocolate. Na tarde 
da quinta-feira13, os alunos do 
Centro Educacional Silvio Capoa- 
ni, na Cecap, ganharam ovos de 
páscoa da AMU (Associação das 
Mulheres da Unimed). Nos super
mercados, a variedade é farta e os 
preços variados. ►► Página A5
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PRÊMIO

Empreendedor
O prefeito José Antonio Marise (PSDB) comemora a 

indicação, pelo segundo ano consecutivo, ao prêmio Prefeito 

Empreendedor; vencedor será conhecido na segunda-feira

Da  r e d a ç ã o

"Mais do que um prêmio, 
estar na final pela segunda 
vez seguida m ostra que nos
sas ações estão no cam inho 
certo e m ostra também o ca
ráter empreendedor dos em 
presários lençoenses, porque 
o prefeito sozinho não faz 
nada", com em ora o prefeito 
José Antonio Marise (PSDB). 
Ele foi indicado, pelo segun
do ano consecutivo, para a 
final estadual do prêmio 
Prefeito Empreendedor, rea
lizado pelo Sebrae (Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas). Os 
nom es dos vencedores serão 
revelados durante a entrega 
do prêmio, que acontece na 
noite de segunda-feira 17, 
no M emorial da América La
tina, em São Paulo.

Entre as ações da admi
nistração destacadas estão a 
regularização legal e investi
mento na infra-estrutura do 
distrito industrial, o progra
ma incubadora de empresas 
e a formação de cooperativas, 
como a que reúne catadores 
de recicláveis e portadores de 
deficiência, que realiza a co
leta seletiva na cidade.

O prêmio recebeu inscri
ção de 145 prefeituras pau
listas. Setenta e cinco delas

foram selecionadas para 
disputar a final. Os 75 fina
listas recebem o selo Prefei
to Empreendedor e terão as 
suas iniciativas retratadas 
em livro. Na região, além de 
Lençóis Paulista foram sele
cionados para a final os pre
feitos de Jaú e Bariri.

Além do selo, com a sele
ção para a disputa da final o 
prefeito Marise ganhou um 
curso de formação de lide
ranças municipais, para até 
30 participantes, que será 
ministrado pelo Sebrae.

Neste ano, o prêmio trou
xe mudanças: entre os 75 se
lecionados, serão premiadas 
nove cidades, três com até 
200 mil habitantes, três com 
população acima disso e três 
destaques temáticos, como 
tratamento legal diferencia
do às micro e pequenas em
presas, planejam ento m uni
cipal, e ações para o desen
volvimento do turismo.

r e f e r ê n c ia
O Prêmio Prefeito Em

preendedor - Mário Covas 
foi criado em 2001 para re
conhecer e incentivar ações 
de empreendedorismo em 
prefeituras que buscam o de
senvolvimento econômico 
por meio de investimentos 
nos pequenos negócios. Para

participar, as prefeituras ins
creveram até 10 ações empre
endidas no m unicípio com 
declarações de três entidades 
ou instituições, como asso
ciações e sindicatos empresa
riais, conselhos de classe ou 
profissionais, universidades 
ou outra entidade local de 
destaque, que avaliassem o 
compromisso ético da admi
nistração local com a socie
dade, o patrimônio público e 
o meio ambiente.

O júri dá notas aos proje
tos numa escala de zero a 100 
pontos. Todos os municípios 
com nota acima de 60 rece
bem o selo e os três primeiros 
recebem o troféu e se classifi
cam para a etapa nacional.

Na etapa nacional, os 
vencedores vão ganhar via
gens técnicas a município de 
outros países, que tenham 
ações exemplares de apoio 
ao empreendedorismo.

Segundo a organização do 
prêmio, a edição 2005 reuniu 
em São Paulo 145 prefeitu
ras, triplicando o número de 
inscritos da primeira edição. 
Foram 52 prefeituras inscritas 
em 2001. Nacionalmente, 872 
administrações municipais 
se inscreveram, 542 concor
reram pela primeira vez. Em 
2002, foram 452 participa
ções e, em 2001, foram 268.

O prefeito Jose Antonio Marise que pelo segundo ano foi indicado para o prêmio do Sebrae

e s t u d a n t e s

Resultado do Auxílio Transporte sai na segunda
A Diretoria de Assistência 

e Promoção Social divulga 
na segunda-feira o resultado 
dos recursos apresentados 
por estudantes que pediram 
o auxílio transporte. Os es
tudantes devem comparecer 
na sede da diretoria entre os 
dias 17 e 25 de abril, das 8h

às 16h30.
Os estudantes que tiveram 

o recurso aceito deverão entre
gar os recibos referentes aos 
meses de fevereiro e março até 
o dia 25 de abril. A diretoria 
alerta que o estudante que não 
comparecer para tomar ciên
cia do resultado no período,

não receberá o reembolso.
A listagem com o resultado 

da análise dos processos pode 
ser consultada das 8h30 às 
12hs e das 13h30 às 16h30, na 
Diretoria de Assistência e Pro
moção Social, que fica na rua 
Ignácio Anselmo, 329. (Com 
assessoria de Comunicação)

o b r a s

Prefeitura produz mais de 
seis mil peças de tubos

Levantamento fechado nesta 
semana pela fábrica de tubos da 
Prefeitura de Lençóis Paulista, 
indica que entre os meses de ja
neiro e março deste ano foram 
produzidas 6,2 mil peças. Nesse 
mesmo período, a usina de as
falto produziu mil toneladas. As 
duas unidades foram reativadas 
pelo prefeito José Antonio Mari- 
se (PSDB) no início de seu pri
meiro mandato, em 2001.

Os dois setores são responsá
veis pelo fornecimento de mate
riais para diversas obras no mu
nicípio. "Com a reativação dos 
dois setores, a execução de obras 
que dependem dos materiais é 
feita de forma mais rápida e com 
custos menores", diz o prefeito.

MEIO a m b i e n t e

Equipamento vai facilitar 
retirada de troncos e raízes

Nos três primeiros meses do 
ano a fábrica de tubos produziu 
540 unidades de tubos de con
creto e 50 tampas tipo "boca de 
lobo", usados na implantação de 
redes de galerias para captação 
de águas pluviais. O setor fabri
cou ainda 4.100 peças de guias 
de concreto para ruas que serão 
pavimentadas e demarcação de 
praças de esportes e lazer, além de 
1.500 lajotas sextavadas usadas 
em praças públicas e sarjetões.

No mesmo período, a usina 
de asfalto produziu mil toneladas 
de massa asfáltica pré-misturada a 
frio. Esse material é usado na exe
cução de obras para a recupera
ção do asfalto nas ruas da cidade.
(com assessoria de Comunicação)

A Prefeitura de Lençóis 
Paulista com prou nesta se
m ana uma destocadora de 
troncos e raízes. Com o n o 
vo equipam ento, o serviço 
de retirada de troncos e raí
zes no perím etro urbano se
rá feito de form a mais rápi
da e causando m enor dano 
em calçadas e no asfalto do 
que da form a com o é feito 
hoje, m anualm ente. Foram 
investidos R$ 2 3 ,7  m il na
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A força 
do ninho
Tucanos de mais de 25 cidades da 

região se encontram hoje em Lençóis 

Paulista para receber o deputado federal 

Mendes Thame; "vamos fortalecer as 

candidaturas de Alckmin e Serra e expor 

minhas idéias para o Senado", afirmou

Da  Re d a ç ã o

Hoje, Lençóis Paulista será 
um verdadeiro ninho tucano. A 
cidade será sede de um encontro 
regional entre os delegados do 
PSDB. Mais de 25 cidades da re
gião devem mandar seus repre
sentantes para o município, on
de recebem o deputado federal e 
pré-candidato ao senado, Anto- 
nio Carlos de Mendes Thame.

Thame vem a Lençóis Pau
lista a convite do prefeito José 
Antonio Marise (PSDB), do 
diretor-presidente da Ascana, 
Hermínio Jacon, e do vereador 
Manoel dos Santos Silva, o Ma- 
nezinho. O deputado tem a che
gada prevista para as 12h, e será 
recebido na casa de Jacon, onde 
vai encontrar-se com correligio
nários e empresários locais.

"Temos que fazer essas reuni
ões em cidades onde a gente se

sente em casa", afirmou o depu
tado, ouvido pelo jornal O ECO. 
"Eu me sinto em casa em Len
çóis, que é onde tenho meus me
lhores amigos", completa. Entre 
as presenças ilustres, esperava-se 
até o final da tarde de ontem a 
confirmação da presença do de
putado estadual Milton Flávio.

Segundo Thame, o encontro 
vai servir para o planejamento 
regional do partido, em prepa
ração para as prévias de junho. 
"Vamos fazer uma apresentação 
de planejamento, organização e 
resultados para fortalecer as can
didaturas de Alckmin e Serra e 
deixar meu nome à disposição 
para disputar uma cadeira no 
Senado", diz o deputado.

O deputado espera sair de 
Lençóis Paulista com o apoio 
dos delegados da região -  que 
têm direito a voto nas conven
ções do partido -  para a disputa

O deputado federal Mendes Thame, pré-candidato ao Senado

interna com a deputada federal 
Zulaiê Cobra pela candidatura 
ao senado. Thame disse ao jor
nal O ECO que está confiante 
na vitória. "Acredito que eu 
consiga disputar as eleições, a 
menos que o PSDB faça alguma 
coligação e essa vaga na disputa 
do Senado seja oferecida a ou
tro partido", considera.

"O PSDB de Lençóis Paulista 
mostra força ao trazer para a ci
dade um encontro desse porte", 
afirma o vereador Manezinho. 
"O setor sucroalcooleiro estará 
presente para demonstrar apoio 
nesse novo desafio, já que Tha- 
me nos ajudou por tantas ve
zes", completa Hermínio Jacon. 
"Sua visita é sempre oportuna e

satisfatória", finaliza.

c o o r d e n a d o r
A vinda de Thame para Len

çóis Paulista marca a estréia do 
prefeito Marise na coordena
ção política para as eleições 
2006. Marise será um dos co
ordenadores da campanha de 
Geraldo Alckmin à Presidência 
da República e de José Serra ao 
governo do Estado.

Segundo Marise, a coorde
nação geral na região deve ficar 
com o deputado estadual Pedro 
Tobias. Na próxima terça-feira 
18, Marise participa de uma 
reunião em São Paulo com ou
tros coordenadores e secretá
rios da campanha tucana.

e d u c a ç ã o

A lunos do supletivo protestam  con tra  transferência
Estudantes do curso suple

tivo protestam contra a trans
ferência anunciada das aulas 
da escola municipal Idalina 
Canova de Barros para a esco
la estadual Virgílio Capoani. O 
curso é estadual -  responsabili
dade do Virgílio Capoani -  e os 
professores são do Estado, mas 
funciona em um prédio da pre
feitura. Em diversas turmas os 
alunos trabalham para repor o 
tempo perdido desde a quinta 
série até o terceiro colegial.

Um grupo de alunos pro
curou no vereador Gumer- 
cindo Ticianelli Júnior (PFL) 
uma intervenção para resolver

o problema. Ticianelli Júnior 
encaminhou ao prefeito José 
Antonio Marise (PSDB) um 
abaixo-assinado com cerca de 
200 assinaturas de estudantes 
preocupados com a possível 
mudança no prédio. No docu
mento, eles pedem a revisão 
da decisão de tirar o supleti
vo da escola Idalina Canova 
de Barros. "Muitas pessoas 
precisam estudar, porque não 
tiveram oportunidade antes", 
afirma a aluna Silmara da Sil
va Almeida, moradora do con
junto Maestro Júlio Ferrari.

Uma das idéias era que as 
turmas fossem deixando o pré-

dio municipal gradativamente. 
Ou seja, as novas turmas aber
tas para a quinta série já acon
teceriam em outro prédio, 
neste caso, na escola estadual 
Rubens Pietraróia que assu- 
miria o andamento das aulas. 
Um único problema: a escola 
do Estado não tem o mesmo 
espaço físico que a escola mu
nicipal para abrigar as aulas.

Ouvido pelo jornal O 
ECO, o prefeito José Antonio 
Marise (PSDB) tranqüilizou 
os alunos. "Para este ano está 
garantido. Não vai haver mu
danças", afirmou. "Vamos en
caminhar o abaixo-assinado

para a Secretaria de Educação", 
completa. Segundo o prefeito, 
a preferência para o Idalina é 
pelas boas condições do pré
dio. "É uma escola confortável 
e de boa estrutura", completa.

Segundo o prefeito, a Ad
ministração vai se esforçar para 
que os alunos continuem na 
escola Idalina Canova de Bar- 
ros. Marise afirma desconhecer 
qualquer resistência por parte 
dos professores e diretores do 
município em relação à perma
nência do curso naquele pré
dio. "O município nunca im
pôs nenhuma dificuldade para 
as aulas no supletivo", diz.

CHUTE 
NA CANELA
POR RIMIDEM

SOCORRO!
O JARDIM VISITA A PRIMAVERA!

E atenção galera. Direto 
da cidade que vai gastar R$ 
270 mil prá ter marginal. 
Ué...marginal aqui não tem 
surgido de graça?. E essa da 
nota de "deizão" falsificada 
que pode ter sido feita em 
Lençóis? Um leitor acha 
que ganhamos nova indús
tria: a do crime! E um outro 
acha que a coisa anda tão 
braba que tão fazendo no
ta de 10 por 5. Leve uma de 
dez e pague só 5 reais!

E a Câmara de Verea
dores continua risonha e 
franca. Já que a cidade não 
tem problemas, não preci
sa aumentar o número de 
policiais, todo mundo vive 
seguro. Não há pichadores 
e nem depredadores, o SUS 
tem aparelhos prá qualquer 
tipo de exame, o negócio é 
homenagear.

E aquela notícia: Depu
tado Arnaldo Jardim visita 
Lençóis e vai à Primavera. 
Faz sentido. Já pensaram 
Primavera sem Jardim?

Deu no ECO de terça- 
feira: CAL estréia com o pé 
direito na Segundona. Não 
podia ser diferente: é que 
metade do time tava com 
caimbra no "pé esquerdo"!

Brasília, urgente: Procu
rador-Geral da República 
denunciou 40 pessoas por 
formar organização crimi-

nosa no caso do mensalão. 
Quarenta? Então deixaram 
o Ali-Babá de fora! E mais: 
A Caixa Econômica Federal 
decidiu não punir ninguém 
por violação do sigilo do 
caseiro. E precisa? Se já so
brou pro caseiro? O coitado 
recebeu 25 mil do padrasto 
prá não contar quem era 
seu pai verdadeiro e agora 
todo mundo já sabe!

E diz que o PT vai subs
tituir o "13" pelo "288" 
do Código Penal (Forma
ção de Quadrilha). E mais 
esta: descobriram que o 
Garotinho não pode ser 
candidato porque ainda 
não é "de m aior"!

Olha só o que um mo
torista de Goiás escreveu 
no pára-choque do Scania: 
"Um homem a gente co
nhece pelo sapato". E na 
traseira: "Se me vir abraça
do com mulher feia, aparte 
que é briga".

Aí, diz que dois sujei
tos conversavam num bar 
quando um perguntou: 
"Onde você nasceu?" E o 
cara: "Em Pelotas! E você?" 
" Eu?. Bem, eu nasci inteiro 
mesmo!"

Prá encerrar, diz que em 
Portugal criaram o "disk-fu- 
neral". O sujeito disca e lo
go em seguida fica ouvindo 
o minuto de silêncio"!
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E D I T O R I A L

A Educação em foco
Para o jornalista Gilberto 

Dimenstein, todos os proble
mas sociais podem ser comba
tidos pela Educação. Qualquer 
programa, governamental ou 
não, tem mais chances de fun
cionar se for feito em conjunto 
com uma melhoria da Educa
ção. Nas últimas semanas, o as
sunto ganhou atenção especial 
em Macatuba.

A equipe que cuida da edu
cação no município arregaçou 
as mangas e foi à luta para aca
bar com a defasagem no apren
dizado. Primeiro admitiu que 
o problema existe, ou seja, boa 
parte dos alunos da rede muni
cipal de ensino conclui a quarta 
série sem saber ler e escrever. Fei
to isso, as chances de resolver o 
problema aumentam muito.

Para os professores, às vezes é 
difícil admitir que alguma coisa 
está errada, ou melhor, alguma 
coisa não está ajustada de acor
do com a engrenagem complexa 
que é a educação.

Em Lençóis Paulista isso já 
aconteceu. Quando assumiu a 
Diretoria de Educação, Neusa 
Carone resolveu fazer um raio 
X das escolas e concluiu que 
muitas crianças terminavam 
a quarta série sem saber ler e 
escrever. Foi um Deus nos acu
da. Muitos professores recla
maram quando viram o nome 
da escola no jornal. Passado 
algum tempo, ficou compro
vado que a atitude de Neusa 
estava certa. Para se resolver o 
problema na raiz é preciso ex
por o problema.

A solução encontrada em 
Macatuba foi fechar uma par
ceria com a iniciativa privada e

outras entidades ligadas a edu
cação. A iniciativa, entretanto, 
não vai envolver somente pro
fessores e profissionais da área. 
Toda a comunidade está convi
dada a participar.

Macatuba, além de se pro
por a ensinar as crianças a ler e 
a escrever de verdade, também 
tem outra boa notícia. A partir 
de maio, os deficientes visuais 
da rede municipal de ensino vão 
ser alfabetizados em braile e os 
deficientes auditivos pela lin
guagem brasileira dos sinais.

Ainda na edição desta sema
na, o jornal O Eco traz a história 
da estudante lençoense que teve 
a redação premiada em concur
so da Unesco (Organização das 
Nações Unidas para a Educa
ção). Adriana Maria Tomaz, que 
cursa o último ano da faculda
de de Letras, no Imes (Instituto 
Municipal de Ensino), em São 
Manuel, concorreu com estu
dantes de faculdades de todo 
o Brasil. A estudante conseguiu 
fazer a ligação entre os atos de 
vandalismo com uma possível 
falha da Educação.

As notícias, as parcerias, 
sinalizam que alguma coisa 
está mudando. Pela primeira 
vez, os alunos começam a ser 
vistos além dos muros escola
res. Promessa também para os 
alunos portadores de deficiên
cia. A inclusão finalmente está 
saindo do papel.

Por último, a boa notícia de 
que existem futuros educadores, 
preocupados com as crianças, 
que conseguem enxergar a Edu
cação como um todo, que se 
envolvem e que são capazes de 
apontar soluções.

A R T I G O

Excesso de educação
Cr i s t ia n o  Gu ir a d o

Aviso já. Se alguém estiver de- 
satendo pelas ruas ou atrapalhan
do o fluxo do trânsito de alguma 
forma, e for xingado por algum 
motorista estressado, fui eu. Se 
a saída para o trânsito é educar 
crianças e esperar 10 anos, um re
forço importante seria a falta de 
educação com os adultos.

Como o radar -  grande 
herói na redução de acidentes 
-  não multa o motorista que 
fica sonhando com a morte da 
bezerra no cruzamento, xingar 
é o melhor remédio. Dizem 
que nossos motoristas pecam 
pela falta de educação. Eu acho 
que pecam pelo excesso de 
educação. Se todo mundo que 
atrapalha fosse sonoramente 
xingado, a atenção e objetivi
dade seriam maiores.

Já confessei. Quando tinha 
18 anos cortei a frente de um 
motorista ao tentar fazer uma 
conversão à esquerda na ave
nida Padre Salústio Rodrigues 
Machado. Ele freou, parou 
bem do meu lado, me xingou. 
Fiquei com vergonha e nunca 
mais fiz conversão nenhuma 
sem olhar para todos os lados, 
para cima e para baixo.

Quem anda de carro co
migo já acostumou. Eu xin
go motoristas que andam a 
20 quilômetros por hora no 
meio da rua. Se a placa diz 
que o limite é 40 quilômetros 
por hora, são 40 de fato, não 
20 disfarçados de 40. Xingo o 
motorista que vira sem usar 
o pisca alerta -  que aliás, em 
Lençóis Paulista, parece equi
pamento de uso opcional 
- ,  xingo o motorista que não 
segue marcha quando abre o

sinal e xingo o motorista que 
pára para conversar.

Fiquei satisfeito com algu
mas das mudanças propostas 
para essa nossa nova fase no 
trânsito, como a proibição das 
conversões à esquerda na ave
nida Padre Salústio Rodrigues 
Machado -  aquela mesma ma
nobra desastrosa que fiz há 10 
anos. O trânsito deve, cada vez 
mais, obrigar os motoristas a se
guirem objetivamente um único 
caminho, como jegues com ta
pumes nos olhos devem sempre 
andar para frente.

Já concordaram comigo que 
o trânsito em Lençóis era ruim. 
Nessa semana consegui arrancar 
de um dos cabeças do trânsito 
local, a confissão de que o lenço- 
ense -  apaixonado pela tradição 
-  não tem a menor vocação para 
dirigir. Deveria andar de carroça.

Agora estou próximo de 
um terceiro sonho: participar 
de uma reunião da Comutran 
(Comissão Municipal de Trânsi
to). Já fui convidado para duas 
delas. Na primeira, um desen
contro de informações, na se
gunda, realizada anteontem, o 
compromisso com o jornal em 
uma semana encurtada pelo fe
riado me proibiu de participar. 
No próximo convite, estarei lá. 
Em silêncio, conforme prometi 
aos membros da comissão.

Por enquanto, só vou xin
gando os motoristas na rua. Se 
estiver errado, faço questão de 
ser xingado também. E se vo
cê for xingado, peço desculpas 
desde já. Não é nada pessoal. 
Mas aprenda a dirigir. Ou com
pre um cavalo.

Cristiano Guirado é estudante 
de Jornalismo
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Terceira Coluna
NINHO

Hoje, Lençóis Paulista 
será o centro nervoso do PS
DB no interior de São Paulo. 
A cidade recebe centenas de 
tucanos de mais de 25 mu
nicípios da região para um 
encontro regional. A reunião 
foi organizada pelo prefeito 
José Antonio Marise, o verea
dor Manoel dos Santos Silva, 
o Manezinho (ambos do PS
DB), e o presidente da Ascana, 
Hermínio Jacon.

ARTICULAÇÃO
A estrela principal da festa 

é o deputado federal Antonio 
Carlos de Mendes Thame (PS
DB) que vem ao município 
pedir votos para os delegados 
de partido na região. Thame 
disputa com a também de
putada federal Zulaiê Cobra, 
uma vaga no PSDB para ser 
candidato ao Senado.

LÍDER
Marise será um dos coor

denadores regionais da cam
panha de Geraldo Alckmin à 
Presidência da República. O 
prefeito de Lençóis Paulista 
tem afinidade com o ex-go
vernador e é amigo próximo 
de aliados importantes de 
Alckmin, como os deputados 
Pedro Tobias e Milton Flávio.

COMPROMISSO
O prefeito Marise tem vá

rios compromissos agendados 
para o começo da semana. Na 
segunda-feira 17 vai a São Pau
lo na entrega do prêmio de 
Prefeito Empreendedor, uma 
realização do Sebrae (Serviço 
de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas). Esse é o segundo 
ano consecutivo que Marise 
está na final do prêmio.

PERUA
Na terça-feira 18, Mari- 

se participa da assinatura do 
convênio Programa de Auxílio 
Transporte Escolar, do gover
no do Estado. O prefeito de 
Lençóis não tem certeza, mas 
acredita que vai trazer um no
vo veículo para ser usado no 
transporte de estudantes.

MAIS UM
Ainda na terça-feira, Mari- 

se se reúne com os prefeitos e 
secretários de Estado que vão 
coordenar a campanha tucana 
de Geraldo Alckmin à Presi
dência da República e de José 
Serra ao governo de São Pau
lo. Daqui até outubro, Marise 
não deve ter descanso.

APOIO
Ainda falando em eleições 

presidenciais, o deputado 
estadual Campos Machado 
(PTB) apareceu nessa semana 
para declarar apoio à candida
tura de Geraldo Alckmin. E já 
trabalha em contato com lide
ranças do partido em outros 
estados para embarcar na fren
te tucana. Entre os nomes da 
lista estão os senadores Sérgio 
Zambiasi (RS), Walmor Ama
ral (DF) e até o ex-deputado 
federal Roberto Jefferson.

CHEGA
"O Brasil não suporta 

mais a política do ódio e da 
destruição da ética. Está na 
hora de termos um presiden
te que traga confiança ao po
vo", afirma Campos Macha
do. "E o PTB, pela importân
cia que representa, precisa ter 
uma forte participação nas 
mudanças que a Nação pre
cisa", completa.

AMIGO
Na região, a voz de Cam

pos Machado é representada 
pelo ex-prefeito José Gino 
Pereira Neto (PTB), o Ze- 
zo. Coordenador regional 
da campanha à reeleição de 
Campos Machado, Zezo e o 
prefeito de Macatuba, Coo- 
lidge Hercos Júnior (PMDB), 
podem estar no mesmo pa
lanque, já que os dois estão 
apoiando Alckmin.

BOLO
Enquanto na Câmara dos 

Deputados as CPIs (Comis
sões Parlamentares de Inqué
rito) costumam acabar em 
pizza, em Macatuba, a sessão 
legislativa na segunda-feira 
10, terminou em bolo.

AGRADO
Cortesia do vereador Apa

recido Humberto Pavão (sem 
partido), que fez festa para 
comemorar a elevação de Ma- 
catuba a Comarca. Para parti
cipar da festa, Pavão convidou 
os funcionários do Fórum.

VIAGEM
Falando em Pavão, na se

gunda-feira 10 o vereador en
trou com projeto que garante 
custeio das viagens dos parla
mentares, desde que tenham 
relação com a função que 
exercem. O projeto também 
inclui custeio de alimenta
ção. No ano passado, o pre
sidente da Câmara, Francisco 
Sérgio Alves Nunes (PV), o 
Serginho, andou barrando al
gumas viagens, com objetivo 
de cortar gastos, o que obri
gou Pavão a desistir de fazer 
uma viagem para Brasília.

