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Aos 86, morre Maria Bove Coneglian
Foi enterrada no final da tarde de ontem Maria Bove Coneglian, patrona da Casa da Cultura; velório foi marcado pela emoção

Ontem, Lençóis Paulista ama
nheceu de luto por causa da morte 
da patrona da casa da cultura. Maria 
Bove Coneglian morreu aos 86 anos. 
Ela estava internada na UTI (Unida
de de Terapia Intensiva) do Hospital 
Nossa Senhora da Piedade desde o 
dia 16 de abril, quando sofreu um 
derrame cerebral. O enterro foi no 
final da tarde de ontem, no cemité
rio municipal, em cerimônia acom
panhada por boa parte da sociedade 
local. O grupo musical Coral Ara- 
besco cantou suas últimas cifras em 
memória da patrona da cultura em 
Lençóis Paulista. Um dos momentos 
mais emocionantes da despedida da

professora foi uma canção apresen
tada pelo músico lençoense Nando 
Miranda, ex-aluno de Maria Bove 
Coneglian. Com o violão no colo, 
sentado ao lado do caixão, comoveu 
o público presente com versos de 
"paz, o mundo precisa de paz". Ma
ria Bove chegou a Lençóis Paulista 
em 1953, para assumir a cadeira de 
professora de Canto Orfeônico no 
Colégio Virgílio Capoani. Isso fez 
com que uma parcela significativa 
dos lençoenses que tiveram a vida 
escolar entre as décadas de 50, 60 e 
70 tivessem contato com a profes
sora em aulas de música e educa
ção artística. ►► Página A7
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Parentes e amigos dão o último adeus à professora Maria Bove Coneglian, enterrada na tarde de ontem

P O L I C I A

Cartões são clonados 
em auto-atendimento

Preparado para clonar cartões 
magnéticos e as senhas dos clientes. 
Foi assim que a Polícia Militar en
controu um dos caixas eletrônicos 
do auto-atendimento que funcio
na dentro do prédio da CEF (Caixa 
Econômica Federal) de Lençóis Pau
lista. A descoberta foi feita ontem de 
manhã, quando um cliente do ban
co tentou fazer um saque e a má

quina disparou. Segundo o gerente 
da CEF, Renato Peroni, o caixa que 
estava com problema foi desligado. 
A Polícia Militar preservou o local 
até a chegada da Polícia Técnica de 
Bauru. As placas foram retiradas e 
encaminhadas à Delegacia de Po
lícia. Essa é a primeira vez que um 
equipamento desse porte é encon
trado em Lençóis. ►► Página A7

F A C I L P A

Ontem, o astronauta brasileiro Marcos Pontes esteve em Bauru e foi recebido por 
uma multidão de fãs. Na comitiva de recepção estava a delegação do Senai de Len
çóis Paulista, comandada pelo professor e diretor da escola, Reinaldo Teixeira Mu
nhoz, e pelos alunos que vão representar o Brasil no Japão. Em maio, possivelmente, 
no dia 22, Marcos Pontes visita Lençóis Paulista. ►► Página A2

André & Matheus preparam DVD
Quem for assistir ao show da 

dupla André & Matheus na quinta- 
feira 27, abertura da 29^ Facilpa, 
pode ficar famoso. A dupla esco
lheu a data para fazer a gravação de

um CD e um DVD ao vivo. O show 
está marcado para as 22h. "O cine
ma brasileiro contou a história da 
dupla Zezé Di Camargo & Luciano, 
no filme Dois Filhos de Francisco.

Com esse trabalho, nós vamos con
tar a história de André & Matheus, 
dois filhos de Lençóis Paulista", 
brinca Moisés Rocha, empresário 
da dupla. ►► Página B1

Feira começa na quinta-feira 27
O presidente da Associação Rural 

de Lençóis Paulista, Ademir José Ro- 
rato, o Mio Doce, está na contagem 
regressiva para o início da 29^ edi
ção da Facilpa (Feira Agropecuária, 
Comercial e Industrial de Lençóis 
Paulista). Ele sempre esteve envolvi-

do com a feira, mas é a primeira vez 
que comanda a organização. "Tem 
sido uma experiência diferente do 
meu dia-a-dia e isto tem sido muito 
valioso para mim. Trabalho é o que 
não falta para se realizar um evento 
agropecuário, industrial, comercial

e de entretenimento que é reconhe
cido em toda a região e no Estado 
de São Paulo pelo seu brilhantismo 
e sucesso", diz. A Facilpa 2006 co
meça na próxima quinta-feira, 27 de 
abril, véspera do aniversário de 148 
anos da cidade. ►► Página A6
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E D U C A Ç Ã O

Uso da informática nas escolas
O passado e o futuro na tela do 

computador. É o caso de dois dos 
projetos desenvolvidos pelos alu
nos da rede m unicipal de ensino de 
Lençóis Paulista no programa Pas
saporte para o Futuro, que atende 
5 .500  estudantes do ensino funda
mental. O projeto de inform ática 
e o de educação inclusiva, desen-

volvidos em Lençóis Paulista, fo
ram mostrados na semana passada 
no 2 °  Sem inário Internacional de 
Educação, realizado no Guarujá. A 
contratação da Futurekids, empre
sa que m ontou o projeto de infor
mática educativa para a prefeitura 
de Lençóis, está sendo questionada 
na Justiça. ►► Página A5

M A C A T U B A

Coolidge 
anuncia 
asfalto em

E S P O R T E S

Alfredo 
Guedes ganha 
e avança na

ruas e avenidas Copa TV Tem
►► Página A11 ►► Página A12



A S T R O N A U T A

Das estrelas
Ontem, Marcos Pontes foi recebido com  festa em Bauru; 

astronauta deve vir a Lençóis Paulista em maio

Da Redação

"É um privilégio ter o 
Marcos Pontes como meu ex- 
aluno, pela sua simplicidade, 
humildade e determinação". 
Com estas palavras, o pro
fessor Reinaldo Teixeira Mu
nhoz, diretor das unidades 
do Senai de Lençóis Paulista 
e Bauru, abriu a homenagem 
dos alunos premiados na fa
se nacional da Olimpíada do 
Conhecimento, ao primeiro 
astronauta brasileiro.

Literalmente, Pontes pou
sou em Bauru na manhã de 
ontem e foi recepcionado por 
uma multidão de fãs. Além de 
muitas novidades sobre o es
paço, o astronauta trouxe na 
bagagem muita vontade de 
trabalhar e uma notícia para 
os lençoenses: visita Lençóis 
Paulista em maio. De acordo 
com Munhoz, Pontes deverá 
visitar o Senai e outras duas 
escolas lençoenses. A data não 
está definida, mas deve ser no 
dia 22 de maio.

O astronauta retribuiu a ho
menagem dos alunos do Senai 
com palavras de apoio. Lem-

brou, que assim como aqueles 
garotos, também recebeu for
mação técnica na unidade de 
Bauru e chegou a comparar a 
sua trajetória até a Nasa (Agên
cia Espacial Norte Americana) 
com as conquistas dos estu
dantes. "Vocês podem ter cer
teza que eu vou estar no Japão 
com vocês", disse Pontes.

Na fase regional da Olim
píada do Conhecimento, re
alizada entre os dias 8 e 14 
de março, em Pernambuco, 
alunos das duas escolas ame
alharam 10 medalhas, seis 
delas para a delegação de Len
çóis Paulista, formada por 22 
alunos. Foram cinco ouros 
nas modalidades de robótica, 
eletricidade industrial, eletrô
nica, suporte de redes e po- 
limecânica e uma de bronze 
na categoria marcenaria. Sete 
alunos da escola de Lençóis 
representarão o Brasil na fase 
internacional, que acontece 
ano que vem no Japão.

MISSÃO
Antes das homenagens e 

depois de desfilar em carro 
aberto pelas ruas da cidade,

Pontes concedeu entrevista 
coletiva à imprensa de Bauru 
e região, no teatro municipal. 
Entre as perguntas feitas ao 
astronauta, predominaram 
o objetivo da missão e expe
riência pessoal de ter estado 
em órbita.

O governo brasileiro inves
tiu R$ 10 milhões para ter um 
oficial brasileiro na Missão 
Centenário. O lançamento da 
nave Soyuz, que levou os tri
pulantes da missão, aconteceu 
no dia 29 de março, no Caza- 
quistão. Pontes, após passar 
uma semana na ISS (Estação 
Espacial Internacional), retor
nou à Terra no dia 8 de abril.

Segundo o astronauta, o 
objetivo principal da missão 
foi adquirir conhecimentos. 
Pontes lembrou ainda que a 
parcela de contribuição brasi
leira para a missão não ficou 
restrita a ele. "Eu pensava na
quela gama de pioneiros, de 
estudiosos da microgravidade 
no Brasil, que fizeram os pri
meiros experimentos e envia
ram à Estação Espacial Inter
nacional e também à Estação 
Espacial Brasileira", definiu.

Em entrevista coletiva, o astronauta Marcos Pontes falou de sua experiência de viajar pelo espaço

Pontes também disse que 
os benefícios serão sentidos 
em longo prazo. "Quando 
você faz uma experiência, não 
dá para saber exatamente o re
sultado. Pode ser que dali saia 
um prêmio Nobel. Isso não dá 
para notificar de início. Quan
do uma criança nasce, não dá 
para você notificar, de imedia
to, o que essa criança vai ser 
no futuro", comentou.

De verde e amarelo, multidão recebeu astronauta
A chegada do astronauta 

Marcos Pontes deixou as ruas 
de Bauru em clima de final de 
Copa do Mundo, na manhã de 
ontem. Entre a diversidade de 
cores, nas roupas e bandeiras 
levadas pela multidão se desta
cava o verde e amarelo.

A empolgação com o no
vo ídolo empolgava adultos e 
crianças. Guilherme de Matos, 
nove anos, com um gibi do 
Menino Astronauta nas mãos, 
aguardava um autógrafo. "Eu 
estou achando muito legal um 
bauruense ter ido para a Lua", 
resumiu o garoto. Na Lua, Pon
tes ainda não chegou mas se 
depender da imaginação das 
crianças, o astronauta irá além.

O mesmo espírito de em- 
polgação e de apego às coisas 
do Brasil foi trazido por Pontes. 
A todo momento dizia estar fe
liz por retornar ao país e, espe
cialmente, a Bauru. "Eu lembro 
quando voltava aqui, algumas 
vezes, na época em que eu estava 
na Força Aérea. Eu pousava em 
Bauru e sempre tinha muita gen
te no aeroporto", contou.

Sobre a sensação de olhar a 
Terra pelo espaço, o astronauta 
disse que a beleza do planeta é 
impossível de descrever. Para 
ele, a Terra não é somente um 
planeta azul. "É difícil de de
monstrar até em imagens. Eu 
gravei com uma câmera de alta 
definição, eu tentei guardar. Es
pero que tenha conseguido cap
tar todas as nuances", brincou.

Marcos Pontes cumprimenta os alunos do Senai de Lençóis que vão representar o país no Japão

Pontes ainda não sabe se 
volta para a Nasa (Agência Es
pacial Norte Americana) ou se 
fica no Brasil. Mas disse que 
tem planos para utilizar um 
conhecimento de oito anos 
em programas espaciais para 
ajudar a desenvolver o Pro-

grama Espacial Brasileiro. O 
astronauta lembrou que o país 
já avança no desenvolvimento 
de componentes espaciais e, 
como exemplo, citou a tecno
logia desenvolvida pelo Senai 
em São Paulo.

"Meu interesse é continu-

ar servindo o Brasil da me
lhor forma possível. Eu tenho 
idéias, eu gosto da área de Edu
cação, de segmentos de tecno
logia, especialmente a pesquisa 
de microgravidade. Espero que 
a gente possa desenvolver aqui 
no Brasil", destacou.
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Cidade.
empreend
Para Marise, investimento em cursos de 

form ação profissional pesou para que 

recebesse o selo prefeito empreendedor, 

do Sebrae; na região, Jaú e Bariri 

também foram premiados

Da Redação

O prefeito José Antonio 
Marise (PSDB) considera que 
o investimento da Prefeitura 
de Lençóis Paulista no início 
da formação profissional foi 
um dos itens que pesaram a 
favor da cidade na seleção para 
receber o Selo Prefeito Empre
endedor, no prêmio realizado 
pelo Sebrae (Serviço Brasileiro 
de Apoio à Micro e Pequena 
Empresa). "A nossa cidade 
talvez seja a única a ter uma 
autarquia municipal para cur
sos de formação profissional. 
Ou seja, investimento público 
nessa formação", diz Marise.

Ele recebeu o selo na noite 
de segunda-feira, numa gran
de festa armada pelo Sebrae 
no Memorial da América Lati
na, em São Paulo. No total, 75 
prefeitos paulistas receberam o 
selo. É a segunda vez consecu
tiva que o prefeito de Lençóis é 
escolhido para a final estadual 
do prêmio, que além do selo, 
neste ano premiou nove mu
nicípios como destaques.

O CMFP (Centro Municipal

de Formação Profissional) ofere
ce cursos de iniciação profissio
nal nas áreas de marcenaria, me
cânica automotiva, eletricidade 
e informática, entre outros.

O diretor de Desenvolvi
mento, Altair Toniolo, o Roci
nha, lembra que os quatro in
tegrantes da equipe de Lençóis 
que brilhou na fase nacional 
da Olimpíada do Conheci
mento do Senai, no mês pas
sado, foram alunos do CMFP.

O prêmio Prefeito Empre
endedor foi criado em 2001 
para reconhecer e incentivar 
ações de empreendedorismo 
das prefeituras que buscam o 
desenvolvimento econômico 
por meio de investimentos 
nos pequenos negócios. Neste 
ano, 145 prefeituras paulistas 
se inscreveram. Na regional 
Bauru do Sebrae, que reúne 37 
municípios, foram premiados 
Lençóis Paulista, Jaú e Bariri.

Além do Centro Municipal 
de Formação Profissional, en
tre as ações da administração 
destacadas pelo Sebrae estão 
a regularização legal e inves
timento na infra-estrutura do

O prefeito Marise mostra o prêmio que recebeu em São Paulo

distrito industrial, o programa 
incubadora de empresas e a 
formação de cooperativas, co
mo a que reúne catadores de 
recicláveis e portadores de de
ficiência, que realiza a coleta 
seletiva na cidade.

"A regularização do distrito, 
por exemplo, resolveu um pro
blema de 20 anos e exigiu um 
investimento de mais de R$ 1 
milhão, feito com a parceria 
do Grupo Lwart", diz o diretor 
de Desenvolvimento, Altair To- 
niolo, que acompanhou o pre
feito na entrega do prêmio.

Além do selo, com a seleção 
para a disputa da final, Marise 
ganhou um curso de formação

de lideranças municipais, para 
até 30 participantes, que será 
ministrado pelo Sebrae.

"É um prêmio para a cidade. 
Embora o nome seja do prefei
to, ele não faz nada sozinho. 
Lençóis é uma cidade empreen
dedora, os números de criação 
de emprego, o volume de em
préstimos no Banco do Povo, 
mostram isso", diz Marise.

Rocinha adiantou que a 
Diretoria de Desenvolvimento 
está negociando com o Sebrae 
um programa de capacitação 
em gerenciamento para pres
tadores de serviços. "Estamos 
bem encaminhados na nego
ciação", afirmou.

e d u c a ç ã o

Educadores discutem ensino da m atem ática
Duzentos e cinquenta pro

fessores do ensino fundamen
tal e infantil da Rede Municipal 
de Ensino de Lençóis Paulista 
participaram, na segunda-feira 
17, de palestra com o professor 
e livre docente na área de ma
temática Luiz Roberto Dante.

Durante o encontro no au
ditório da Diretoria de Edu
cação, o especialista debateu 
com os educadores os objeti
vos e as metodologias para o 
ensino da matemática.

Conceitos de números e 
operações, geometria, grande-

zas e medidas e tratamento de 
informações também foram 
apresentados na palestra.

De acordo com a Coordena- 
doria de Ensino Fundamental, 
a palestra marca o início de um 
trabalho para fortalecer a práti
ca dos professores no ensino da

matemática e melhorar o desem
penho dos alunos nessa área.

A Diretoria de Educação 
planeja agora a realização de 
oficinas direcionadas aos edu
cadores que atuam no ensino 
fundamental e infantil. (com 
assessoria de Comunicação)

Na visita que o deputado 
federal Mendes Thame 
(PSDB) fez a Lençóis 
Paulista, no sábado 15, 
tucano foi o que não 
faltou. A recepção ao de
putado que pretende ser 
o candidato do PSDB ao 
Senado aconteceu na casa 
do presidente da Ascana, 
Hermínio Jacon. Mais de 
100 políticos da região 
marcaram presença. Tha- 
me falou de seus planos 
políticos e reiterou o apoio 
ao setor sucroalcooleiro.

C H U TE  
NA CANELA
POR RIMIDEM

FAVOR NÃO ^  
PISAR NA.GRAMAfes,̂

E atenção galera! Todo 
mundo de olho nos "148" 
do dia 28. Uns querendo ver 
o desfile, outros a feira, outros 
a calabresa, outros os artistas 
e outros ... o carro dos outros. 
E diz que quase 100 PMs vão 
trabalhar na Facilpa. E quem 
vai cuidar do resto da cidade?

E eu vou fazer a estri
dente pergunta de todo 
ano. Alguém pode infor
mar que horas vai começar 
o desfile das 8h30? Aliás, 
a grande recomendação: 
assista ao desfile, mas não 
pise no canteiro de grama 
da avenida. Nem trepe no 
coqueiro. OPS, nas palmei
ras. Aliás, para trepar em 
Palmeiras, já tem a torcida, 
a Ponte Preta, o América 
e o Cerro, do Paraguai. E 
adorei o programa de ani
versário da cidade. Tá cheio 
de rei...reinauguração!

Sendo que no dia 2, na 
Facilpa, tem o show com a 
banda "Pau da Barraca" e a 
comissão já está avisando. 
Quem não gostar do show 
pode sair de fininho, mas 
sem chutar o pau da barraca.

Aí, duas amigas estavam 
viajando lado a lado num 
ônibus, quando uma per
guntou pra outra: "Você sa
be com quantos paus se faz 
uma canoa?". E a outra: "Cer
to, certo eu não sei, mas a 
vizinha da rua de cima com 
um pau, ganhou duas fazen
das, uma casa de praia e dois 
Toyotas do ano!"

E diz que a Gretchen vai 
ser candidata à prefeita de Ita-

maracá, Pernambuco. Sabe 
por quê? Porque a situação 
do município anda tão braba 
que só quem sabe "rebolar" 
vai poder resolver o proble
ma. Então, se é assim, bota de 
vice aquela deputada da dan
ça da pizza!

E ontem foi o dia de Tira- 
dentes, também conhecido 
como dia dos "enforcados". 
Enforcados no banco, enfor
cados no IPTU, enforcados 
com pensão atrasada! En
quanto isso, na Câmara (a ou
tra viu), saiu mais uma pizza 
quentinha. Salvaram o depu
tado José Mentor do PT de ser 
cassado. E um deputado da 
oposição foi categórico: "Co
mo podem absolver aquele 
que também foi "mentor" do 
mensalão?"

Diz que ele só não foi cas
sado porque a maioria faltou 
na sessão. É que os faltosos 
foram jogar "bingo" na ou
tra CPI. Agora, veja só o que 
um caminhoneiro de Minas 
escreveu na traseira do For- 
dão: "Sogra...tô fora...filha... 
to dentro ".

Brasília -  urgente. Lula 
coloca Tarso Genro pra co
ordenar as ações políticas. 
Acertou: botou o "genro" 
pra cuidar da "casa da so
gra"! E você sabe como o 
"portuga" faz pra comer 
queijo ralado? Bota o leite 
congelar e depois rala!

Pra encerrar, esta é séria: 
"O mal de quase todos nós é 
que preferimos ser arruinados 
pelo elogio a ser salvos pela 
crítica" (NormanVicent).
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E D I T O R I A L

Um Davi entre Golias
A comunidade esportiva 

de Lençóis Paulista está em 
festa e não vai esquecer tão 
cedo o ano de 2006. Na terça- 
feira dia 18, a equipe de Alfre
do Guedes -  patrocinada pe
la Lwart/ Alf -  conseguiu um 
feito histórico para o currículo 
do esporte no município. A 
equipe venceu Marília por 4x2 
e está nas semifinais da copa 
TV TEM de Futsal. O time es
tá entre as seis melhores co
locadas, em uma competição 
iniciada com 48 agremiações. 
É a melhor colocação de uma 
equipe de futsal lençoense na 
história da competição.

O feito dos atletas de Len
çóis Paulista ganha menos 
repercussão na comunidade 
que os shows da Facilpa (Feira 
Agropecuária Comercial e In
dustrial de Lençóis Paulista). 
Até porque nunca foi possível 
ao esporte amador concorrer 
com a grande mídia. Mas os en
volvidos com o esporte conse
guem ter uma dimensão exata 
do que a conquista representa.

Antes disso, a melhor colo
cação da cidade na região havia 
sido um lugar entre as 12 me
lhores, em uma fase anterior a 
essa para qual Alfredo Guedes 
garantiu uma vaga. Antes de 
iniciar a competição, o técnico 
do time, Luís Antonio da Sil
va, o Mixirica, planejava ficar

entre as 24 melhores.
Eduardo, Spadotto, Zezo, 

Athanásio, Josimar, Fernando, 
Picinim, Oscar, André, Carli- 
nhos, Ronildo, Douglas, Hel- 
der e Nilson Sobral. O elenco 
é inteirinho formado por joga
dores lençoenses, que têm no 
esporte uma paixão. É sempre 
bom lembrar que todos os 
atletas jogam por amor à ca
misa, ninguém é profissional.

O resultado confirma a vo
cação de Lençóis Paulista pa
ra o esporte. Afinal, a equipe 
se lançou ao torneio com um 
plantel formado no Municí
pio, abrindo mão de trazer 
reforços para o time, o que 
é comum na disputa de um 
torneio forte como a Copa TV 
TEM. A colocação alcançada 
também fortalece a filosofia 
de trabalho da UME, que prevê 
cada vez mais o fortalecimen
to das escolinhas de esporte e 
desenvolvimento dos atletas 
locais. Um feito desse mostra 
que o esporte de Lençóis está 
no caminho certo.

A ordem natural dos fatos 
é que a conquista da equipe 
de Alfredo Guedes aumente 
a procura pelo futsal em Len
çóis Paulista. E que os atletas 
que vão surgir nessa geração se 
acostumem a buscar o espelho 
vendo um jogador em quadra, 
na cidade onde mora.

A R T I G O

Além de tudo é burro
Cristiano Guirado

Tem um texto do Millôr 
Fernandes que circula pela 
internet que prega que dizer 
palavrões é uma singela tera
pia. Além disso, em tempos 
de pouco caso para com o bra
sileiro, palavrões podem ser 
uma arma importante -  não só 
no trânsito de Lençóis Paulista 
-  também na hora de discutir 
política. O termo que eu quero 
discutir, dizem os padrões pro
fissionais da Língua Portugue
sa, não pode ser escrito, apesar 
de todo mundo (ou quase), 
pelo menos uma vez na vida, 
já ter dito.

Vejamos. Nesta semana, os 
digníssimos (essa palavra sim, 
soa como palavrão) deputados 
federais absolveram o petista 
José Mentor, com 175 votos 
contra sua cassação, oito abs
tenções, seis votos em brancos 
e dois nulos. Faltaram 16 votos 
para a degola, 241 deputados 
votaram pela perda do manda
to. Não formam uma bela cam
bada de filhos da ...?

A pior parte de usar esse ter
mo para designar alguém é ter 
que explicar depois que a mãe 
do cara não tem nada a ver. 
Geralmente a mãe de um filho 
da..., ao contrário da expressão 
levada ao pé da letra, é alguém 
que proveu o filho de todo o 
amor, carinho e estrutura neces
sária para que ele se tornasse um 
homem digno. O fracasso moral 
é sempre culpa do fracassado.

Todo filho da ... é burro, 
isso é fato. Sempre tem que 
explicar que mãe não tem 
nada a ver, o termo foi in
ventado para designar o tipo 
de gente que não demonstra,

no seu cotidiano, resquícios 
de amor materno. Explico 
com prazer, só pelo prazer de 
poder xingar seguro de não 
ofender nenhuma mãe.

Pegar (e confessar) dinhei
ro público, pagar campanhas, 
orgias e etc. Faltar com o in
teresse nas sessões legislativas 
que decidem o destino de mi
lhões de brasileiros. Que nome 
melhor para designar quem 
faz isso? Com José Mentor, já 
são nove. E que atire a primeira 
pedra quem não xingou assim 
aquela deputada -  que aliás, 
antes de ver a cena, imaginei 
que fosse pelo menos 20 anos 
mais jovem -  flagrada dançan
do na absolvição de João Mag
no (PT). Nada ridículo, afinal, 
ele só pegou -  e confessou -  
cerca de R$ 450 mil. O salário 
da maioria dos brasileiros não 
chega a um milésimo disso.

É necessário perdoar quem 
chama um filho da ... pelo no
me que ele merece. O palavrão 
é popular no mundo todo e 
confesso que já me interessei 
em procurá-lo em outras lín
guas. Em italiano, por exemplo, 
é bem sonoro. Mas no Brasil ele 
só é tão popular porque a litera
tura é um costume em extinção. 
Ariano Suassuna, no "Auto da 
Compadecida", de 1956, achou 
a expressão perfeita: filho de 
chocadeira. Além de ser lícita 
para a linguagem coloquial, 
aplica a dose certa de ironia, es
sencial para que a ofensa tenha 
seu efeito otimizado. Filho de 
chocadeira não tem mãe. Não 
foi parido, foi chocado. E além 
de tudo é burro.

Cristiano Guirado é estudante 
de Jornalismo
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P O V O

Terceira Coluna
EVENTO

O presidente da Aspa- 
co (Associação Paulista dos 
Criadores de Ovinos), Arnal
do dos Santos Vieira Filho, o 
Dindo, veio a Lençóis Paulista 
palestrar sobre a ovinocultura. 
Criadores lençoenses e pesso
as ligadas ao setor acompa
nharam o evento, organizado 
na chácara da Lutepel.

PRESENTES
Na lista de presença, al

gumas pessoas conhecidas 
do grande público que não 
necessariamente têm relação 
com a criação de ovinos. No 
local, a reportagem de O ECO 
encontrou o prefeito José 
Antonio Marise (PSDB) e o 
diretor de Desenvolvimento, 
Geração de Emprego e Renda, 
Altair Toniolo, o Rocinha, e o 
empresário João Carlos Loren- 
zetti. Também compareceram 
os ex-presidentes da Facilpa 
(Feira Agropecuária Comer
cial e Industrial de Lençóis 
Paulista), José Oliveira Prado 
e Edson Zacharias.

LISTA
O vereador Ismael de 

Assis Carlos (PSDB), o For- 
migão, quer uma lista das 
vítimas das enchentes em 
Lençóis Paulista, ocorrida no 
início de fevereiro. "Muita 
gente ainda nos procura atrás 
de benefícios por causa desse 
incidente", justifica.

OPORTUNISTAS
Formigão teme a ação de 

oportunistas, que estariam 
aproveitando a tragédia para 
procurar por benefícios. "Não 
sabemos quem já foi ajudado 
e quem ainda não foi", diz. 
"Pode ter gente tentando levar 
vantagem em cima da desgra
ça alheia", completa.

PROVIDÊNCIAS
E para arrematar o assun

to "enchentes", Formigão co
brou. "Também está na hora 
de sabermos o que já foi feito 
a esse respeito, para que no 
ano que vem não aconteça de 
novo", emenda.

ROMEIRO
O ex-deputado estadu

al Milton Flávio (PSDB) 
correu as cidades da região 
atrás de votos. Na tarde de 
quinta-feira 20, ele visitou 
as prefeituras de Lençóis 
Paulista e Macatuba.

DE CASA
Em Lençóis Paulista, Flá- 

vio é figura corriqueira. Foi 
recebido no gabinete do 
prefeito José Antonio Ma- 
rise (PSDB) por políticos 
e empresários locais, e de 
quebra, fez uma visita ao 
jornal O ECO.

CONVIDADO
Em Macatuba, Milton 

Flávio admitiu ao prefei
to Coolidge Hercus Júnior 
(PMDB) que sempre en
controu dificuldades para 
interagir com o município. 
"Não é culpa da cidade, foi 
mais uma falha minha e de 
minha equipe", afirmou. 
Flávio se colocou à disposi
ção de Macatuba e garantiu 
que, se eleito, será o deputa
do que vai brigar pela cidade 
na Assembléia Legislativa.

NO EMBALO
Coolidge aproveitou a 

oportunidade para fazer a 
primeira reivindicação. Co
locou empresários do setor 
de cerâmica dentro do gabi
nete para que eles pedissem 
a intervenção de Milton Flá
vio junto ao governo federal 
em problemas burocráticos 
que, até o final do ano, po
dem atrapalhar a produção 
ceramista em Macatuba e 
Barra Bonita.

APROVADO
Foi aprovado em pri

meira votação, e por unani
midade, o projeto de lei do 
vereador José Célio Ferreira 
(PV) que proíbe o tráfego 
de bois e cavalos nas ruas de 
Macatuba. A votação acon
teceu na sessão legislativa da 
segunda-feira 17. O projeto 
tramitava na Casa há mais 
de seis meses.

FAVORAVEL
A promotora de Justiça 

de Macatuba, Flávia Maria 
José Bovolin, enviou ao 
vereador Aparecido Hum
berto Pavão (sem partido) 
parecer favorável ao pre
feito Coolidge Hercos Jú
nior (PMDB) sobre o corte 
de três árvores da espécie 
flamboaiã em novembro 
do ano passado. De acordo 
com o documento, lido na 
sessão da segunda-feira 17, 
com as estruturas abaladas, 
as árvores ameaçavam a se
gurança do local.

DESASTRE
As árvores, que tinham 

mais de 20 anos de idade, ti
veram que ser arrancadas de
pois que funcionários da pre
feitura revolveram a terra do 
canteiro com uma máquina 
pá carregadeira e abalaram 
as raízes. O assunto rendeu 
uma representação pública 
contra o prefeito Coolidge e 
até a ameaça de abertura de 
uma CEI (Comissão Especial 
de Inquérito).

ENTRE ESTRELAS
O diretor da unidades 

do Senai de Lençóis e Bauru, 
Reinaldo Teixeira Munhoz, 
ajudou a recepcionar Marcos 
Pontes, primeiro astronauta 
brasileiro. Munhoz homena
geou Pontes e em troca, re
cebeu o reconhecimento do 
astronauta sobre o trabalho 
desenvolvido no campo de 
tecnologia e robótica, tanto 
em Lençóis como em Bauru.

VISITA
Munhoz levou da recepção 

ao astronauta, mais do que 
palavras de reconhecimento. 
Pontes deixou pré-agendada 
uma visita às unidades do 
Senai de Lençóis e Bauru e a 
duas escolas lençoenses. A 
data prevista para a visita é 22 
de maio. Esta será a segunda 
visita de Pontes a Lençóis. Em 
2003, ele esteve no Senai e 
chegou a anunciar a possibi
lidade da escola participar do 
programa espacial brasileiro.

"Com a chegada da 
Facilpa, esperamos um 
aumento nas vendas 
no comércio de Lençóis 
Paulista. As expectativas 
são boas para as próxi
mas semanas"

Walter José Coneglian, 
40 anos, comerciante

"Há 20 anos moro em 
Lençóis Paulista, acho 
que a cidade vem se 
desenvolvendo cada vez 
mais. O prefeito tem rea
lizados coisas importan
tes para o crescimento da 
cidade"
Manoel Benedito Correa,

61 anos, lavrador

"Acho que essas crianças 
que trabalham vendendo 
doces no terminal rodovi
ário e nas ruas da cidade 
estão trabalhando para 
adultos. Acho que a Assis
tência Social deveria ficar 
em cima dessas crianças 
para ver se muitas não 
estão deixando a escola e 
ficando só na rua"

Paulo Sérgio da Silva, 
40 anos, taxista

F R A S E
"Eu sou um  oficial 

da Força Aérea.

Sou um a pessoa 

que foi escolhida 

para realizar um a  

missão para o País. 

Fui selecionado 

para a Agência 

Espacial e cumpri o 

que eu tinha para 

cum prir"
Marcos Pontes, primeiro 

astronauta brasileiro, ontem 
em Bauru

P A R A  P E N S A R
"Ensina-se ao 

herdeiro do reino 

que ele só se 

tornará um  rei de 

verdade governando 

primeiro seus
Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores 

e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal
Ao ar livre, com um lago e muita sombra, a praça Santo Antonio de Macatuba serve de ponto de 
encontro e descontração para os moradores da cidade. Da ponte do pequeno lago, as crianças 
correm pela praça e aproveitam a beleza do local.

próprios desejos"
Platão
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ed uca ção

Brincar de
aprender
Alunos de Lençóis Paulista criam  

animação cibernética e aprendem a 

história do município em program a de 

inform ática; projetos são destaque em 

simpósio internacional de educadores
Da Redação

O passado e o futuro na te
la do computador. É o caso de 
dois dos projetos desenvolvidos 
pelos alunos da rede municipal 
de ensino de Lençóis Paulista 
no programa Passaporte para o 
Futuro, que atende 5.500 estu
dantes do ensino fundamental. 
Um trabalha a história de Len
çóis Paulista. O outro resultou 
num desenho animado produ
zido pelos estudantes.

O projeto de informática e 
o de educação inclusiva, desen
volvidos em Lençóis Paulista, 
foram mostrados na semana 
passada no 2° Seminário Inter
nacional de Educação, realizado 
no Guarujá, com o tema "Ensi

no -  aprendizagem: realidades 
e possibilidades". Foram três 
dias de atividades, com pales
trantes renomados e a mostra 
de programas educacionais que 
deram resultado na prática.

O projeto de animação ci
bernética foi desenvolvido entre 
os anos de 2003 e 2004, dentro 
do programa Passaporte Para o 
Futuro, que proporciona o uso 
da informática nas aulas para 
cerca de 5.500 alunos de pri
meira a oitava séries.

Ele envolveu sete escolas 
em que o município mantinha 
laboratórios de informática na 
época (hoje são 12 escolas equi
padas), usando a tecnologia para 
despertar o gosto pela leitura. Foi 
um dos primeiros entre os mais

Projeto desenvolvido pelos alunos das escolas municipais

de 50 projetos já realizados no 
campo da informática educacio
nal em Lençóis Paulista em cin
co anos de atividades e é um dos 
xodós da Diretoria de Educação.