VOZ DO POVO
O advogado Eloisio Abel, 

filho do ex-presidente da Câ
mara de Macatuba, Manoel 
José Abel (PP), quer que o 
povo volte a ter voz no Le
gislativo. Abel quer reativar 
a Tribuna do Povo, instituída 
em 1990 e extinta em 2004. 
A tribuna era um canal para 
que os cidadãos expressas
sem suas idéias.

ASSINATURAS
O primeiro passo de Abel 

é colher assinaturas. Segundo 
ele, a iniciativa vem ganhan
do adeptos. Ele não sabe 
precisar o número de assina
turas que já conseguiu, mas 
diz que com isso pretende 
sensibilizar a Câmara para a 
participação popular.

MAIS CEDO
A partir da segunda-feira 

17, as sessões da Câmara de 
Vereadores de Macatuba vão 
começar mais cedo. O legis
lativo se reúne a partir das 
19h30, ao invés de 20h. O 
motivo é as reuniões realiza
das após as sessões para discu
tir as mudanças no Código de 
Postura do Município.

P O V O

"Quero ganhar um ovo 
trufado do meu noivo" 

Daniela Roza, 29 anos, 
psicóloga.

"Páscoa simboliza a 
ressurreição do Nosso 
Senhor Jesus Cristo" 
Pâmela Sarita Rodrigues, 

19 anos, estudante.

"A Páscoa tem que ter 
um valor diferente, afi
nal é a ressurreição de 
Jesus. Essa Semana Santa 
é tempo de refletir e fazer 
oração para que todas as 
pessoas busquem a con
versão"

Rafaela Sá Soares de
Oliveira, 30 anos, personal 

trainer

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores 
e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal

Nem o radar móvel e nem as placas de sinalização conseguem inibir as infrações ao Código Brasileiro 
de Trânsito. Nesta semana, uma moto foi flagrada pela reportagem de O ECO na rua 25 de Abril, na 
vila Santa Cecília, parada embaixo de uma placa de proibido estacionar.

FRASE
"O que falta é 

conscientização da 

sociedade. Cada um 

tem que fazer a sua 

parte. Os pais têm 

que fazer sua parte. 
A escola tem que 

fazer sua parte e 

o governo tem que 

fazer sua parte."
Adriana Maria Tomaz, estudante 

de Letras que teve redação 
premiada em concurso da Unesco

PARA PENSAR
"O conhecimento 

é o mais precioso 

dos tesouros 

porque jamais 

pode ser dado, 

nem roubado, nem 

consumido"
provérbio sânscrito

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


d in h eir o  e x t r a

Coelhinho
da Páscoa
Nos últimos dias que antecedem a Páscoa, consumidores de 

Lençóis Paulista e região saem à caça de chocolates; ovos de 

Páscoa caseiros, ano após ano têm agradado mais pessoas

Da  r e d a ç ã o

Os dias que antecedem o do
mingo de Páscoa ficam curtos 
demais para a técnica em Nutri
ção, Carolina Souza Casagran- 
de. Há seis anos, ela descobriu 
uma lucrativa e deliciosa forma 
de renda extra: a confecção de 
ovos e bombons. Para esse ano 
recebeu 200 encomendas e de
ve utilizar aproximadamente 70 
quilos de chocolate.

As principais vantagens de 
um ovo de páscoa caseiro, se
gundo Carolina, são o preço e 
a possibilidade de escolher um 
sabor personalizado. "Enquan
to um ovo de marca famosa, 
que pesa 250 gramas custa até 
R$ 23,00, um ovo de 400 gra
mas feito por mim custa, em 
média, R$ 14,00. A diferença, 
às vezes, chega a 300% ", diz.

A venda de ovos de Páscoa 
é um trabalho temporário pa
ra Carolina. Atualmente, ela 
faz jornada dupla, no traba
lho e em casa, para a produ
ção das encomendas. Para dar 
conta de tantos pedidos, con
ta com a ajuda do filho Kai- 
to e da ajudante Joice Regina 
Gomes de Freitas.

Carolina conta que vender 
ovos caseiros este ano não es
tava nos seus planos. "Ano pas
sado peguei mais encomendas 
porque não estava trabalhan
do. Não pretendia trabalhar es
ta Páscoa, mas os pedidos dos 
clientes começaram a chegar 
e eu não pude dizer não", co
menta. Além de Lençóis Paulis
ta, Carolina vai produzir ovos 
de chocolate para clientes de 
outros municípios da região.

O domingo de Páscoa, que 
celebra a ressurreição de Jesus 
Cristo para os cristãos, é tam

bém dia de festa regada a mui
to chocolate. Ser presenteado 
ou presentear com um ovo de 
páscoa é desejo de crianças, jo 
vens e adultos. Mas, para aten
der a todos os pedidos, muitos 
consumidores têm que gastar 
sola de sapato para realizar a 
melhor compra.

Nos supermercados, a in
dústria mostra inúmeras no
vidades. São novos formatos, 
sabores e tamanhos. Tanta 
novidade acaba influenciando 
também no preço. Na quar
ta-feira 12, a reportagem do 
jornal O ECO visitou alguns 
supermercados e lojas de do
ces de Lençóis Paulista. O m o
vimento ainda era pequeno 
na sessão de chocolate, mas 
variedade não faltava.

Chocolate ao leite, chocola
te branco, chocolate com tudo 
o que se pode imaginar. Para 
agradar a consumidores cada 
vez mais exigentes e criativos, 
os fabricantes não param de 
inovar. Este ano tem ovo em 
formato de coração, presente 
que cabe no gosto de casais 
apaixonados. Ovo com wafer e 
recheio na casca, que pesa 260 
gramas e custa, em média, R$ 
16,00 foi o primeiro a esgotar 
nos supermercados de Lençóis. 
A variedade de ovos de Páscoa 
diet e light também aumentou 
em relação ao ano passado.

Alguns ovos trazem a sofisti
cação no sabor e na embalagem. 
É o caso do produto com três 
camadas de chocolate nobre, já 
embalado para presente. Pesa 
600 gramas e custa R$ 49,00.

CRIANÇAS
O mercado infantil é o mais 

explorado. Em qualquer super
mercado é possível encontrar

um ovo de páscoa, com os 
personagens do cinema ou de 
desenhos que não saem da ca
beça da garotada. Tem Barbie, 
Homem Aranha, O Quarteto 
Fantástico. O recheio, ao invés 
de bombons, costuma ser um 
brinde. Outro fabricante apos
tou ainda num ovo de páscoa 
sobre a Copa do Mundo 2006. 
O produto vêm com um apito.

Os ovos da linha infantil cus
tam entre R$ 9,00 e R$ 16,00 e 
pesam entre 150 e 240 gramas, 
mas são uma tentação para os 
olhos da criançada, o que leva 
muitos pais a deixarem os filhos 
em casa na hora da escolha.

Carolina Souza Casagrande 
prepara os ovos de 
chocolate que tem que 
entregar ainda hoje

® Preços variam de acordo 
com tamanho e sabor

A ordem nos supermer
cados é acabar com o esto
que. Os grandes fabricantes 
contrataram promotoras de 
venda para não deixar o con
sumidor sair de mão vazias. 
Dúvidas sobre preço, peso e 
recheios, é só pedir ajuda.

As marcas mais conheci
das no mercado trazem ovos 
com preços que variam entre 
R$ 10,00 e até R$ 50,00, de
pendendo do tamanho ou 
sabor. A variação entre pre
ços de supermercado para 
supermercado, em relação 
aos ovos da mesma marca, é 
de alguns centavos.

O preço nem sempre agra
da aos consumidores, mas 
deixar de consumir chocola
te na Páscoa, principalmente 
quando se tem filhos peque
nos, é praticamente impossí
vel. Quem confirma essa te
oria é a dona-de-casa Léia de 
Lima Cunha. Ela já comprou 
ovos para os dois filhos.

Longe das prateleiras dos 
grandes fabricantes é pos
sível encontrar preços bem 
mais acessíveis. Lojas de do
ces de Lençóis oferecem ovos 
que variam de R$ 1,90 e pe
sam 90 gramas, até R$ 4,70, 
com peso de 220 gramas.

_ i r ______^ ______z _______ _ R e g istra r  a su a  m arcaiQ inOrniCCI e m ais fácil e  barato  
m a r c a s  a  p a t e n t e s ,  do que vo cê  im ag in a i

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

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

SEMANA SANTA - LENÇÓIS PAULISTA
Dia 15/04 SÁBADO SANTO

S o l e n e  V i g í l i a  P a s c a l  d a  R e s s u r r e i ç ã o  d e  J e s u s

1 7 h 0 0 :  Alfredo Guedes

2 0 h 0 0 :  Santuário Nossa Senhora da Piedade 
Paróquia Nossa Senhora Aparecida 
Paróquia Cristo Ressuscitado 
Paróquia São José 
Paróquia São Pedro e São Paulo 
Capela do Asilo

Dia 16/04 DOMINGO DE PÁSCOA
S a n t a  M i s s a  P a s c a l  

7 h 0 0 :  Paróquia São José 
7 h 3 0 :  Capela São Benedito

Capela São Vicente de Paulo (Júlio Ferrari)
Alfredo Guedes

8 h 0 0 :  Paróquia Cristo Ressuscitado - Missa Solene do Padroeiro da Paróquia, 
com a presidência de Dom Aloysio Penna, Arcebispo Metropolitano.

9 h 0 0 :  Santuário Nossa Senhora da Piedade 
Capela do Asilo

9 h l 5 :  Paróquia Nossa Senhora Aparecida 
9 h 3 0 :  Paróquia São Pedro e São Paulo 
1 7 h 0 0 :  Capela Santa Rita (Vila Contente)

Capela Mãe e Rainha (Vila Nova Lençóis)
IShO O : Capela Nossa Senhora do Rosário (Caju)
1 8 h 3 0 :  Santuário Nossa Senhora da Piedade 
1 9 h 0 0 :  Paróquia São José

Paróquia São Pedro e São Paulo 
Paróquia Nossa Senhora Aparecida 

1 9 h 3 0 :  Cristo Ressuscitado 
2 0 h 0 0 :  Santuário Nossa Senhora da Piedade

Desejamos a todos uma Feliz e Santa Páscoa
Pe. Adriano Prado Pe. Luiz Alcione Grillo
Pe. Antonio Eduardo Damasceno Pe. Marcelo Aparecido Paes
Pe. Carlos José de Oliveira Pe. Silvano Palmeira



C A RL O S  OR LA ND O C A R R A R O

Sem mudançade curso
Eleita em março, nova diretoria da Unimed (Cooperativa de 

Trabalho Médico) pretende manter o trabalho desenvolvido, 

incrementar o serviço de medicina preventiva e as ações sociais

Co n c e iç ã o  Gig l io l i  Ca r p a n e z i

Com 30 mil usuários em 
uma área de cobertura que 
atende Lençóis Paulista, Ma- 
catuba, Areiópolis e Borebi, 
a Unimed (Cooperativa de 
Trabalho Médico) se consti
tui em uma das importantes 
empresas da região. No dia 
15 de março, os 51 médicos 
cooperados elegeram a nova 
diretoria para os próximos três 
anos. Até março de 2009, a co
operativa será presidida pelo 
médico pediatra Carlos Orlan
do Carraro. Apesar de jovem, 
Carraro integra a diretoria da 
Unimed há cinco anos e atuou 
nos cargos de diretor-supe- 
rintendente e vice-presidente. 
Para falar sobre a cooperativa 
médica e os planos da nova 
diretoria, o médico recebeu 
a reportagem de O ECO, na 
tarde da terça-feira 11, em seu 
consultório. Além de Carraro, 
que preside a Unimed, a di
retoria é composta por João 
Carlos Hueb, vice-presidente, 
Francisco Grillo, diretor-supe- 
rintendente, e os conselheiros 
José Rubens Pietraróia, João 
Carlos Orseti, Valmir de Li
ma Junior e Marcelo Ranzani. 
O lema dos novos diretores é 
manter o trabalho feito e in
tensificar as ações de medicina 
preventiva e na área social.

O ECO -  Quais são os pla
nos da nova diretoria para 
os próximos três anos?

Carlos Orlando Carraro
-  A Unimed se destaca na ci
dade pela assistência à saúde. 
Nesses próximos três anos eu 
pretendo dar prosseguimento 
a tudo o que foi construído 
pela Unimed e melhorar o que 
já existe. Claro que a gente tem 
algumas prioridades, como de
senvolver melhor o Semp (Ser
viço de Medicina Preventiva) 
e melhorar o Centro Médico 
Unimed, que já está funcio
nado há algum tempo e que 
a gente foi aumentando pro
gressivamente a sua resolução. 
Hoje, o Centro Médico conta 
com plantonistas adultos e pe
diatras nos finais de semana e 
feriados e, durante o dia, com 
um plantonista que fica dentro 
do Centro Médico para prestar 
assistência em caso de urgência 
e para cuidar dos pacientes que 
estão internados.

O ECO -  Esses médicos 
são do quadro da Unimed?

Carraro -  São todos mé
dicos cooperados da Unimed. 
Não temos nenhum médico de 
fora. As melhorias que a gente 
pretende fazer são melhorias 
de atendimento, físicas e estru
turais, trazer mais recursos para 
o Centro Médico.

O ECO -  Seria um passo 
para a instalação de um hos
pital da Unimed aqui?

Carraro -  Não. Não temos

idéia de montar um hospital 
em Lençóis. O que temos é um 
centro médico ambulatorial 
para atendimento de urgência. 
Isso era uma grande queixa do 
usuário Unimed, porque não 
tinha onde ser atendido fora 
de hora. Mesmo na urgência 
durante o dia, a pessoa pas
sando mal não tem como ir ao 
consultório médico. É preciso 
um suporte de atendimento, é 
isso que a gente está fazendo. 
Eu pretendo implementar o 
Centro Médico e melhorá-lo 
na parte de estrutura física.

O ECO -  A Unimed de 
Lençóis é formada por quan
tos médicos?

Carraro -  São 51 médicos 
cooperados, temos um pouco 
de médicos credenciados que 
a gente considera como um 
pré-cooperamento e existem os 
credenciados que são fisiotera
peutas, fonoaudiólogos, entre 
outros profissionais e os labo
ratórios de exames que tam
bém são credenciados dentro 
da rede Unimed.

O ECO - A Unimed de 
Lençóis atende a quantos 
municípios?

Carraro -  A Unimed Len
çóis compreende os municí
pios de Lençóis Paulista, Bore- 
bi, Areiópolis e Macatuba.

O ECO -  Quantos usuários?
Carraro -  Por volta de 30 

mil usuários, isso porque exis
tem alguns usuários que estão 
dentro de nossa Unimed, mas 
que moram fora. São funcio
nários de empresas daqui e 
que tem filial em outro lugar. 
Temos como retaguarda os 
hospitais de Lençóis e de Ma- 
catuba e, na necessidade, os 
hospitais da rede Unimed na 
região e no Estado e, em casos 
esporádicos, até fora do Esta
do de São Paulo. Esse sistema 
funciona no regime de inter
câmbio. Eu gostaria de dar 
mais atenção ao Centro Médi
co e fortalecer cada vez mais a 
nossa farmácia. Nós estamos 
em endereço novo, mais fácil 
para estacionar e pretendemos 
cada vez mais implementar e 
conseguir baratear e vender 
remédio subsidiado para os 
usuários da Unimed.

O ECO -  O senhor tem 
idéia de quantas pessoas uti
lizam o serviço da farmácia 
da Unimed?

Carraro -  Eu posso dizer 
que a grande maioria dos usu
ários compra o remédio lá. 
Mais que 70% dos pacientes 
atendidos pela Unimed aca
bam comprando na farmácia, 
que só atende usuários da 
Unimed. Não sei te informar 
quantas pessoas, mas o preço 
é de fábrica.

O ECO -  O Serviço de 
Medicina Preventiva come

çou no ano passado. Está 
indo bem?

Carraro -  O Serviço de Me
dicina Preventiva é outra coisa 
que vamos implementar. Este 
ano existe um planejamento 
para inclusive trabalhar com 
obesidade infantil e gestante. 
Na realidade, o serviço de me
dicina preventiva não é con
sulta médica é de orientações 
e formações de grupo. Sendo 
usuário Unimed, isso não tem 
custo algum. O que a gente 
pretende com isso é a preven
ção das doenças a partir de 
palestras com nutricionistas, 
médicos e psicólogos. Orientar 
melhor essas pessoas que estão 
pré-dispostas a algumas doen
ças. Hoje em dia a gente fala 
muito de obesidade infantil, 
esse será um dos grupos fortes 
para esse ano. Esse grupo terá 
uma série de palestras, inclusi
ve com médicos endocrinolo- 
gistas e terão acesso a uma série 
de informações.

O ECO -  Na rede pública 
existem os grupos de ges
tante, hipertensos, diabéti
cos, seria mais ou menos por 
aí?

Carraro -  Seria mais ou 
menos por aí. Na realidade, o 
que se pretende no Brasil, tanto 
na rede pública como na priva
da, é a prevenção das doenças. 
Não adianta você tratar quan
do a pessoa já teve infarto. Não 
adianta você tratar quando ela 
já está com placas de arterios- 
clerose em níveis que não tem 
mais como tratar. Tem que pre
venir para que o hipertenso não 
tenha um infarto, um derrame 
cerebral. Que um obeso infan
til se torne um obeso adulto e, 
sendo um obeso adulto, que 
tenha problemas de coração, 
pressão alta ou diabetes.

O médico pediatra Carlos Orlando Carraro, eleito novo 
presidente da Unimed Lençóis Paulista, durante entrevista

que vai trabalhar, o tabagismo, 
o obeso. Existem duas possibi
lidades, a palestra ser dentro da 
firma ou não. Isso como é um 
serviço que está sendo monta
do estamos fazendo um plano 
diretor para que funcione da 
melhor forma possível.

O ECO -  Esse serviço con
templa as doenças do traba
lho?

Carraro -  Não. Poderia até 
fazer parte, mas não é o nosso 
alvo nesse momento. Vamos 
trabalhar as doenças básicas 
que são os obesos, diabéticos, 
hipertensos e também as ges
tantes, prevenindo os proble
mas futuros. O diabético pode 
ter no futuro problemas como 
a cegueira, perda de membros, 
como pernas por causa do dia
betes. Se não foi tratado, não 
foi cuidado.

O ECO -  A Unimed Len
çóis praticamente não tem 
concorrência. Temos a in
formação de que um plano 

de saúde es
O ECO -  E 

mais barato 
prevenir do 
que tratar?

C a r r a r o  
-  Bem mais 
barato pre
venir do que 
tratar.

O ECO
-  As pessoas 
estão ade
rindo a esse 
serviço de 
prevenção?

C a r r a r o
-  Estão ade
rindo. Claro
que isso é espontâneo. Como é 
o início de um trabalho existe 
uma certa dificuldade. A gente 
já viu pessoas que participa
ram elogiarem muito o serviço. 
Existem empresas que já obti
veram através do nosso serviço 
de medicina preventiva pales
tras para seus funcionários e 
o serviço foi extremamente 
elogiado. A equipe da Unimed 
define junto com a empresa o

“NAO ADIANTA VOCE 
TRATAR QUANDO 
A PESSOA JÁ TEVE 
INFARTO. NÃO 
ADIANTA VOCÊ 
TRATAR QUANDO ELA 
JÁ ESTÁ COM PLACAS 
DE ARTERIOSCLEROSE 
EM NÍVEIS QUE NÃO 
TEM MAIS COMO 
TRATAR. TEM QUE 
PREVENIR PARA QUE 
O HIPERTENSO NÃO 
TENHA UM INFARTO, 
UM DERRAME 
CEREBRAL"

tá querendo 
se instalar 
em Lençóis, 
o Beneplan, 
da Benefi
cência Por
tuguesa de 
Bauru. O 
senhor acha 
que se isso 
efetivamen
te acon
tecer vai 
atrapalhar a 
Unimed?

C a r r a r o  
-  Eu acredito 
que não. Te
o rica m en te , 

a Unimed não é única dentro 
de Lençóis Paulista. Existe a Sul 
América, Bradesco, só que toda 
vez que foi tentado fazer con
corrência com a Unimed, pelos 
serviços prestados, pelos médi
cos que são os cooperados e 
donos da Unimed, e pelo atual 
desenvolvimento da própria 
empresa Unimed, esses pla
nos que acabei de citar não se 
instalarem em definitivo aqui.

Eles têm apenas usuários. Em 
relação a abrir um novo plano 
na cidade, existe muito boato, 
mas não tem nada concreto. 
Não sabemos, se vierem, co
mo vão trabalhar em relação 
a atendimento, se vão ter to
das as áreas de especialidades, 
atendimento de urgência, re
moção por ambulância UTI e 
pronto-atendimento próprio. 
Hoje em dia a Unimed está 
bem adiantada em relação a is
so. A gente acredita que a equi
pe de cooperados da Unimed é 
uma equipe excelente.

O ECO -  Existem todas as 
especialidades no corpo clí
nico da Unimed Lençóis?

Carraro -  Temos todas as 
especialidades. O que falta são 
aquelas especialidades que não 
cabem na cidade. Não temos 
um nefrologista para fazer diá- 
lise, quando precisa de diálise 
a gente encaminha. Quando a 
gente necessita de uma cirurgia 
cardíaca, a gente encaminha. 
Isso porque quantas cirurgias 
cardíacas são necessárias pa
ra esse montante de usuários? 
Mas a gente tem a rede de in
tercâmbio para suprir essas 
necessidades, que são aquelas 
especialidades onde o médico 
na conseguiria sobreviver na ci
dade. Mas temos Bauru na nos
sa retaguarda que, por ser uma 
cidade grande, tem as áreas que 
a gente não tem.

O ECO -  As cirurgias bá
sicas são feitas em Lençóis e 
Macatuba?

Carraro -  Tudo é feito por 
aqui. Temos uma parceria com 
o Hospital Piedade. Há muito 
tempo que mantemos grande 
parte da UTI, mesmo para os 
pacientes do SUS (Sistema Úni
co de Saúde). Os médicos que 
ficam 24 horas na UTI são pa
trocinados pela Unimed. Nós 
temos o pronto-atendimento, 
que é o Centro Médico com 
atendimento 24 horas para 
atendimento de urgência. Nós 
temos o serviço de farmácia e 
estamos montando o serviço 
de medicina preventiva. Mas, 
o principal nisso tudo e que eu 
pretendo aumentar nos próxi
mos três anos, é a participação 
da Unimed nas ações sociais 
da cidade. Hoje, a gente traba
lha ajudando várias entidades. 
Por meio da AMU (Associação 
da Mulher Unimed), a gente

Perfil
NOME:
Carlos Orlando Carraro

IDADE:
40 anos

FORMAÇÃO:
Médico pediatra

CARGO:
Presidente da Unimed de 
Lençóis Paulista

auxilia a Rede de Combate ao 
Câncer, a creche do Jardim Pri
mavera, tem o projeto Vida Ilu
minada que atende deficientes 
visuais, o basquete feminino e 
o coral. Além disso, todas as 
ocasiões que existem na cida
de, a gente participa, como no 
caso da Facilpa e da Expove- 
lha. Fora os outros patrocínios, 
mas isso não é o principal. No 
meu ponto de vista, e também 
da atual diretoria, a Unimed é 
uma marca que não precisa 
ser trabalhada. Hoje nós não 
pretendemos trabalhar com o 
marketing em cima da marca, 
a marca Unimed é conhecida 
em todo lugar, até fora do Bra
sil. Todo mundo sabe que os 
planos de saúde são regidos 
pela Agência Nacional de Saú
de, então é aquele plano que 
o governo quer que venda. 
Não existe milagre. A gente 
quer auxiliar cada vez mais na 
parte social.

O ECO -  Nessa área so
cial, existe alguma nova 
idéia em pauta?

Carraro -  A gente quer 
manter a creche, o coral, o Vi
da Iluminada e todos os outros 
projetos que a gente auxilia. 
Essa área está sendo feita pela 
AMU, que não é formada só de 
mulher de médico. Trabalha-se 
com voluntárias que não pre
cisam ser mulher de médico, 
funcionária ou nem mesmo 
ter um plano de saúde da Uni- 
med. Essa associação recebe os 
recursos sociais da Unimed e 
faz a destinação.

O ECO -  Considerações 
finais?

Carraro -  Eu gostaria de 
aproveitar a oportunidade pa
ra parabenizar Lençóis Paulista 
pelos seus 148 anos e dizer a 
todos os usuários Unimed que 
fiquem tranqüilos porque o 
nosso plano. quando é preciso 
usar, não tem problema. Existe 
quase zero de reclamação.

LICENÇA DE OPERAÇAO DA CETESB

“Maria Luiza Comércio e Empreendimentos Ltda., toma público 
que requereu na CETESB a licença de operação para o Loteamento 
Jardim Maria Luiza I, a rua Edgar Príncipe Penhafiel, localizado no 
município de Lençóis Paulista/SP” .
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Conforto
e diversão
Organização anuncia praça de 

alimentação coberta e parque de diversões 

inédito na feira deste ano, que começa no 

próximo dia 27; Ademir Rorato mostra 

melhorias realizadas no recinto

Da  Re d a ç ã o

Para abrigar a 29^ Facil- 
pa (Feira Agropecuária, Co
mercial e Industrial de Len
çóis Paulista), o recinto José 
de Oliveira Prado passa por 
uma série de reformas que 
vai da construção de esca
das, asfaltamento e recape 
de ruas até a reformulação 
dos banheiros. A praça de 
alimentação ganhou cober
tura e a criançada vai poder 
conhecer o Londri Parque, 
de Londrina. Essas e outras 
novidades foram anuncia
das pelo presidente da feira, 
Ademir Rorato, o Mio Doce, 
na manhã da quinta-feira 13, 
em entrevista coletiva.