Segundo a coordenadora 
de informática educacional da 
Diretoria de Educação, Neusa 
Maconi, tudo começou com a 
escolha de fábulas. Nas mãos de 
alunos entre sete e 14 anos, as 
histórias ganharam movimen
to. "Eles criaram os personagens 
com massa de modelar e foto
grafaram movimento por mo
vimento, na ordem das cenas",

explica a coordenadora. "Toda 
essa atividade foi desenvolvida 
em sala de aula", completa. As 
animações foram montadas no 
Power Point e cada trabalho de
morou entre cinco e seis sema
nas para ser finalizado.

h i s t ó r i a
O mais recente projeto em 

pauta nas atividades da infor
mática educacional leva se
manalmente às salas de aula, 
a história de Lençóis Paulista, 
nas proximidades de completar 
150 anos. O projeto "O Trem da

História" conta a evolução do 
município desde as tribos indí
genas até os dias de hoje.

O projeto está na quinta se
mana de atividades e traz aos 
alunos "capítulos" da história 
do Município. As informações 
são de pesquisas realizadas pela 
própria equipe de informática 
educacional e de dados retirados 
do livro "Lençóis Paulista, Boca 
do Sertão", do jornalista e histo
riador Alexandre Chitto. Além 
de dados históricos, as aulas tra
tam sobre aspectos geográficos, 
como vegetação e relevo.

Até junho, os alunos terão 
as aulas de informática como 
mecanismo para conhecer a 
história da cidade.

O projeto foi estruturado 
em três meses. "Em abril, esta
mos mostrando o passado do 
município. Em maio, vamos 
falar sobre o desenvolvimento 
e em junho vamos abordar a 
evolução cultural atingida em 
Lençóis Paulista", diz a coorde
nadora de informática.

"Conhecer o passado ajuda a 
entender o presente e os alunos 
vão perceber como a história da 
cidade se integra na história do 
Brasil", explica Neusa Maconi. 
"A gente trabalha a integração da 
cultura e das artes com os recur
sos que a tecnologia nos oferece. 
Isso melhora o rendimento das 
crianças e desperta o interesse 
pelo conteúdo", acrescenta.

A Diretoria de Educação deve 
retomar os trabalhos de anima
ção cibernética ainda em 2006.

Projeto atende 
5 mil crianças

O projeto Passaporte 
para o Futuro nas escolas 
de Lençóis começou a ser 
posto em prática em 2002. 
Naquele ano, 4.033 alunos 
de sete escolas de ensino 
fundamental (1* a 8* sé
rie) começaram a usar o 
computador nas aulas. De 
lá para cá, segundo a pre
feitura, foram construídos 
laboratórios de informáti
ca em todas as escolas.

No ano passado, 12 
escolas integraram o pro
grama, que atingiu 5.750 
crianças, ao custo de R$ 
16,44 mensais por aluno. 
"Um curso de informática 
nas escolas particulares, 
custa entre R$ 40,00 e R$ 
50,00", compara a diretora 
de Educação, Izabel Cris
tina Campanari Lorenzet- 
ti. O prefeito José Antonio 
Marise destaca que dentro 
desse custo está incluído 
o treinamento de mais de 
200 professores.

Os equipamentos for
necidos ficam sendo de 
propriedade do município. 
Desde o início do projeto a 
empresa colocou nas esco
las 56 microcomputadores, 
impressoras, gravadores de 
CD e câmeras digitais.

Marise diz que ação contra Future 
Kids é exploração política

Para empresário, prefeitura de 
Lençóis "está jogando dinheiro fora"

"É uma pena que um as
sunto tão importante como 
a qualidade da educação seja 
alvo de exploração política". 
Assim o prefeito José Antonio 
Marise (PSDB) responde so
bre a ação popular impetrada 
na Justiça por Amadeu Rocha 
de Souza Filho contra ele, a 
prefeitura e a empresa Future 
Kids. Amadeu foi um dos co
ordenadores da campanha do 
candidato José Rubens Pietra- 
róia, derrotado por Marise em 
2004, e é empresário do ramo 
de informática.

O empresário questiona a 
dispensa de licitação na contra
tação da empresa e acusa a ad
ministração Marise de não fazer 
o procedimento preparatório 
que a legislação exige nos casos 
de dispensa de licitação. Ele pede 
que a Justiça anule o contrato, as
sinado em 2001, e condene Ma- 
rise e a Future Kids à devolverem 
tudo o que a prefeitura pagou 
pela implantação e desenvolvi
mento do projeto de informática 
nas escolas até agora. Algo em 
torno de R$ 2 milhões.

"A dispensa de licitação foi 
feita seguindo rigorosamente 
o que manda a legislação, com 
todas as etapas cumpridas", afir
ma Marise. A Lei de Licitações 
(8.663/93) prevê a dispensa da 
licitação em casos em que é invi
ável a competição e que o objeti
vo ou serviço implicam especia
lização e notório saber.

"Inclusive, em ação impetra
da contra a Prefeitura de Itaqua- 
quecetuba por causa da contra
tação da mesma Future Kids, o 
juiz local julgou improcedente. 
E ele fundamentou a sentença 
no argumento de que cabe ao 
administrador público definir

“E O FUTURO DAS 
NOSSAS CRIANÇAS 
QUE ESTÁ EM JOGO, 
NUMA SOCIEDADE 
GLOBALIZADA, EM 
QUE O DOMÍNIO 
DA TECNOLOGIA E 
DA INFORMAÇÃO É 
FUNDAMENTAL, O 
PASSAPORTE PARA O 
FUTURO"

a orientação pedagógica a ser 
seguida pela sua administração, 
desde que siga os parâmetros 
legais. A decisão é de dois de ja
neiro", revela Marise.

O p r o j e t o
O contrato foi assinado em 

2001 e vem sendo renovado 
desde então. Ele prevê o for
necimento de equipamentos, 
desenvolvimento de conteúdo 
para todas as disciplinas ex
clusivo para a rede escolar da 
cidade, treinamento de profes
sores para o uso da ferramenta 
e treinamento de funcionários

das escolas. A última renovação 
foi feita no mês passado.

"É preciso estabelecer uma 
diferença nesse assunto: não se 
trata de oferecer um curso de 
informática, como outro qual
quer. Não é só ensinar o aluno 
a usar o computador. É usar o 
computador como ferramenta 
pedagógica, no desenvolvimen
to dos conteúdos de cada disci
plina", explica o prefeito.

Essa característica, segundo 
Marise, é o que levou a municí
pio a decidir pelo serviço da Fu
ture Kids. "A empresa tem o no
tório saber e uma atuação nesta 
área, de informática na pedago
gia, já testada em outras cidades. 
Fizemos uma consulta prévia às 
empresas, comparamos o ser
viço desenvolvido e decidimos 
pela Future Kids. Essa é uma 
decisão técnica, na avaliação de 
um serviço diferenciado. Não 
é como comprar cimento, por 
exemplo", compara o prefeito.

O prefeito ressalta que o 
contrato foi enviado ao Tribu
nal de Contas do Estado, que 
aprovou as contas de sua ges
tão nos anos de 2001, 2002 e 
2003, com o contrato com a 
Future Kids já em vigor.

"É o futuro das nossas 
crianças que está em jogo, nu
ma sociedade globalizada, em 
que o domínio da tecnologia 
e da informação é fundamen
tal, o passaporte para o futu
ro", finaliza Marise.

Na ação, o empresário 
Amadeu Rocha de Souza Fi
lho afirma que a "prefeitura 
está jogando dinheiro fora". O 
diretor administrativo da pre
feitura, Leandro Orsi Brandi, 
responde que a administração 
documentou todo o processo 
de contratação da Future Kids 
e guardou ano a ano provas 
do trabalho desenvolvido pe
los alunos. "Tudo isso será en
viado junto com a defesa, pa
ra que a Justiça possa avaliar", 
informa Brandi.

Souza Filho também afirma 
na ação popular que existem 
outras empresas que também 
prestam serviços de informáti
ca educativa. Ele cita a Positivo 
Informática, Delta Auditores e 
Polzim & Polzim Ltda. "Atuar 
no mesmo segmento não signi
fica mesmo programa e mesmos 
métodos", argumenta Brandi.

O empresário foi procu
rado pela reportagem de O 
ECO, mas não quis comentar 
a ação. Ele é representado pelo 
escritório Spoldari Advogados 
Associados, de Bauru. "A con
tratação questionada através 
da ação popular, no nosso 
entendimento, não se enqua
dra em nenhuma das exceções 
previstas na Lei de Licitações", 
diz Antonio Tonelli Júnior, 
um dos advogados.

A ação popular foi protoco
lada no dia 21 de fevereiro. O 
prefeito José Antonio Marise já

foi citado e tem prazo até dois 
de maio para contestação.

Logo após dar entrada na 
ação, os advogados retiraram 
três pedidos feitos: que seja re
conhecido ato de improbidade 
administrativa cometida pelo 
prefeito, da condenação à per
da do mandato e dos direitos 
políticos, e da proibição para 
que a Future Kids possa con
tratar com o poder público. O 
ECO apurou que esses pedidos 
só podem ser feitos pelo Minis
tério Público, se a ação for jul
gada procedente.

Na ação, Amadeu também 
pediu que a Justiça decretasse 
a indisponibilidade dos bens 
do prefeito e da empresa Futu
re Kids. O pedido de liminar 
foi negado pelo juiz Mário 
Ramos dos Santos. O juiz jus
tificou que não há elementos 
para justificar o bloqueio.

a d v o g a d o s
Na quarta-feira 19, o escritó

rio de advogacia Spoldari -  Ad
vogados Associados, de Bauru, 
concordou em dar entrevista ao 
jornal O ECO. As perguntas fo
ram enviadas e respondidas por 
e-mail. Nas respostas, os advo
gados não fugiram da inicial da 
ação popular e criticaram a falta 
de licitação para a contratação 
da empresa Future Kids por 
parte da Prefeitura de Lençóis.

Na opinião dos advogados, 
a inexigibilidade na contrata

ção da empresa foi uma falha 
grave. Eles reiteraram que em 
outras cidades do Estado, on
de a Future Kids foi contrata
da, houve contestação judicial 
e o contrato foi cancelado pe
lo Tribunal de Justiça do Esta
do. Essa informação não foi 
confirmada pela reportagem 
de O ECO.

Segundo despacho do juiz de 
direito de Itaquaquecetuba, Fre
derico dos Santos Messias, de 02 
de janeiro de 2006, a ação mo
vida contra a prefeitura daquela 
cidade por conta da contratação 
da Future Kids sem licitação foi 
julgada improcedente.

Os advogados disseram 
ainda que sabem que a Lei das 
Licitações prevê algumas exce
ções, mas não entendem que 
esse caso seja de exceção e sim 
está dentro das regras gerais. 
"Contudo, a contratação ques
tionada através da ação popu
lar, no nosso entendimento, 
não se enquadra em nenhuma 
das exceções previstas na Lei de 
Licitações, motivo pelo qual, 
em tese, restariam violados os 
princípios constitucionais que 
devem nortear os atos do Ad
ministrador Público, notada- 
mente o princípio da legalida
de, da moralidade, finalidade, 
indisponibilidade dos interes
ses públicos, impessoalidade, 
razoabilidade, economicidade 
e, ainda, a Lei de Licitações", 
diz a nota enviada ao jornal.

Pontos de Venda: Bardo BIchano, Hollywood Locadora, H&Cla, Four. Infour: 3264-5100

□J Hialango 
□J Gabrisl

smirnoff ice
em DOBRO 

a noite toda!

SUCESSO EM CURITIBA

A
Preço antecipado  
único: R$ 8

Proibida a entrada de menores de 16 anos e de acessórios como bonés, gorros, ^
Promoções válidas somente para maiores de 18 anos. RG ou CNH obrigatórios^^^lf> O

áU d i n â m i c a '
mofCGS G p a te n te s

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

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

Lençóis Paulista (1 4 ) 3263-6549 / Bauru (1 4) 3234-9928



A D E M I R  J O S E  R O R A T O

Festa
lençoense
Presidente da Associação Rural fala 

sobre a expectativa para o início da 

29^ edição da Facilpa, que com eça  

na próxim a quinta

Da r edação

O presidente da Associação 
Rural de Lençóis Paulista, Ade
mir Rorato, o Mio Doce, está 
na contagem regressiva para 
o início da 29® edição da Fa
cilpa (Feira Agropecuária, Co
mercial e Industrial de Lençóis 
Paulista). Ele sempre esteve 
envolvido com a feira, mas é 
a primeira vez que comanda 
a sua organização. "Tem sido 
uma experiência diferente do 
meu dia-a-dia, e isto tem sido 
muito valioso para mim. Tra
balho é o que não falta para 
se realizar um evento agrope
cuário, industrial, comercial e 
de entretenimento que é reco
nhecido em toda a região e no 
Estado de São Paulo pelo seu 
brilhantismo e sucesso", diz.

A Facilpa 2006 começa na 
próxima quinta-feira, 27 de 
abril, véspera do aniversário 
de 148 anos da cidade. Com 
uma programação de shows 
variada, metade deles de gra
ça, a feira é o principal evento 
de público das comemorações 
pelo aniversário da cidade. 
"Todo visitante da Facilpa po
de esperar um grande evento, 
com toda a estrutura necessá
ria, para se usufruir no parque 
de exposições de muita alegria 
e diversão", afirma Rorato, 
que na quinta-feira recebeu O 
ECO para entrevista.

O ECO - Como está sendo a 
experiência de ser presidente 
da 29® Facilpa?

Ademir José Rorato -  Presidir 
uma feira do porte da Facilpa é 
uma responsabilidade muito 
grande. Mas tem sido uma 
experiência diferente do meu 
dia-a-dia, e isto tem sido muito 
valioso para mim. Trabalho é o

que não falta para se realizar um 
evento agropecuário, industrial, 
comercial e de entretenimento 
que é reconhecido em toda 
região e no Estado de São Paulo 
pelo seu brilhantismo e sucesso.

O ECO - Como o senhor 
avalia o impacto da realização 
da feira no município de 
Lençóis Paulista?

Rorato - A Facilpa mobiliza 
a cidade inteira sob vários 
aspectos. A população fica 
envolvida na expectativa de 
seu maior evento. Lençóis 
Paulista, nestes 11 dias, torna- 
se o centro das atenções na 
nossa região e o sucesso de cada 
feira repercute na realização 
da próxima. Esse movimento 
todo tem um grande impacto 
na economia da cidade.

O ECO - Qual é a expectativa 
de volume de negócios para a 
Feira?

Rorato - Esperamos um 
público de cerca de 200 mil 
pessoas e um volume de 
negócios na ordem de R$ 2 
milhões. A programação da 
feira conta com a realização 
de três leilões. Gado Geral, 
dia 30 de abril, às 16 horas; 
II Leilão Nova Geração de 
Ovinos, dia 5 de maio, às 
20h30; e o Grande Leilão 
de Ovinos, dia 6 de maio, às 
15 horas. O Rodeio Qualify 
acontece no período de 28 
de abril a 1° de maio, com a 
locução de Nivaldo Texano. Já 
o rodeio Profissional será nos 
dias 4, 5, 6 e 7, com locução 
de Almir Cambra. Nos dias 
6 e 7 de maio, o Recinto da 
Facilpa será palco das prova 
eqüestres de tambor e baliza, 
abertas a todas as raças e com 
pontuação para os animais

O empresário Ademir José Rorato, presidente da Associação 
Rural de Lençóis Paulista e da 29® Facilpa

da raça Quarto de Milha para 
fins de mérito e registro na 
ABQM. Cavaleiros e amazonas 
disputam uma premiação de 
R$ 40 mil além de uma moto 
zero quilômetro.

O ECO - Quantos expositores 
participam da feira e de onde 
eles vêm?

Rorato -  São 150 expositores, 
entre a área comercial e o 
setor agropecuário, vindos do 
Paraná, Mato Grosso, Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul, 
São Paulo, locais e alguns 
estados do Nordeste. Estes 
expositores fazem o circuito 
nacional de feiras e exposições 
e são especializados em 
grandes eventos.

O ECO - O comércio de 
Lençóis Paulista também tem 
participação na Facilpa?

Rorato -  O comércio, as 
revendas, a indústria e o setor 
de serviços lençoenses têm 
participação efetiva na feira, 
inclusive temos também várias 
entidades assistenciais que 
conduzem barracas na praça 
de alimentação. É importante 
salientar que a feira traz para 
a cidade um número muito 
grande de pessoas que usufruem

SHOWS

da estrutura do município 
como um todo, durante a 
realização desta grande feira.

O ECO - A programação 
artística da feira está bem variada, 
quais os critérios para a seleção 
dos artistas e a manutenção de 
alguns shows gratuitos?

Rorato -  A preocupação da 
organização da Facilpa sempre 
foi trazer um set de shows que 
agrade os mais variados tipos 
de público e dentro disso, ainda 
priorizamos a contratação de 
artistas de renome e que se 
encontram na época da feira, 
no topo das paradas de sucesso. 
Esse ano teremos 15 shows, 
sendo nove com entrada franca, 
incluindo Almir Sater, no dia 
28, e a dupla Rick & Renner, 
que fecha o evento no dia 7. 
Como negociamos diretamente 
com os artistas, conseguimos 
manter os valores do ano 
passado e fazer da Facilpa um 
dos eventos mais acessíveis do 
Estado, respeitando inclusive a 
cobrança de meia-entrada para 
quem é de direito.

O ECO - Desde que o senhor 
tomou posse como presidente 
da feira, o recinto ganhou 
muitas melhorias. Qual o valor

2006
Data e Banda Valor Entrada
27 de abril
André & Matheus

De graça

28 de abril
Almir Sater

De graça

29 de abril
Roupa Nova

RS 8,00 e 
R$ 10,00 na hora

30 de abril
Edson Sc Hudson

RS 8,00 e 
RS 10,00 na hora

1 ° de maio RS 8,oo e
Guilherme Sc Santiago RS io,oo na hora

BANDAS 2 de maio De graça
DE ROCK Bandas de Rock locais

DUPLAS 3 de maio
LOCAIS Duplas locais

De graça

IV 4 de maio
Inimigos da HP

RS 8,00 e 
RS 10,00 na hora

5 de maio
Capital Inicial

RS 12,00 e 
RS 15,00 na hora

6 de maio
Daniel

RS 12,00 e 
RS 15,00 na hora

7 de maio
Rick Sc Renner

De graça

investido?
Rorato -  O recinto de 

exposições da Facilpa é um 
patrimônio do município e para 
dar mais conforto, segurança 
e acessibilidade ao público 
da feira foram feitas algumas 
obras estruturais importantes 
que serão conferidas durante 
todo o evento. As ruas do 
recinto foram recapeadas, 
outras asfaltadas, os banheiros 
reformados, fizemos também 
novas escadas de acesso para 
aliviar o fluxo de pessoas em 
determinados pontos, bem 
como sanitários para deficientes 
físicos. A praça de alimentação 
foi coberta e garantirá conforto 
nas noites mais frias.

O ECO - O que o público 
pode esperar da Facilpa esse 
ano?

Rorato -  Todo visitante da 
Facilpa pode esperar um grande 
evento, com toda a estrutura 
necessária, para se usufruir no 
parque de exposições de muita 
alegria e diversão. Além disso, 
as famílias de Lençóis Paulista

e toda região têm a garantia 
de estar num evento seguro e 
especialmente preparado para 
receber a todos, com muita 
paz, companheirismo e grande 
sucesso, à altura de seu nome.

VENDA ANTECIPADA 
TERMINA HOJE

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



T R I S T E Z A

luto
Morre, aos 86 anos, a professora de música Maria Bove 

Coneglian, patrona da Casa da Cultura de Lençóis Paulista

Da Redação

Morreu na madrugada de 
ontem, aos 86 anos, a profes
sora de música, Maria Bove Co
neglian. Ela sofreu um aciden
te vascular cerebral -  derrame 
-  na noite de quarta-feira dia 
16 e estava na UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) do Hospital 
Nossa Senhora da Piedade des
de então. Maria Bove foi enter
rada no final da tarde de ontem 
no cemitério municipal, em ce
rimônia acompanhada por boa 
parte da sociedade local.

Amigos, parentes e ex- 
alunos foram ao velório para 
prestar as últimas hom ena
gens a Maria Bove Coneglian. 
O grupo musical Coral Ara- 
besco cantou suas últimas ci
fras em memória da patrona 
da cultura em Lençóis Pau
lista. Para se ter uma idéia da 
afinidade da antiga profes
sora com os meios culturais 
da atualidade, integrantes do

próprio Coral Arabesco tive
ram dificuldades em dar con
tinuidade ao canto em hom e
nagem a Maria Bove.

Um dos momentos mais 
emocionantes da despedida 
da professora foi uma can
ção apresentada pelo músico 
lençoense Nando Miranda, 
ex-aluno de Maria Bove Cone- 
glian. Com o violão no colo, 
sentado ao lado do caixão, 
comoveu o público presente 
com versos de "paz, o mundo 
precisa de paz".

A reportagem do jornal O 
ECO acompanhou o velório de 
Maria Bove Coneglian e encon
trou, apesar da comoção pela 
perda da professora, pessoas 
dispostas a dar um depoimen
to. "Maria Bove é uma dessas 
pessoas que vêm para um lu
gar no mundo, enviadas por 
Deus", diz o ex-aluno, o advo
gado aposentado, Marcos An- 
tonio Langoni. "Conheço ela 
desde sempre. Além de ser uma

excelente professora, era uma 
pessoa divina", completa.

Um dos ex-alunos de Maria 
Bove mais ilustres na atualida
de, o prefeito de Lençóis Paulis
ta, José Antonio Marise (PSDB), 
foi ao velório acompanhado 
de outra ex-aluna, a primeira 
dama, Maria Joana Andreotti 
Marise. "Já estamos com sau
dades dessa grande professora, 
apaixonada pela vida, que dei
xa um grande legado a todos 
nós", afirmou o prefeito. "Além 
de tudo era uma grande amiga, 
defensora das mulheres e da 
cultura e das artes", completa.

Antes do fechamento do 
caixão, uma missa foi condu
zida pelo diácono Geramano 
Zimmerman. Poucos minutos 
depois das 17h, o caixão foi 
fechado e carregado por ami
gos e familiares. Lençóis Pau
lista ficou mais triste.

QUEM FOI
Maria Bove nasceu em

A professora Maria Bove Coneglian foi enterrada na tarde de ontem, no cemitério municipal

Campinas no dia 29 de janei
ro de 1920, filha do italiano 
Salvador Bove, um dos funda
dores da Orquestra de Campi
nas. Chegou a Lençóis Paulista 
em 1953, para assumir a ca
deira de professora de Canto 
Orfeônico no Colégio Virgí
lio Capoani. Isso fez com que 
uma parcela significativa dos 
lençoenses que tiveram a vida 
escolar entre as décadas de 50, 
60 e 70 tivessem contato com 
a professora em aulas de mú
sica e educação artística.

Em 1956, casou-se com 
Oswaldo Coneglian. Por mais 
de 20 anos foi a organista 
principal do Santuário Nossa 
Senhora da Piedade. Patrona

e homenageada por inúmeras 
turmas de formandos saindo 
do segundo grau, Maria Bove 
Coneglian aposentou-se no 
magistério no final da déca
da de 70. No seu histórico 
de voluntariado, esteve pre
sente na fundação da APAE 
(Associação de Pais e Amigos 
do Excepcional) de Lençóis 
Paulista e atuou em outras 
entidades sociais como a Le
gião Mirim, Hospital Nossa 
Senhora da Piedade, Casa da 
Cultura e Lar Nossa Senhora 
dos Desamparados.

Depois de mais de 40 anos 
de trabalho em conjunto com 
a comunidade, Maria Bove Co
neglian ganhou a homenagem

que a deixaria para a história 
das gerações futuras. Em 1991, 
o então prefeito Ézio Paccola 
decreta que a casa da cultura 
de Lençóis Paulista passaria a 
se chamar "Professora Maria 
Bove Coneglian".

Em 1995, através de proje
to da professora e então verea
dora Soely Paccola, Maria Bove 
Coneglian recebeu o Título de 
Cidadã Lençoense. "Acho que 
não nasci em outro lugar, nas- 
ci aqui mesmo. Naquela épo
ca, a cidade teria estranhado 
a chegada de uma professora 
de música, mas com amizade, 
consegui abrir o leque e am
pliar meu trabalho", afirmou 
à imprensa na época.

P O L Í C I A

Cartões magnéticos podem ter sido clonados em Lençóis
Um dos caixas eletrônicos 

do auto-atendimento que fun
ciona dentro do prédio da CEF 
(Caixa Econômica Federal) de 
Lençóis Paulista estava prepara
do para clonar cartões magnéti
cos e senhas dos clientes. A des
coberta foi feita ontem de ma
nhã quando o cliente do banco 
E.C.F. tentou fazer um saque e a 
máquina disparou. Segundo o 
gerente da CEF, Renato Peroni, o 
caixa que estava com problema 
foi desligado. A Polícia Militar 
preservou o local até a chegada 
da Polícia Técnica de Bauru. As 
placas foram retiradas e encami
nhadas à Delegacia de Polícia.

O equipamento, conhecido 
como 'luva' ou 'boca de lobo', é 
uma espécie de pen drive (uni
dade portátil de armazenamen
to de dados) e estava sobrepos
to no compartimento onde é 
colocado o cartão eletrônico.

De acordo com especialistas 
em segurança, os golpistas mo
nitoram os clientes do caixa de 
auto-atendimento de longe. O 
equipamento armazena os da
dos que são coletados em uma 
pequena placa de memória que, 
posteriormente, serão utilizados 
em cartões clonados. A instala
ção desse tipo de equipamento 
para clonagem de cartões foi o 
primeiro registro em Lençóis.

O gerente da CEF explicou 
que o auto-atendimento da 
agência funciona das 8h às 20h. 
Depois desse horário, os caixas 
eletrônicos e a porta se fecham 
automaticamente. A polícia co
letou alguns extratos bancários 
e suspeita que a placa tenha si
do colocada na quinta-feira 20, 
por volta das 19h.

A agência possui câmeras de 
monitoramento, mas as ima
gens serão editadas somente

Caixa eletrônico estava preparado para clonar cartões e senhas

na próxima semana pela equi
pe de segurança do banco. "É 
possível que se consiga identi
ficar os golpistas" disse um dos 
policiais que acompanhou a 
apreensão do equipamento.

Na semana passada, segun
do Peroni, alguns golpistas já 
haviam tentado retirar um 
dos monitores do auto-aten
dimento para a instalação de 
algum equipamento.

Ladrões abandonam cinco toneladas de carne em canavial
Quatro homens não identi

ficados roubaram um caminhão 
de Lençóis Paulista carregado 
com cinco toneladas de carne, 
abandonaram a carga no meio 
de um canavial em Igaraçu do 
Tietê e fugiram com o veículo. O 
assalto aconteceu na manhã da 
terça-feira, dia 18.

O motorista O.A.C., 35 anos, 
contou à polícia que por volta 
de 6h30 se preparava para sair 
da cidade para fazer entregas de 
carne em Barra Bonita, quando

na portaria do frigorífico, em 
Lençóis Paulista, um homem 
baixo, branco, de bigode, com 
uniforme da empresa pediu ca
rona para aquela cidade.

Antes de seguir viagem, os 
dois teriam tomado café em um 
bar nas proximidades do frigo
rífico. Segundo o motorista, no 
caminho pela Rodovia Osny 
Matheus (SP-261), nas proximi
dades de um posto de combus
tíveis na entrada de Macatuba, o 
carona teria sacado um revólver

e anunciado o assalto.
O motorista disse que foi 

obrigado a seguir por uma estra
da de terra até as proximidades 
de Vanglória, distrito de Peder
neiras, onde outros três homens, 
em um carro não identificado, 
aguardavam o caminhão.

Os três assaltantes teriam le
vado o caminhão, Mercedes Benz 
1113 branco, placas BWE 1365, 
de Lençóis Paulista, enquanto o 
carona permaneceu no meio do 
canavial vigiando o motorista.

Ele contou que passou o dia 
inteiro no canavial e que só foi 
libertado por volta das 19h30, 
depois que um Gol branco re
tornou ao local para buscar o la
drão que o vigiava. A vítima foi 
alertada pelos assaltantes para 
esperar cerca de 20 minutos e só 
depois ir embora.

As cinco toneladas de carne fo
ram encontradas no meio de um 
canavial em Igaraçu do Tietê. Até o 
fechamento desta edição o cami
nhão não havia sido localizado.

NOTASiPOLICIAIS

RETRATO f a l a d o
A Polícia Civil continua 

trabalhando para identifi
car os autores da morte do 
empresário Francisco Car
los Justo, ocorrida no dia 
sete de abril, em uma tenta
tiva de assalto a sua empre
sa, no Distrito Industrial de 
Lençóis Paulista. O delega
do Marcos Jefferson da Silva 
disse na quinta-feira 20 que 
após a divulgação do retrato 
falado dos assaltantes, a po
lícia recebeu diversas infor
mações sobre pessoas com 
características semelhantes. 
O delegado não deu deta
lhes das informações que 
recebeu para não atrapalhar 
as investigações.

ABUSO
O delegado de polícia 

Luiz Cláudio Massa disse, 
na quarta-feira 19, que ins
taurou inquérito policial 
para investigar denúncias 
de corrupção de menores, 
tráfico, uso de entorpecen
tes e estupro em 'festas' que 
estariam acontecendo em 
chácara na zona rural de 
Lençóis Paulista.

d e p o im e n t o
O delegado explicou 

que as investigações já es
tão em andamento e que 
o objetivo é identificar e 
tomar depoimentos de ou
tras adolescentes que costu-

mavam participar de festas 
com bebidas, droga e sexo, 
acompanhadas de empresá
rios e profissionais liberais. 
Em uma dessas festas, a vir
gindade de uma garota de 
13 anos teria sido leiloada 
por R$ 100,00.

h o m ic íd io
O promotor de justiça 

Henrique Ribeiro Varonez 
denunciou José Aparecido 
Queiroz por latrocínio e 
homicídio qualificado para 
garantir vantagem. Quei
roz é um dos acusados de 
envolvimento na morte de 
Paulo Casado e Alexandre 
dos Santos, assassinados no 
dia 14 de fevereiro. Com as 
duas qualificações, o pro
motor pediu ainda a manu
tenção da prisão preventiva 
do acusado até o julgamen
to. Com essa decisão, o acu
sado vai a júri popular.

ATROPELAMENTO
Mauro Messias Camargo, 

76 anos, morreu atropelado 
na noite da quarta-feira 19, 
no quilômetro 295 da rodo
via Marechal Rondon, mu
nicípio de Lençóis Paulista, 
ao ser atropelado por um 
Fusca, placas CPG 7593, São 
Paulo, conduzido por Mikio 
Vemura, que transitava no 
sentido capital/interior A 
polícia não soube informar 
onde Camargo morava.

EXTRAVIO

IND. BEBIDAS OESTE 

PAULISTA LTDA-ME, situada 

na rua Rio de Janeiro, número 

12-73, centro, Macatuba-SP.

I.E. 428.008.152.119, e CNPJ 

03.182.676/0001-31, comunica o 

extravio do talão de Nota Fiscal 

Modelo 1 do número 001 a 050 

(em branco), não se responsabiliza 

pelo uso indevido.

COMUNICADO

O CLUBE ESPORTIVO E 
CULTURALDE MACATUBA, 
usando das atribuições legais 
do estatuto social do referido 
clube, comunica aos sócios 
abaixo relacionados que 
estão eliminados do quadro 
associativo desta entidade, a 
partir desta publicação.

Sócios proprietários
154 -  168 -  277 -  521 -  577.

A Diretoria



E S P E C I A L

Vendedores
de sonhos
Em última reportagem da série sobre 

a infância ameaçada, jornal O ECO 

traz a história de meninos que vendem  

bala ou engraxam sapatos nas ruas e na 

rodoviária de Lençóis Paulista

Da R edação

No sinal fechado, crianças 
vendem chiclete. A cena, co
mum nas grandes cidades do 
país, também está se tornando 
corriqueira nas ruas de Lençóis 
Paulista. Hoje, o jornal O ECO 
traz a última reportagem da sé
rie que mostra a situação de ris
co social em que crianças e ado
lescentes da cidade estão expos
tos. A proposta foi mostrar que 
esses problemas, infelizmente, 
não estão presentes apenas nos 
grandes centros urbanos.

Nessa edição vai ser conta
da a história de meninos que 
escolheram trabalhar nas ruas. 
O mais jovem deles é José (no
me fictício), que tem apenas 
nove anos e há cinco meses 
trabalha vendendo balas ou 
engraxando sapatos na rodo
viária de Lençóis Paulista.

José é menino da periferia. 
Apesar da pouca idade, fala 
sobre sua vida com a maturi
dade de um adulto: na ento
nação da voz, estável mesmo 
quando está emocionado, nos 
trejeitos de quem parece levar 
o mundo nos ombros. Segura 
muito bem as lágrimas quan
do é convidado a falar sobre 
a separação dos pais, coisa

que mais lhe causa tristeza. 
É capaz de descrever a forma 
trágica como o casamento aca
bou. Lembra de cada detalhe. 
Assistiu a tudo quando tinha 
apenas sete anos.

A mãe, José não vê há cinco 
meses. Foi nessa época que a 
família voltou a Lençóis depois 
de ter ficado cerca de dois anos 
no Paraná. De certa forma, cul
pa a mãe pelo que aconteceu. 
A imagem do pai, com quem 
vive, além de quatro irmãs, é de 
um homem trabalhador.

Mesmo vivendo num dos 
bairros mais pobres de Lençóis 
Paulista, essa não foi a princi
pal motivação que o levou a 
trabalhar nas ruas. "Eu gosto de 
trabalhar. Posso comprar coisas 
para mim", diz. Esse espírito é 
confirmado pela tia, que é vizi
nha do garoto. "Foi uma época 
em que o pai dele estava pa
rado, ele começou a trabalhar 
para comprar coisas para ele", 
comenta. A ausência da mãe é 
o que mais lhe faz falta.

Atualmente, o pai de José 
está empregado, mas o salário 
é para colocar comida dentro 
de casa. Na rua, o menino 
compra tudo o que tem von
tade, gasta bastante dinhei
ro com jogos de videogame

FIQUE POR DENTRO

Aos nove anos, garoto perambula pela ruas para vender doces

-  coisas que o salário do pai 
não poderia bancar.

José não tem idéia de quan
to ganha nas ruas, nunca fez 
as contas, mas reconhece que 
a quantia é significativa. "Se 
eu guardasse e não gastasse tu
do em besteira, teria dinheiro 
guardado". O garoto diz que 
chega a ganhar R$ 40,00 por 
dia e tem 100% de lucro em 
cada bala vendida. Jura que 
não apela nem inventa histó
rias. Para conquistar o cliente, 
usa seus belos olhos.