"Agora é só aguardar o 
grande m om ento: a reali
zação de uma grande expo
sição" resumiu Rorato, que 
passeou pelo parque de ex
posições para mostrar à im 
prensa as mudanças no recin
to. A principal novidade é a 
praça de alimentação coberta 
por pirâmides. A cobertura 
inédita, segundo o presiden
te, visa dar mais conforto ao 
público, que estará mais pro
tegido do frio e de possíveis 
pancadas de chuva.

Rorato também anunciou 
a construção de uma nova 
escadaria, para facilitar o flu
xo do público no recinto, e a 
ampliação do portão lateral, 
localizado no estacionamen
to do parque, para facilitar o

acesso do público. "Estamos 
esperando grande público 
nesta edição da Facilpa", 
disse, animado com a ven
da antecipada de ingressos. 
O presidente da feira voltou 
a alertar sobre a fiscalização 
rigorosa ao acesso dos es
tudantes, que tem direito a 
meia entrada.

p a r q u e
A outra novidade da Fa- 

cilpa 2006 é a contratação do 
Londri Parque, de Londrina, 
Paraná, que pela primeira 
vez vai participar da Facilpa. 
"Fizemos diversos contatos 
com o Vitinho Park, mas co
mo não houve retorno, resol
vemos presentear o público 
com mais esta novidade", ex
plicou Rorato.

O Londri Parque trará 
uma série de novidades à ex
posição, já  que é a primeira 
vez que se instala no Estado 
de São Paulo. "O parque faz 
as grandes exposições do Pa
raná", disse, revelando que a 
equipe do Londri Parque tra
balha nas feiras de Londrina 
e Maringá, as duas maiores 
do estado vizinho.

A Facilpa começa na 
quinta-feira 27 de abril e vai 
até o domingo 7 de maio. A 
programação musical da fei
ra será aberta pela dupla An
dré & Matheus e o show do 
encerramento será de Rick & 
Rener. Serão cinco shows de 
graça e seis pagos.

O presidente da Facilpa, Ademir Rorato, o Mio Doce, mostra as inovações que estão sendo feitas no recinto da feira

Rodeio terá peões de Barretos e Jaguariúna
Francisco Felix, cam

peão do rodeio de Barretos, 
em 2004 ; Márcio Suzuki, 
campeão do rodeio Quali- 
fy de Barretos, em 2005; e 
Aureliano Soares, campeão 
do rodeio de Jaguariúna 
em 2005. Estes são alguns 
dos peões que já confirm a
ram presença no rodeio da 
29^ Facilpa (Feira Agrope
cuária, Comercial e Indus
trial de Lençóis Paulista). 
As montarias profissionais 
acontecem entre os dias 4 e 
7 de maio.

Com premiação que to 
taliza R$ 27  mil, o rodeio 
de Lençóis Paulista passa a 
ser um dos mais disputados 
do Estado de São Paulo. 
Oito segundos no lom bo 
de um touro podem valer 
R$ 10 mil.

Na opinião de José Rei- 
naldo Sanches, o Zelão, um 
dos organizadores do ro
deio, além da premiação ser 
bastante atraente, a presen
ça de peões consagrados se 
deve também ao fato do ro
deio profissional da Facilpa

não coincidir com o rodeio 
de Jaguariúna, considerado 
o segundo maior do país.

Com peões de primeira 
linha, as boiadas seleciona
das para as montarias pro
fissionais estão entre as me
lhores do Brasil. Segundo 
os organizadores, a grande 
atração será a tropa de Neto 
Oger, considerada a melhor 
do Brasil no ano passado. As 
boiadas de Chicão Falque, 
Girassol e de Rogério Paife 
também estão confirmadas.

Além do campeão, que

leva R$ 10 mil, o segundo 
colocado fica com o prêmio 
de R$ 6 mil. O terceiro colo
cado leva R$ 3 mil, o quarto 
R$ 2,5 mil e o quinto classi
ficado com R$ 2 mil.

O juiz responsável por 
decidir os melhores peões 
este ano será José Roberto 
da Cunha, da região de São 
José do Rio Preto, famoso 
por julgar os rodeios de Bar- 
retos. O locutor será Almir 
Cambra, que também já 
narrou rodeios em Jaguariú- 
na, Barretos e Rio Verde.



E S P E C I A L

Anjos rebeldes
A mesma origem 

levou João e José 

para os caminhos 

irregulares da vida, 

um decidiu-se pelo 

estudo, o outro, se 

enveredou pelas 

drogas; Virando o 

Jogo faz o elo entre 

os adolescentes

_________Da  Re d a ç ã o ____________

Era uma vez a história de 
José e João, meninos que cres
ceram na periferia de Lençóis 
Paulista e tinham um sonho 
em comum: ser alguém na vi
da. A trajetória desses dois ga
rotos tem apenas dois elos, a 
periferia e o projeto Virando o 
Jogo. O caminho trilhado pe
los dois adolescentes foi bem 
diferente. José enveredou pelo 
caminho do álcool, das drogas 
e da criminalidade. João optou 
pelo caminho inverso e resol
veu estudar. Mas, tanto para 
um como para o outro, o pro
jeto Virando Jogo, da Prefeitu
ra de Lençóis Paulista, é uma 
espécie de tábua de salvação. 
Os nomes José e João são fictí
cios, mas as histórias são reais.

De acordo com Cristiano 
Brega, coordenador do Virando 
o Jogo, José e João são jovens 
em situação de risco ou vulne
rabilidade para o mundo das 
drogas e da criminalidade. A 
função do projeto é reintegrar 
adolescentes infratores à socie
dade e tirar jovens em situação 
de risco da linha de fogo.

João tem apenas 17 anos e 
acaba de ingressar na faculda
de. Conseguiu uma bolsa inte
gral de estudos do Pró-Uni e 
cursa Gestão em Recursos Hu
manos, em Lençóis Paulista, e 
depois quer fazer jornalismo.

Projeto foi o elo que ligou adolescentes de trajetórias tão diferentes, embora da mesma origem

A infância e a adolescência o 
garoto passou na periferia de 
Lençóis e sempre soube o que 
é pobreza.

Além da falta de recursos 
financeiros, João também en
frenta problemas familiares. 
Quando tinha seis anos os 
pais se divorciaram. Na infân
cia, a educação do menino foi 
dividida entre a mãe, a avó e a 
madrinha, que lhe ensinou o 
gosto pela leitura. O pai mora 
em Botucatu e vê o filho, em 
média, uma vez por mês.

João conta que apesar da 
distância se relaciona bem 
com o pai. "Ele é legal, de vez 
em quando a gente briga, mas 
acho que é normal", diz. Mes
mo não estando perto, ele con
ta que o pai sempre cobra as 
notas escolares, se preocupa.

No fio que separa a linha 
da pobreza da criminalidade, 
João se mostra um equilibris
ta. Confessa que já usou ma
conha umas três vezes, mas 
que não gostou do barato. 
"Não era minha praia. Você 
vai crescendo e percebendo as 
coisas. Eu conheço todo tipo 
de gente, desde o mais certi- 
nho até o mais desajustado.

Eu vi os dois lados", comenta. 
Por enquanto, João acredita 
que está a salvo.

r e b e l d e
José também cresceu na 

periferia. Mas as coincidências 
na vida dos dois param por aí 
e se encontram novamente no 
Virando o Jogo. "Lá onde eu 
morava tem o bem e o mal", 
relata. Ele conta que começou 
a beber aos 14 anos. "Eu bebia 
cachaça até cair. Às vezes, eu 
enforcava aula e começava a 
beber às 9h e só parava lá pelas 
oito da noite só para dormir. 
Não tomava banho, não almo
çava e nem jantava", lembra.

Junto com o álcool vieram 
as drogas e, mais tarde, a crimi
nalidade. José tem passagem 
na polícia por furto. "A polícia 
me pegou, meu pai teve que ir 
lá me tirar e foi uma vergonha 
tão grande", admite.

José freqüentou a escola 
até 16 anos. Até essa idade 
bebia e fumava maconha só 
para curtir. "Com o tempo, 
cada vez você consome mais. 
Quando eu cheguei aqui (no 
projeto Virando o Jogo) estava 
com 17 anos, tinha largado a

escola e era um caso suspeito 
de HIV", confessa.

O rapaz saía com uma ga
rota de programa e, numa bri
ga, a menina disse que estava 
com Aids e que o havia con
taminado. Isso aos 17 anos. 
"Meu mundo acabou. Eu tinha 
planos. Quando eu era garoto, 
fazia teatro, queria ser ator. Eu 
curtia, mas pensava que quan
do eu fizesse 18 anos ia parar 
de fumar, de beber, começar 
a estudar. Acredito que todo 
mundo no começo pensa as
sim: só vou curtir algumas ve
zes e depois eu paro", lembra.

José ficou atormentado pe
la suspeita da doença por dois 
anos e os amigos começaram a 
se afastar, até que foi resgatado 
por Brega. "Eu chegava e todo 
mundo saía, me deixavam 
sozinho. Ninguém queria ser 
amigo de um doente", conta.

No projeto, conheceu a 
dança, que hoje é seu ganha- 
pão e foi incentivado a fazer 
o teste do HIV. Hoje, José tem 
certeza de que não tem Aids. 
Parou de beber, voltou a estu
dar, conseguiu concluir o en
sino médio e voltou a sonhar 
com o futuro.

Virando o Jogo existe há quatro anos
O fio condutor do projeto 

Virando o Jogo é o desenvol
vimento de vínculos afetivos 
com a família, o grupo, o bair
ro e foi criado há mais de qua
tro anos. Atualmente, o proje
to atende cerca de 100 adoles
centes que são envolvidos em 
atividades como informática, 
pintura, artesanato, pintura de 
camisetas, silkscreen e ativida
des sócio-educativas. O Viran
do o Jogo é coordenado por 
Cristiano Brega com a ajuda 
da psicóloga Lucinéia Crotti e 
da assistente social Sueli Ma- 
riano Almeida da Silva.

As atividades desenvolvidas 
acabam identificando o ado
lescente com o projeto. "Ele 
não vai aderir ao projeto se não 
tiver identidade. O Virando o 
Jogo é feito com eles, não para 
eles", lembra Brega.

Para o coordenador do pro
jeto, um dos fatores que levam 
os adolescentes a ingressarem 
na vida marginal é a exclusão 
social, reforçada com os confli
tos pessoais comuns nessa faixa 
etária. "A desigualdade social é 
um fator, onde todo mundo é 
pobre e não tem violência. Eles 
são bombardeados pela mídia

que diz que eles têm que usar o 
tênis da moda. Para ser visto e 
ser respeitado, eles têm que usar 
aquilo que é imposto. E vão bus
car os meios que julgarem neces
sários para isso", explica.

Tentar restabelecer um vín
culo com a família é garantia 
de segurança para crianças e 
jovens. "A família é muito im
portante. Uma referência legal 
do pai ou do padrasto também 
é importante. Família de pro
paganda de margarina só existe 
na televisão. Eles recebem, pe
la mídia, a imagem da família 
perfeita e, em casa, a família

é problemática. Eles têm que 
aprender a amar e aceitar a fa
mília que eles têm", diz Brega.

Para a psicóloga, o Viran
do o Jogo ouve os adolescen
tes e discute seus problemas. 
"Cada pessoa sente necessi
dade de uma coisa diferente, 
mas a maioria está ligada à 
afetividade, a necessidade de 
serem amadas e reconhecidas. 
Muitas vezes o adolescente vai 
para o caminho errado para 
sentir essa valorização. Num 
grupinho menor talvez ele 
consiga esse reconhecimen
to", comenta Lucinéia.

p a l e s t r a
O PAE (Posto de Atendi

mento ao Empreendedor) 
de Macatuba realiza palestra 
no dia 26 de abril, às 14h. 
A palestra é gratuita e terá 
como tema Administração 
de Capital de Giro. Outras 
informações pelo telefone 
(14) 3298-2264.

FESTA d o  f r a n g o
O SOS Renascer, de Ma- 

catuba, realiza a 2® Festa do 
Frango. O evento acontece 
amanhã e tem como obje
tivo arrecadar fundos para a 
entidade. Quem quiser aju
dar com a compra de um 
frango assado pode fazer o 
pedido pelo telefone (14) 
3298-3033. Cada frango cus
ta R$ 10,00. O SOS Renascer 
fica na Rua Uruguai, 123, Vi
la Santa Rita.

ALELUIA
O CEC (Clube Esportivo 

e Cultural) de Macatuba, re
aliza hoje, a partir das 23h, o 
tradicional Baile de Aleluia. 
A animação do evento fica 
por conta da banda Dôdo, 
de Itapuí. Mesas para sócios 
custam R$ 20,00 e para não 
sócios R$ 40,00.

PÂNICO
Areiópolis prepara uma 

noite especial para o baile da 
Aleluia que acontece hoje. A 
Noite do Pânico que será re
alizada no ginásio Odécio 
Vieira Portes vai contar com a 
participação de três DJ's, sho- 
ws de pirofagia (engolir, cus
pir e passar fogo pelo corpo), 
tatuagem de hena e distribui
ção de pulseiras de néon. Os 
DJ's Hugo, Marcelo e Tiago, 
de Botucatu, comandam a 
parte musical do evento, que 
definiu a cor preta como tra-

FIQUEjPjOR DENTRO

SINAL Em junho,
Macatuba passa a receber 
o sinal da TV Gênesis, 
pelo canal 24, em UHF.
A recepção do canal no 
município está sendo 
feita em parceria com a 
prefeitura, que comprou 
os equipamentos 
necessários. Essa é 
uma reivindicação da 
comunidade evangélica 
do município. A TV 
Gênesis é uma emissora da 
Fundação Sara Nossa Terra.

je a caráter. Os jovens com a 
melhor fantasia, e a melhor 
maquiagem, vão receber prê
mios dos organizadores. Os 
ingressos antecipados custam 
R$ 10,00 na hora, o preço se
rá de R$ 12,00.

MÚSICA NA p r a ç a
A Orquestra Municipal 

de Sopros Maestro Augusti- 
nho Duarte se apresenta na 
praça da igreja de São Pe
dro e São Paulo, no Núcleo 
Habitacional Luiz Zillo, em 
Lençóis Paulista, amanhã, a 
partir das 10h.

EXPOSIÇÃO
Vai até o dia 31 de abril a 

exposição de desenhos "Ros
tos Humanos", de Cristiano 
Augusto Paccola, na Casa 
da Cultura. A exposição fica 
aberta ao público entre 8h e 
21h e as obras estarão à ven
da. A entrada é de graça.

PALCO MÓVEL
O Projeto Palco Móvel, da 

Prefeitura de Lençóis Paulista, 
que promove apresentação de 
dança, brincadeiras e teatro 
estará, na segunda-feira 17, 
no Parque Residencial São Jo
sé, próximo a escola Professo
ra Antonieta Grassi Malatrasi. 
Na terça-feira 18, o Palco Mó
vel visita o Jardim Ubirama e 
será instalado perto da escola 
Áurea Damasceno Bernardes.

e n t r e g a
Na quarta-feira 19, a par

tir das 19h, tem cerimônia 
de entrega das obras de am
pliação da escola Professor 
Nelson Brollo, no Jardim 
Monte Azul. Às 19h30, tem 
a entrega das reformas da 
Creche e do Centro Educati
vo Morfina Grandi Paccola, 
na Vila Ubirama.

M U L T i à
CO M ÉR C IO  DE A PA R E LH O S  ELETR Õ N C OS

SOM - TV - VÍDEO 
Assistêmia tétnita 

espe€ÍaUzada  
em telefone €elular

Rua XV de Novembro, 242 - LEN0IS PAULIHA

I g
M A T ÉR IA S  E L E T R IC O S  EM  G E R A L
FIOS '  CABOS - DISJUNTORES - ELETRODUTOS 

TELEFOMA - INFORMATICA- ILUMINAÇAO

TR A G A  E S T E  A N Ú N CIO  E  

GA NH E D ESCO N T O S E S P E C IA IS  
NA LIN H A DE TOM ADAS E  
IN T E R R U P T O R E S (P E E S A )

S  3264-7567
Rua C e l. Jo a q u im  G a b rie l, 63  - C e n tro  

L e n ç ó is  P a u iis ta

s a ú d e

Vacinação de idosos começa no dia 24
Acontece entre os dias 24 de 

abril e 5 de maio a Campanha 
Nacional de Vacinação do Ido
so, que este ano deve atingir 11 
milhões de pessoas, com mais 
de 60 anos em todo o país. Em 
Lençóis Paulista, a Diretoria de 
Saúde vai montar nove postos fi
xos para a campanha de vacina
ção contra a gripe. A expectativa 
é que a campanha atinja 70% da 
população idosa no município. 
No ano passado foram vacina
das 4.592 pessoas.

Além das unidades básicas 
de saúde, a vacina também será 
oferecida no Ambulatório de Es
pecialidades e nos postos do PSF 
(Programa Saúde da Família).

"É muito importante que os 
idosos compareçam aos postos 
e tomem a vacina. A família, 
filhos e netos devem incentivar 
e apoiar o idoso para que parti

cipe da vacinação e se possível, 
levá-lo até a unidade de Saúde", 
afirma o diretor de Saúde, Nor- 
berto Pompermayer.

A coordenação da campa
nha afirma que a vacinação 
não causa reações e não possui 
contra-indicação e pode re
duzir em até 60% os casos de 
internações hospitalares e de 
80% dos óbitos causados por 
doenças respiratórias.

r e g io n a l
Em Macatuba, a população 

idosa é estimada em aproxima
damente 1,5 mil pessoas. Segun
do a secretária de Saúde, Sueli 
Sartori Minetto a vacina está 
sendo disponibilizada em todos 
os postos de saúde.

O município de Areiópolis 
estima que a população com 
mais de 60 anos, seja de 715

Vacinação contra gripe começa em24 de abril e vai até 5 de maio

pessoas. No ano passado a cam
panha atingiu 616 pessoas, ou 
86% da população. A campanha 
acontece nos quatro postos de 
saúde e nos três postos do PSF.

Em Borebi, as pessoas com 
mais de 60 anos são espera-

das no Centro de Saúde III e 
no posto do PSF (Programa 
Saúde da Família). No ano 
passado, a campanha atingiu 
200 pessoas, o que correspon
de a 85%  da população idosa 
estimada no município.

Prótese - Ortodontia - Clínica Geral

Dr. Celso Coelho Ferrari

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

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



M A C A T U B A

Na raiz do problema
Secretaria de Educação de Macatuba decidi implantar o 

programa Melhoria da Educação no Município; primeira 

iniciativa será identificar causas da defasagem de aprendizado

Da  Re d a ç ã o

A Secretaria de Educação 
de Macatuba resolveu declarar 
guerra à defasagem de apren
dizado nos primeiros anos 
do ensino fundamental. Ou 
seja, quer zerar o número de 
alunos que concluem a quarta 
série do ensino fundamental 
sem escrever e ler direito. O 
Programa Melhoria da Edu
cação no Município vai iden
tificar por que as crianças não 
estão aprendendo e propor 
soluções. O  programa, que 
começa a ser desenvolvido em 
Macatuba tem parceria com a 
Fundação Itaú, Cenpec (Cen
tro de Estudos e Pesquisas 
em Educação, Cultura e Ação 
Comunitária), Unicef (Fundo 
das Nações Unidas para a In
fância) e Undime (União Na
cional dos Dirigentes Munici
pais de Educação).

Na tarde da terça-feira 11, 
a secretária de Educação, Lu- 
cinéia Pafetti Giglioli, esteve 
reunida com representantes 
de diversas entidades, como 
Conselho Tutelar, das APMs 
(Associação de Pais e Mestres) 
das escolas e Conselho da Me
renda Escolar para apresentar 
a nova parceria e falar sobre as 
metas do projeto.

O  programa tem como ob
jetivo envolver, assessorar e 
fortalecer as equipes munici
pais na elaboração de projetos

educacionais. No caso de Ma- 
catuba, a secretária de educa
ção, a coordenadora do proje
to Letra e Vida, Dalva Ananias 
da Silva, e a diretora da escola 
Odilla Galli Lista, Ediane Le
da, vão trabalhar na elabora
ção do projeto, com auxílio 
dos representantes das entida
des, que vão ajudar a apontar 
as necessidades dos alunos.

Segundo Dalva, o objetivo 
do projeto é elaborar um pla
no de ação para acabar com 
a defasagem no aprendizado. 
"Se o problema for o coorde
nador, nós vamos trabalhar o 
coordenador. Se o problema 
for o professor, nós vamos tra
balhar com o professor", diz.

Ainda de acordo com Lu- 
cinéia, o programa deve atu
ar fora da sala de aula, já que 
muitas vezes, o problema de 
aprendizado não está direta
mente na escola. "Se a criança 
não aprende porque tem um 
problema em casa, nós vamos 
ajudá-la. Se for por causa de 
um problema de saúde, nós va
mos tentar resolver", explica.

Por enquanto, as aulas de 
reforço da rede municipal de 
educação não vão sofrer alte
ração. Há três anos, as crianças 
com deficiência de aprendiza
do recebem aulas de reforço 
com professores contratados 
exclusivamente para a função. 
A escolha do professor depen
de de aprovação de um projeto

e da apreciação do Conselho 
Municipal de Educação.

Apesar de já existir o progra
ma de recuperação na rede mu
nicipal de ensino de Macatuba, 
a defasagem no aprendizado 
ainda é o principal problema 
apontado pelos educadores.

Atualmente, 200 crianças 
passam pelo reforço, o que 
equivale a 10% dos alunos 
de primeira a quarta séries. 
Quase metade dessas crian
ças são alunos da escola Caic 
Cristo Rei, no Jardim Bocai- 
úva, escola que abrange os 
estudantes dos bairros mais 
carentes de Macatuba. Segun
do Dalva, esse número já foi 
maior e a expectativa com o 
programa é de que até o final 
de 2006 essa estatística tenha 
uma redução de 50% .

ETAPAS
O programa Melhoria da 

Educação no Município é di
vidido em quatro etapas. Esta 
semana, Macatuba iniciou a 
primeira fase do projeto, que 
é o contato com as lideranças 
envolvidas e a divulgação do 
projeto.O segundo passo é a 
realização de encontros para 
debater com as lideranças a ela
boração do plano de ação, prio
ridades, metas educacionais, re
cursos e estratégias. Na terceira 
etapa são propostas as ações e, 
por último, é feita a avaliação e 
discussão dos resultados.

A secretária municipal de educação de Macatuba, Lucinéia Pafetti Giglioli, explica o programa

Em maio, começam aulas de braile e libras
Dez horas semanais de 

aulas de braile e libras (lin
guagem brasileira dos sinais). 
O Sapem (Sala de Apoio Pe
dagógico Especializado), no
va proposta da Secretaria de 
Educação de Macatuba, de
ve começar a funcionar em 
maio. As aulas, para 20 alu
nos com problemas de visão 
e audição, vão acontecer nu
ma sala da escola municipal 
Caic Cristo Rei. O novo pro
jeto está na fase de contrata
ção de profissional.

"Nós temos um laudo 
comprovando que na nossa 
rede de ensino 20 crianças

têm uma deficiência. Esse 
profissional vai dar orienta
ções para essas crianças, en
sinar braile, libras, mais ou 
menos 10 horas por semana, 
no período inverso ao das 
aulas", explicou a secretária 
de Educação, Lucinéia Pa
fetti Giglioli. Segundo ela, 
além de atender os alunos, 
o profissional também vai 
orientar os professores a co
mo trabalhar a criança por
tadora de deficiência dentro 
da sala de aula.

Segundo Lucinéia, o Sa- 
pem é uma iniciativa do pró
prio município e tem como

objetivo cumprir a legislação 
no que diz respeito à inclu
são de pessoas portadoras de 
necessidades especiais.

Junto com a proposta 
de ensinar as crianças, vem 
a necessidade de material 
pedagógico especializado, o 
que o município ainda não 
possui. "Ainda não temos 
o material, mas já estamos 
buscando a instalação de 
programas de computado
res para deficientes visuais 
e parcerias com o próprio 
Estado e também com a ini
ciativa privada para equipar 
as salas", explicou.

M acatuba realiza torneio no 1° de Maio b o r e b i
A Secretaria de Esportes 

de Macatuba prepara um tor
neio, com diversas modalida
des esportivas, em comemo
ração ao Dia do Trabalho. O 
torneio acontece entre os dias 
31 de abril e 1° de maio e a 
programação inclui vôlei de 
areia, xadrez, basquete, bo
cha, futsal e truco. As disputas 
serão no Centro de Lazer do 
Trabalhador, no Ginásio de 
Esportes Brasílio Artioli e no

Cart (Centro de Apoio e Re
creação ao Trabalhador).

No domingo 31, tem com
petição de vôlei de areia 4x4 
misto, a partir das 9h, no Cen
tro de Lazer do Trabalhador. No 
mesmo horário, no Cart, tem 
disputas de xadrez masculino 
e feminino. Às 14h, no ginásio 
Brasílio Artioli, tem basquete.

Na segunda-feira, 1° de 
maio, Dia do Trabalhador, tem 
torneio de bocha, às 8h, no

Centro de Lazer. No mesmo 
horário, tem disputa de futsal 
no ginásio Brasílio Artioli e 
torneio de truco no Cart.

Podem participar do tor
neio pessoas que residem ou 
trabalham em Macatuba e que 
sejam maiores de 16 anos. As 
inscrições podem ser feitas no 
Cart ou no ginásio Brasílio Ar- 
tioli, das 8h às 11h e das 13h 
às 17h. Informações pelo tele
fone (1 4 )3 2 6 8 -1 5 7 8 .

a r e i ó p o l i s

Prefeitura instala ouvidoria para atender cidadão

¥

O prefeito de Areiópolis, Peixeiro, diz que ouvidoria melhora o atendimento para a população

A Prefeitura de Areiópolis 
inaugurou nessa semana o 
serviço de Ouvidoria. A idéia 
é manter um canal direto 
com a população, recebendo 
reclamações, reivindicações 
e sugestões da população. O 
responsável pelo atendimen
to ao público é o assessor 
Administrativo e Financeiro, 
Marcos Roberto Egídio. "Já 
existia uma forma de atendi
mento à população, mas não 
era de maneira organizada", 
afirmou. "Nessa semana nós 
institucionalizamos o serviço 
de contatos", completa.

Egídio lembra que desde o 
começo da administração do 
prefeito José Pio de Oliveira 
(sem partido), o Peixeiro, é 
trabalhada uma ponte entre

a população e a prefeitura. 
"Quando entramos, eu che- 
guei a atender até 100 pessoas 
por dia", afirma. Com o pas
sar do tempo, o número de 
contatos caiu. "Nas últimas 
semanas, raramente passa de 
10 pessoas", completa.

O caminho é simples. 
Egídio tem a tarefa de ave
riguar as reivindicações da 
população. "Se for algo com 
fundamento, já mobiliza
mos o setor competente para 
que o problema seja resolvi
do", afirma. "De qualquer 
forma, o cidadão é atendido. 
Mesmo que não seja possível 
resolver um caso, ninguém 
fica sem atendimento", com
pleta. Segundo ele, as reivin
dicações mais freqüentes são

das áreas de Saúde, Assistên
cia Social e Transportes.

Uma das principais vanta
gens é a economia de tempo 
para o prefeito Peixeiro. "Essa 
ouvidoria só chega ao prefei
to se for um problema grave 
que eu não possa resolver na 
hora", diz. "Nessa semana, 
por exemplo, nenhum caso 
foi encaminhado", avalia.

Para o prefeito Peixeiro, 
é uma forma de estar mais 
perto da população. "En
tendemos que esta é a me
lhor forma de diminuir as 
diferenças sociais", afirma. 
"Com a ouvidoria, vamos 
atender melhor a popula
ção, que tanto já sofreu com 
o mau atendimento do ser
viço público", finaliza.

Alemão ensina boxe e quer federar lutadores
Nas noites das quartas e 

sextas-feiras, o ginásio de es
portes Governador Mário Co
vas, em Borebi, se transforma 
em um ringue improvisado. O 
biólogo Stefan Tutzer, 48 anos, 
trouxe da Alemanha a paixão 
pelo boxe, esporte que ele des
cobriu aos 12 anos. O alemão 
que escolheu Borebi para vi
ver, treina um grupo de jovens 
e lembra que se inspirou em 
seu pai, que na década de 70, 
treinava as equipes olímpicas 
de boxe e vôlei do seu país de 
origem. Para ele, "os meninos 
de ouro" têm futuro.

Vivendo no Brasil há 15 
anos, resolveu ensinar o que 
aprendeu nos últimos cinco 
anos, época em que se mudou 
para Borebi. De lá para cá faz 
um trabalho voluntário onde 
treina jovens lutadores e so
nha em revelar talentos para o 
boxe nacional.

Com o apoio da Diretoria 
de Esportes de Borebi, Tutzer 
deverá ter um espaço defini
tivo, com ringue profissional 
e todos os acessórios para o 
treinamento do esporte ain
da pouco difundido no Bra
sil. "Na Europa, nos Estados 
Unidos o boxe tem muito 
mais prestígio. Aqui é o país 
do futebol", admite o alemão, 
que não desiste e se empolga 
quando fala dos atletas Isa- 
queu Araújo, Marcelo Marti- 
neli e do filho Stefan Alexan- 
der Tutzer, de apenas 12 anos.

"Estamos realizando esse 
trabalho com mais intensida

Garotos de Borebi aprendem o boxe e sonham com as lutas

de para participar de campe
onatos que serão realizados 
nos próximos meses na região 
de Campinas, Sorocaba e São 
Paulo", explica o alemão.

Tutzer conta que em 2002 
e 2003 os atletas treinados 
por ele participaram de com 
petições na Penintenciária 
II de Bauru, no Ginásio de 
Esportes Antonio Lorenzetti 
Filho, o Tonicão, em Lençóis 
Paulista, e também em um 
torneio em Borebi.

Enquanto treina os meni
nos e aguarda participação nas 
próximas competições, Tutzer 
disse que trabalha para federar 
os jovens lutadores e adianta 
que, independentemente da 
inscrição dos boxeadores na 
Federação Paulista de Boxe, já 
tem o apoio da Confederação 
Brasileira de Boxe.

Enquanto um grupo de

oito atletas, com idade entre 
oito e 30 anos, trocava socos, 
Tutzer recebeu a reportagem 
de O Eco e falou do seu tra
balho voluntário. "A desocu
pação, a falta de ensino e da 
educação ajudam a aumentar 
a violência no país", opina 
Tutzer, que vê nos esportes 
um dos caminhos para mini
mizar o problema. Formado 
em biologia pela Universida
de Hohenhein, em Stuttgart, 
na Alemanha, Tutzer, 48 anos, 
afirma que "o Brasil é um país 
de primeiro mundo em tec
nologia, tem um povo mui
to criativo, mas há falhas no 
governo". Este ano, o alemão 
pretende visitar o seu país de 
origem e rever os familiares, 
mas antes disso quer ver os 
"meninos de ouro" se desta
cando nas competições de bo
xe pelo Estado de São Paulo.



COPA TV TEM

De goleada
Alfredo Guedes goleia Pompéia por 5 a 0 na Copa TV TEM 

e dá um passo importante rumo à classificação; Borebi 

ficou no empate de 2 a 2 com a equipe de Palmital

Da  r e d a ç ã o

A equipe de Alfredo Gue
des, patrocinada pela Lwart/ 
Alf, estreou com vitória na 
quarta fase da 8^ edição da 
Copa TV TEM de Futsal. Os 
comandados de Luiz Antonio 
da Silva, o Mixirica, golearam 
Pompéia pelo placar de 5 a 
0. Os gols da equipe foram 
marcados por Carlinhos(2), 
Athanásio, Helder e Zezo. A 
partida foi realizada na noite 
de terça-feira 11, no ginásio 
municipal de lacanga. No jo 
go de fundo, a equipe da casa 
foi goleada por Botucatu por 
10 a 1. "Estávamos confiantes 
na vitória, mas não esperáva- 
mos que o resultado fosse tão 
elástico. Pensávamos que a 
partida seria mais difícil. Que
remos agradecer de coração 
a acolhida e o total apoio da 
torcida de lacanga que a todo 
tempo esteve ao nosso lado 
durante o jogo", agradeceu o 
técnico Mixirica.

Alfredo Guedes faz o se
gundo e último jogo dessa fa

se na próxima terça-feira 18, às 
21h, no ginásio de esportes Dr. 
Neves, em Jaú, contra a equi
pe de Marília, que já disputou 
duas finais da edição da Copa 
TV TEM de Futsal. "Com a gar
ra e determinação que nossos 
atletas têm demonstrado a ca
da partida, estamos confiantes 
que conseguiremos um bom 
resultado na terça, vamos com 
força total para este jogo", co
mentou Mixirica. Logo após o 
jogo da equipe lençoense, Po- 
tunduva, bicampeã da Copa 
Cidade do Livro de Lençóis, 
pega lacanga.

Nesta fase, foram formados 
quatro grupos com três equi
pes cada. Os times se enfren
tam entre si e se classifica para 
a fase seguinte o primeiro colo
cado de cada grupo. Também 
seguem na competição, os dois 
melhores segundos colocados. 
Alfredo Guedes está no grupo 
que tem Pompéia e Marília.

BOREBI
A equipe de Borebi foi até 

Palmital e empatou em 2 a 2

com Bocaina. Um dos gols da 
equipe borebiense foi assina
lado por Romilton. O outro 
não foi informado pela orga
nização do campeonato.

O jogo aconteceu na noite 
de terça-feira 11, no ginásio 
municipal de Palmital. Na 
partida de fundo, a equipe da 
casa empatou em 2 a 2 com a 
equipe de Bauru. Borebi volta 
à quadra na próxima terça-fei
ra 18, para enfrentar a forte 
equipe de Garça, campeã da 
copa no ano passado. O jogo 
acontece na casa do adversá
rio, às 22h, no ginásio munici
pal de esportes Wilson Marti- 
ni. No primeiro jogo da noite, 
Jafa pega Palmital. O grupo de 
Borebi é formado ainda pelas 
equipes de Garça e Palmital.

As equipes de Botucatu 
e Garça são consideradas as 
favoritas ao título da com 
petição. Garça foi campeã 
do ano passado e disputa o 
campeonato paulista de fut- 
sal. Já Botucatu levou o títu
lo por duas vezes e sempre 
chega na reta final.

A equipe lençoense, patrocinada pelas empresas Alf/Lwart, segue firme na Copa TV TEM

COPA LENÇÓIS

Rodada de amanhã define finalistas
As equipes do Palestra, 

Santa Luzia, Grêmio Lwart e 
União Lençóis tentam ama
nhã, no estádio municipal 
Archangelo Brega, o Bregão, 
carimbar passaporte para a 
final da Copa Lençóis de Fu
tebol Amador -  promovida 
pela LLFA (Liga Lençoense 
de Futebol Amador). Às 10h,

a Santa Luzia encara o União 
Lençóis e, às 15h, o Palestra 
pega o Grêmio Lwart.

Na primeira rodada das se
mifinais realizada no domingo 
9, o Santa Luzia bateu o União 
Lençóis por 4 a 1. Na partida 
de amanhã a equipe dirigida 
por João Airton Gotardi, pode 
perder por até dois gols de di

ferença que assegurar vaga na 
final da competição.

Já a equipe do Palestra jo 
ga pelo empate contra o Grê
mio Lwart. A final da copa está 
marcada para sexta-feira 28, 
dia do aniversário de Lençóis. 
O evento faz parte das come
morações dos 148 anos de 
Lençóis Paulista.

B AS Q UE TE

Dadu/Lutepel bate Duartina 
na casa do adversário

A equipe adulta mas
culina de basquete da Da- 
du/Lutepel se reabilitou na 
Liga Centro-Oeste Paulista 
de Basquetebol e venceu a 
Tegobras por 89 a 68, em 
Duartina. A vitória apagou 
a derrota da semana passada 
frente aos Linense por 79 a 
75. Com a vitória a equipe 
lençoense ocupa a terceira 
colocação na tabela que a 
credencia para a disputa do 
título da competição.

O destaque da partida 
de sábado foi a garra e a de-

terminação dos jogadores 
que pressionaram a equipe 
adversária desde o início da 
partida. O próximo compro
misso da Dadu/Lutepel está 
marcado para sábado 22, no 
Ginásio de Esportes Antonio 
Lorenzetti Filho, o Tonicão, 
contra a equipe de Jaú. No 
dia 30, a equipe viaja para 
Avaré onde encara a equipe 
daquela cidade.

Na partida de sábado, a 
Dadu/Lutepel treinada por 
João Paulo Paschoarelli jo 
gou e venceu com Dudu, Llo-

bet, Matheusão, Pé, Aníbal, 
Fabinho, Murilo, Juca, Ver- 
meio, Vagão, Pagode e Lucas.

MACATUBA
A equipe cadete masculina 

da UME(Unidade Municipal 
de Esportes) de Macatuba jo 
gou no sábado 8, em Bauru, e 
perdeu para o GREB pelo pla
car de 122 a 74. O próximo 
jogo da equipe acontece no 
dia 6 de maio, em casa, no 
ginásio de esportes Brasílio 
Artioli, onde encara a repre
sentação de São Manuel.

Garotos ficam em segundo lugar em Bauru
No domingo 9, no ginásio 

da Luso, em Bauru, as equipes 
de basquete de Lençóis Pau
lista, patrocinadas pela Dadu/ 
Lutepel, participaram do pri
meiro festival mini-regional 
de basquetebol. A competição 
contou com a participação de 
oito equipes: duas de Lençóis, 
duas de Assis, Luso Bauru, São

Carlos, Taquaritinga e Jaú.
No primeiro jogo, a equi

pe Lençóis A bateu a repre
sentação da AMEA, de Assis, 
pelo placar de 30 a 18. Na 
semifinal venceu Jaú por 31 
a 9. A única derrota veio na 
final. Os garotos de Lençóis 
perderam por um ponto pa
ra a equipe Conti, de Assis,

pelo placar de 12 a 11 e ga
rantiu o segundo lugar.

Já a equipe Lençóis B, es
treou perdendo para a Con- 
ti, de Assis, por 47 a 15. No 
segundo jogo venceu São 
Carlos por 23 a 13 e, na úl
tima partida, foi derrotada 
pela AMAE, de Assis, pelo 
placar de 24 a 10.

P A R T I C I P A Ç Ã O

A equipe da Bela Vista, campeã da terceira edição do torneio de futebol de areia na Vila da Prata

A equipe da Bela Vista sa
grou-se campeã do Campeona
to de Areia da Vila da Prata -  3° 
Troféu Luiz Carlos Trecenti. Na 
final, realizada no domingo 9, 
no campo de areia da Sidelpa, 
a equipe da Bela Vista venceu a

Vila Contente por 6 a 4.
Na disputa pelo terceiro 

lugar, Vitória e Palmeirinha 
empataram em 3 a 3no tempo 
normal. Na disputa de pênal
tis, o Vitória levou a melhor e 
venceu por 2 a 1.

Lençóis Paulista ficou em 
quinto lugar na classificação 
geral dos Jogos Estaduais do 
Idoso na modalidade nata
ção. Os jogos foram disputa
dos em Taquaritinga, entre 
os dias 29 de março e dois 
de abril. A delegação de Len
çóis Paulista levou seis nada
dores. Na foto, o lençoense 
Wilson Carlos Muller.

s e g u n d o n a

CAL folga na rodada do final de semana
Após estrear com vitória 

sobre a equipe de Campo 
Limpo Paulista pelo placar de 
2 a 0, na manhã de domingo 
9, no estádio municipal Ar- 
chângelo Brega, o Bregão, o 
CAL (Clube Atlético Lenço- 
ense) folga na rodada deste 
final de semana do Campe
onato Paulista da Segunda

Divisão. Os jogadores foram 
dispensados na manhã de 
quinta-feira 13, para come
morar junto a seus familia
res o Domingo de Páscoa. 
A reapresentação dos atletas 
está marcada para a manhã 
de segunda-feira 17.

O próximo compromisso 
do Lençoense está marcado

para domingo 23, às 10h, em 
Sumaré, contra a equipe da 
casa. Na estréia da competi
ção a equipe de Sumaré jo 
gando em casa empatou em 
1 a 1 com a representação de 
Atibaia. Amanhã, a equipe 
de Sumaré encara a repre
sentação de Campo Limpo, 
na casa do adversário.

V ÔL E I
Tem porada 2 0 0 6  com eça com  vitória para Lençóis

A R E I A

Bela Vista leva o caneco na Vila da Prata

O time de vôlei masculino 
de Lençóis Paulista iniciou a 
temporada 2006 com vitória. 
Jogando no ginásio do Csec, 
na manhã do domingo 5, os 
garotos lençoenses venceram 
Bauru por três sets a zero, par
ciais de 25x12, 24x23 e 25x16. 
A partida foi válida pela fase 
sub-regional dos Jogos Aber
tos da Juventude. "Foi boa a 
nossa estréia. Os garotos sou
beram transferir toda a adre
nalina da estréia aplicando tu
do em quadra", diz o técnico 
Douglas Coneglian.

O treinador destaca que

apesar da categoria ser a juve
nil, até 18anos, a maioria dos 
jogadores da equipe lençoense 
tem entre 15 e 16 anos. Nove 
deles foram revelados nas esco- 
linhas do Projeto Vôlei, desen
volvido pela UME (Unidade 
Municipal de Esportes) e pa
trocinado pelo Grupo Lwart.

Coneglian ressalta o apoio 
do público lençoense ao vô
lei. Na partida de domingo, 
cerca de 200 pessoas estavam 
nas arquibancadas.

A vitória garantiu à equipe 
lençoense uma vaga na final 
regional. O adversário dos

lençoenses sairá de um qua- 
drangular com as equipes de 
Bauru, Botucatu, Jaú e Lins. O 
campeão regional garante vaga 
para disputar a final estadual.

A equipe lençoense é for
mada pelos jogadores Gio- 
vane Cardoso, David Fon
seca, Rafael Martins, Dimas 
Oliver, Aguinaldo Romano, 
Cássio Ferreira da Silva, 
Luiz Guilherme Moreira, 
Miguel Maciel Neto, Diogo 
Lima Júnior, Heitor Hugo 
Braz, Gustavo Domingos e 
Maycon M oretto. (com as- 
sessoria de Comunicação)

Terceira Idade de Lençóis vence Botucatu em amistoso

A competição foi promo
vida pelo desportista Antônio 
Carlos Velozo, com apoio da 
Diretoria de Esportes e Recre
ação, Prefeitura de Lençóis 
Paulista e do empresário Luiz 
Carlos Trecenti.

Na quarta-feira 12, no gi
násio Hiller João Capoani, 
o Toniquinho, as equipes de 
vôlei adaptado para a Terceira 
Idade de Lençóis Paulista rece
beram as equipes de Botucatu 
para um amistoso e venceram. 
No masculino, vitória lenço- 
ense por 2 sets a 0. No femini
no, vitória por 2 sets a 1.

O time feminino é formado 
por Floriza Goes Placca, Neide

Scola Damasceno, Terezinha 
Bernadete C. C. Coneglian, Jo
ana Gasparini Signori, Leonil- 
da de Lima Martins, Maria do 
Carmo Alves Puerta, Senhori- 
nha Francisca Teixeira, Maria 
Aparecida de Castro, Maria 
José da Silva, Maria Elisa Ca- 
nova, Maura Ribeiro Daniel e 
Madalena das Dores Zanon.

A equipe masculina tem 
Antonio Luiz Damasceno,

Armando Zanoni, Geral
do Sabino Drumond, Joao 
Marques, José Alfredo Ha- 
berkon, Leonildo Quirino, 
Roberto Santino Sasso, José 
Fernandes Coneglian, Luiz 
Damasceno e Souza, W ilson 
Carlos Muller, Luiz Antonio 
Radichi e Cláudio Pascho- 
arelli. O técnico é Eduardo 
Caldeira de Barros. (com as- 
sessoria de Comunicação)



A SS A SS IN AT O

RetratQ
Polícia divulga 

retrato falado dos 

dois assassinos 

de empresário

Da  Re d a ç ã o

A Polícia Civil divulgou es
sa semana o retrato falado dos 
dois assaltantes que mataram 
Francisco Carlos Justo, 51 anos, 
no final da tarde da sexta-feira 
7, no escritório da empresa 
Zarati Couto Serviços Flores
tais, no Distrito Industrial, em 
Lençóis Paulista. Duas pessoas 
que viram os ladrões de perto 
foram até São Paulo, na terça- 
feira 11, fazer o retrato falado.

Segundo as testemunhas, 
um dos homens era branco, 
com idade aparente de 27 anos, 
altura em torno de 1,60 metro 
e magro. O  outro aparentava 
ser mais velho, cerca de 30 
anos, de cor parda e mais alto, 
em torno de 1,75 metro. Ain
da segundo as testemunhas, o 
segundo acusado usava óculos 
escuros e apresentava um bi
gode ralo e uma pinta no lado 
superior da boca. Esse seria o 
homem que entrou em luta 
corporal com Justo e disparou 
o primeiro tiro.

O outro assaltante também 
teria atirado no momento da fu
ga. Sempre segundo as testemu
nhas, um dos tiros foi disparado 
em direção a um dos funcioná
rios, mas não atingiu o alvo.

Os funcionários que viram 
o crime contaram ainda que os 
assaltantes não tiraram os capa
cetes durante a tentativa de as
salto, mas ergueram as viseiras 
o que contribuiu para que fosse 
feito o retrato falado da dupla.

Com a divulgação das ca
racterísticas dos assaltantes, a 
polícia espera receber infor
mações que ajudem a identi
ficar os dois assassinos, o que 
até a tarde da quinta-feira 20 
ainda não havia acontecido.

Informações extra-oficiais 
dão conta de que será difícil 
a identificação por meio das 
impressões digitais, já que as 
marcas encontradas no retro
visor da moto usada no crime 
eram da palma de uma das 
mãos dos acusados.

"Estamos aguardando o 
resultado da perícia", disse o 
delegado Marcos Jefferson da 
Silva, que com o retrato fala
do espera ter dado um grande 
passo para localizar os assassi
nos do empresário.

No início desta semana 
chegou a ser divulgada uma 
outra versão do caso. A de 
que após lutar e ter sido ba
leado uma vez, o empresário 
teria tentado correr atrás dos 
assaltantes, quando um deles 
se virou e descarregou a arma. 
Essa versão foi negada pelo 
delegado Marcos Jefferson da 
Silva que esteve no local do 
crime. "Os disparos ocorreram 
durante a luta", disse. O dele
gado disse ainda que os tiros 
foram disparados por dois re
vólveres calibre 38 e não por 
pistolas. A polícia recolheu vá
rios projéteis deflagrados no 
interior do escritório.

O CASO
Por volta das 18h da sexta- 

feira 7, os assaltantes chega
ram na empresa Zarati Couto 
Serviços Florestais, em uma 
motocicleta Twister preta,

Retrato falado dos acusados de matar empresário durante assalto

quando Justo estava fazendo o 
pagamento dos funcionários. 
Argumentando que tinham 
que receber uma prestação de 
serviço, os ladrões entraram 
no escritório e anunciaram o 
roubo. Justo reagiu, entrou em 
luta corporal com um dos as
saltantes e levou cinco tiros.

Os ladrões fugiram sem le-

var nada pela estrada vicinal Ju- 
liano Lorenzetti (LEP 060), sen
tido Macatuba, e abandonaram 
a motocicleta a cerca de três qui
lômetros da empresa, no meio 
do canavial. Os ladrões se desfi
zeram também de um capacete 
cinza, uma touca preta, uma ca
misa azul e um envelope.

A moto foi encontrada no

domingo à tarde. O veículo 
havia sido furtado da garagem 
de uma residência de Barra 
Bonita e estava com placa clo- 
nada. A polícia suspeita que 
a motocicleta tenha sido usa
da em um roubo a banco em 
Bauru, na semana retrasada, 
em que os ladrões fugiram le
vando R$ 28 mil.

Seqüestro de aposentado pode não ser esclarecido
A equipe anti-sequestro do 

Deinter 4, divisão regional da 
Polícia Civil, pediu nesta se
mana à Justiça de Lençóis Pau
lista a prorrogação por mais 
30 dias do inquérito que in
vestiga o seqüestro do aposen
tado Dimas Médola, ocorrido 
em fevereiro. A informação 
foi confirmada pelo promotor 
Henrique Ribeiro Varonez.

Segundo o promotor, as 
investigações continuam. "A 
anti-sequestro tem vários pla
nos de investigação, desde in- 
terceptações telefônicas a que
bra de sigilos", disse Varonez, 
ao explicar as ações da polícia

que no mês passado cumpriu 
mandados de busca e apreen
são em Lençóis Paulista.

Dimas Médola foi seqües- 
trado no dia sete de fevereiro 
em seu sítio, na zona rural de 
Lençóis Paulista, por quatro ho
mens armados e encapuzados. 
Ele estava acompanhado de 
dois trabalhadores que foram 
liberados algum tempo depois.

Enquanto um dos seqües- 
tradores ficou vigiando os tra
balhadores, os outros três se
guiram com Medola para fora 
da propriedade rural, onde foi 
colocado em um carro e levado 
para o Horto Florestal de Águas

de Santa Bárbara. O aposenta
do foi libertado na noite de 8 de 
fevereiro sem que o pagamento 
de resgate fosse feito.Uma das 
linhas de investigação é a pos
sível ligação do sequestro com 
o caso do empresário Oswaldo 
Estrella, que está foragido e 
com os bens bloqueados.

Médola é pai de Roberto 
César Médola, o Téo, genro de 
Estrella e apontado como um 
de seus operadores no esque
ma de captação de dinheiro 
com promessa de juros. O es
quema foi desmantelado pela 
Receita e Polícia Federal em 
setembro de 2004.

p ir a t a r ia
A fiscal da ADEPI (Asso

ciação Brasileira de Defesa 
de Propriedade Intelectual) 
Fátima Lessa, acompanha
da de policiais civis, apre
endeu, na quarta-feira 12, 
DVD's e CD's piratas em 
quatro estabelecimentos co
merciais de Lençóis Paulis
ta. De acordo com a agente 
da ADEPI, os comerciantes 
serão indiciados e vão res
ponder processo por viola
ção do direito autoral, cuja 
pena varia de 2 a 4 anos de 
reclusão. De acordo com a 
agente, duas lojas são rein
cidentes na venda desses 
produtos falsificados.

f u r t o
M.L.V., 33 anos, denun

ciou à Polícia Militar que 
teve sua loja no centro da 
cidade furtada na madruga
da da última terça-feira 11. 
A mulher disse que chegou 
para trabalhar pela manhã 
e percebeu que alguém ha
via entrado pelo telhado do 
banheiro do estabelecimen
to e furtado calças e camise
tas. O caso foi encaminha
do para ser investigado pela 
Polícia Civil.