Seguindo a mesma trajetória 
de José existe pelo menos uma 
dúzia de outros garotos. João, 
13 anos, um conhecido de Jo
sé, também resolveu ganhar 
dinheiro dessa forma. Há uma 
semana anda pela rodoviária 
de Lençóis oferecendo serviços 
de engraxate. Por enquanto, 
não ganhou nada, mas garante 
que o negócio é lucrativo.

O menino sabe que é mui
to pequeno, que existem peri
gos nas ruas e que não deveria 
estar trabalhando. "Tem gente 
que é malvada", afirma. Se

gundo ele, convive com me
ninos maiores que podem 
conseguir drogas e praticar pe
quenos delitos. O pai também 
não acha certo José trabalhar, 
mas diz que não tem como 
impedir. Sobre os perigos da 
rua, o pai do garoto diz que as 
más companhias estão em to
dos os lugares, principalmente 
no bairro onde mora.

José está na escola, mas os 
estudos não são exatamente 
o projeto de vida do garoto. 
Em seus sonhos de menino, 
vislumbra ser jogador de fu
tebol. A fonte de inspiração é 
o atacante Carlitos Tevez, do 
Corinthians, de origem talvez 
mais miserável que a dele. Está 
na escolinha de futebol, ten
tando realizar o sonho.

Na escola onde estuda, a 
informação da professora e da 
direção é de que José não tem 
problemas graves de discipli
na, mas o garoto já passou pe
lo Conselho Tutelar. A família 
recebe ajuda do poder público 
para que o menino não traba
lhe. José jura que vai parar.

Garoto diz que trabalha para realizar sonhos
Pedro (nom e fictício), 13 

anos, também faz parte desse 
mercado informal. Ele con
tou à reportagem do jornal O 
ECO, que trabalha pelas ru
as da cidade vendendo balas 
para realizar seus sonhos. O 
pai está empregado e, segun
do o garoto, ganha um salá
rio de R$ 1,2 mil, suficiente

para sustentar a mulher e os 
quatro filhos, mas que não 
sobra para comprar bicicleta, 
videogame e outros objetos 
do desejo da criançada.

O garoto diz que o traba
lho não interfere nos estudos 
e que freqüenta as aulas regu
larmente no período da ma
nhã. À tarde, ele e mais duas

crianças, um deles seu primo, 
saem pela cidade para vender 
os dropes por R$ 1,00.

Pedro disse com o dinheiro 
das vendas paga a parcela de 
R$ 80,00 de uma bicicleta e a 
sua próxima meta é comprar 
um videogame Playstation I, 
avaliado em R$ 600,00.

Educado e muito atencio-

so, o m enino contou que o 
restante do dinheiro dá para 
a mãe ajudar nas despesas 
de casa. A entrevista com Pe
dro aconteceu na terça-feira 
18, e a criança deixou esca
par que nessa época do mês 
o dinheiro do salário do pai 
já foi todo gasto nas despe
sas da casa.

g r i p e

V acinação de idosos com eça na segunda
Começa na segunda-feira 

24 e vai até o dia 5 de maio, a 
campanha de vacinação con
tra a gripe para pessoas com 
mais de 60 anos. O dia D será 
no sábado 29.

Em Lençóis Paulista, a vaci
na será oferecida nas unidades 
básicas de saúde do Núcleo Luiz 
Zillo, Cecap, Ubirama e Vila 
Cruzeiro, nas unidades do PSF 
(Programa Saúde da Família) no 
conjunto Júlio Ferrari, Jardim das 
Nações, Caju e AlfTedo Guedes, e 
no Ambulatório de Especialida
des da avenida Brasil. Os idosos 
que não puderem andar serão 
vacinados em casa.

A campanha acontece entre 
os dias 24 e 29 de Abril (incluin
do o sábado) e 2 e 5 de maio. 
A campanha será suspensa nos 
dias 28 de Abril (aniversário da 
cidade) e 1° de Maio (Dia do 
Trabalho). A expectativa é que

a campanha atinja 70% da po
pulação idosa no município. 
No ano passado foram vacina
das 4.592 pessoas.

A Diretoria de Saúde vai 
vacinar os 130 idosos que 
moram no asilo. Para este seg
mento, serão disponibilizadas 
doses da vacina contra o pneu- 
mococo, bactéria causadora de 
pneumonias, otites, sinusites, 
faringites e meningites.

Norberto ressalta que a va
cina não causa reações e não 
tem contra-indicação. Ela pode 
reduzir em até 60% os casos de 
internações hospitalares e 80% 
das mortes causadas por doen
ças respiratórias. Os idosos, pela 
própria condição, são mais vul
neráveis às infecções respirató
rias, que atacam mais no período 
do inverno. Por isso, a vacinação 
acontece no outono, para que 
o organismo esteja protegido

quando começar o inverno. 

M A C A T U B A
Em Macatuba, devem ser 

vacinados mais de mil idosos, 
já que a estimativa oficial diz 
que o município tem 1.500 
pessoas nessa faixa etária. Se
gundo a secretária de Saúde, 
Rosa Sueli Sartori Minetto, no 
ano passado a campanha atin
giu 70,5% da população.

Ainda de acordo com Sueli, 
os agentes de saúde de PSF estão 
entregando bilhetes para lem
brar sobre os dias da campanha. 
No sábado 29, o dia D da cam
panha, todos os postos de Saúde 
vão oferecer a vacina.

A secretária de Saúde 
lembra ainda, que além da 
vacinação contra a gripe, os 
agentes vão realizar o exame 
bucal e dar orientações sobre 
o Mal de Alzheimer.

a r e i o p o l i s
Em Areiópolis, estima-se que 

existem 715 pessoas na idade em 
que a vacina é indicada. No ano 
passado, a campanha atingiu 
616 pessoas, ou 86% da popu
lação. A campanha acontece nos 
quatro postos de saúde e nos três 
postos do PSF. Segundo infor
mações da Diretoria de Saúde, 
no sábado 29, a campanha terá 
dois postos fixos e duas equipes 
móveis, uma para a zona urbana 
e outra para a zona rural.

b o r e b i
Em Borebi, as pessoas com 

mais de 60 anos são esperadas 
no Centro de Saúde III e no 
posto do PSF. No ano passado, 
a campanha atingiu 200 pesso
as, o que corresponde a 85% da 
população idosa estimada no 
município. Borebi também vai 
vacinar os idosos em casa.

T E L E V IS Ã O  Vai ao ar amanhã, às 9h20, o programa da festa 
Melhores 2005 da Folha Popular, que aconteceu em fevereiro. 
A demora na apresentação do programa ocorreu por problemas 
técnicos. Quem quiser rever os melhores momentos da festa é 
só sintonizar na Rede Record de Televisão.

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

mento ao Empreendedor) 
de Macatuba realiza pales
tra na quarta-feira 26, às 
14h. A palestra é gratuita e 
terá como tema "Adminis
tração de Capital de Giro". 
Informações pelo telefone 
(14) 3298-2264.

g r a ç a s
Hoje tem culto em Ação 

de Graças pelos 148 anos de 
Lençóis Paulista. O evento 
acontece no ginásio do Csec 
(Centro Social Esportivo e 
Cultural), a partir das 19h. 
Amanhã tem culto em Ação 
de Graças na Igreja Presbi
teriana Independente.

V Ô L E I
Hoje, a partir das 8h30, 

acontece o 1° Festival Re
gional de Vôlei Infantil Fe
m inino -  Troféu Isabella

Capoani Sakai Fornazari", 
no ginásio de Esportes 
Hiller João Capoani, o To- 
niquinho.

M Ú S IC A
A Orquestra Municipal 

de Sopros Maestro Agosti
nho Duarte Martins se apre
senta amanhã, às 20h30, na 
Igreja de São José, Vila Ubi- 
rama. Na quinta-feira 28, 
aniversário de 148 anos de 
Lençóis, às 8h, tem concerto 
em frente ao Fórum, após o 
hasteamento de bandeiras e 
antes do desfile.

E X P O S IÇ Ã O
Acontece na terça-feira 

25, às 20h, a abertura da ex
posição "Natura -  Galhos e 
Raízes. A exposição fica no 
Espaço Cultural Cidade do 
Livro até o dia 20 de maio e 
pode ser visitada entre 8h e 
11h, e 15h e 22h.

p e d a l a d a  Amanhã tem o 4° Passeio Ciclístico Lençóis- 
Borebi. A pedalada, que já virou tradição para os lençoenses nas 
comemorações pelo aniversário da cidade, começa a partir das 9h, 
com largada em frente ao Senai. O percurso é de 25 quilômetros.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, o(s) 
interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público abaixo 
identificado para o preenchimento de uma vaga, na Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista e informa que o não comparecimento no dia, horário e local 
estabelecidos pela presente convocação implicará na perda de vaga conforme 
preceitua a lei.

Edital n.° : 007/2005
Cargo: Agente de conservação e Limpeza
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lençóis 

Paulista
Data : 25 de abril de 2006
Horário: 11:00 horas

01 -  Lucas Antonio Lopes

Lençóis Paulista, 20 de abril de 2.006.-
Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 8 de abril de 2006. Na página A8.
Valor da publicação R$ 84,86.

MULTià
COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNCOS

Assistêntia té<ni€a 
e 5 p e € Í a l i z a d a  

em te le fone te lu la r

■ Rua Cel. Joaquim Gabriel, 63 - Centro 
Lençóis Paulista

O MELHOR PREÇO DE
FIOS E CABOS 

DA PRAÇA

@  3264-7567

p f o  O r t o

'r iii

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

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

SERRALHERIA
PORTAL
Portões Basculantes 

revestidos em chapas 
e alumínio.

Esquadrias Metálicas 
em Geral

Fo n e /Fa x  
( 1 4 )  3 2 6 4 - 4 3 1 3

Rua Marechal Dutra, n° 338 - Jd. Ubirama 
Lençóis Paulista - SP
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ESQUADRIAS DE 
MADEIRA escadas, 
corrimão, móveis 

sob medida, ótimos 
preços, qualidade 
garantida. Fone: 

3263-0300 - Fax: (14) 
3263-3300.

DRY WASH - Lava
gem simples - R$ 

25 ,00 ; Lavagem com 
enceramento - R$ 

45 ,00 . Especializada 
também em limpeza 

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

LÉO SERVIÇOS ELÉ
TRICOS Eletricidade 
em geral orçamento 
sem compromisso. 

Rua Duque de Caxias, 
110, Marimbondo. 
Fone: 3264-8386.

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.

VENDE-SE ÁREA de
terra com mil metros 

quadrados (1.000m2), 
ao lado do trevo do 

Júlio Ferrari, paralela a 
pista de skate. Tratar 

fone 9711-4474.

RESIDÊNCIAS
LOCAÇÃO

ALUGA-SE CASA
para temporada com 
piscina. Guarujá (kit- 
apartamento praia 

Pitangueiras), chácara 
com piscina. Tratar fo

ne 3263-4698.

RESIDÊNCIAS
VENDA / LOCAÇÃO

VENDE-SE/TROCA-SE
casa no Caju II. Tratar 
rua Enio Giovanetti, 

180 ou pelo fone 3264
5766 após às 20h.

PRÉDIO COMERCIAL
Jardim Itamaraty, área 
de construção 222m2, 

excelente estado ou 
troca-se. Tratar fone 

9702-8571.

RESIDÊNCIAS
COMPRA

COMPRA-SE casa resi
dencial de 30 a 40 mil 
a vista, com 2 quartos, 

sala, copa, cozinha, 
com carta de crédi
to, preferência com 
laje, boa localização, 
excelente estado de 

conservação e bairros 
próximo a Zabet. 
Tratar fone 3263- 
7082/9701-4084.

APARTAMENTOS
VENDA

APARTAMENTO no
residencial Jacarandá 

-  segundo andar, de
socupada. Tratar fone 

9772-7716.

JARDIM JACARANDÁ
-  Tratar fone 9745-3592.

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

(Creci 41388).

DISK FARMAIS 24h
Fone: 0800-160480.

DISK CARRETO
F:9726-8428 c/ Bento.

DISK CHOPP Fone: 
3264-3613.

DISK MEDICAMEN
TOS Entrega grátis. Fo

ne: (14) 3264-7226.

DISK IMPRESSOS
3263-0170.

DISK GÁS. Entrega 
Rápida. Tratar fone: 

(14) 3263-1526.

m m
COCHI
m m ím
9702-9612
3263-6795

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).

SENTENÇA DECLARTORIA DE INTERDIÇÃO 
-  AUTOS: 931/04-RTE: ONOFRE JOSÉ ANTÔNIO 

RDO: ROSELENE OLIVEIRA ANTÔNIO 
JUSTIÇA GRATUITA

O Dr. MARIO RAMOS DOS SANTOS, MM. Juiz de 
Direito da 2® 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 soíTe de distúrbios mentais que o incapa
citam, para reger os atos da vida civil e das provas constantes 
dos autos, por sentença de 27 de junho de 2005, transitada em 
julgado aos 08 de setembro de 2005 para as partes e aos 05 
de dezembro de 2005 para o Ministério Público, foi declara
da a interdição de ROSELENE OLIVEIRA ANTÔNIO, bra
sileira, solteira, declarando-o (a) absolutamente incapaz de 
exercer os atos da vida civil, nomeando-lhe curador (a) o (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. Len
çóis Paulista, 15 de março de 2006. Eu, (a) Lisandre Laborda, 
escrevente, matrícula 350.463-7, digitei. Eu, (a) Edson José 
Teixeira Barros, matrícula 308.263, escrivão, conferi.

MARIO RAMOS DOS SANTOS,
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
SÃO PAULO

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE LENÇÓIS PAULISTA/SP 
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO JUDICIAL/SEÇÃO CÍVEL 

EDITAL DE PRAÇA
A Doutora Ana Lúcia Aiello Garcia , M. Ma. Juíza de Direito da Primeira 

Vara desta cidade e Comarca de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc...

FAZ SABER que, no próximo dia 15 de Maio de 2006, às 14:00 horas, à porta 
do Edifício do Fórum desta Comarca, sito na Av. Padre Salústio Rodrigues Machado, 
599, Centro, será levado a público, pregão para a venda e arrematação, por preço não 
inferior da avaliação total que é de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais), nos autos 
da Cobrança de Honorários Advocatícios (em fase de Execução), n. 1.378/97, 
promovida por ALBERTINA ZUNTINI DOS SANTOS, brasileira, viúva, senhora 
do lar, RG. 33.702.843-6, CPF. 310.618.418-39, contra FRANCISCO LLOBET  
BONET, espanhol, casado, industrial, cédula de identidade RNE n. W 373556- 
Q, CPF. 012.769.218-53, residente e domiciliado na Rua José do Patrocínio, n. 510, 
Lençóis Paulista/SP., o seguinte bem penhorado consistente em: “UMA PARTE 
IDEAL CORRESPONDENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE UM (1) 
APARTAMENTO, sob n. 82, localizado no 8° andar do Condomínio Edifício Alpha, 
na Rua Tiradentes, n. 132, esquina com a Rua Geraldo Pereira de Barros, nesta 
cidade e Comarca de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, composto de uma 
sala de estar e jantar conjugados, circulação, um banheiro social, três dormitórios, 
sendo uma suíte, cozinha, área de serviço, banheiro e quarto de empregada e 
uma sacada, confrontando pela frente com a Rua Tiradentes; pelo lado direito 
de quem da Rua Tiradentes olha para o Edifício confronta com a Rua Geraldo 
Pereira de Barros; pelo lado esquerdo com o apartamento n. 81 e com área de uso 
comum do edifício e nos fundos confronta com Martin Porro Armoa, contendo a 
área privativa de 117,554m2, área comum de 59,76m2, abrangendo a área total 
construída de 177,314m2, correspondendo-lhe no terreno, com 1.984,93m2, a 
fração ideal de 4,166%. Matrícula n. 14.268 do Cartório de Registro de Imóveis de 
Lençóis Paulista/SP, “Avaliado em sua totalidade em R$ 120.000,00 (cento e vinte 
mil reais), sendo R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) da fração correspondente a parte 
ideal, conforme acima descrita. O valor do bem acima descrito será atualizado por 
ocasião da praça. Dos autos não consta a existência de recurso ou causa pendente de 
julgamento. Caso não haja licitantes no leilão acima, fica designado o próximo dia 30 de 
Maio de 2006, às 14:00 horas, para a segunda praça, cuja arrematação caberá a quem 
maior lanço oferecer, ficando desprezada a avaliação. Fica o executado qualificado 
acima, bem como sua esposa ARACI ZACHARIAS BONET, intimados da designação 
acima, por intermédio deste, caso não sejam encontrados para intimação pessoal, por 
ocasião das diligências do oficial de justiça. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital que será afixado 
no local de costume deste Juízo e publicado na forma da Lei. Lençóis Paulista, 12 de 
Abril de 2006. Eu, (a) Valdecila Castelhano da Silva, matr. 307.878, escrevente, digitei. 
Eu (a) Tânia Luciano Moreira Bodo, matr. 803.051-4, escrivã, conferi e subscrevo.