NOTAS POLICIAIS

FACA
Na tarde da terça-feira 11, 

o dono de um supermercado 
foi ameaçado por um cliente 
com uma faca. Segundo re
gistros da Polícia Militar, dois 
homens, um identificado co
mo F.AC., e outro não iden
tificado, circularam um certo 
tempo no interior de um 
supermercado no centro de 
Lençóis Paulista, até que F.A.C 
se dirigiu ao escritório e disse 
ao proprietário que não que
ria ser seguido dentro da loja. 
O rapaz alegou que se quises
se assaltar o estabelecimento 
era só colocar a faca, que ele 
exibiu na cintura, no pescoço 
da vítima. A Polícia Militar 
chegou ao supermercado no 
momento em que a faca era 
mostrada para o dono do su
permercado. O rapaz e a faca, 
com lâmica de 30 centíme
tros, foram levados até a De
legacia de Polícia. Depois de 
prestar depoimento, o acusa
do foi indiciado por porte ile
gal de arma branca e ameaça 
e liberado em seguida.

d r o g a s
Dois rapazes foram de

tidos, no início da madru
gada de terça-feira 12, no 
Jardim Primavera, acusados 
de fumar maconha. C.AM. 
S., 20 anos, e M.J.R.S., 23 
anos, foram abordados du
rante patrulhamento da PM 
e confessaram serem usuá
rios de drogas. Durante as 
buscas, os policiais encon
traram sob um tijolo na 
calçada três trouxinhas com 
cerca de 7 gramas de maco
nha. Os dois foram encami
nhados à Delegacia de Polí
cia. A droga foi apreendida 
e os rapazes liberados.
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João-de-baiT'
Estudante usa ato de vandalismo para discutir a educação e acaba tendo texto selecionado 

em concurso da Unesco; Adriana Maria Tomaz busca patrocínio para ir receber prêmio

Da  Re d a ç ã o

Uma caminhada no final 
de tarde no Parque Paradão, 
em Lençóis Paulista, vai levar 
a estudante lençoense Adriana 
Maria Tomaz até a Academia 
Brasileira de Letras, no Rio 
de Janeiro, onde será lançado 
um livro que compila as 100 
melhores redações cujo tema 
é Educação: Importante ou 
Prioritária? A futura educado
ra resolveu discutir a educação 
formal e a informal a partir da 
destruição de uma casa do pas
sarinho joão-de-barro. Adriana 
é aluna do quarto ano do cur
so de Letras do IMES (Instituto 
Municipal de Ensino Superior 
de São Manuel). O  concurso 
que premiou sua redação é 
promovido pela Unesco (Or
ganização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e 
a Cultura), em parceria com o

grupo Folha Dirigida e apoio 
do Ministério da Educação.

O  prêmio de Adriana será 
entregue no dia 24 de abril, 
na Academia Brasileira de Le
tras, no Rio de Janeiro. O  dia 
também será marcado pelo 
lançamento do livro que traz 
as 100 melhores redações pro
duzidas por estudantes brasi
leiros. A coletânea será editada 
em inglês, português e francês e 
distribuída para 192 países. "É 
um reconhecimento. A gente 
se sente bem, sente que fez al
go de bom", diz a estudante.

Mas até que o grande dia 
chegue Adriana só tem um ob
jetivo: encontrar quem patro
cine sua viagem até a capital 
fluminense para poder receber 
o prêmio. Tarefa que parece 
mais difícil do que ter seu tex
to selecionado em concurso 
da Unesco.

A estudante lembra que re-

solveu entrar no concurso por 
insistência de um amigo. Com 
uma vida corrida, já que mora 
em Lençóis, trabalha em Maca- 
tuba e estuda em São Manuel, 
Adriana não tem condições fi
nanceiras para bancar a viagem 
com recursos próprios.

"Na verdade, a gente entrou 
no concurso por participar, mas 
deu certo de ficar entre os 100 
primeiros classificados. Os pro
fessores do IMES deram apoio 
para a iniciativa dos alunos que 
participaram, dando dicas e tam
bém corrigindo os textos", diz.

h is t ó r ia
Pelo regulamento do con

curso, Adriana poderia optar 
por vários tipos de texto: prosa, 
verso, ensaio ou crônica. Optou 
pelo último estilo e a inspiração 
para a redação campeã foi tira
da do próprio cotidiano. "Tinha 
acontecido um fato em Lençóis

que me deixou indignada. Eu 
costumo sempre sair para cami
nhar no Parque do Paradão, que 
fica próximo à minha casa, e eu 
sou apaixonada por pássaros. Lá 
no Paradão, havia uma casa de 
joão-de-barro, mas alguém des
truiu a casinha. Isso me deixou 
indignada", lembra.

Um ato de desrespeito fez 
Adriana colocar no papel a pro
posta de que a educação não está 
restrita às salas de aula e que as 
ações de vandalismo, por exem
plo, acabam sendo um reflexo 
disso. "Eu aproveitei para fazer 
esse gancho, falar da preservação 
dentro da educação", explica.

Trabalhar a redação ajudou 
Adriana a pensar em educação e 
a refletir sobre seu papel de fu
tura educadora. "Muito se fala 
em educação, mas da educação 
formal que é aquela da escola e 
se esquece da educação que vem 
da sociedade", comenta.

7.1

A estudante de Letras, Adriana Maria Tomaz: redação premiada

O trabalho também agu
çou na estudante um senso de 
responsabilidade. "Existe um 
empurra-empurra sobre essas 
questões. A culpa recai sobre 
a família, que joga a respon
sabilidade para a escola. O 
que falta é conscientização da

sociedade. Cada um tem que 
fazer a sua parte. Os pais têm 
que fazer sua parte. A escola 
tem que fazer sua parte e o go
verno tem que fazer sua parte. 
Como um todo. Se continuar 
esse empurra-empurra, a edu
cação vai perder", conclui.

DIVELPA
C O N C E S S I O N Á R I A  C H E V R O L E T

0 DESAFIO 
DIVELPA X CLIENTE

A OFICINA DA DIVELPA lançou um desafio.
Para participar basta vir até a Oficina da Divelpa para 

fazer a troca de óleo do motor de seu veículo, apertar o 
cronômetro e conferir o Super Troca de Óleo e m ais um 

Check-Líst de T5 intens em 29 minutos e se não 
cumprimos o prazo, você ganhará a  troca de óleo.

V  TffOGIDfetfO
A PARTIR DE

'^ 2 8 r 8 0

Aproveite para conhecer 
os planos de goronfin extendida 
da Ofíeina Divelpa

Cpmwrso Cuftvral - CotKürra a um torro íh ev ro le l fíe r ív o  ÕKm e  m ais 4 tuper prêmios
TRAZENDO ESTE MiÚHaO E fíOEHDO SERVIÇOS NA OFICINA DIVEIPA,

OU FUNIIMU / PINTURA, VOâ GANHARÁ UM DESCONTO DE S% EM PEÇAS E MÃO-DE-OBRA

G R U P O
PARDAL

Cott^randc no ailcine Divelpa. wei 
lanbãn concorra la Pronoçlo 

Lado ■ Lado CDm iveê ^ua larloara 
uma Mwln na iidcia da 2t 07. conn COMIGO

André & Matheus
Gravação cio CD 

DVD ao vivo
Venha participar desta festa!

?7/4 âs na FACILPA
O ECO



COMPRO OURO
Nã« Compramos Jóias de 

Origem Duvidosa

COMPRAMOS
BRILHANTES

FONE: (14) 9731-9296 
9121-9168

Rua Dr. Antonio Tudosco, 248 
Sala 19 - Pis« Superior 

Lençóis Paulista - SP

OWftDieSBâMCM.

Você encontra na 
Lençóis Revista

LENCOIS
REVISTAS
Rua XV de novembro, 571 Centro 

Lençóis Paulista 
email: lrevistas@globo.com

FONE: 3263-1515

giro
^  social

:

Cristiane e Sandra

Marcelo, Claudete e Ana Paula

A Locomotive virou o ponto de encontro 
obrigatório nas noites de sábado para 
quem curte bailão; veja também os 
aniversariantes da semana

Márcia e Valdinei
àJ

Os aniversariantes do mês, 
y f  Marcelo (26), Marcos (17) e 

Murilo Maganha (15)

ÍARRACAR
A U T O  E L É T R I C A

AUTO EIÍTR K A  
mECÂNICA 

PEÇAS 
BATERIAS

Roa Rio Gmiirfe do Sal - 305 - Lençóis Paalista 
(antigoBCAR) Teh (14)3264-9856/9743-1731

(D  3 2 6 4 - 3 4 7 9

Rua CelJoaquim 
Anselmo Martins, 337 

Lençóis Paulista

Happy Hour
1 1 ^  Todos os dias das 18h as 21 h

K * e r 'K ’,‘í r  ÍF IS O N
RESTAURANTE ÍCHOPERIA

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

mailto:lrevistas@globo.com


O D O N T O L O G I A

Higiene bucal
é simples
Segundo dentistas, sofisticação muitas vezes é desnecessária: 

uma escova de cabeça pequena, que vai a todos os cantos da 

boca e de cerdas macias mais o fio dental são suficientes

Fo l h a p r e s s

A grande oferta de produ
tos para higiene bucal vem 
criando a ilusão de que basta 
uma boa pasta e escova para 
ter dentes saudáveis. Os den
tistas, porém, ressaltam a im 
portância de orientação sobre 
o que serve para cada pacien
te e alertam: 'super produtos' 
não substituem o capricho na 
hora da escovação.

Para evitar cáries, tártaro, 
mau hálito e problemas na 
gengiva é necessário saber co
mo fazer a higiene. E grande 
parte dos brasileiros ainda não 
sabe. Segundo dados de 2004 
levantados pelo Ministério da 
Saúde, 13% dos adolescentes 
brasileiros nunca foram ao 
dentista, 20%  da população já 
perdeu todos os dentes e 45%

não têm acesso regular à esco
va. "O que o paciente precisa 
entender é que a manipulação 
do fio e da escova são funda
mentais", afirma a doutora 
em dentística pela Unicamp 
Claudia Cia Worschech.

Segundo ela, as escovas de
vem ter cerdas do mesmo tama
nho, serem macias e com a ca
beça pequena. As pastas devem 
ter pelo menos um pouco de 
flúor e abrasivo. E o fio dental 
é imprescindível. "Um adulto 
que escova corretamente os seus 
dentes e utiliza o fio dental, as
sociado a um enxaguatório, cer
tamente terá controlado o risco 
de desenvolver doenças como a 
cárie ou a doença periodontal 
(nas gengivas)", garante ela.

Para saber se é o caso de 
usar pasta anti-tártaro ou para 
dentes sensíveis e como deve

ser a escova certa para cada 
boca, o melhor é perguntar 
ao dentista, que deve ser con
sultado a cada seis meses. "É 
importante que cada um seja 
orientado pelo profissional 
que o atende", afirma o den
tista e pesquisador da Unifesp 
Silvio Eduardo Duailibi.

Muitas vezes, as pessoas 
pensam que a boca está lim 
pa, mas não está. "Você acaba 
relaxando um pouco. Começa 
a escovar, sente o gosto bom  e 
automaticamente pára. E ain
da sai sem culpa", conta.

Entre tantas opções de pro
dutos, uma garantia para ad
quirir pastas, enxaguatórios, 
fios e escovas de qualidade 
é verificar quais têm o selo 
da Associação Brasileira de 
Odontologia. "O mercado es
tá protegido por este selo", diz

o membro da ABO e conse
lheiro da Federação Dentária 
Internacional Roberto Vianna.

Mas será preciso comprar o 
mais sofisticado dos produtos

para se proteger? "Uma escova 
de cabeça pequena que vai a 
todas as regiões da boca, que 
tem cerdas de qualidade, não 
vai precisar ter uma sofistica-

Perguntas 
e respostas
1) Com que freqüência 
deve ser feita a higiene 
bucal?
Os dentes devem ser 
escovados três vezes por 
dia. O fio dental deve 
ser usado duas vezes e 
o enxaguatório até uma 
vez por dia. Não adianta 
exagerar, porque a longo 
prazo é prejudicial.

2) A língua deve 
ser limpa?
É importante escovar a 
língua, com movimentos 
circulares ou 'de varrer', 
porque a placa branca é 
uma espécie de tártaro. Basta 
limpar os dois terços de fora.

3) Quais produtos são 
indicados para crianças?
Vale apostar em sabores 
gostosos e escovas 
coloridas. Até os três 
anos, a quantidade de 
pasta deve ser equivalente 
a uma ervilha, porque 
elas engolem muito e 
o excesso de flúor é 
prejudicial.

4) Como fazer na hora 
do improviso?
O ideal é não esquecer 
a escova. Os dentistas 
são contra dividir a 
escova porque a cárie é 
contagiosa. Na falta da 
escova, é possível usar 
uma gaze para remover 
impurezas.

ção de cores, elétrica, risqui- 
nhas, cabo anatômico. Ela 
não vai precisar ter tudo isso 
porque isso é um a mais", ex
plica Vianna.

+SAUDÁVEL

M IT O  OU 7
v e r d a d e ;

Tingir os cabelos provoca 
a queda dos fios?

M ITO . Os produtos para 
tintura evoluíram muito 
em qualidade. Os cabe
leireiros também estão 

se aperfeiçoando nas 
técnicas de tingimento. É 

fundamental procurar um 
profissional qualificado e 

utilizar produtos de boa 
procedência e aprovados 

pela Anvisa.
Luciano Barsanti, tricologista

C â n c e r  d e  m a m a  
n ã o  a c a b a  c o m  s e x o
Estudo realizado na Es
cola de Enfermagem da 
USP de Ribeirão Preto 
mostra que os casais 
retomam a vida sexual 

menos de um ano depois 
do diagnóstico do câncer 

de mama. Os entrevistados 
contaram que a nudez é pra
ticada e que a mama operada 
é tocada. A autora do estudo, 
Clícia Valim Cortes Gradim, 
concluiu que "o câncer por 

si só nâo altera a sexualidade 
do casal". As pacientes protes
taram ainda contra a falta de 
informações sobre sexualidade 
durante o tratamento.

F u m a n t e  t e m  r i s c o  m a i o r  d e  d i a b e t e s
Um estudo americano publicado no 'British Medical Journal', 
com 4.572 pessoas, aponta que fumantes têm risco maior de 
desenvolver intolerância à glicose, estágio precursor do dia
betes. A pesquisa também indicou que fumantes passivos têm 
mais chances de ter a doença, ainda que o risco seja menor, 
do que aqueles que não convivem com o cigarro. A explicação 
para isso estaria nas toxinas da fumaça do cigarro, que po
dem afetar o pâncreas, órgão que produz a insulina.

Frase
"Todos pensam que gripe e res

friado são o mesmo. Mas resfria
do atinge as vias aéreas superio
res, enquanto gripe atinge todo 

organismo. é pior em velhos pois 
têm menos resistência."

Paulo Olzon Monteiro da Silva, 
infectologista e clínico geral da Unifesp

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

Intercfínica
D r a . L u c íIa BARboSA  

N elroIoqía 

NEUROpsiColoqÍA 

ElETROENCEÍAloqÍA DlqirAl
CRM 75.611

Karína  M o m o  

Terapeuta O cupacíonaI 

E specíaIísta em 

REAbiliTAÇÃO FísiCA 
CREFITO 7144 TO

D r a . D a n Ie Ia L . A rm oIcI
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PERÍodoMÍSTA
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Atendimento particular e convênios

Rua César Giacomini, 209 - VI Santa Cecília 
Lençóis Pta - Fone: (14) 3263-3983



f o l h e t i m

'Sinhá Cabocla'
Escrita pelo mesmo autor, Benedito Ruy Barbosa, repetindo 

o ator principal e vários outros, além da mesma temática 

rural, Sinhá Moça repete a fórmula de sucesso de Cabocla

Fo l h a p r e s s

Danton Mello é o moci
nho, um rapaz à frente de seu 
tempo, que luta para mudar a 
sociedade em que vive. Patrícia 
Pillar é mulher de um líder lo
cal e tenta intermediar a relação 
do rapaz com a filha. Isso sem 
falar nas repetições de atores. 
Essas são apenas algumas das 
'coincidências' (veja acima) 
que fazem com que 'Sinhá Mo
ça' fique com a cara de 'Cabo
cla', trama do mesmo Benedito 
Ruy Barbosa que foi ao ar em 
2004. Ah!, as duas também são 
remakes adaptados pelas filhas 
do autor, Edilene e Edmara, pa
ra o horário das seis.

Para Patrícia Pillar, porém, as 
semelhanças param por aí. Ela 
diz que Emerenciana, de 'Cabo
cla', era mais ativa e tinha uma 
relação de igualdade com o ma
rido. Já em 'Sinhá', Cândida é 
submissa. Apesar de concordar 
com as idéias abolicionistas da 
filha, não encara o barão.

Edilene Barbosa acredita que 
a personagem é um desafio para 
a atriz. "Há coincidências entre 
as mulheres vividas por ela, mas 
não são tantas como pode pare
cer", diz. Para a escritora, o perfil 
dos atores influencia na escolha 
do autor, mas é a criatividade de 
cada um que determina como 
será o personagem.

Edilene diz ainda que, quan
do terminou de escrever 'Cabo
cla', já sabia que Danton Mello 
tinha as características de Rodol
fo e deveria interpretá-lo. "Tí-

nhamos certeza de que ele faria 
o papel muito bem."

Para o ator, os personagens 
se espelham apenas na moti
vação que têm e no amor que 
sentem. "No meio de Cabocla, 
Neco amadureceu e se envolveu 
com política, começou a lutar. 
Aí ele passa a se equiparar a Ro
dolfo, que desde o início tem 
ideais fortes", avalia, destacando 
que o personagem atual é cons
cientemente revolucionário.

Mauro Alencar, doutor em 
telenovelas pela USP, ressalta 
que as tramas se parecem, mas 
somente à primeira vista. "As di
ferenças são sutis. Se alguém vir a 
novela rapidamente, pensará que 
é igual a Cabocla. Se passar a as
sisti-la, porém, perceberá que as 
duas tramas são bem distintas."

Para poder ficar com Sinhá 
Moça (Débora Falabella), Ro-

p  ator Danton 
Melo, que faz o 
ipar romântico 

com Débora 
j  Falabella, a 
I  Sinhá Moça

dolfo (Danton Mello) se fez 
passar por escravagista. Seu ob
jetivo era conseguir a aprovação 
do sogro, o barão de Araruna 
(Osmar Prado). Como o jovem 
não falou nada para a moça, 
acabou conquistando o barão, 
mas perdeu a namorada. Mello 
diz que as coisas não ficarão as
sim por muito tempo. "Ele está 
em uma situação delicada, pois 
já começou o relacionamento 
mentindo, mas vai se abrir. Ro
dolfo sofre por não poder lutar 
contra o barão. Logo vai colo
car a sua posição. Aí, vai ser um 
embate até o fim da novela", 
adianta o ator. Mas, antes de 
ele se acertar com Sinhá Moça, 
vai tentar aproximar o irmão 
Ricardo (Bruno Gagliasso) de 
Ana do Véu (Ísis Valverde), sua 
prometida, e se livrar do com
promisso indesejável.

O QUE VAI
_______MALHAÇÃO_______
Segunda: Urubu rompe com Ja- 
que. Amanda pára de comer por 
causa do concurso. Cleiton se 
machuca durante a corrida.

Terça: Cauã e Siri ajudam Cleiton, 
que desiste de correr. Vitória e Ma
nuela decidem ir à clínica onde 
Marina vai fazer a cirurgia plástica.

Quarta: Peçanha exige que Clei- 
ton participe de mais uma cor
rida e Cauã avisa que vai correr 
em seu lugar.

Quinta: Manuela conta a Da
niel sobre a corrida e ele chama 
a polícia. João visita Marina no 
hospital e ela rompe com ele. 
Eduardo é preso e Marco Aurélio 
descobre.

Sexta: Vinícius cobra multas de 
Download e Rafa de acordo com 
a "constituição da república". 
Cauã e Priscila se beijam.

______ SINHÁ MOÇA______
Segunda: Chega o dia do gran
de baile. Sinhá Moça vai ao baile 
acompanhada de Adelaide e José 
Coutinho se interessa pela muca- 
ma. Ana surge no baile e descobre 
o rosto diante de todos. Rodolfo 
tira Ana para dançar. Sinhá Moça 
e Dimas se olham. Juliana dança 
com Dimas, que recita um poema 
abolicionista. Barão se retira do 
baile. Sinhá Moça diz a Adelaide e 
Virgínia que Dimas é Rafael.

Terça: Ana sai de casa sozinha e 
sem o véu. Ricardo pede Ana em 
namoro. Adelaide conta a Sinhá 
Moça que Martinho se declarou 
a ela na saída do baile. Frei José 
confirma a Sinhá Moça que Di
mas é Rafael.

Quarta: Martinho oferece cinco 
escravos em troca de Adelaide. 
Frei José marca um encontro en
tre Dimas e Sinhá Moça. O Irmão 
do Quilombo vai até a fazenda do 
Barão e joga pedrinhas na janela de 
Sinhá Moça. O Barão ouve.

Quinta: O Irmão do Quilombo 
entrega uma rosa com um bilhete 
a Sinhá Moça. Fontes descobre 
que Rodolfo é o cavaleiro. Sinhá 
Moça convence Martinho a desis
tir de Adelaide. Manoel explica a 
Augusto que ele terá que sair da 
casa onde mora. José Coutinho 
diz galanteios a Adelaide. Sinhá 
Moça e Dimas se encontram e 
Rodolfo os vê.

Sexta: Sinhá Moça conta a Ade
laide e Bastião que está apaixo
nada por Dimas. Dimas compra 
a casa de Manoel e a dá a Au- 
gustoe, em seguida, pede Ju
liana em casamento. Augusto e 
Dimas se tornam sócios. Fontes 
revela a Inez que Rodolfo é o Ir
mão do Quilombo.

a c o n t e c e r  n a s  n o v e l a s
Sábado: Frei José diz a Sinhá 
Moça que ela não pode se apai
xonar por Dimas, mas não revela 
o motivo. Manoel diz ao Barão 
que a casa pertence a Augusto. 
O Barão ameaça Dimas, que in
tima Mário e seus amigos para 
uma nova tarefa.

_______BANG BANG_______
Segunda: Até o fechamento des
ta edição, a emissora não divul
gou os capítulos desta novela.

Sexta: Apresentação do último 
capítulo.

BÉLISSIMA
Segunda: André pressiona Júlia pa
ra não perder a presidência. Rogé
rio ameaça Taís. Rita, uma mulher 
que estava presa com Vitória, pe
de para conversar com ela. Sabina 
sofre uma tentativa de seqüestro e 
André chantageia Vitória.

Terça: Júlia é eleita presidente da 
Belíssima. Tadeu e Maria João se 
beijam. Alberto engana Mônica 
para se encontrar com Rebeca. 
Aquilino finge passar mal e pe
de ajuda a Tadeu. Rogério vai 
ao restaurante de Takae. Giova- 
na vai à casa de Rebeca. André 
ameaça Vitória.

Quarta: Rebeca manda Giovana 
embora. Rogério ameaça Taís 
com um canivete e Narciso luta 
com ele. Cemil observa Toninho 
e Alberto; que o vê. Rita leva Vitó
ria para visitar Dalva na cadeia.

Quinta: Mônica sente um perfu
me de mulher na roupa de Alber
to. Rita pede um emprego a Vitó
ria. Érica recebe alta. Taís declara 
seu amor a Narciso. André exige 
que Vitória assine um documento 
retirando suas ações da Athena e 
o mostra a Júlia.

Sexta: Maria João e Tadeu na
moram escondidos. Júlia conta 
a Nikos que Vitória a traiu. Isaac 
ameaça fugir de casa se os pais não 
se casarem. Rogério observa Taís e 
Narciso. Júlia perde a presidência 
da Belíssima. Bento finge ser um 
ex-funcionário de cartório, e afirma 
a Guida que vai encontrar o filho 
de Bia. Júlia pergunta a Vitória por 
que ela a traiu.

Sábado: Júlia e Vitória choram. Ce- 
mil conta a Mônica que encontrou 
Alberto. Bento faz de tudo para pa
recer um homem importante. Ni
kos defende Vitória e Júlia o manda 
embora. Nikos pede explicações a 
Vitória e depois a André.

CIDADÃO BRASILEIRO
Segunda: Antonio visita Caroli- 
na. Homero cria um conselho de 
guerra para impedir a briga de

Antônio e Atílio, mas os dois co
meçam a brigar e começa uma 
grande confusão.

Terça: Uma prostituta pede aju
da a Tereza. Atílio desmaia de
pois de uma briga com Antônio 
e é socorrido por Laércio. Antô
nio conta a Carolina que Luíza 
está grávida.

Quarta: Celso recebe uma li
gação misteriosa. Cléo diz a 
Antônio que Luiza abortou; em 
seguida Luíza aparece, e os dois 
se encaram.

Quinta: Luiza transa com Antô
nio. Cristina se oferece para Mar
celo. Alcides acorda ao lado de 
Carmen. Carolina conta a Luiza 
que está grávida.

Sexta: Lívia beija Laércio. Zezé 
beija Nilo. Celso abre um pacote 
que está na porta de sua casa, e 
vê o sapato de Emílio.

Sábado: Carmem seduz Dias. Atí
lio sai do hospital. Carolina marca 
um encontro com Antônio.

___ PROVA DE AMOR___
Segunda: Diana e Júlio assistem 
o DVD com a confissão de Lopo. 
Gabi e sua banda chegam na 
casa de Teresa. Rafa e Pati cur
tem a lua-de-mel no barco, e são 
atacados por Lopo. Rafa e Lopo 
brigam. Dudu, Nininha, Tita e 
Joãozinho fogem durante um 
surto de Elza.

Terça: Elza consegue pegar Du- 
du, Tita e Nininha. Nobru e Luana 
se beijam. Lopo e Gerião brigam. 
Diana, se passando por prostituta, 
vai para o apartamento de Casca- 
Grossa. Gerião liga para Raquel. 
Monstrão e Daniel lutam.

Quarta: Daniel luta com Mons- 
trão. Carvalho abandona Elza. 
Casca confessa que matou os 
pais de Diana, e eles lutam. Cas- 
ca-Grossa é preso. Lopo chega 
na casa de Elza.

Quinta: Clarice liga para Ge- 
rião. Alice descobre que um dos 
gêmeos foi encontrado. Murilo 
tenta roubar Marco, que reage 

Fialhoe morre. Chicão e Fialho perse- 
uem Murilo. Lopo beija Elza. Fe- 

ipe e Joãozinho se reencontram.lgi

Sexta: Lopo se exibe para Elza. 
Diana prende Gerião. Felipe che
ga em casa com Joãozinho; que 
abraça a mãe. Gerião depõe.