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 SAN CTIS
Fone: 3263-2105

LEGIÃO FEMININA DE LENÇÓIS PAULISTA
CNPJ N.° 49.892.581/0001-02

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2005
ATIVO
CIRCULANTE
DISPONÍVEL
Caixa 156,43
Banco Bradesco S/A 29833-6 1.240,18
Banco Bradesco S/A 39883-7 2.454,62 3.851,23
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
APLICAÇÕES DIVERSAS
Banco Banespa - Poupança 2.814,41
Banco Bradesco - Aplicações Financeiras 65.839,95 68.654,36
ADIANTAMENTOS
Adiantamento Salários a Empregados 909,00 909,00
OUTROS VALORES A RECEBER
Cheques Devolvidos 247,70 247,70
PERMAMENTE
Móveis e Utensílios 967,18
Computadores e Periféricos 3.329,60
Direito de Uso de Linha Telefônica 200,00 4.496,78
TO TA L DO ATIVO 78.159,07

PASSIVO
CIRCULANTE
FORNECEDORES
Lojas Cem S/A 146,80 146,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
Salários a Pagar 1.620,15
Salários Legionárias a Pagar 21.411,41
13° Salário Legionárias a Pagar 61,48
Férias Legionárias a Pagar 369,40 23.462,44
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
INSS a Pagar 134,18
FGTS a Pagar 226,51
Contribuições a Sindicatos Legionárias a Pagar 26,32
FGTS Legionárias a Pagar 807,85
INSS Legionárias a Pagar 1.924,65
Pis S/Folha de Pagamento a Pagar 273,06 3.392,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Superávit Exercícios Anteriores 33.968,76
Superávit no Período 17.188,50 51.157,26
TO TA L DO PASSIVO 78.159,07

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, totalizando no Ativo e
Passivo no período, R$ 78.159,07 (Setenta e oito mil cento e cinquenta e nove reais e

sete Centavos).
Lençóis Paulista, 31 de Dezembro de 2005.

Maria de Lourdes Sasso Silva
CPF: 960.680.198-53

Presidente

LEGIÃO FEMININA DE LENÇÓIS PAULISTA
CNPJ N.'

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA “

° 49.892.581/0001-02 

‘RESULTADO DO EXERCÍCIO” -

DÉBITOS

Salários e Ordenados - Administração 20.608,51
Férias Administração 1.202,86
13° Salários Administração 1.754,32
Salários - Legionárias 210.206,41
13° Salarios Legionárias 20.312,37
Férias Legionárias 25.921,70
Salários Legionárias Área Azul 57.998,32
13° Salário Legionárias Área Azul 4.285,11
Férias Legionárias Área Azul 3.607,52
FGTS Administração 2.181,99
FGTS Legionárias 5.970,27
FGTS Legionárias Área Azul 1.569,92
Pis s/Folha Pagto Administração 247,94
Pis s/Folha Pagto Legionárias 2.511,09
Pis s/Folha Pagto Área Azul 665,88
Energia Elétrica 1.127,70
Material de Escritório 2.595,45
Correios e Malotes 101,15
Material de Limpeza 365,12
Seguros 1.142,31
Assistência Médica 320,00
Combustiveis e Lubrificantes 154,99
Dispêndios com Alimentação 821,05
Telefone 2.235,03
Pat-Programa de Alim. Do Trabalhador 1.170,00
Vale Transporte 1.260,00
Bens de Pequeno Valor 2.173,06
Jornais/Revistas/Periódicos 312,91
Manutenção e Conservação 1.073,68
Contribuições 216,53
Despesas Bancárias 849,55
Despesas Legais 277,59
Medicamentos Diversos 75,35
Uniformes Legionárias 2.156,67
Assistencia Contábil 7.463,40
Despesas c/Segurança 1.210,00
Despesas c/Área Azul 1.576,28
Outras Despesas Administrativas 3.962,88
Juros Passivos 129,60
IPTU 31,08
IRF (Exclusivo na Fonte) 1.302,48
CPMF 1.549,25
Multas Diversas 82,21

SUPERÁVIT 17.188,50

CRÉDITOS

Área Azul 83.855,41
Aluguel Sala 980,00
Descontos Obtidos 140,54
Doações 100,70
Receitas Diversas 8,87
Receitas Financeiras 5.813,22
Recuperação Despesas 167,42
Serviços Prestados - Legionárias 307.701,87
Subvenção Prefeitura 13.200,00

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS
Despesas com Recursos próprios 311.876,50
Despesas com Recurso Subvenção 13.200,00
Despesas com Recurso Área Azul 69.703,03
Receitas Diversas 314.912,62
Receitas Subvenção Prefeitura 13.200,00
Receitas Área Azul 83.855,41
SUPERÁVIT 17.188,50

394.779,53

411.968,03

394.779,53

411.968,03

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado no período, 
apresentando um SUPERÁVIT de R$ 17.188,50 (Dezessete mil cento e oitenta e oito Reais e 

cinquenta centavos).

Lençóis Paulista, 31 de Dezembro de 2005.
Maria de Lourdes Sasso Silva 
CPF: 960.680.198-53 
Presidente

ASSAD MARCOS TEMER FERES 
CRC : 1SP112.677/O-8 
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

PARECER/NOTA EXPLICATIVA

A aplicação financeira no Bradesco, no valor de R$ 65.839,95 (Sessenta e cinco mil oitocentos 
e trinta e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos), refere-se a provisão para obrigações 

trabalhistas e previdenciárias.

O Conselho Fiscal da Legião Feminina de Lençóis Paulista, no exercício das atribuições legais 
e estatutárias, após exame dos documentos e livros contábeis declara aprovado o 

Demonstrativo do Superávit e o Balanço Patrimonial levantados em 31 de dezembro de 2005, 
sem qualquer ressalva.

Lençois Paulista, 31 de Dezembro de 2005
Antonio Nelli Roberto Santino Sasso Aparecido Donizete da Silva
CPF: 012.760.188-00 CPF: 319.871.928-34 CPF: 708.268.708-72
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VEÍCULOS

VENDA
UNO MILLE FIRE FLEX
1.0 05/06 À partir de 
60X R$ 299,32. Tratar 
fone: (14) 3016-4775.

CELTA 2003 Gasolina, 
branco, desembaçador 

e limpador traseiro. 
Tratar fone: (14) 3263

3766 e 9715-0220.

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

(14) 3011-1817.

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

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

ASTRA 1.8 SEDAN 
2002 Alcool, prata e 

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

9715-0220.

UNO MILLE 1995 Ga
solina, cinza e básico. 

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

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

9715-0220.

ZAFIRA CD AUTOMÁ
TICA 2003 Gasolina, 

preta e completa. 
Tratar fone: (14) 3263

3766 e 9715-0220.

VECTRA GLS 94/95
Gasolina, vermelho e 

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

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

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

pleto. 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.

B.CAR Autos a  Motos M ultíitiarcas

^/CÍJiOS/MOrÕ^ ANO COM. OKIONAIS
£ S C O R r a L  l . B  e i /R O P £ U  1 9 9 S  G A S
G O L S P fC M L B V  1 9 9 9  G A S
G O L I . 0  8 V 4 P  2 0 0 4  Á LC O O L
G O L 1 .0  8 V  4 P  2 0 0 4  G A S
U N O M I L L £ E L X  1 9 9 S  G A S
U N O  M IL L E  E P  4 P  1 9 9 6  G A S
U N O  M IL L E  F I f í 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  SE D A M  G L S  1 . 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  SE 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 S  F L E X

M O N TA N A  C O N Q U E S T  l . B  2 0 0 5  F L E X
S  I O D E  LU X E  1 1 9 5  G A S
S  lO  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 , 5  T U R B O  4  X  4  1 9 9 9  D IE S E L

CO M PL E T O  +  R O D A 1 4  
RO D A  

D IR E Ç Ã O  
T R A V A /A L A R M E  

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

A L A R M E /K IT  V IS I B

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

A R/ DIR€ÇÃ O/RODA/LOftA 
COMPLETA-*r/COURO 

COHPLETA/COURO 

LO NA
CO M P LE T A  - a r  

D IR E Ç Ã O /L O N A  

_________ CO M PLETA ___________

C IN Z A
A ZU L

PRA TA
P R E T O
PRA TA
P R E T O
P R E T O
A ZU L

P R E T O
V ERM ELH O

P R E T O
PRA TA

CH U M BO
P R E T A
PRA TA

PRA TA
V ERM ELHA

B RA N C A

V IN H O

ESTAMOS ATENDENDO NAA^. 25 DE JANEIRO PROXIMO A CYBELAR  
www.auc1oclic.com.br/bcar

S ü N D O m  F U T U R E  1 2 5 OKM PARTID A-^ FREIO PRATA

S U N D O m  H U N T E R 1 2 5 OKM PRETA

S V t íD O m M A X S B OKM P A R T ID A  E LÉ T R IC A PRATA

S U N D O W N H A X SB D OKM P A R T ID A /F R E IO /R O D A V ER H EL fIA

K A S IN S K IS U P B R C A B OKM 2 0 0 3 A M A R ELA

X A S IN S K IG F 125 2 0 0 3 VIN HO

K A S IN S K IC O M E T  2  P LA C E  250 2 0 0 5 A M A R ELA

B I Z K S 1999 VERM ELH A

B I Z K S 1999 AZU L

B I Z K S 2001 AZU L

T IT A N  1 2 5 1996 AZU L

T IT A N  1 2 5  K S 2 0 0 3 V ERD E

m A N l S 0 K S ( 0 k m } 2 0 0 6 PRETA

T IT A N  1 5 0  K  S  (  Okm ) 2 0 0 6 PRATA

C B X  2 0 0  STR A D A 1999 V ERD E

C B X 2 5 Õ  T W IS T E R 2 0 0 3 PRETA

C B X  2 5 0  T W IS T E R 2 0 0 3 VERM ELH A

C B X  2 5 0  T W IS T E R 2 0 0 4 PRETA

N X 3 5 0 S A H A R A 1999 AZU L

N X 4 0 0 F A LC O N 2 0 0 3 VERM ELH A

C B 5 0 0 2 0 0 3 PRETA

CBR 90 0  R R 1 9 9 5 BC A /A ZU L

C B R  90 0  R R 1 9 9 S EQ U IPA D A VERM ELH A

Cfifi 92 9  R R  F IR E B LA D B 2001 EQ U IPA D A VERM ELH A

S U Z U K I B U R G M A N 125 2 0 0 7 ZER O  KM VIN HO

S U Z U K I S R A D G S X  75 0  R 1 9 9 8 IN JEÇ Ã O BC A /A ZU L

ESTAMOS ATENDENDO NAAV. 25 DE JANEIRO PROXIMO A CYBELAR
Tel: (14) 3264 3131 ■ 3264 3737 ■ 9792-2696

MONZA GL 95/95 Ga
solina, vermelho, com
pleto menos ar. Tratar
fone: (14) 3264-3033.

GOL GIII, 2004, prata, 
4 portas, álcool, original. 
Tratar fone 9792-4829.

KADETT GL, ano 
93/94, gasolina, vi
dro e trava, valor R$ 

11.000,00. Tratar fone 
3263-3671/9702-3922.

DEL REY, ano 84, 
álcool, amarelo, valor 
R$ 3.500,00 e Belina, 

ano 85, cinza, a álcool. 
Tratar rua Enio Ferrari, 
184 -  Jardim Caju II ou 

fone 8134-6418.

CHEVETTE, ano 83, a 
álcool, motor novo, ca
minhonete Willians, ál
cool. Tratar fone 3264- 

7557/9123-4268.

BARCO com carreta e 
motor Yamaha 15cv. 

Tratar fone 9725- 
9907/3263-1016/3263- 

1052 com Ronaldo.

S10 2.2 CABINE DU
PLA 97/98 álcool, prata 

e completa. Tratar fo
ne: (14) 3264-3033.

GOL MI 97/98 Gaso
lina, vermelho, vidro, 
trava e alarme. Tratar 

fone: (14) 3264-3033.

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.

TORNADO XR250, ano
2004/2005. Tratar fone 
3263-0116/3264-7567.

K O M fTA
FONE:

3263-6535

DIARISTA LAVO E
Passo, Limpeza geral 

(residência ou com ér
cio ), honestidade e 
confiança. Telefone 
para recado: 3264
5823 ou rua: Fer

nando Cam panholi 
n° 42 , Jd. Primavera, 

com Sueli.

DISK DECORAÇÕES
Para festas infantis. 

Tratar fone: (14) 
3264-3474.

ARTE COM BISQUI - 
LEMBRANÇAS De ani
versário, casamento, 
maternidade e potes 
decorados para sua 

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

EXCURSÃO PARA SÃO 
PAULO (Compras) dias 
26/04, 28/04, 03/05, 
10/05, 13/05, 17/05, 
20/05, 24/05, 27/05 

e 31/05. Aparecida do 
norte 17/09 e 17/12. 

Praia Grande 02 a 05/11. 
Tratar fone: 3264-7919 / 
9794-7639 com Eliza ou
3263- 6938 / 9702-7108 

com Arlindo.

ATENÇÃO! Aplica-se 
herbicida (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).

ALTO GANHO - Procuro 
5 pessoas para desenvol
ver trabalho em Lençóis 
e região, parceria multi

nacional, periodo parcial/ 
integral, possibilidade 
de ganho inicial de R$ 

1.350,00 a R$ 4.850,00 
+ plano de crescimento. 

Interessados ver site: 
www.altoganho.com

BAR RUA Danilo Go
mes, 25. Tratar no local 

com José.

DVD LG na caixa com 
nota, valor R$ 270,00, 
aparelho de som Aiwa 

2200 w, compra-se 
Gol 94, gasolina, única 

dona, troca-se moto 
financiada 2005/2006 

prata por de menor 
valor. Tratar fone 3263- 

5571/9737-1998.

CD PLAYER Pionner, 
MP3, semi-novo, valor 

R$ 280,00, geladeira R$ 
80,00, berço R$ 70,00, 

freezer vertical Bras- 
temp 280 litros, valor 

R$ 500,00. Tratar fone
3264- 1197/9794-4468.

BATERIA Pearl Export, 
vinho, em bom estado. 
Tratar fone 3263-5111 

com Júnior.

TÍTULO DO Clube 
Esportivo Marimbondo.

Tratar fone 3264- 
8253/9146-9634 com 

Augusto.

BETONEIRA IRVE 200
litros, esmerilhadeira Bos- 
ch 9", andaimes tubular 
fachadeiro 20 mts, fura- 
deira Bosch profissional, 
parafusadeira Makita e 

tanque de pintura 7 litros. 
Tratar fone 3263-2828.

BALCÃO DE vidro para 
loja, rack para compu

tador. Tratar fone 3263
4488 -  horário comercial 

com Agenor.

COMPRO ouro, o 
melhor preço da praça, 
compro a vista e em di
nheiro. Fone (14) 9731- 

9296/9121-9168.

FHATIMA HAIR STILO
-  Matriculas abertas para 
os cursos de manicure, 
pedicure, maquiagem, 

limpeza de pele e depila- 
ção. Rua Belmiro Pereira, 
155 Centro (Pederneiras) 
ou fone (14) 3252-4097.

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 ma
cho, nas cores branco e 

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

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.

Prefeitura 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 3.586 de 18.04.2006...........Autoriza a alienação de imóvel que
especifica, por doação à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU.

Decreto Executivo 155 de 07.04.2006............. Dispõe sobre a
suplementação de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 8.986,06.

Decreto Executivo 161 de 13.04.2006..............Dispõe sobre a
suplementação de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 212,00.

Decreto Executivo 162 de 13.04.2006............Dispõe sobre permissão
de uso de área pelo Branco Bradesco S/A.

Decreto Executivo 163 de 17.04.2006............Determina regras para
o fluxo de trânsito e funcionamento de estacionamentos nas imediações 
do Recinto de Exposições ‘José Oliveira Prado’ no período de 27 de 
abril a 7 de maio de 2006, em face do evento denominado “X X IX  Feira 
Agropecuária Comercial e Industrial de Lençóis Paulista -  FACILPA.

Decreto Executivo 164 de 17.04.2006............Determina regras para
o comércio ambulante nas imediações do Recinto de Exposições ‘José 
Oliveira Prado’ no período de 27 de abril a 7 de maio de 2006, em face do 
evento denominado “X X IX  Feira Agropecuária Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista -  FACILPA.

Decreto Executivo 165 de 20.04.2006............Dispõe sobre a
prorrogação do Concurso Público referente ao Edital n° 01/2005.

Portaria 249 de 10.04.2006..................... Demite, nos termos da Lei
Municipal n.° 2.714/99 e suas alterações, mediante julgamento em 
processo administrativo, a funcionária portadora da Cédula de Identidade 
RG n.° 17.344.838.

Portaria 256 de 13.04.2006..................... Prorrogar a licença concedida
para tratamento de saúde a Maria Aparecida Tangerino dos Santos, 
Professor de Educação Básica I.

Portaria 257 de 18.04.2006..................... Afastar, nos termos Lei
Municipal 2.714/99 e suas alterações, para tratamento de saúde, Terezinha 
de Fátima Stanízio, Agente Administrativo II.

Portaria 258 de 19.04.2006..................... Exonera Luiz Cirilo da Costa
do cargo de Agente da Conservação e Limpeza I -  pedido.

Portaria 259 de 20.04.2006..................... Exonera José Maria Fernandes
do cargo de Agente da Conservação e Limpeza II -  pedido

Lençóis Paulista, 20 de abril de 2006.

Leandro Orsi Brandi
Diretor Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, 
o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Processo Seleti
vo para Contratação Temporária abaixo identificado para o preenchimento 
de uma vaga, na Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e informa que 
o não comparecimento no dia, horário e local estabelecidos pela presente 
convocação implicará na perda de vaga conforme preceitua a lei.

Processo Seletivo para Contratação Temporária 04/2006
Cargo: Agente de Serviços Urbanos
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lençóis 

Paulista
Data : 25 de abril de 2006
Horário: 11:00 horas
01 -  Welton Luiz de Oliveira
Lençóis Paulista, 20 de abril de 2.006.-

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 8 de abril de 2006. Na página A10.
Valor da publicação R$ 190,04.