Sábado: Elza tem um surto. Cas- 
ca-Grossa ameaça Daniel, e os 
dois lutam. Lopo liga para Clari
ce; e ela fala com Nininha. Lopo 
rouba o dinheiro de Elza, e foge 
com a única chave do aparta
mento. Alexandre pede Eleonora 
em casamento. Diana localiza o 
carro de Lopo.

H O R Ó S CO P O 1 5 / 0 4  A 2 1 / 0 4
Fo n t e : In s t i t u t o  O m a r  C a r d o s o

ÁRIES
Cuidado com prejuí- 

H  zos causados por em- 
1 pregados ou sócios.

Não realize o negócio 
que está pretendendo. Aguarde uma 
fase mais favorável para concretizá-lo. 
Não abuse da saúde e não discuta 
com a pessoa amada.

l e ã o
Nesta fase, você 
poderá ter uma idéia 
brilhante e promisso
ra de sucesso. Mas, 

somente a coloque em prática quan
do tiver certeza de uma boa chance. 
Continue cauteloso com seu dinheiro, 
seu trabalho e com sua saúde.

s a g it á r io
Mantenha-se em suas 
atividades rotineiras e 
muitos benefícios re
ceberá em breve. Você 

estará buscando a autodisciplina. Exa
mine realmente todos os lados de uma 
situação, principalmente se esta implicar 
no seu relacionamento amoroso.

t o u r o
Evite prejudicar sua 
saúde, não come
tendo excessos na 
alimentação, e com 

bebidas alcoólicas. Não confie demais 
em subordinados e em estranhos. To
davia, o sucesso pessoal e a evolução 
da personalidade serão evidentes.

VIRGEM
Grandes chances de 
ascensão e brilho artís
tico e mesmo jurídico. 
Fluxo benéfico. Apro

veite os próximos dias para manifestar 
seus pensamentos relacionados com as 
pessoas que lhe querem bem e tratar 
de assuntos relacionados ao casamento.

c a p r ic ó r n io
Não deixe de olhar pe
lo bem de seus familia
res e não fuja das suas 
responsabilidades. Im

pulsionado em descobrir suas verdadeiras 
aptidões e transformar o próprio ambien
te, sua percepção estará super apurada 
na conquista de novos horizontes.

G ê m e o s
Neste período, você 

r n w  ▼ poderá enfrentar 
alguns pequenos 
obstáculos e oposi- 

ções inesperadas. Com o auxílio de 
amigos, parentes, colegas e vizinhos, 
poderá contorná-los. Evite atitudes 
agressivas. Deixe de lado o ciúme.

LIBRA
Aproveite, pois o flu- 

K  ^  xo da fase astral o in
centiva. Seu poder de 
comunicação estará 

favorecido, fazendo com que exerça 
grandes influências sobre seus amigos, 
familiares e colegas de trabalho.

a q u á r io
Momento negativo 

M  B  para os negócios, pa
ra tratar de assuntos 
jurídicos e mudanças, 

de um modo geral. Neutro para os 
casos sentimentais e um tanto quanto 
ruim para viajar. Cuide da saúde e 
procure se precaver contra acidentes.

seguirá,'neste período, 
influenciar pessoas importantes para 
o seu progresso e prosperidade profis
sional e material. Faça prevalecer seu 
otimismo e receberá reais benefícios.

e s c o r p iã o
As coisas novas que 
inventar serão coro
adas de êxito e suas 
ambições, sonhos e 

desejos serão bem sucedidos. Ótimo 
para as amizades. Você também esta
rá trabalhando mais ainda para a sua 
própria projeção social.

PEIXES
Bom fluxo para obter 
independência finan- 

B L *  ceira e liberdade de 
espírito. Existe tam

bém a possibilidade de você começar 
a se inquietar de modo exagerado, 
pois poderá estar novamente pensan
do em uma viagem a muito planejada.
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V A R A N D A

Rodízio de Pizza
à s  Q uintas e  a o s  S ábados, 

...no lugar gue combina com Você!

Ji. C el /caqurpii (labríe/, 7Z7 
Fones: ^6lí-& U S  / ̂ 264^81 yP

AUTO POSTO
Rua XV de Novembro, 326

Álcool • 1,84’
Gasolino - 2,60’ 
Comum
Diesel -1,86’

Fone: (14)3263-1824



BACALHOADA NO LIONS
Muitos casais marcaram presença na bacalhoada realizada pelo Lions Clube de Len

çóis Paulista no último sábado 8, em prol da Rede de Combate ao Câncer. A bacalho
ada foi regada a homenagens e solidariedade. O empresário José Antonio Foganholi, o 
Pardal, doou um veículo zero quilômetro para que a entidade use como achar melhor. 
Além do cardápio delicioso, o jantar reuniu gente do coração grande.

A diretoria da Rede de Combate ao Câncer foi homenageada no jantar dançante

Aparecida, Pardal e Adélia Lorenzetti: o empresário doou um carro 0Km para a Rede

Carlos Augusto Sottano e Telma: noite de solidariedade

José Marco, Jose, João Carlos, Adélia, Izabel e Maria Helena

MAJESTADE Carlinhos Zillo ainda 
tem na ponta da língua a escalação 

dos anos de ouro do Santos. Mais do 
que isso. Guarda uma preciosidade: 

um retrato em preto e branco 
ao lado do rei Pelé, feita em 
1975, durante um jogo em 

Araraquara pelo Campeonato 
Paulista, o último em que o 

time foi campeão. Campeão 
de novo, 21 anos depois, o 

santista roxo acredita que 
com Wanderley Luxemburgo 

e mais reforços, o jejum 
terminou. "Agora quem dá a 

bola é o Santos..."

E PIQUE! Na quarta-feira 19 de abril, o diretor 
comercial da Lutepel, Flávio Benvenutti, comemora 

mais um ano de vida. Braço direito de Edenilson 
Grecca, a data não deve passar em branco. O carinho 

dos amigos já está garantido. Parabéns!

E PIQUE!
Thaiani Zaffalon 
Llobet Bendicho 
completou 15 anos 
na terça-feira, 11 
de abril. Dos pais 
Luciana Zafalon e 
José Maria Llobet, 
ela ganhou muitos 
mimos e um delicioso 
churrasco em família. 
A jovem recebeu os 
parabéns dos pais, 
amigos e familiares.

PARABENS! Quem
também comemorou 
aniversário nesta semana 
foi o presidente da Ascana, 
Hermínio Jacon. Esbanjando 
saúde e determinação, ele 
recebeu os amigos para 
uma comemoração íntima 
em sua casa no sábado 
passado. Hoje, Hermínio 
Jacon será o anfitrião 
do deputado Antonio 
Carlos de Mendes Thame 
(PSDB) que vem a Lençóis 
se reunir com lideranças 
tucanas da região.

DOSE DUPLA A
Locomotive Club oferece 
diversão em dobro hoje. 
Às 22h tem bailão com 
a dupla sertaneja Edu 
e Anderson. Depois 
do bailão, tem forró 
universitário comandado 
pelo grupo Bando de 
Maria, de Piracicaba. Os 
ingressos custam R$ 8,00 
para homens e R$ 5,00 
para mulheres. A diretoria 
da Locomotive lembra que 
não é permitida a entrada 
de homens trajando 
bermudas ou bonés.

MODA A H&Cia realiza 
no próximo dia 19 de abril 
mais um desfile de moda 
beneficente. O evento 
está marcado para 19h, 
no salão social da Apae. 
O convite custa R$ 8,00 
por pessoa e está à venda 
nas Lojas Silva, Toten e 
na H&Cia. O desfile é em 
benefício da Apae. Mais 
informações pelo telefone 
3264-2225.

SÁBADO SANTO Na
programação religiosa 
da Semana Santa, hoje 
tem a vigília pascal da 
Ressurreição de Jesus, às 
20h, em todas as paróquias 
de Lençóis Paulista. 
Amanhã, domingo de 
Páscoa, na Cecap, a missa 
solene das 8h, vai contar 
com a presença do arcebispo 
metropolitano, Dom
Aloysio Penna, de Botucatu.
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RESIDÊNCIAS
VENDA

CASA JARDIM Village 
com 3 quartos, sala, co
pa, cozinha, banheiro e 
área de serviço, em óti
mo estado. Tratar fone 

9786-9152/9704-6624.

CASA JARDIM Açaí II. 
Tratar fone 3264-2753.

CASA JARDIM Itamara- 
ty, ótimo negócio, com 
3 dormitórios (1 suíte), 
garagem para 4 vagas, 
220m2, terreno de es
quina, falta acabamen
to, valor R$ 70.000,00.

Aceito proposta ou 
troco. Tratar fone 3264- 

5772/8115-2648.

SOBRADO -  com casa 
nos fundos, estabeleci
mento comercial, valor 
R$ 80.000,00 ou troca- 
se por chácara, sítio ou 

outra casa de menor 
valor. Rua João Pascho- 
arelli, 124- Júlio Ferrari. 
Tratar fone 3264-5390.

SOBRADO com comér
cio em funcionamento. 
Tratar fone 3264-5390.

CASA JARDIM Itamaraty, 
ótimo negócio, com 3 
dormitórios (1 suíte), 

garagem para 4 vagas, 
220m2, terreno de esqui
na, falta acabamento, valor 
R$ 70.000,00. Aceito pro
posta ou troco. Tratar fone 
3264-5772/8115-2648.

CASA NO JÚLIO Ferrari 
com 2 quartos, sala, 

cozinha e banheiro, va
lor R$ 16.000,00. Tratar 

rua Emílio Rossi, 338.

CASA NO CAJU I, com
5 cômodos, escritura 
em dia e quitada. Tra
tar rua Santo Leonardo 

Giglioli, 434 ou fone 
3264-8881.

CASA NO JARDIM
América a rua Arlindo 

Torres da Silva, 36, com 
3 quartos, sala, copa, 

cozinha e 2 banheiros. 
Tratar fone 9751-1119.

CASA NA CECAP,
avenida Orígenes Lessa, 

881, com 3 quartos, 
sala, cozinha, edícula e 
2 banheiros. Tratar fone 

9799-9686.

CASA AÇAÍ II e vende-se 
tv 14" e um box de ba
nheiro. Tratar fone 3264

5709 das 12h às 13h.

ESQUADRIAS DE 
MADEIRA escadas, 

corrimão, móveis sob 
medida, ótimos preços, 

qualidade garantida. 
Fone: 3263-0300 - Fax: 

(14) 3263-3300.

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

DRY WASH - Lavagem 
simples - R$ 25,00; 

Lavagem com encera- 
mento - R$ 45,00. Es

pecializada também em 
limpeza de sofás, cadei
ras, poltronas e tapetes. 

Fone: 3264-5535.

LÉO SERVIÇOS ELÉTRI
COS Eletricidade em geral 
orçamento sem compro
misso. Rua Duque de Ca
xias, 110, Marimbondo. 

Fone: 3264-8386.

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.

APARTAMENTOS
VENDA

VENDE-SE APARTA
MENTO Ed. Jacarandá 
1° andar, garagem co

berta, ótimo acabamen
to. Tratar fones: 3263
0181 ou 9122-1201.

JARDIM JACARANDÁ
-  Tratar fone 9745-3592.

GUARUJÁ -  Praia das 
Astúrias, completíssimo, 
ar condicionado, tv, etc. 
Tratar fone 3263-2105 

(Creci 41388).

VENDO 7 ALQUEIRES
DE Terra, 20.000 pés 

de café e pasto. Tratar 
fone: (14) 3263-0765.

VENDE-SE TERRENO 
TODO Murado -  rua 

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

3263-1151.

JARDIM MONTE AZUL 
de esquina. Tratar fone 

9772-7716.

ASSOCIAÇAO DOS PLANTADORES DE CANA 
DO MÉDIO TIETÊ

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE E 2“ CONVOCAÇÃO

De conformidade com os Estatutos Sociais, ficam os senhores asso
ciados da Associação dos Plantadores de Cana do Médio Tietê, convo
cados para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se na sede social da 
Associação, sita à rua 7 de Setembro n° 556, nesta cidade de Lençóis 
Paulista (SP), às 9:30 horas do dia 27 de abril de 2006, para tratar da 
seguinte ORDEM DO DIA:

a) Tomar conhecimento do Relatório do Presidente e votar os assun
tos Gestivos e o Parecer do Conselho Fiscal, referente ao Balanço e Con
tas do exercício findo em 31 de dezembro de 2005.

Não havendo número legal para realizar a Assembléia à hora mar
cada, em primeira convocação, a mesma será realizada ^  (meia) hora 
depois, ou seja, às 10:00 horas, em segunda convocação, com qualquer 
número de associados presentes. Número de associados para efeito de 
quorum: 914 (novecentos e catorze).

Lençóis Paulista, 05 de abril de 2006

HERMÍNIO JACON
Presidente

AGRADECIMENTO

A Governadora do Rotary Club de Lençóis Paulista, em nome 
de Paulo César Gonçalves de Abreu e Rita Nunes Attili de Abreu, 
vem a público agradecer de coração a todos as pessoas que conosco 
colaboraram para o sucesso de nosso evento -  2° Encontro das Mulheres 
do Distrito 4310 -  e que Deus lhe pague.

Prefeitura Municipal e Assistência Social, Cozinha Piloto, 
Panificadora Pão e Opção, Panificadora Trigal, Adria Alimentos, 
Cerealista Safra Sul, Supermercado Santa Catarina, Supermercado 
Santo Expedito, Supermercado Tupã, Quitanda Avenida, Quitanda 
do Fortes, Frigol, Posto BR  Avenida, Postão, Farmácia Homeopática 
Lençóis, Fórmula Farmácia, Sorveteria Skimell, Iracema Flores, Lojas 
Silva, Hering e Cia, Planeta Calças, Lençóis Revistas, Ida Presentes 
e Decorações, Yes, Óticas Carol, Just, Jota Papelaria, Casa da Vó, 
Lindolar Móveis e Decorações, All Sport, Lojão Modas Fashion, 
Toque Final, Fábio Malhas e Tecidos, Art’Mania, Aquarela Modas, 
Casa Cape, Papelaria Ubirama, Casa Sanches, Alice Acessórios, Bella 
Bijouterias e Acessórios, Móveis Romera, Foto Carlos, Agroflores, 
L’acqua de Fiori, Inês Modas, Didática Papelaria, Alice Calçados, X V  
Calçados, Cia. Do Banho, Dinossauro, Glamour Cestas Artesanais, 
Relojoaria Uris Paccola, Livraria Católica Pietá, Arte Nativa, Movilac, 
Lojão das Fraldas, Livraria e Papelaria Ramblas, Sthanjack Modas, 
O Boticário, Destak, Nuança Cosméticos, Magazine Luiza, Toten, 
Biruta, Unimed, Lwart, OK Modas, Max Soft, Virtual, Monalisa 
Jóias, Sol e Lua, Bezziê Modas, Adhonai Sabonetes Artesanais, 
Estruturas Metálicas Baptistella, Tony Martins Cabeleireiro, Elza 
Cabeleireira, Jornal da Cidade, O ECO, APAE.

Agradecemos de maneira especial à Cooperelp por nos ceder seu 
lindo espaço.

im o b i l iá r ia

APARTAMENTOS
Q JITINETE CENTRO - 01 dorm, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem Laje, piso frio ( sem 
condomínio) $140,00
Q JITiNETE UBiRAMA - 01 dorm, sala, cozinha e banheiro Laje, piso frio ( sem condomínio} $ 300,00 
RESIDENCIAL JACARANDA- 02 dorm, saia, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem Laje, piso frio ( 
+ condomínio )$ 300,00
RESIDENCIAL JACARANDA -  02 dorm, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem Laje, piso frio ( 
+ condomínio )S 300,00
RESIDENCIAL PAINEIRAS -  03 dorm, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem Laje, piso frio (-•■ 
condomínio )$ 270.00
EDIFÍCIO CIDADE JARDIM { SÃO CARLOS ) -  02 dorm, 02 salas banheiros e garagem ( Póximo USP ] $ 
300,00

01 SUITE, 03 DORMITORIOS, 
S A L A ,  COP A,  C O Z I N H A ,  
BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO E 
GARAGEM

VALOR: R$42.000,00
OBS: FORRO E  PISO FRIO, 

EXCELENTE PARA FINANCIAMENTO

RESIDÊNCIAS
01 dorm c/ laje, piso frio, garagem e pintura ( Monte Azul j $ 200,00 
01 dorm d forro, vermelhão e garagem ( Ubirama} $ 220,00 
01 dorm d foro e piso frio { Cruzeiro) $ 250,00 
01 dorm c/ laje, piso frio e garagem ( Cachoeirinha) $ 300,00
01 dorm d laje, piso frio e garagem ( Itamaraty) $ 320,00
02 dorm c/ forro e vermelão ( Prata) $ 180,00
02 dorm d laje, piso frio e garagem ( Rondom) $ 280,00 
02 dorm d forro, piso de madeira e pintura ( Centro) $ 280,00 
02 dorm d laje, piso frio, pintura c garagem ( Contente) $ 330,00 
02 dorm d forro, piso frio e entrada p/ carro [ Cruzeiro) $ 350,00 
02 dorm c/ laje, piso frio e garagem ( Rondom) $ 380,00 
02 dorm c/ laje, piso frio e garagem ( Cachoeirinha) $ 420,00
02 dorm c/ 01 suíte, 02 banheiros, área de serviço coberta e garagem coberta e fechada para dois 
carros { Ubirama) $450,00
02 dorm c/ 01 suíte, 02 banheiros, área de serviço coberta e garagem coberta e fechada para dois 
carros Mais Edícula com churrasqueira Laje, Piso frio e Pintura Nova ( Irere) $ 500,00
03 dorm, sl forro, lajota e garagem ( Cruzeiro} $ 180,00 
03 dorm, sl forro, lajota e garagem ( Cruzeiro} $ 200,00
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 João) $ 420,00 
03 dorm, d  laje, piso frio, garagem e pintura nova ( Capoani) $ 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 suíte, sala, copa, cozinha, área de serviço, garagem coberta e fechada Laje, Piso 
Frio, Pintura Nova (Centro) S 600,00
03 dorm d 01 suíte, 03 salas amplas, copa, cozinha planejada, área de laser com churrasqueira, 
garagem coberta c 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 1$ 700,00

Bggro Natálio Lorenzetti, 66 Fone: 3264-3343

A  Prefeitura Municipal 
. de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
AVISO DE LICITAÇÃO

Concorrência n.° 005/2006 - Processo n.° 074/2006 -  Objeto: venda 
de veículos e tratores usados da municipalidade -  Tipo: maior 
oferta por item -  Encerramento: 16 de maio de 2006 às 14:00 
horas -  O edital completo encontra-se disponível no site www. 
lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n.° 55 
-  Lençóis Paulista -  Fone: (14) 3269.7022 / 3269.7088 -  Fax (14) 
3263 0040. Lençóis Paulista, 13 de abril de 2006. LUIZ CARLOS 
BAPTISTELLA Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 15 de abril de 2006. Na página C1. 
Valor da publicação R$ 53,85.

èSAAE
LENÇãlS PAULISTA

SAAE - Serviço 
Autônomo de 
Água e Esgotos

EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO

A  C om issão M unicipal de Serviço 
Civil de Lençóis Paulista, CONVOCA, 
os in teressados abaixo re lacionados, 
aprovados no referido concurso público 
para o preench im ento de três vagas, no 
Serviço Autônom o de Á gua e Esgotos 
de Lençóis Paulista -  S .A .A .E ., e 
in form a que o não com parecim ento no 
dia, horário e local estabelec idos pela 
presente convocação, im plicará na perda 
de vaga, conform e prece itua a Lei.

EDITAL N° 01/2005
C ARGO : AG EN TE DE APO IO

O PER AC IO N AL
LO CAL: SED E AD M IN ISTR ATIVA DO 

S.A.A .E.
DATA: 17 DE A B R IL DE 2006
H O RÁRIO : 14:00 HORAS

01 - C arlos Henrique C orrea
02 - Edson Ferraz

Lençóis Paulista, 13 de abril de 
2006.

M arcos N orabele
P residente da C om issão M unicipal 

de Serviço Civil

SIMPATIA PARA EMAGRECER

Chico Xavier. 4̂ . feira pela manhã coloque em 
1/2 copo d' água os grãos de arroz cru, respectivo 
à quantidade de quilos que deseja perder. À noite 
beba a água, deixando os grãos de arroz no copo 
e complete com água. 5̂ . feira pela manhã beba 
a água em jejum , deixando os grãos de arroz e 
complete com água. 6̂ . feira pela manhã beba a 
água juntamente com os grãos de arroz de jejum. 
Obs: publique na mesma semana. Não faça 
regime pois a simpatia é infalível. (RRR)

EDITAL N° 001/2006

A Diretoria do Clube Esportivo e Cultural de Macatuba, 
usando das atribuições que lhe conferem o Estatuto Social, 
FAZ SABER, à todos quanto ao presente EDITAL virem ou 
dele conhecimento tiverem, que encontra-se na Secretaria do 
Clube, a CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2006, relativa a 
EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE BAR E COZINHA, sendo que o 
EDITAL completo será entregue a partir do dia 15 de Abril de 2006 
das 8h às 18h (informações pelo fone 3268-1244).

mfiini
ÍOCHI
m m ís ó im
9702-H12
3263-47»

A g r a d e c i m e n t o

O Centro Espírita Antonio de Pádua AGRADECE ao “Projeto Bike & 
Saúde”, da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, que, através do Passeio 
Ciclista do Dia Internacional da Água, realizado em 26 de Março, arrecadou 
e doou, 130 pacotes e 46 latas de leite em pó, para nossos trabalhos 
assistenciais, que, semanalmente, atende a mais de 70 crianças cadastradas, 
de 0 a 3 anos de idade.

Agradecemos também, a todos os ciclistas, a participação das Empresas Zillo 
Lorenzetti, Grupo Lwart, Senai, e o apoio da Radical Bike e Bit Company.

Muito Obrigado e que Deus abençoe todos vocês.

LIVRARIA ESPÍRITA ANTONIO DE PÁDUA - FONE: 3264-6414 
CENTRO ESPÍRITA ANTÔNIO DE PÁDUA 

Travessa João Ramalho, 22 - Centro - Pa l e s t r a s : segunda feira - 20 horas e 
sábado 14 horas (na creche OCAS - CECAP)

SIMPATIA

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

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

IMPRI MAX
Cartuchos de Tinta e Tonner

CARTUCHO
COMPATÍVEL

3 ^ ^

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOREBI
Avenida Tiradentes, N.° 628 - Centro -  CEP 18675-000 

Fone: (14) 3267-1161 -  Fax: (14) 3267-1187
BOREBI - ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

CONVOCAÇÃO PARA PROVAS

A Prefeitura Municipal de Borebi, Estado de São Paulo, por seu Prefeito que este subscreve, CONVOCA os candidatos 
inscritos no Processo Seletivo Público de Provas e Títulos, para contrata-ção temporária a empregos de: PROFESSOR I 
(1“ À 4“ SÉRIE), PROFESSOR II DE CIÊNCIAS, PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, PROFESSOR 
II DE EDUCa Çã O f ís ic a , PROFESSOR II DE GEOGRAFIA, PROFESSOR II DE HISTÓRIA, PROFESSOR 
II DE INGLÊS, PROFESSOR II DE MATEMÁTICA e PROFESSOR II DE PORTUGUÊS, para as provas que serão 
realizadas às 8:30 horas, do dia 22 de abril de 2006, na EMEF “Prof.“ Iracema Leite e Silva”, à Rua 13 de Maio, 607, 
em Borebi - SP, nos termos do Edital de Processo Seletivo Público N° 01/06.

Os portões do prédio da EMEF “Prof“ Iracema Leite e Silva”, onde serão reali-zadas as provas, serão fechados às 
8:25 horas.

Os candidatos deverão comparecer ao local onde serão realizadas as provas, 30 (trinta) minutos antes do horário 
determinado para o início, munidos de um documento de identificação com fotografia (Cédula de Identidade, Carteira de 
Trabalho, Carteira Nacional de Habilitação, Certificado Militar, etc), protocolo de inscrição, caneta azul ou preta, lápis e 
borracha. O candidato que comparecer sem documento que o identifique, não terá acesso à sala de prova.

Não haverá segunda chamada para as provas, não importando o motivo alega-do e a ausência do candidato acarretará 
sua eliminação do Processo Seletivo Público.

Em hipótese alguma as provas poderão ser realizadas em local diferente do determinado por este Edital.
Todas as inscrições foram deferidas, estando os candidatos aptos a prestarem as provas.

Borebi, 12 de abril de 2005.

LUIZ ANTÔNIO FINOTI DANIEL 
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOREBI
Avenida Tiradentes, N.° 628 - Centro -  CEP 18675-000 

Fone: (14) 3267-1161 -  Fax: (14) 3267-1187
BOREBI - ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO

CONVOCAÇÃO PARA PROVAS

A Prefeitura Municipal de Borebi, Estado de São Paulo, por seu Prefeito que este subscreve, CONVOCA os candidatos 
inscritos no Concurso Público de Provas e Títulos para os empregos de: PROFESSOR II DE CIÊNCIAS, PROFESSOR 
II DE GEOGRAFIA e PROFESSOR II DE HISTÓRIA, para as provas que serão realizadas às 8:30 horas, do dia 22 
de abril de 2006, na EMEF “Prof.“ Iracema Leite e Silva”, à Rua 13 de Maio, 607, em Borebi - SP, nos termos do Edital 
de Concurso Público N° 01/06.

Os portões do prédio da EMEF “Prof“ Iracema Leite e Silva”, onde serão reali-zadas as provas, serão fechados às 
8:25 horas.

Os candidatos deverão comparecer ao local onde serão realizadas as provas, 30 (trinta) minutos antes do horário 
determinado para o início, munidos de um documento de identificação com fotografia (Cédula de Identidade, Carteira de 
Trabalho, Carteira Nacional de Habilitação, Certificado Militar, etc), protocolo de inscrição, caneta azul ou preta, lápis e 
borracha. O candidato que comparecer sem documento que o identifique, não terá acesso à sala de prova.

Não haverá segunda chamada para as provas, não importando o motivo alega-do e a ausência do candidato acarretará 
sua eliminação do Concurso Público.

Em hipótese alguma as provas poderão ser realizadas em local diferente do determinado por este Edital.
Todas as inscrições foram deferidas, estando os candidatos aptos a prestarem as provas.

Borebi, 12 de abril de 2005.

LUIZ ANTÔNIO FINOTI DANIEL 
PREFEITO MUNICIPAL

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE LENÇÓIS 
PAULISTA/SP - CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO 

JUDICIAL/SEÇÃO CÍVEL 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 

DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO DE ANTONIO 
RODOLFO COSTA 

JUSTIÇA GRATUITA
A Doutora ANA LÚCIAAIELLO GARCIA, MM. Juíza 

de Direito da 1“ Vara Judicial 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, expedido nos autos de 
INTERDIÇÃO, n° 1313/04, tendo como requerente 
AURORA PICCOLI COSTA e interditando ANTONIO 
RODOLFO COSTA, que tramita por este Juízo e Cartório 
do Primeiro Ofício Judicial/Seção Cível, atendendo as 
provas constantes dos autos, por sentença proferida aos 28 de 
Novembro de 2005, transitada em julgado aos 17 de janeiro 
de 2006, a seguir transcrita em seu tópico final, declarou a 
interdição de ANTONIO RODOLFO COSTA: “... Diante 
do exposto, decreto a interdição de ANTONIO RODOLFO 
COSTA, declarando-o absolutamente incapaz para exercer 
pessoalmente os atos da vida civil, (CC. 5°, II), e nomeio-lhe 
curadora a requerente (CC, art. 454, parágrafo primeiro). Nos 
termos do art. 1188 do CPC, a curadora deverá especificar 
bens para hipoteca legal. Inscreva-se a presente no Registro 
Civil (CPC, art. 1.184 e CC, art. 12, III) e publique-se na 
Imprensa local e órgão oficial, por três vezes, com intervalo 
de 10 (dez) dias. Intime-se o requerente a prestar compromisso 
de curador. Cumpridas as formalidades, transitada a presente 
em julgado, comunique-se ao Distribuidor e arquivem-se os 
autos. P.R.I. Lençóis Paulista, data supra. (a) An A LÚCIA 
AIELLO GARCIA -  Juíza de Direito. “ E, para que a referida 
sentença produza os seus jurídicos e legais efeitos e chegue 
ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar 
ignorância, é expedido o presente edital que será publicado 
na Imprensa Oficial do Estado e afixado no local de costume 
deste Juízo. Lençóis Paulista, 14 de Março de 2006. Eu, (a) 
Célia Pedrina Fernandes Leite -  matr. 811.293-2, escrevente, 
digitei. Eu (a) Tânia Luciano Moreira Bodo, matrícula 
803.051-4, escrivã diretora, conferi e subscrevo.

ANA LÚCIA AIELLO GARCIA,
Juíza de Direito

JUÍZ DE DIREITO DA COMARCA DE 
LENÇÓIS PAULISTA/SP - CARTÓRIO DO 2° 

OFÍCIO JUDICIAL/SEÇÃO CÍVEL 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO DE 
MARIA DE LOURDES CAETANO 

JUSTIÇA GRATUITA
O DR. MÁRIO RAMOS DOS SANTOS, MM.

Juíz de Direito da 2̂  Vara da Comarca de Lençóis 
Paulista, SP, na forma da lei, etc...

FAZ SABER a todos quantos o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem, expedido nos 
autos de INTERDIÇÃO n° 1965/03, tendo como 
requerente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO e interditanda MARIA DE 
LOURDES CAETANO, que tramita por este Juízo e 
Cartório do 2° Ofício, diante da alegação de que sofre 
de distúrbios mentais que a incapacitam, para reger os 
atos da vida civil e das provas constantes dos autos, 
por sentença de 22 de novembro de 2005, transitada 
em julgado aos 02 de março de 2003, foi declarada 
a interdição de MARIA DE LOURDES CAETANO, 
declarando-a absolutamente incapaz de exercer os atos 
da vida civil (CC, art. 5°, II) e nomeando-lhe curadora 
APARECIDA DE LOURDES DIEGOLI FREGONE, 
brasileira, casada, enfermeira, portadora do RG 
15.509.382, residente e domiciliada na Rua Américo 
Brandi, n° 298, Lençóis Paulista/SP (CC, art. 454,§ 3°) 
e determinando a inscrição da sentença no registro civil 
(CPC, art. 1.184 e CC.art. 12, III). E, para que a referida 
sentença produza os seus jurídicos e legais efeitos e 
chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém 
possa alegar ignorância, é expedido o presente edital 
que será publicado na Imprensa Oficial do Estado, 
com intervalo de dez (10) dias e afixado no átrio deste 
Juízo. Lençóis Paulista, 13 de março de 2006. Eu (a) 
Silvio Carlos Prudenciatti, escrevente, matr. 319.823- 
A, digitei. Eu, Edson José Teixeira Barros, matrícula 
308.263, escrivão, digitei, conferi e subscrevo.

MÁRIO RAMOS DOS SANTOS,
Juiz de Direito

EDITAL DE CITAÇÃO DE MEGAMONTE MONTAGENS 
INDUSTRIAIS S/C LTDA COM O PRAZO DE TRINTA DIAS

O doutor MARIO RAMOS DOS SANTOS, MM. Juiz de Direito da 2̂  Vara desta Comarca de Lençóis Paulista, SP, na 
forma da lei, etc.

FAZ SABER que por este Juízo e respectivo cartório processam-se os termos da EXECUÇÃO n. 744/03, promovida 
por UNIMED LENÇÓIS COOP. TRAB. MÉD., CNPJ 67.41.519/0001-40 X  MEGAMONTE MONTS. INDS. S/C LTDA., 
CNPJ n. 04.184.972/0001-34, repres. por Valdenir Rodrigues Prado, c/ end. à Rua Cel. Joaquim A. Martins, 1733, nesta ci
dade, alega em síntese: A autora é credora da ré de R$ 845,00, representado pelo cheque sob n 154235, agência 1636, banco 
399 HSBC Bamerindus, relacionada a despesas médicas e hospitalares, no total de R$ 995,73, em 14/05/03, e requerer a 
citação da devedora p/ em 24 horas pagar ou nomear bens a penhora, pena do oficial faze-lo. Como não encontrado até o 
momento, expede-se este com prazo de 30 dias, findo o qual será a ré, por repres. legal, citado da ação; intimado p em 24 
horas pagar ou nomear bens a penhora, e de que, cf. auto lavrado aos 22/11/2004, foram arrestados os seguintes bens:01 
guarda roupa em madeira, com 4 portas inteiriças, 01 cômoda em madeira com 7 gavetas, 01 microondas “Panasonic” e 
01 tanquinho “Lavete Arno”, ficando como depositária desses bens a Sra. Dirce Zamboni de Souza. Haverá conversão em 
penhora e o executado terá o prazo de 10 dias para oporse-á execução por meio de embargos. Afixado no átrio deste Juízo 
Lençóis Paulista, 14 de março de 2006. Eu, (a) Silvio Carlos Prudenciatti, matr. 319.823-A, escrevente, digitei. Eu (a) Ed
son José Teixeira Barros, escrivão, matr. 308.263, conferi e subscrevo. (a) Mario Ramos dos Santos, Juiz de Direito.

MARIO RAMOS DOS SANTOS
Juiz de Direito.

CMFP -  CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
“PREFEITO IDEVAL PACCOLA”

CONVÊNIO: SENAI/PREFEITURA MUNICIPAL

PORTARIA N° 05/2006

Wanderley Francati, Diretor Executivo do Centro Municipal de Formação 
Profissional de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições 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.

R E S O L V E:

Portaria n° 05/2006 de 13/042006, afasta do dia 12 de abril à 11 de maio de 
2006, para tratamento de saúde, nos termos do inciso I do art. 107 e seguintes da 
lei Municipal 2.714/99 e suas alterações, a funcionária Carina Lúcia Magnani 
Niza.

Publique-se, afixe-se e cumpra-se.
Centro Municipal de Formação Profissional “Prefeito Ideval Paccola”, 13 de 

abril de 2006.
Publicada na Diretoria dos Serviços Administrativos em 13 de abril de 

2006.

Wanderley Francati 
Diretor Executivo

EXTRAVIO

A empresa ONGA- 
RATTO & SOUSA 
Lençóis Paulista Ltda., 
estabelecida a rua La- 
fayette M. Leal, 1357, 
com Inscrição Estadu
al: 416.099.185.115,
inscrita no CNPJ sob 
n° 04.404.622/0001- 
36, comunica o extra
vio da 1̂  e 2̂  via da 
Nota Fiscal n° 03030 e 
n° 03031 do talão Série 
D-1. Não se responsa
bilizando pelo uso in
devido do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2005

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AREIÓPOLIS
CNPJ: 02.609.654/0001-42

A T I V O Saldo em: 31/12/2004 Saldo em: 31/12/2005

1.0.0.00.0000 - A T I V  O 0,00 94.243,30 D
1.1.0.00.0000 - C I R  C U L A N T E 0,00 14.836,79 D

1.1.1.00.0000 - DISPONIVEL 0,00 14.836,79 D
1.1.1.01.0000 - CAIXA GERAL 0,00 83,00 D

1.1.1.01.0001 - CAIXA 0,00 83,00 D
1.1.1.02.0000 - BANCOS - CONTAS CORRENTES 0,00 7.343,66 D

1.1.1.02.0002 - NOSSA CAIXA S/A 0187-3 0,00 264,47 D
1.1.1.02.0003 - BANCO NOSSA CAIXA S/A 0168-7 0,00 50,70 D
1.1.1.02.0004 - BANCO NOSSA CAIXA S/A 0213-6 EDUCACAO 0,00 0,00
1.1.1.02.0005 - BANCO NOSSA CAIXA S/A 0228-4 SAUDE 0,00 7.028,49 D
1.1.1.02.0006 - BANCO DO BRASIL 12698-5 PDDE 0,00 0,00

1.1.1.03.0000 - BANCOS - CONTAS POUPANCA 0,00 0,00
1.1.1.03.0001 - NOSSA CAIXA S/A 19.009042-4 0,00 0,00

1.1.1.06.0000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA 0,00 7.181,06 D
1.1.1.06.0001 - APLICACOES NO FUNDO FIF-DI 0187-3 0,00 7.181,06 D
1.1.1.06.0002 - APLICACOES NO FUNDO FIF-DI 0213-6 0,00 0,00

1.1.1.08.0000 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 0,00 116,70 D
1.1.1.08.0001 - ADIANTAMENTO AUTOMATICO DA FOLHA 0,00 116,70 D
1.1.1.08.0003 - ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO 0,00 0,00

1.1.1.11.0000 - IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR 0,00 112,37 D
1.1.1.11.0001 - INSS A RECUPERAR 0,00 112,37 D
1.1.1.11.0002 - INSS A COMPENSAR 0,00 0,00
1.1.1.11.0003 - IMPOSTOS A COMPENSAR 0,00 0,00

1.3.0.00.0000 - P E R M A N E N T E 0,00 79.406,51 D
1.3.2.00.0000 - IMOBILIZADO 0,00 79.406,51 D

1.3.2.02.0000 - EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES 0,00 26.779,31 D
1.3.2.02.0001 - EQUIPAMENTOS 0,00 18.263,41 D
1.3.2.02.0002 - MAQUINAS 0,00 199,90 D
1.3.2.02.0003 - INSTALACOES 0,00 6.016,00 D
1.3.2.02.0004 - MICROCOMPUTADOR 0,00 2.300,00 D

1.3.2.03.0000 - MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 4.442,00 D
1.3.2.03.0001 - MOVEIS 0,00 2.714,00 D
1.3.2.03.0002 - UTENSILIOS 0,00 1.728,00 D

1.3.2.04.0000 - VEICULOS AUTOMOTORES 0,00 44.114,10 D
1.3.2.04.0001 - PERUA - KOMBI 0,00 44.114,10 D

1.3.2.05.0000 - MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO 0,00 4.071,10 D
1.3.2.05.0001 - BRINQUEDOS DIDATICOS 0,00 3.470,00 D
1.3.2.05.0002 - MATERIAL ESPORTIVO 0,00 601,10 D

TOTAL DO A T I V O 0,00 94.243,30 D

P A S S I V O Saldo em 31/12/2004 Saldo em 31/12/2005

2.0.0.00.0000 - P A S S I V  O 0,00 47.987,58 C
2.1.0.00.0000 - C I R  C U L A N T E 0,00 2.010,17 C

2.1.2.00.0000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO 0,00 0,00
2.1.2.01.0000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS 0,00 0,00

2.1.2.01.0002 - EMPRESTIMOS BANCO NOSSA CAIXA 0,00 0,00

2.1.3.00.0000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS 0,00 2.010,17 C
2.1.3.01.0000 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS 0,00 1.505,51 C

2.1.3.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 0,00 329,28 D
2.1.3.01.0002 - 13o SALARIO A PAGAR 0,00 1.892,31 C
2.1.3.01.0003 - RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR 0,00 386,80 D
2.1.3.01.0006 - FERIAS A PAGAR 0,00 329,28 C

2.1.3.02.0000 - FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS 0,00 0,00
2.1.3.02.0001 - SERVICOS PRESTADOS A PAGAR 0,00 0,00

2.1.3.04.0000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 6,76 C
2.1.3.04.0001 - INSS A RECOLHER 0,00 6,76 C
2.1.3.04.0002 - FGTS A RECOLHER 0,00 0,00
2.1.3.04.0004 - CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 0,00 0,00

2.1.3.05.0000 - OUTRAS ENCARGOS 0,00 497,90 C
2.1.3.05.0001 - SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS A RECOLHER 0,00 185,72 C
2.1.3.05.0002 - EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA - EMPREGADO 0,00 312,18 C

2.1.4.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 0,00
2.1.4.01.0000 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 0,00 0,00

2.1.4.01.0001 - IRF - RETIDO PESSOA FISICA A RECOLHER 0,00 0,00

2.4.0.00.0000 - P A T R  I M O N I O L I Q U I D O 0,00 45.977,41 C
2.4.4.00.0000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 0,00 45.977,41 C

2.4.4.01.0000 - SUPERAVITS DO EXERCICIO 0,00 66.277,78 C
2.4.4.01.0012 - SUPERAVIT DE DEZEMBRO 0,00 66.277,78 C

2.4.4.02.0000 - (-) DEFICITS DO EXERCICIO 0,00 20.300,37 D
2.4.4.02.0012 - (-) DEFICITS DE DEZEMBRO 0,00 20.300,37 D

TOTAL DO P A S S I V O 0,00 47.987,58 C

Reconhecemos a exatidao do presente balanco encerrado em 31 de Dezembro de 2005 conforme documentacao apresentada.

APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXP AREIOPOLIS LUCILENE MARIA TAVARES RODRIGUES BORGES 
ADRIANE BENTIVENHA FUNÇÃO: CONTABILISTA
FUNÇÃO: PRESIDENTE CPF: 110.533.980-80
RG: 18.342.020 - CPF: 111.197.608-28 TC/CRC: 1SP168069/O-9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2005

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AREIÓPOLIS
CNPJ: 02.609.654/0001-42

R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S Saldo em 31/12/2004 Saldo em 31/12/2005
3.0.0.00.0000 - R  E C E I T A S E D E D U C O E S 0,00 719.747,27 C

3.1.0.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUCOES 0,00 719.747,27 C
3.1.1.00.0000 - RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVICOS 0,00 848.260,93 C

3.1.1.07.0000 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS 0,00 848.260,93 C
3.1.4.00.0000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DE RECEITAS 0,00 129.785,01 D

3.1.4.01.0000 - (-) OUTRAS DEDUCOES 0,00 129.785,01 D
3.1.5.00.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 1.271,35 C

3.1.5.02.0000 - GANHOS DE APLICACAO FINANCEIRAS 0,00 1.271,35 C
TOTAL DE R E C E I T A S E D E D U C O E S 0,00 719.747,27 C
(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL 0,00 719.747,27 C
(=) LUCRO BRUTO 0,00 719.747,27 C

D E S P E S A S Saldo em 31/12/2004 Saldo em 31/12/2005
5.0.0.00.0000 - D E S P E S A S 0,00 673.491,55 D

5.1.0.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 673.491,55 D
5.1.1.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 673.491,55 D

5.1.1.01.0000 - DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 591.318,78 D
5.1.1.02.0000 - SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 3.331,52 D
5.1.1.03.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 1.123,01 D
5.1.1.04.0000 - DESPESAS GERAIS 0,00 72.596,50 D
5.1.1.05.0000 - DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 5.121,74 D

TOTAL DE D E S P E S A S 0,00 673.491,55 D
(=) LUCRO OPERACIONAL 0,00 46.255,72 C
Receitas/Despesas nao operacionais:
(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUICOES 0,00 46.255,72 C
Provisao de Impostos:
Participacoes e Contribuicoes:

TOTAL DE LUCRO DO PERIODO: 0,00 46.255,72 C

Reconhecemos a exatidao da presente demonstracao encerrada em 31 de Dezembro de 2005 conforme documentacao
apresentada.

APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXP AREIOPOLIS LUCILENE MARIA TAVARES RODRIGUES BORGES
ADRIANE BENTIVENHA FUNÇÃO: CONTABILISTA
FUNCAO: PRESIDENTE CPF: 110.533.980-80
RG: 18.342.020 - CPF: 111.197.608-28 TC/CRC: 1SP168069/O-9

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE LENÇÓIS PAULISTA/SP 
CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO JUDICIAL/SEÇÃO CÍVEL

SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO -  AUTOS: 1262/04 -  RTE: ELISMAR ALICE DA COSTA 
SOUSA -  RDO: TEREZINHA ALICE DA COSTA

JUSTIÇA GRATUITA

O Dr. MÁRIO RAMOS DOS SANTOS, MM. Juiz de Direito da 2̂  Vara da Comarca de Lençóis Paulista, SP, na forma da lei, etc...

FAZ SABER a todos que nos autos em epígrafe, diante da alegação de que sofre de distúrbios mentais que o incapacitam, 
para reger os atos da vida civil e das provas constantes dos autos, por sentença de 17/10/2005, transitada em julgado 
aos 09/01/2006, foi declarada a interdição de TEREZINHA ALICE DA COSTA, declarando-o absolutamente incapaz de 
exercer os atos da vida civil, nomeando-lhe curadora a requerente e determinando a inscrição da sentença no registro civil. 
E, para que a sentença produza os seus jurídicos e legais efeitos e ninguém alegue ignorância, é expedido o presente que 
será publicado na Imprensa Oficial do Estado e local, com intervalo de dez dias e afixado no átrio deste Juízo. Lençóis 
Paulista, 15 de março de 2006. Eu, Roseli Aparecida Fadoni Silva, escrevente, matr. 317.977-A, digitei. Eu, Edson José 
Teixeira Barros, matrícula 308.263, escrivão, assino por determinação judicial.

MÁRIO RAMOS DOS SANTOS,
Juiz de Direito



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

COMUNICADO

O GRUPO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA TORNA PÚBLICA

A Relação de estabelecimentos que receberam Licença de Funcionamento para exercício de suas atividades 
profissionais no mês de Março de 2006, com validade de 1(um) ano e estabelecimentos que receberam Cadastro por 
tempo indefinido.

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO:

01 -  Ademir da Silva Rocha ME, Rua Henrique Losinskas Alves,n° 249, Cecap, Mercearia, 02 -  Ailton dos Santos 
Flosi, Rua Coronel Joaquim Gabriel,n° 447, Centro, Consultório Médico, 03 -  Amélia dos Santos Bar ME, Rua Silvio 
Boso,n° 224, Primavera, Mercearia , 04 -  Ana Rosa A. de Meira Oliveira Minimercado ME, Rua Maestro Alfredo 
de Oliveira Capucho,n° 484, Júlio Ferrari, Minimercado, 05 -  Antonio Angelo Masseran ME,Rua Edy Eurípedes 
Coneglian,n° 74, Centro, Laboratório de Prótese Dentária, 06 -  Armando Pafetti Filho ME, Avenida Dr. Herminio 
Jacon,n° 531, Núcleo Habitacional Luiz Zillo, Comércio Varejista de Carnes, 07 -  Bar Domingues Britto ME, Rua 
José Lourenço da Silva,n° 34, Alfredo Guedes, Comércio Varejista de Bebidas, 08 -  Carlos Orlando Carraro, Rua 
Coronel Joaquim Gabriel,n° 447, Centro, Consultório Médico, 09 -  Cláudio Barbosa Martins Lençóis Paulista ME, 
Avenida Nações Unidas,n° 233, Núcleo Habitacional Luiz Zillo, Comércio Varejista de Bebidas, 10 -  Comercial Santa 
Catarina de Secos e Molhados Ltda, Avenida Nove de Julho,n° 588, Centro, Supermercado e Transporte de Alimentos, 
11 -  Comercio de Doces Chalise Ariane Ltda ME, Avenida Vinte e Cinco de Janeiro,n° 742, Centro, Comércio Varejista 
de Doces, 12 -  Cozinha Piloto, Rua São Paulo,n° 576, Centro, Cozinha, 13 -  Crevaldo Augusto Cordeiro ME, Avenida 
Procópio Ferreira,n° 557, Cecap, Mercearia e Comércio Varejista de Bebidas, 14 -  Dorival Antonio Piras Lençóis 
ME, Rua Silvio Boso,n° 274, Primavera, Comércio Varejista de Bebidas, 15 -  Elite Comércio de Frangos Ltda, Rua 
Barão de Mello Oliveira,n° 213, Centro, Comércio Varejista de Carnes, 16 -  Fábio Henrique Mantovi EPP, Avenida 
Padre Salústio Rodrigues Machado,n° 206, Centro, Supermercado, 17 -  Francisca Maria Delbin Paccola ME, Avenida 
Brasil,n° 786, Centro, Comércio Varejista de Bebidas, 18 -  Gilson Pascolat, Rua Geraldo Pereira de Barros,n° 350, 
Centro, Consultório Médico, 19 -  Graziela dos Santos Marcos, Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 609, Centro, Consultório 
Médico, 20 -  Inês Felix Zeferino ME, Avenida Marechal Dutra, 420, Jardim Ubirama, Padaria, 21 -  Ivanise Maria 
Silva Cortez, Rua Geraldo Pereira de Barros, 332, Centro, Consultório Médico, 22 -  José Benedito Afonso Lanchonete 
ME, Avenida Marechal Castelo Branco,n° 487, Jardim Ubirama, Mercearia, 23 -  José Clovis Deliberador do Valle 
Segurança ME, Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado,n° 513, Centro, Consultório Médico 24 -  José Lima da 
Silva Lençóis Paulista ME, Rua dos Uirapurus,n° 34, Nova Lençóis, Distribuidora de Água Mineral , 25 -  José Pascoal 
Cortez, Rua Geraldo Pereira de Barros, 332, Centro, Consultório Médico, 26 -  Juliana Caroni Bozola Bosi, Rua 
Coronel Joaquim Anselmo Martins,n° 1039, Centro, Consultório Médico, 27 -  Laurindo Pescara Lanchonete ME, Rua 
João Capoani,n° 190, Núcleo Habitacional Luiz Zillo, Lanchonete, 28 -  Lucélia Maria Bazzuco Sales ME, Rua Coronel 
Joaquim Anselmo Martins,n° 712, Centro, Ótica, 29 -  M. G. Vieira da Silva Lanchonete ME, Avenida Luiz Boso,n° 165, 
Primavera, Lanchonete , 30 -  Marcelo Fernando Ranzani, Rua Anita Garibaldi,n° 417, Centro, Consultório Médico, 31
-  Marcia Andrea de Oliveira Prado, Avenida Nove de Julho,n° 900, Centro, Clínica Veterinária, 32 -  Marcia Campesato 
Luchesi ME, Avenida Estados Unidos,n° 121,Jardim das Nações, Sorveteria, 33 -  Nadir Madalena Deleo Contente ME, 
Rua X V  de Novembro,n° 636, Centro, Ótica, 34 -  Ongaratto & Souza Lençóis Paulista Ltda, Rua Lafayette Muller 
Leal,n° 1357, Jardim América, Loja de Conveniência, 35 -  Paulo César Gonçalves de Abreu, Rua Piedade,n° 310, 
Centro, Consultório Médico, 36 -  Paulo Sérgio Batista da Silva Supermercado ME, Rua Silvio Bosi,n° 213, Jardim 
Monte Azul, Supermercado, 37 -  Pedro Eduardo Batista ME, Rua Dr. Antonio Tedesco,n° 1466, Bela Vista, Comércio 
Varejista de Bebidas, 38 -  Quitanda e Mercearia Girassol de Lençóis Paulista Ltda EPP, Rua Colômbia,n° 67, Jardim 
das Nações, Mercearia e Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros, 39 -  Quitanda Gilioli Ltda ME, Rua Pedro Natálio 
Lorenzetti,n° 729, Centro, Mercearia e Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros , 40 -  Silvia Regina Cola ME, Rua 
Lidio Bosi,n° 481,Humaitá, Cantina , 41 -  Unimed de Lençóis Paulista Cooperativa de Trabalho Médico, Rua Geraldo 
Pereira de Barros,n° 755, Centro, Drogaria, 42 -  Valnei Leme ME, Rodovia Juliano Lorenzetti KM 4, Cantina 43
-  Victor Zillo Bosi, Rua Coronel Joaquim Anselmo Martins,n° 1039, Centro, Consultório Médico, 44 -  Wande e Dane 
Cosméticos Ltda ME, Rua Anita Garibaldi,n° 1347, Centro, Loja de Conveniência

ESTABELECIMENTOS QUE RECEBERAM O CADASTRO DEFINITIVO
01 -  Lucimara Viviane Kovalhuk Sant’ana Góis, Rua José Hiran Garrido,n° 76, Itapuã, Cabeleireira, 02 -  Márcio 

Rogério Cichinatto, Rua Pedro Natálio Lorenzetti,n° 106 -  sala B , Centro, Tatuagem e Piercing, 03 -  Penha Aparecida 
Condie Vieira, Rua Francisco Prestes Maia,n° 367, Jardim Ubirama, Cabeleireira

04 -  Rosângela Maria Cosmo de Almeida, Rua dos Tucanos,n° 254, Jardim Nova Lençóis, Cabeleireira , 05 -  
Valquiria Picálio, Avenida Marechal Castelo Branco,n° 550, Jardim Ubirama, Cabeleireira

Lençóis Paulista, 13 de Abril de 2006.
Dra. Cristina Consolmagno Baptistella 
Coordenadora de Saúde Comunitária

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS 
CONCURSO PÚBLICO N.° 01/2006

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA faz saber aos candidatos inscritos no Concurso Público, 
as seguintes complementações sobre as instruções especiais que o regularão:

DO DIA, LOCAL E HORÁRIO DAS PROVAS OBJETIVAS:

DIA 23/04/2006 - PERÍODO DA MANHÃ
ABERTURA DOS PORTQES: 8:45 h

FECHAMENTO DOS PORTÕES E INÍCIO DAS PROVAS: 9:30 h

CARGO INTERVALOS
ALFABÉTICOS

LOCAL E ENDEREÇO DAS 
PROVAS

AGENTE DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO 
(CARPINTEIRO)

De “A” até “Z”

E.M.E.F. IDALINA CANOVA DE 
BARROS

Rua dos Chupins, 580 
Jardim Nova Lençóis - Lençóis 

Paulista -  SP 
Próximo ao Senai

AGENTE DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO (PINTOR)
AGENTE DE SERVIÇOS URBANOS
ANALISTA DE SISTEMAS
COZINHEIRA
MÉDICO DERMATOLOGISTA
MÉDICO VASCULAR
OPERADOR DE MÁQUINAS (PÁ CARREGADEIRA)

OPERADOR DE MÁQUINAS (TRATOR ESTEIRA)
TÉCNICO DE INFORMÁTICA

DAS INFORMAÇQES:

1. Os candidatos deverão chegar ao local das provas com pelo menos 30 (trinta) minutos de antecedência;
2. As regras estabelecidas no primeiro edital do Concurso Público permanecem em vigor;
3. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão do Concurso Público.