ÇARRACAR
A U T O  E L É T R I C A

A U TO  ilÉ T R IC A  -  PEÇAS  -  BATERIAS
Rua Rio Grande do Sul - 305 - lentáls Paulista (antigo BCAR)

T e l.:  ( 14) 3264- 9856/ 9743-1731

CHAVEIRO TATA
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 FREN TE A CASAS BAHIA

Gl B I S C U I T
Lem bracinhas para todas ocasiões

t a n iv e rsário s, ca sam e n to s, 
m aternidade, ch a ve iro s  

e potes d eco rad o s.

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.altoganho.com


M A C A T U B A

Recape
geral
Por meio de parcerias com o governo do 

Estado, prefeito Coolidge inicia obras de 

recapeamento em todo município

Da Redação

Diversas ruas de Macatuba, 
no centro e também em bair
ros periféricos, devem ganhar 
asfalto novo nos próximos 
meses. O prefeito Coolidge 
Hercos Júnior (PMDB) rece
beu R$ 280 mil em repasses 
do governo federal e estadual 
para o recapeamento de ruas 
do município. "Aos poucos es
tamos pavimentando as ruas 
da cidade que ainda não têm 
asfalto", disse Coolidge, em 
nota enviada à imprensa.

O primeiro convênio, no va
lor de R$ 150 mil, foi assinado 
em março com a Caixa Econô
mica Federal e vai beneficiar ruas 
do Jardim Planalto. O dinheiro 
será utilizado para asfaltar cin
co ruas. Esse projeto está sendo 
feito em parceria com a Sabesp

(Companhia de Saneamento 
Básico de São Paulo), porque 
antes do asfalto, era necessária 
a realização de ligações prediais, 
ou seja, instalações que levem a 
água das ruas para as casas.

A realização das ligações pre
diais já está em fase final. Pelo 
acordo entre prefeitura e Sabesp, 
a companhia se comprometeu a 
fornecer os materiais necessários 
para as ligações e a administra
ção entraria com a mão-de-obra. 
O asfalto deve começar a ser co
locado em maio.

Outro convênio que está 
em processo de licitação é pa
ra o recapeamento do trevo de 
acesso da Aguinha, até o final 
da rua José Vicente. O valor do 
repasse do governo estadual é 
de R$ 80 mil.

Na semana passada, Coo- 
lidge obteve o anúncio de mais

Rua do bairro Jardim Planalto, que receberá asfalto após conclusão das ligações de água

R$ 50 mil para serem utilizados 
na infra-estrutura urbana. O 
dinheiro, da Secretaria de Eco
nomia e Planejamento do Esta
do de São Paulo, será utilizado 
para o recapeamento de parte 
da Alameda Tiradentes, entre 
as ruas Lucillo Delamura e Jo-

aquim Franco da Rocha, e da 
rua Joaquim Franco da Rocha, 
entre as ruas João Batista Daré e 
Eugênio Sabóia, Jardim Capri.

A administração não tem 
previsão sobre o início das 
obras. "Estamos dando início ao 
processo de licitação. Tudo de-

pende de trâmites burocráticos", 
disse o chefe de Gabinete, José 
Aurélio Paschoal (PSDB). "O 
mais importante é que temos 
os recursos e eles já estão dispo
níveis, agora os projetos estão 
sendo licitados e isso leva algum 
tempo", comentou o prefeito.

Cart e
praças foram 
recuperados

A área de lazer do Cart (Cen
tro de Apoio e Recreação ao Tra
balhador) já está liberada para 
a comunidade. A informação é 
do chefe de Gabinete do prefeito 
Cooldige Hercos Júnior (PMDB), 
José Aurélio Paschoal (PSDB). 
No final de fevereiro, o local, 
que conta com um playground 
e três quiosques, passou por um 
processo de recuperação.

A idéia é que o Cart seja 
utilizado pela comunidade e 
também sirva de espaço de re
creação para escolas e creches 
do município. Quem quiser uti
lizar o espaço para realizar uma 
festa deve fazer reserva antecipa
da, no próprio Cart, de segunda 
à sexta, entre 8h e 16h30.

A prefeitura também ter
minou os trabalhos de revita
lização da praça Alfredo Bel- 
phman, no Macatuba VII, e na 
praça Trajano Maciel, na aveni
da Coronel Virgílio Rocha, pró
ximo ao trevo de acesso à estra
da vicinal Lauro Perazzoli. Fo
ram feitas troca de iluminação, 
reformas de guias e pintura.

a r e i o p o l i s

Programas atendem mais de 100 adolescentes
Oferecer atividades artísticas 

e culturais para crianças e ado
lescentes carentes no horário 
inverso ao das aulas. Esses são 
alguns dos objetivos dos pro
gramas sociais Espaço Amigo, 
Construindo o Futuro, Ação Jo
vem e Agente Jovem, desenvol
vidos pela Prefeitura de Areió- 
polis. O Agente Jovem é feito em 
parceria com o governo federal e 
os outros três com o governo do 
Estado. Juntos, os quatro proje
tos atendem 113 pessoas com 
idade entre sete e 24 anos.

Um prédio com cerca de 200 
metros quadrados, ao lado da 
prefeitura, abriga os programas 
que tiram as crianças e jovens 
das ruas e lhes oferecem aulas de 
reforço escolar, atividades físicas, 
pintura e artesanato. Os progra
mas são coordenados pela as
sistente social Doraci Regina de 
Moura e conta ainda com uma 
equipe formada por orientado
res, monitores e estagiários.

Maria de Fátima Martins é a

monitora que cuida dos progra
mas Espaço Amigo e Construin
do o Futuro na faixa etária de 
sete a 14 anos. As crianças rece
bem lanches e sucos no período 
em que ficam nos projetos.

"As crianças adoram", conta 
Maria de Fátima, revelando que, 
se deixar, eles permanecem o dia 
todo no prédio. O principal ob
jetivo dos programas, segundo a 
monitora, é evitar que quando 
não estão na escola as crianças 
permaneçam na rua. "São crian
ças carentes que estão tendo no
vas oportunidades", conclui.

José Aparecido Moraes Filho 
também é monitor dos progra
mas Agente Jovem e Ação Jo
vem, mas destinados a adoles
centes dos 15 aos 24 anos. Ele 
conta que os programas têm a 
mesma finalidade que é tirar os 
jovens das ruas. Esses dois pro
gramas têm um diferencial: os 
meninos e meninas que partici
pam das atividades recebem R$ 
60,00 por mês para aprender a

Adolescentes fazem artesanato no local que abriga os projetos sociais

confeccionar cestas feitas com 
palitos ou garrafas descartáveis, 
cortinas e outros enfeites a partir 
de materiais recicláveis.

Moraes Filho explica que é 
pintor, faz artesanato e, no pro
grama, ensina os adolescentes a 
pintar quadros simples e em al
to relevo, utilizando areia e uma 
tinta criada por ele, desenvolvida 
à base de aquarela e cola.

Os produtos confeccionados 
pelos adolescentes, segundo o 
monitor, são comercializados

com preços que variam de R$ 
2,00 a R$ 15,00 e a renda é utili
zada para manutenção dos pro
gramas.

Tanto o Ação Jovem como o 
Agente Jovem têm como objetivo 
enfrentar as situações de exclu
são e vulnerabilidade social de 
jovens. O programa visa incenti
var os adolescentes a concluírem 
o ensino básico, possibilitando 
o desenvolvimento pessoal para 
a inserção no mercado de traba
lho e a preparação para o efetivo

b o r e b i

Saúde promove encontro de hipertensão arterial
Com palestras, almoço e 

um baile, Borebi vai comemo
rar o Dia Nacional de Com
bate à Hipertensão Arterial, 
na próxima quarta-feira 26 de 
abril. Trata-se do I Encontro de 
Promoção à Saúde, coordena
do pela Secretaria Municipal 
de Saúde de Borebi.

Das 8h às 17h, na barraca ao 
lado da prefeitura estão progra-

madas diversas atividades, como 
limpeza de pele, podologia (tra
tamento dos pés) e uma série 
de palestras que visam orientar 
os idosos a combater esse mal. 
Um almoço especial e uma tar
de dançante (baile) com música 
ao vivo também fazem parte da 
programação. O encontro pre
tende reunir cerca de 300 convi
dados da terceira idade de Bore-

bi e cidades da região.
A hipertensão arterial é uma 

doença crônica degenerativa que 
pode desenvolver complicações, 
como acidente vascular cerebral 
(derrame), infarto do miocárdio 
e insuficiência cardíaca.

Existem dois tipos de hiper
tensão arterial: hipertensão pri
mária e secundária. A hiperten
são primária se caracteriza por

não haver uma causa conheci
da, enquanto que a secundária 
é possível identificar as causas, 
como por exemplo, problemas 
renais, problemas na artéria aor- 
ta, tumores e algumas doenças 
endocrinológicas.

A orientação da equipe de 
saúde é para que todas as pes
soas, mesmo que não sintam 
nada, devem verificar a pressão

Rua Rio Grande do Sul, 195 
Jd. Cruzeiro - Lençóis Paulista - SP [14] 3263 - 5726



C O P A  T V  T E M

Entre os seis
Alfredo Guedes bate Marília por 4 a 2 e está entre as seis 

melhores equipes da Copa; Garça goleia Borebi por 12 a 1

Da r edação

Alfredo Guedes é uma das 
seis melhores equipes da 8® edi
ção da Copa TV TEM de Futsal. 
O feito inédito foi conquistado 
na última terça-feira 18, depois 
que a equipe lençoense, patro
cinada pela Lwart/Alf, venceu 
Manlia por 4 a 2. O jogo acon
teceu no ginásio de esportes Dr. 
Neves, em Jaú. A equipe de Ma- 
nlia é uma das fortes candidatas 
ao título e já foi vice-campeã da 
competição. A Copa TV TEM 
começou no dia 8 de março 
com 48 equipes inscritas.

Para o técnico Luiz Anto- 
nio da Silva, o Mixirica, o pon
to forte da equipe de Alfredo 
Guedes durante o jogo foi a 
marcação. "Nosso time marcou 
muito bem os atletas de Marília 
não dando quase chances de 
criarem jogadas e finalizar em 
gols", comentou.

Alfredo Guedes terminou 
a primeira etapa em vantagem 
sobre o Marília: 2 a 1. Os gols 
lençoenses foram assinalados

pelo goleiro Eduardo, aos nove 
minutos, e por Athanásio, aos 
14 minutos. O gol da equipe 
de Marília foi marcado aos 11 
minutos, por Émerson.

No segundo tempo, a parti
da foi disputadíssima e, aos seis 
minutos, Marília chegou ao gol 
de empate com Éder. Depois 
de tomar o gol, a equipe de 
Alfredo Guedes intensificou a 
marcação e não deu chances ao 
Marília de ampliar o marcador.

Os outros dois gols de Al
fredo Guedes saíram no con
tra-ataque. Zezo marcou aos 14 
minutos e Athanázio ampliou 
o placar faltando dois minutos 
para o final do jogo. Após a 
marcação dos dois gols, a equi
pe comandada por Mixirica ape
nas administrou o resultado.

"Estar entre as seis melho
res da competição é um orgu
lho para todos nós, o nosso 
objetivo era estar entre as 24 
melhores. Este resultado se 
deve à motivação, o grupo e a 
união de nossos atletas", co
memorou Mixirica.

A equipe de Alfredo Guedes 
é formada pelos atletas Eduar
do, Spadotto, Zezo, Athanásio, 
Josimar, Fernando, Picinim, Os
car, André, Carlinhos, Ronildo, 
Douglas, Helder e Nilson Sobral. 
Além de Mixirica, a comissão 
técnica é formada por Adolfo 
Martini, Douglas Zafalon, Valdir 
Turcarelli, o Pio, e Edílson.

PRÓXIMA FASE
Das seis equipes que vão 

disputar a próxima fase da com
petição, três já são conhecidas: 
Garça, Alfredo Guedes e Botuca- 
tu. As outras três devem ser co
nhecidas na terça-feira 25, data 
da última rodada da quarta fase.

Alfredo Guedes deve pegar 
Garça no primeiro jogo da pró
xima etapa. O adversário do se
gundo jogo deve ser Marília ou 
Pompéia. As duas equipes se en
frentam na próxima terça-feira e 
quem vencer segue na Copa.

Em Garça, o quinto classi
ficado sai do jogo entre Jafa e 
Bauru. O sexto colocado será o 
melhor segundo colocado do

c o r r i d a

Crianças participam de corrida de rua na Cecap
Cento e vinte crianças, 

com idade entre sete e 15 
anos, participaram no sábado 
15, da segunda etapa do Cir
cuito Municipal de Corrida 
de Rua Mirim, realizada no 
bairro Cecap. Os três primei
ros colocados nas diversas ca
tegorias foram: Taison Lopes,

Igor Esperandio, Vitor Paulo, 
Willian Carlos da Silva, Akson 
Cordeiro, Izac Rafael Gonçal
ves, Dione Andrade Gabriel, 
Anderson Carlos Madoglio, 
Raquel Rolano, Gabriele de 
Eleoterio, Larissa Ingrid de 
Paiva, Diana de Andrade.

O circuito é realizado em

etapas nos bairros da cidade. 
A próxima etapa acontece ho
je, no Núcleo Habitacional 
Luiz Zillo, a partir das 15h30, 
em frente ao ginásio de es
portes Hiller João Capoani, o 
Toniquinho. As inscrições po
dem ser feitas no local. (com 
assessoria de comunicação)

Equipe de Alfredo Guedes, uma das seis classificadas para a semifinal da Copa TV TEM

grupo onde está Borebi e Palmi- 
tal, que brigam pela vaga.

BOREBI
A equipe de Borebi não foi 

feliz na rodada de terça-feira 18.

Em jogo no ginásio de esportes 
Wilson Martini, em Garça, a 
equipe do técnico Reginaldo 
César Martins, foi goleada pela 
equipe da casa pelo placar de 12 
a 1. A equipe ainda tem chan-

ces de classificação se conseguir 
ficar entre as duas melhores se
gundas colocadas. Borebi está 
no grupo que tem Garça, que já 
está classificada como primeira 
do grupo e Palmital.

s e g u n d o n a

Ailton Lira é o novo técnico do CAL
O ex-meia armador do 

Santos, São Paulo e Ponte 
Preta Ailton Lira Silva, 55 
anos, é o novo técnico do 
CAL (Clube Atlético Lenço
ense). Ele se apresentou na 
manhã de quinta-feira 20 e 
assumiu o lugar de Paulo 
Leme, que pediu demissão 
na manhã de quarta-feira 
19 alegando problemas fa
miliares. Como técnico, Li
ra atuou nas equipes da AD 
Guarulhos, Primavera de 
Indaiatuba, Caldense, Fran- 
cana, Paraguaçuense e, por 
último, dirigiu a agremia
ção do Olímpia, que dispu
ta a Série A2 do Paulista.

Ailton Lira chegou na 
quinta-feira e vai estrear 
amanhã em Sumaré. "Ainda 
não conheço o grupo, mas 
venho a Lençóis para fazer

O novo técnico do CAL, Ailton 
Lira, que tomou posse na quinta

um trabalho onde o único ob
jetivo é conquistar o acesso pa
ra a Série A3 do ano que vem. 
Vou trabalhar de acordo com 
os jogadores que tenho. O pa-

drão que gosto de trabalhar 
é no 4-4-2, mas ainda vou 
conhecer o grupo e verificar 
o recurso que tenho para in
troduzir este esquema de jo
go que gosto", declarou Lira.

O CAL joga amanhã, às 
10h, em Sumaré, contra a 
equipe daquela cidade. Na 
estréia, a equipe lençoense 
venceu Campo Limpo por 2 
a 0. A equipe de Sumaré vem 
de uma derrota de 2 a 0 para 
o Campo Limpo, em parti
da realizada no domingo 9, 
na casa do adversário. Para 
a partida de amanhã, o CAL 
não contará com o jogador 
Rocha, expulso na partida 
de estréia contra o Campo 
Limpo. Rocha só volta a atu
ar pelo alvinegro na partida 
de sábado 29, às 11h, em 
Caieiras, contra o Força.

A melhor programaçao de todos os 
tempos, exposição e leilões  

de ovinos, provas eqüestres de 
tambor, baliza e mini horse, 

rodeio m irim , qualify e profissional 
com ótima premiação, 

Facilpa 2006, sua diversão 
está garantida.

lnfo:Tel. [14] 3263-1411
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Dois filhos de Lençóis
A dupla sertaneja lençoense André & Matheus vai gravar CD e DVD ao vivo no show de abertura da 29^ Facilpa (Feira 

Agropecuária Comercial e Industrial de Lençóis Paulista); apresentação acontece na quinta-feira 27, com entrada de graça

A gente se am a
Autor: Matheus

Olha pra mim e diz que não vai me deixar 
O nosso amor nunca vai se acabar 
A gente se ama, a verdade está escrita em nosso olhar

Não tem lugar pra solidão no meu peito 
O amor mais sublime, mais bonito e perfeito 
Eu sempre sonhei com um amor assim, agora tenho você 
Você chegou para iluminar a minha vida, o meu viver

Sonho acordado só pensando em você 
Olho no espelho, essa paixão dá pra ver 
Vejo seus olhos refletir meu olhar 
Um amor tão recíproco assim, não tem fim

R efrão
A gente se ama, a gente se adora 
A gente acredita, na nossa história 
A gente se ama, a gente se adora 
O amor que um dia foi sonho, pra mim é realidade

Olha pra mim e diz que não vai me deixar 
O nosso amor nunca vai se acabar 
A gente se ama, a verdade está escrita em nosso olhar

Não tem lugar pra solidão no meu peito 
O amor mais sublime mais bonito e perfeito 
Eu sempre sonhei com um amor assim, agora tenho você 
Você chegou para iluminar a minha vida o meu viver

Sonho acordado só pensando em você 
Olho no espelho, essa paixão dá pra ver 
Vejo seus olhos refletir meu olhar 
Um amor tão recíproco assim não tem fim

Da Redação

Quem for assistir ao show 
da dupla André & Matheus, 
na quinta-feira 27, abertura 
da 29^ Facilpa (Feira Agrope
cuária Comercial e Industrial 
de Lençóis Paulista), pode fi
car famoso. A dupla escolheu 
a data para fazer a gravação de 
um CD e um DVD ao vivo. O 
show está marcado para 22h.

A empreitada, inédita para 
os artistas de Lençóis Paulista, 
cai como um presente para o 
município, na véspera do ani
versário de 148 anos. "O cinema 
brasileiro contou a história da 
dupla Zezé Di Camargo & Lu- 
ciano, no filme Dois Filhos de 
Francisco. Com esse trabalho, 
nós vamos contar a história de 
André & Matheus, dois filhos de 
Lençóis Paulista", brinca Moisés 
Rocha, empresário da dupla.

A notícia sobre a gravação 
do CD e DVD, que chegou ape
nas um mês antes do show, dei
xou a dupla André & Matheus 
na expectativa. "Primeiro achei 
uma loucura", brinca André.

Junto com a expectativa, tam
bém aumentou a responsabili
dade. "Nós já tínhamos a idéia 
de gravar esse show, para deixar 
como um registro e sempre nos 
comprometemos, todas as vezes 
que tocamos para o público da 
Facilpa, em fazer um show de 
qualidade. Esse ano a gente ex
trapolou", comenta Matheus. A 
idéia inicial da dupla era lançar 
um CD compacto antes da feira, 
com quatro canções, incluindo 
o sucesso "A gente se ama".

A dupla André & Matheus na maratona de ensaios para o show e a gravação de DVD

A direção do DVD vai ser 
tarefa do roteirista e diretor Ro
berto Pallu, de Bauru. A dire
ção musical é do maestro Mar
celo Magagna, da Orquestra 
Municipal de Sopros Maestro 
Augustinho Duarte Martins.

p r o d u ç ã o
Pallu tem 18 anos de expe

riência na área de produção de 
TV e já trabalhou com cinema 
e teatro. Entre os trabalhos 
mais recentes, está a direção 
do clipe da música "Azul", um 
grande sucesso da dupla Gui
lherme & Santiago. O diretor e 
roteirista também já trabalhou 
com o cantor Daniel. Pallu veio

cheio de idéias para compor o 
DVD, como os preparativos do 
show e entrevistas contando a 
trajetória da dupla.

A previsão de Rocha, empre
sário da dupla é de que o mate
rial esteja pronto até o mês de 
agosto. "O objetivo do projeto 
é ter um bom material de divul
gação da dupla. Ainda não de
finimos se o CD e o DVD serão 
colocados à venda", disse.

A gravação do CD e DVD 
ao vivo é um primeiro passo 
de um grande projeto, que vai 
reunir diversos músicos e pro
fissionais de comunicação, ga
rante o empresário. "Esta é uma 
forma de agradecer à cidade

por tudo que já conquistamos. 
Nós queremos ser um produto 
conhecido em todos os cantos 
do Brasil", enfatiza Rocha.

e r u d it o
A apresentação vai mesclar 

o repertório sertanejo com a 
música erudita. O show terá 
direção musical e artística do 
maestro Marcelo Magagna.

Para a gravação do CD e 
DVD, a dupla deve executar 16 
canções. Além de músicas ser
tanejas famosas, um dos desta
ques do show deve ser a com
posição "A gente se ama", que 
promete ser o primeiro grande 
sucesso de André & Matheus.

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 DiSAFIO 
DIVaPA X CLIENTE

A OFICINA DA DIVELPA lanfou 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 mais um 

Check-List de T5 intens em 29 minutos e se não 
cumprimos o prazo, você ganhará a troca de óleo.
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APAItTIRDC
Aproveite paro conAerer 
os p/anos dc goronfio eiténdida 
da Ofítina Divelpa
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TRAZENDO ESTE ANÚNCO E EAZEHDO SERÍflfOS NA OHCiHA DIVELPA,

OU FUNIIARIA / PINTURA, VOâ GANHARÁ UM DESIONTO DE S% EM PEÇAS E MÃO-DE-OBRA
G R U P OPARDAL
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Lado I  Lado com tbc ò  ^ uo  u r le a r á  

uma M a r lf i nd iidcid do  20(17. COKTE COMIGO

FAÇA UMA LIMPEZA DE P E L E g  
E GANHE UMA HIDRATAÇÃO

«FAÇA COLORAÇÃO OU LUZES E 
GANHE 1 CORTE

«DRENAGEM LINFÁTICA COM 
DESCONTO ESPECIAL

Tudo q u e  você precisa em  um  só lugarl
F L O R I C U L T U R A
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Serviços de Buffet - Decoração - Foto e Filmagens - Aluguel de trajes sociais

R. XV de Novembro, 147 - Centro - Fone: 3264-8528



COMPRO OURO
Hão Compramos Jóias de 

Origem Duvidosa

COMPRAMOS
BRILHANTES

FONE; (14) 9731-9296 
9121-9168

Rua Dr. Anionio Tudusio, 248 
Sala 19 ■ Piso Suporior 

Lençóis Paulista ■ SP

giro
^  social

O final de sem ana foi agitado em  Lençóis  

Paulista. No CEM, o sábado foi de 

Barzinho e Telão. Na Locom otive, n ão  

faltou an im ação . C onfira tam b ém  os  

aniversariantes da sem ana. RUAARGEHnNA, 295 - LENÇÓIS PTA- SP

Happy Hour
1 1 ^  Todos o s  d ia s  d a s 18h a s  21 h

Chopp Kaiser
R S M 5 ífison

RESTAURANTE ECH O PER IA

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



O F T A L M O L O G I A

T e s te  d o  olhinho
Teste identifica problemas oftalmológicos em bebês e pode evitar 

doenças graves; pais devem estar atentos à visão na infância

Folhapress

É consenso hoje a impor
tância do teste do pezinho. 
A classe médica e alguns pais 
lutam agora por um outro exa
me também essencial: o teste 
do reflexo vermelho, que tem 
o objetivo de verificar se o be
bê tem problemas de visão. 
"No recém-nascido, algumas 
doenças podem levar à perda 
da visão, como a catarata con
gênita, glaucoma congênito e 
retinopatia da prematurida- 
de", explica a oftalmologista e 
professora da Unicamp Deni- 
se Fornazari de Oliveira.

"Essas doenças são graves 
e devem ser tratadas imedia
tamente, por isso a gente está 
tentando implantar o teste do 
reflexo vermelho", diz a médi
ca. Existem leis municipais em 
São Paulo e no Rio de Janei
ro que exigem a realização do 
exame, que consiste em apon
tar uma luz para o rosto e ver 
se o reflexo na pupila é simé
trico e vermelho.

A precaução também pode

servir para identificar o reti- 
noblastoma, tumor que pode 
pôr em risco a vida da criança. 
A professora de oftalmologia 
da Unifesp Ana Luisa Hofling- 
Lima alerta para a urgência 
em detectar os problemas nos 
bebês. "Eles têm que ser ava
liados no berçário, tratados e 
operados logo senão não vão 
enxergar", afirma.

Depois que os médicos fi
zerem a sua parte, é hora de 
os pais ficarem atentos. Pro
blemas relativamente comuns 
como o estrabismo são, mui
tas vezes, subdimensionados. 
Não importa com que freqü- 
ência a criança vira o olho ou 
em qual direção. Não há ra
zões para esperar. "Se ela ficar 
estrábica, como os olhos ain
da estão em desenvolvimento, 
o cérebro ignora a informação 
daquele olho e não vai desen
volvê-lo. Se não tratar até os 
sete anos, não recupera mais", 
afirma Cristiane de Almeida 
Leite, oftalmologista do HC.

Algo semelhante pode 
ocorrer quando há muita di-

ferença de grau entre um olho 
e outro, fato que é agravado 
porque as crianças não sabem 
explicar o que vêem. "Se um 
olho estiver enxergando bem, 
ela não vai reclamar", diz.

Esses problemas ressaltam 
a importância de levar a crian
ça ao oftalmologista. Após o 
exame no berçário, uma con
sulta por volta de um ano é 
bem-vinda, mas é essencial 
que a criança passe pelo mé
dico antes da alfabetização. 
"A maioria das crianças faz 
exames depois que entra na 
escola. As pessoas precisam 
estar atentas que mesmo que 
pareça tudo normal é preciso 
ver se nada passou despercebi
do", diz Denise.

Os pais também devem 
prestar atenção às peripécias 
da idade. "Hoje, uma das cau
sas mais freqüentes de ceguei
ra de um olho na infância é o 
traumatismo. A criança fura o 
olho com brinquedos, tesoura, 
galho de árvore, ou machuca 
com animais, produtos quími
cos ou numa queda", alerta.

Perguntas 
e respostas
1) O que o bebê 
consegue enxergar?
Logo após o nascimento, 
o bebezinho só enxerga 
vultos. Conforme os 
meses passam, ele vai 
desenvolvendo foco e 
aos seis meses a visão 
já é boa. Entretanto, o 
bebê só vai enxergar 
normalmente aos dois 
anos e os olhos continuam 
se desenvolvendo.

2) As crianças têm 
miopia, hipermetropia e 
astigmatismo?
As crianças também têm 
esses problemas de visão, 
embora tenham uma 
capacidade maior de 
adaptação por causa dos 
músculos do olho. O mais 
comum é a hipermetropia, 
no geral, mas prematuros 
têm maior tendência à 
miopia. A partir de um 
ano de idade já dá para 
monitorar o grau.

3) Como saber se 
a criança está 
enxergando bem?
Não é fácil. É preciso 
estar atento às pistas 
porque elas não sabem 
que não estão vendo 
tudo, para elas, o mundo 
é assim mesmo. Às vezes, 
se aproximam demais 
da televisão, trazem os 
objetos para perto do 
rosto ou têm problemas 
no colégio.

"Quanto mais rápido 
for ver, melhor"

Quando a Giovana nasceu, 
fez vários exames, mas esse of- 
talmológico importante não. 
Ela nasceu com a catarata congê
nita, mas não detectou na hora.

Ela tinha como se fosse o 
olhinho sujo. Levei para a pe
diatra que receitou um colírio. 
Aí passei 15 dias e nada. Fui a 
especialistas, me pediram para 
pingar mais e uns exames. Sabe 
quando vai de 15 em 15 dias? 
Aí com o exame de fundo de 
olho descobriram que ela tinha 
catarata. E o canal lacrimal era 
fechado, por isso a infecção.

Me encaminharam para 
a médica. Ela marcou para 
operar na semana seguinte o 
canal, na outra semana já ia 
operar a catarata de um olho, 
depois o outro. A Giovana ti
nha uns quatro meses.

A médica ia colocar uma

lente, mas tinha ido aos EUA 
e lá disseram que criança pula 
muito e a lente move. Aí ela de
cidiu operar e colocar óculos. A 
Giovana começou a usar grau 
20. Agora baixou um para 14 e 
outro 12. Era aquele óculos bem 
grosso, agora está bem melhor. 
Ela acostumou tanto com os 
óculos que só pode tirar quan
do dorme e quando acorda já 
começa a procurar por eles.

Agora ela está um pouco es
trábica e com problema na pres
são do olho, então o mais impor
tante é a pressão. Esse olhinho tá 
dando muito trabalho. Quanto 
mais rápido você for ver, melhor. 
Eu tive sorte porque ela tinha o 
canal tampado e eu fui atrás, 
mas se não fosse isso, quando eu 
ia perceber? Essa lei que obriga 
o exame é ótima, porque muita 
coisa pode ser evitada.

+SAUDÁVEL

MITO OU 7
verdade;

As fitas adesivas para 
tirar cravos funcionam?

VERDADE. Mas o re
curso funciona ape- ,
nas naquelas pesso- ' .
as que têm cravos 
grandes, com pon
ta preta exposta. * ■
Para aqueles pon- ” ■< " '
tinhos escuros bem " ■
fininhos é preferível “ -
adotar o uso de sabone
tes abrasivos diariamente acompanha
dos de uma leve massagem.

Luciane Scattone, dermatologista mestre pela USP

A  * '  '
^ A \ . A

Dia Mundial da Hemofilia busca conscientização
Amanhã é o Dia Mundial da Hemofilia, quando será pro
movida a cam panha 'Tratamento para Todos', com o ob
jetivo de conscientizar a população e as autoridades sobre 
o tratamento adequado da doença, que atinge cerca de 
7.000 pessoas no Brasil. Caracterizada como uma desor
dem congênita de coagulação, a hemofilia é denominada 
A ou B. Os principais sintomas da doença são: dor intensa 
nas articulações, hematomas, sangramentos nos múscu
los, articulações e órgãos vitais.

Frase
"A TPM atinge 64% das mu

lheres. São muitos os sintomas 
associados, por isso o conhe

cimento de cada mulher sobre 
seu ciclo e meios de lidar com 
essa realidade são relevantes".

Margareth dos Reis 

psicóloga e terapeuta sexual

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



F I G U R I N O

Q u e  t e m p o  é  e s s e ?
Personagens da novela Belíssima vestem roupas de inverno 

e de verão na mesma cena; figurinista diz que as roupas 

acompanham o clima de São Paulo e o estilo dos personagens

Folhapress
Foto: Divulgação

Gigi (Pedro Paulo Rangel) 
e Vitória (Cláudia Abreu) di
videm a mesma cena. Ela com 
seu vestido esvoaçante, leve, to- 
mara-que-caia. Ele de camisa de 
manga comprida e malha de lã. 
Quem acompanha 'Belíssima' 
provavelmente já se perguntou 
que temperatura faz na novela.

"Tudo bem que é ficção, 
mas a intenção é reproduzir a 
realidade, então precisa passar 
credibilidade", diz a figurinis
ta Patricia Zuffa, que, entre ou
tras coisas, trabalha montando 
figurinos para o cinema.

Outros que vivem sempre 
agasalhados são Cemil (Leo
poldo Pacheco) e Murat (Lima 
Duarte). Enquanto o casarão es
tá cheio de mulheres de braços 
e pernas de fora - os decotes de 
Safira (Claudia Raia), as minis
saias de Giovana (Paola Olivei
ra) - os homens vivem de rou
pa de frio. "Quando assistimos 
uma cena de inverno e vemos 
todo mundo agasalhado, nos 
sentimos bem. Se é verão e todo 
mundo está empacotado, nos 
incomoda. Os figurinistas preci
sam estar atentos", diz Patricia.

Gogóia Sampaio, a figuri
nista de 'Belíssima', justifica 
as diferenças de trajes entre 
os personagens de Rangel e 
Abreu. "Gigi é um personagem 
que já tem certa idade e concei
tos muito antigos em relação 
ao que é ser um cavalheiro. Ele 
mora em São Paulo, que não 
tem praia, e com certeza vive 
numa casa que tem ar central.

Vitória e Júlia, estilos e roupas muito diferentes na mesma cena

As pessoas mais idosas estão 
sempre mais bem agasalhadas. 
A Vitória é jovem e viveu par
te da sua vida em uma ilha na 
Grécia. Além disso, Vitória está 
sempre de um lado para outro, 
tem de cuidar da família e dos 
negócios. Isso permite que ela 
use roupas leves", argumenta.

Para outra figurinista que 
trabalha com cinema, Verônica 
Julian, é permitido um pouco 
de liberdade. "Às vezes o pa
pel é de um velhinho, que fica 
muito em casa, ou a roupa é 
uma exigência do trabalho. Tu
do isso precisa ser levado em 
conta", diz. Para ela, o clima de 
São Paulo, onde se passa 'Belís
sima', muda facilmente e não 
respeita as estações. esde que

começou, 'Belíssima' chamou a 
atenção pelos figurinos. Muitos 
modelos usados pelas mulhe
res, em especial os vestidos de 
Vitória (Cláudia Abreu), foram 
imitados pelas telespectadoras. 
Mas, desde aquela época, os 
personagens usam exatamente 
as mesmas roupas. "Eu me per
gunto sempre por que a Katina 
(personagem de Irene Ravache) 
usa sempre os mesmos vestidos. 
Ninguém na vida real usa, to
dos os dias, o mesmo modelo 
de vestido", afirma a figurinista 
Patricia Zuffa.

Gogóia Sampaio, figurinista 
de 'Belíssima', explica: "O figu
rino de Katina sintetiza a perso
nagem: uma jovem avó que não 
deixou a vaidade para trás."

O Q U E  V A I  a c o n t e c e r  N A S  N O V E L A S
MALHAÇÃO_______

Segunda: Amanda desmaia. Mari
na ganha o concurso. Priscila beija 
Cauã diante de Manuela.
Terça: Vinícius divide a república 
por sexo numa competição por 
um ar condicionado.

Quarta: Rafa sabota o grupo das 
meninas. Siri decide virar garoto- 
propaganda do Giga.
Quinta: Giovana e Tuca sabotam 
os meninos. Siri tira fotos com uma 
roupa de cachorro-quente.

Sexta: João convida Marina para 
ver alguns vídeos. Marina e