E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, faz baixar o presente 
COm Pl EMENTO a o  c o n c u r s o  p ú b l ic o  n° 01/2006 que será publicado na imprensa local do município de 
Lençóis Paulista, no site: http://www.mouramelo.com.br e afixado no lugar de costume.

Lençóis Paulista, 06 de abril de 2006.
JOSÉ ANTÓNIO MARISE 

PREFEITO MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Leandro Orsi Brandi, Diretor Administrativo da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usando 
das atribuições 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:

Lei 3.583 de 11.04.2006.......... Dá nova redação ao art. 131 da Lei Municipal n.° 2.714 de 30 de março de 1999 .

Lei 3.584 de 11.04.2006............Autoriza abrir crédito especial para suprir com as despesas decorrentes da execução de
pavimentação asfáltica.

Lei 3.585 de 11.04.2006...............Dá denominação de ‘Campo de Futebol Oswaldo Ferreira’ ao próprio público
municipal localizado no Conjunto Habitacional Maestro Júlio Ferrari.

Decreto Executivo 113 de 22.03.2006.......... Estabelece a metodologia para determinação do código das estradas
municipais -  LEP’S.

Decreto Executivo 139 de 30.03.2006.......... Nomeia o Conselho Municipal do Meio Ambiente.

Decreto Executivo 145 de 04.04.2006........... Abre, nos termos da Lei Municipal n.° 3.582 de 04.04.2006, crédito
especial no valor de R$ 155.000,00 visando a transferência de recursos financeiros destinados à aquisição de veículos, 
equipamentos e execução de obras de infraestrutura .

Decreto Executivo 146 de 04.04.2006.......... Dispõe sobre a suplementação de verbas do orçamento vigente, através da
anulação parcial de dotações, no valor total de R$ 284.000,00.

Decreto Executivo 151 de 07.04.2006.......... Dispõe sobre a criação do Canil Municipal de Lençóis Paulista.

Decreto Executivo 152 de 07.04.2006.......... Regulamenta a criação e manutenção de animais em zona urbana.

Decreto Executivo 153 de 07.04.2006.......... Revoga, por desistência, a nomeação de Elson Aparecido Rodrigues Júnior
da função temporária de Agente de Serviços Urbanos.

Decreto Executivo 154 de 07.04.2006.......... Revoga, por desistência, a nomeação de Obadias Aparecido da Cruz da
função temporária de Agente de Serviços Urbanos.

Decreto Executivo 156 de 07.04.2006.......... Suspende o expediente nas repartições públicas municipais.

Decreto Executivo 157 de 07.04.2006.......... Fixa o período oficial de comemorações relativas ao aniversário de 148
anos de emancipação político-administrativa deste Município para o ano de 2006, que será de 11 (onze) dias, com início 
em 27 de abril e término em 7 de maio.

Decreto Executivo 158 de 10.04.2006.......... Exonera Marcos Rogério Francatti da função temporária de Agente de
Serviços Urbanos -  pedido.

Decreto Executivo 159 de 11.04.2006.......... Abre, nos termos da Lei Municipal n.° 3.584 de 11.04.2006, crédito especial
no valor de R$ 152.245,16 visando a transferência de recursos financeiros destinados à execução de pavimentação 
asfáltica de trecho da Avenida das Andorinhas.

Decreto Executivo 160 de 13.04.2006.......... Nomeia Evandro Felipe de Almeida para a função temporária de Agente
de Serviços Urbanos.

Portaria 244 de 07.04.2006.....................Autoriza a Igreja Presbiteriana Renovada a utilizar o Ginásio de Esportes
Claudinei Quirino da Silva.

Portaria 245 de 07.04.2006.....................Declara vago nos termos da Lei Municipal 2.714/99 e suas alterações, por
motivo de concessão de aposentadoria do Sr. Manoel Silvano da Silva Neto, o cargo de Motorista.

Portaria 246 de 07.04.2006.................... Declara vago nos temros da Lei Municipal 2.714/99 e suas alterações, por motivo
de concessão de aposentadoria da Sra. Maria Carmem Dutra Justo, o cargo de Professor de Educação Infantil.

Portaria 247 de 07.04.2006.....................Afasta nos termos da Lei Municipal 2.714/99 e suas alterações, para tratamento
de saúde, Adalgima Aparecida Vieira Sant’anna, Agente da Conservação e Limpeza.

Portaria 248 de 10.04.2006.....................Concede nos termos da Lei Municipal 2.714/99 e suas alterações, licença
gestante a Elaine Cristina Lopes Veronezi, Professor de Educação Básica I.

Portaria 250 de 11.04.2006.....................Exonera, a pedido, do cargo de Agente Administrativo, Elias Pereira de Lima.

Portaria 251 de 11.04.2006.....................Autoriza Benedito Augusto de Andrade a utilizar o Centro Comunitário de
Alfredo Guedes.

Portaria 252 de 12.04.2006.....................Prorroga a licença concedida para tratamento de saúde a Maria de Lourdes
Trecenti Moraes, Professor de Educação Infantil.

Portaria 253 de 13.04.2006.. 

Portaria 254 de 13.04.2006.. 

Portaria 255 de 13.04.2006..

..Nomeia Alessandra Cristina Lopes de Freitas para o cargo de Agente e Saúde.

..Nomeia Patrícia Amadi de Oliveira para o cargo de Monitor de Creche.

..Nomeia Patrícia Radichi Tiritan para o cargo de Monitor de Creche.

Lençóis Paulista, 13 de abril de 2006.

Leandro Orsi Brandi 
Diretor Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

O Grupo Técnico de Vigilância Sanitária de Lençóis Paulista, através de sua Coordenadora, Dra. Cristina 
Consolmagno Baptistella , no uso de seus poderes, vem tornar público que de acordo com o Artigo 124 da 
Portaria SVS/MS n.° 344/98, concede Autorização Especial n.° 005 ao seguinte estabelecimento para compra 
de Substâncias Retinóicos.

Estabelecimento: SIDNEY CAMPANARI 
CNPJ.: 50.986.868/0001-80
Endereço: Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 1051 
Lençóis Paulista -  São Paulo.
Responsável Técnico: Sidney Campanari
CPF: 032.746.048-28 Identidade Profissional: CRF -  SP 8959

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LENÇÓIS PAULISTA

DIRETORIA DE 
ASSISTÊNCIA E 

PROMOÇÃO SOCIAL

COMUNICADO - AUXÍLIO 
TRANSPORTE

A Diretoria de Assistência 
e Promoção Social informa a 
todos estudantes que entraram 
com recurso para o “AUXÍLIO 
TRANSPORTE PARA
ESTUDANTES CARENTES” 
que estarão afixados na sede desta 
Diretoria o resultado devendo 
o mesmo ou responsável pelo 
estudante comparecer para tomar 
ciência , assinando o seu recurso: 

Local -  Diretoria de 
Assistência e Promoção Social 

Período de 17 a 25 de Abril de 2006 
Horário- 8:00 horas até 16:30 
Obs. encerrado prazo no dia 

25 de fevereiro as 16:30 horas.

ATENÇÃO: Os estudantes com 
recurso Deferido , deverão entregar 
os recibos referente a fevereiro e 
março até o dia 25 de Abril de 2006.

Observação: o estudante
que não vier tomar ciência e 
assinar no período estipulado , 
não será reembolsado.

Diretoria de Assistência e 
Promoção Social

MUNICÍPIO:
RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO 

LENÇOIS PAULISTA________________________________
PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

PERÍODO: 1° TRIMESTRE EXERCÍCIO: 2006
RECEITAS ARRECADADAS Trimestre Acumulado DESPESAS DO ENSINO Trimestre Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU 1.324.171,62 1.324.171,62 12.365 - Educação Infantil 1.226.979,74 1.226.979,74
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis 76.463,44 76.463,44 12.367 - Educação Especial 0,00 0,00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza 1.114.021,21 1.114.021,21 ( = ) Total da Despesa da Educação Infantil / Especial 1.226.979,74 1.226.979,74
Imposto de Renda Retido na Fonte 343.419,57 343.419,57 ( - ) Auxílios / Suvenções / Contribuições 0,00 0,00
Dívida Ativa de Impostos 111.659,11 111.659,11 ( - ) Recursos provenientes de Operações de Crédito 0,00 0,00
Atualização de Dívida Ativa de Impostos 35.383,37 35.383,37 ( - ) Rendimentos de Aplicações Financeiras 13.535,24 13.535,24
Multa/Juros provenientes de impostos 63.587,85 63.587,85 ( = ) APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL 1.213.444,50 1.213.444,50
Fundo de Participação dos Municípios 2.905.462,80 2.905.462,80
Imposto Territorial Rural 5.149,76 5.149,76 12.361 - Ensino Fundamental
Desoneração de Exportações (LC-87/96) 0,00 0,00 Depesas c/ Recursos não Vinculados 1.460.631,63 1.460.631,63
Demais Transferências da União 0,00 0,00 Depesas c/ Recursos do FUNDEF 1.954.168,11 1.954.168,11
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços 6.144.792,07 6.144.792,07 12.366 - Educação de Jovens e Adultos (Ensino Fundamental) 0,00 0,00
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor 2.567.354,98 2.567.354,98 ( = ) Subtotal da Despesa do Ensino Fundamental 3.414.799,74 3.414.799,74
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação 58.799,35 58.799,35 ( + ) Valor Retido ao Fundef 0,00 0,00
ICMS de Exerc. Ant./Judiciais/Administr. 0,00 0,00 ( - ) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEF 587.810,16 587.810,16
Demais Transferências 0,00 0,00 ( = ) Total da Despesa do Ensino Fundamental 2.826.989,58 2.826.989,58

TOTAL RECEITAS IMPOSTOS/TRANSFER. 14.750.265,13 14.750.265,13 ( - ) Auxílios / Suvenções / Contribuições 888.257,90 888.257,90
( - ) Rendimentos de Aplicações Financeiras 10.327,27 10.327,27

Rendimentos de Aplicação Financeira: 23.862,51 23.862,51 ( = ) APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 1.928.404,41 1.928.404,41
Convênios e Outros 633.819,75 633.819,75
Recursos recebidos do Fundef 2.132.856,67 2.132.856,67 TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS NO ENSINO 3.141.848,91 3.141.848,91
Rendimentos de Aplicação Financeira do Fundef 34.170,90 34.170,90 APLICAÇÃO NO ENSINO 21,30% 21,30%
Recursos de Operações de Crédito: 0,00 0,00 Aplicação no Ensino Fundamental 13,07% 13,07%
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS 2.824.709,83 2.824.709,83 Aplicação na Educação Infantil / Especial 8,23% 8,23%

Aplicação nos Profissionais do Magistério - FUNDEF 54,93% 54,93%
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA 17.574.974,96 17.574.974,96 REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5°,LEI 9.394/96 2.321.262,77 2.321.262,77

José António Marise Izabel Cristina Campanari Lorenzetti Adriano Carlos Paccola José Vergilio Paccola
Prefeito Municipal Diretora de Educação Contador - CRC 1SP220.456/O-4 Presidente Conselho Mun. Educação

Publicado no jornal O Eco, no dia 15 de abril de 2006. Na página C3. Valor da publicação R$ 1.348,29.

http://www.mouramelo.com.br
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VEÍCULOS

VENDA
UNO M ILLE 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 C ITY FLEX 05/06 
À partir de 60X R$ 

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

ASTRA 1.8 SEDAN ZA FIRA  CD AU-
2002 Alcool, prata e TO M Á TIC A  2003

completo. Tratar fone: Gasolina, preta e

(14) 3263-3766 e com pleta. Tratar fo-

9715-0220. ne: (1 4 ) 3263-3766 e 
9715-0220 .

UNO M ILLE 1995
Gasolina, cinza e 

básico. Tratar fone: 
(1 4 ) 3263-3766 e 

9715-0220 .

VECTRA GLS 94/95
Gasolina, vermelho e 

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

M ONZA G L 96/96
MONZA 94 Álcool, Gasolina, vermelho,

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

9715-0220. 3264-3033.

B.CAR Autos a  Motos M ultíitiarcas

/̂CÍJiOS/MOrÕs ANO COM. OKIONAIS
E S C O f íT  G í  l . S  £ i/ f íO P £ i/  I& S 5  G A S
a O L S P £ C M L S V  1 9 9 9  G A S
G O L Í .O  8 V  4 P  2 0 0 4  Á LC O O L
G O L Í .O  8 V  4 P  2 0 0 4  G A S
U N O  M Z L L E  E L X  1 9 9 5  G A S
U N O M Z L L E E P 4 P  1 9 9 6  G A S
U N O  M Z L L E  F Z R E  4 P  2 0 0 4  G A S
C O R S A  1 .0  1 9 9 6  G A S
C O R S A  S E D A M  G L S  Í . 6  1 9 9 6  G A S
C O R S A  1 .0  M P F I  2 0 0 1  Á LC O O L
N O V O  C O R S A  S E D A M  1 .0  2 0 0 3  G A S
P A M P A  L  1 . 6  1 9 9 6  G A S
S A V E IR O  G I I I  2 0 0 1  G A S
S A V E IR O  S U P E R  S U R F  1 .6  2 0 0 4  F L E X
S A V E IR O  S U P E R  S U R F  1 .6  2 0 0 5  F L E X
M O N TA N A  C O N Q Ü E S T  1 .8  2 0 0 5  F L E X
S 1 0  D E  L U X E  1 1 9 5  G A S
S 1 0  2 .4  ( P I T  B U L L )  2 0 0 4  G A S
R A N G E R  X L T  2 . S  T U R B O  4  X 4 ____________1 9 9 9  D IE E S E L

C 0 M P L E T O 4 R O D A 1 4
R O D A

D IR E Ç Ã O
T R A V A / A L A R M E

V ID R O
V ID R O / T R A V A  

A L A R M E / K i r  V IS 1 8

R O D A /C O M P L  - A R  
R O D A / T R A V A / A L A R M E  

T R IO

AR/DIREÇ&O/RODA/LONA
COMPLETA-ar/COURO

COMPLETA/COURO
LO N A

C O M P L E T A  - a r  
D IR E Ç Á O /L O N A  

________ C O M P LE T A _________

C IN Z A
A Z U L

P R A T A
P R E T O
P R A T A
P R E T O
P R E T O
A Z U L

P R E T O
V E R M E LN O

P R E T O
P R A T A

C H U M B O
P R E T A
P R A T A
P R A T A

V E R M E L H A
B R A N C A
V IN H O

E S m O S  ATENDENDO N m  25 D E  JANEIRO PRÓXIMO A CYBELAR  
www.auc1oclic.com.br/bcar

SU N D O m  FUTU/IE125 OKM PARJIDA4FRE10 PRATA

SU N D O m  HUNTER 125 OKM PRETA

SU N D O m M A X SE OKM PARTIDA ELÉTRICA PRATA

SU N D O m  MAX SED OKM PARUDA/FREIO/RODA VERMELHA

KA SIN SfaSÜ PEfí CAB OKM 2003 AMARELA

K A S IN SK IG F125 2003 VINHO

KASIN SKICOM ET 2 PLACE 250 2005 AMARELA

B IZ K S 1999 VERMELHA

B IZ K S 2001 AZUL

U TA N 125 1996 AZUL

U TA N IZS/C S 2001 PRATA

UTAN 125 KS 2003 VERDE

m A N lS 0 K S ( 0 k n i } 2006 PRETA

UTAN 150 K S (O k n i) 2006 PRATA

CBX200STRADA 1999 VERDE

C B X 2 5 0 T m S T E R 2003 PRETA

C B X 2 5 0 T m S T E R 2003 VERMELHA

C B X 2 5 0 T m S T E R 2004 PRETA

rtX3S0SAH ARA 1999 AZUL

CB 500 2003 PRETA

CBR 900 RR 1995 BCA/AZUL

CBR 900 RR 1998 EQUIPADA VERMELHA

CBR 929 RR FIREBLADE 2001 EQUIPADA VERMELHA

SUZUKI BURGMAN125 2007 ZERO KH VINHO

SUZUKI SRAD GSX 750 R 1998 INJEÇÃO BCA/AZUL

YAMAHA DRAG STAR 1100 2000 VINHO

ESTAMOS ATENDENDO N A A V  25 D E  JANEIRO PRÓXIMO A CYBELAR

Tel: (1 4 )  3 2 6 4  3 1 3 1  ■ 3 2 6 4  3 7 3 7  ■ 9 7 9 2 -2 6 9 6

ESCORT GL 16V 98/98
Gasolina, cinza, com

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

CORSA CLASSIC S.
05/05 Alcool, bege, vi

dro, trava e alarme. Tratar 
fone: (14) 3264-3033.

GOL SPECIAL 02/03
Gasolina, branco e bá
sico. 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 Gaso
lina, prata e rodas. Tratar 
fone: (14) 3264-3033.

MONZA GL 94/9a Ga
solina, azul, completo 
menos ar. Tratar fone:

(14) 3264-3033.

PARATI CL 1.6 MI 
97/97Gasolina, verde, 

completo menos ar. Tra
tar fone: (14) 3264-3033.

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

(14) 3264-3033.

GOL, ano 2002, prata, ál
cool, original, único dono. 

Tratar fone 3263-1542.

CHEVETTE, ano 86, álco
ol, original, dourado, em 
perfeito estado, valor R$ 
4.500,00. Tratar rua Pro
fessor Joaquim Teodoro 
de Moraes, 53 -  Jardim 

Monte Azul ou fone 
3264-7306/9794-3865.

DEL REY, ano 84, ama
relo, valor R$ 3.500,00. 
Tratar rua Enio Ferrari, 
184 -  Jardim Caju II ou 

fone 8134-6418.

VEÍCULOS
TROCA

VENDE-SE/TROCA-SE
por carro de maior 

valor, Corsa Wind, ano 
95, em ótimo estado. 

Tratar fone 3264- 
3416/9621-4632.

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 fo
nes: 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. 
Tratar fones: 3264
4345 / 9602-5629. 

Pagan Motos.

TITAN 2002 KS Azul. 
Tratar fones: 3264

4345 ou 9602-5629. 
Pagan Motos.

TITAN KS 2002, prata, 
único dono, conservada, 
valor R$ 3.900,00. Tratar 
fone 3263-5924/9712- 

9259 com Edson.

FALCON, ano 2000, 
vermelha. Tratar fone 

3264-5810.

KOMfTA
FONE:

3263-6535

CG 88 PRETA 
BIZ KS Ú3 VERDE 
GIZ ES 00 VERDE 

TWISTER 03 PRETA 
TITAN 97 VERDE 

C B 450C U ST O M  84 AZUL 
JO G Y A M A H A  9 7 PRE 

CB500 00 PRATA 
CB450 8 6V E R M

3263-3466

ATEN ÇÃ O ! Aplica-se 
herbicída (mata- 

m ato) em terrenos, 
quintais e chácaras. 

Tratar fone: (1 4 ) 
3264-6908 .

CACHORRO Poodle, 
valor R$ 100,00. Tratar 
rua Rodrigues Alves, 30 

(Bar do Gordo).

ESTO Q UE de pape
laria e brinquedos 

completos, valor R$ 
6 .000 ,00 . Tratar fone 

9671-6361.

PARCELE sua bate- 
ria em até 4x sem 
juros nos cartões 
Mastercard/Visa 

-  BARRACAR -  Fone 
3264-9856.

D IARISTA LAVO E
Passo, Limpeza geral 

(residência ou comér
cio), honestidade e 
confiança. Telefone 
para recado: 3264

5823 ou rua: Fernan
do Campanholi n° 42, 

Jd. Primavera, com 
Sueli.

DISK DECORAÇÕES
Para festas infantis. 

Tratar fone: (14) 3264
3474.

ARTE COM  B ISQ U I FHATIM A HAIR STI-
- LEM BRA N ÇAS De LO -  Matriculas aber-

aniversário , casa- tas para os cursos de
m ento, maternidade manicure, pedicure,

e potes decorados maquiagem, limpeza
para sua casa. Fone: de pele e depilação.
(1 4 ) 3263-5612 com Rua Belmiro Pereira

Gisele. -  155 -  Centro (Pe
derneiras) ou fone

EXCURSÃO PARA SÃO (14) 3252-4097.
PAULO (Compras) dias
19/04, 22/04, 26/04, ALTO  GANHO  - Pro-
28/04, 03/05 e 10/05. curo 5 pessoas para

Aparecida do norte desenvolver trabalho
17/09 e 17/12. Tratar em Lençóis e região,

fone: 3264-7919 / parceria m ultinacio-
9794-7639 com Eliza nal, período parcial/

ou 3263-6938 / 9702- integral, possibilida-
7108 com Arlindo. de de ganho inicial

de R$ 1 .3 5 0 ,0 0  a R$
BATERIAS -  Troque 4 .8 5 0 ,0 0  + plano de
sua bateria a partir crescim ento . Interes-
de R$ 90,00 -  CRAL sados ver site : w w w .
-  MOURA -  AJAX. altoganho.com
BARRACAR -  Fone

3264-9856. VENDO  empresa
na área alim entícia

CHAVEIRO TATÁ estruturada, clientela
- Cópias de chaves, form ada, divulgada,

aberturas de veículos, ótima localização,
residências, etc. Ser- + de 3 anos, com
viços em geral. Pre- opção imediata de
ços imbatíveis -  (14) expansão na área.

3264-4049/ 9791- Aceito proposta. Fone
7066 -  24 horas. 8113-2050.

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.

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

FILHOTES DA RAÇA
Lhasa-Apso, fêmea 
e macho, nas cores 

branco e marron. Fone: 
(14) 9776-8454 com 

Adelaide.

INFORMÁTICA

IM PRIM AX: Cartu
chos e toners. Fone: 

3264-3029.

JO RNAL O ECO 
ANUNCIE! 
3264-5000 

TODAS AS TERÇAS E
s Ab a d o s

ÇARRACAR
A U T O  E L É T R I C A

AUTO ilÉTRICA  -  PEÇAS -  BATERIAS
Rua Rio Grande do Sul - 305 - lentáls Paulista (antigo BC/IR)

Tel.: (14)3264-9856/9743-1731

O ECO
_Um Senhor,jornal

Anuncie* Iaqui!
Edições às 
TERÇAS E
SÁBADOS
(14)3264
w w w . i o r n a l o e c o . c o m . b r

CHAVEIRO TATÁ
Qualidade pelo melhor preço.

PAGAN MOTOS
TITAN 150

Mod 2006
Plano de Pagamento
- Sem Entrada
- Com Entrada
Parcela: 24/30/36/40/48  

meses fixas

3264-4049 
-Chaves 9791 “7066
- Serviços
- Chaves Codificadas

RUA XV DE NOVEMBRO SSOA EM FRENTE A CASAS BAHIA

Gl B I S C U I T
Lembracinhas para todas ocasiões

L t aniversários, casamentos, 
maternidade, chaveiros 

e potes decorados.

GRÁTIS 2 CAPACETES
R U A  P E D R O  NATA l IO L O R E N Z E T T I, N“ 1 1 2  - L E N Ç Ó IS  P A U L IST A

Fo n es: (14) 3264-4345 - 9602 5629

http://www.auc1oclic.com.br/bcar
http://www.iornaloeco.com.br

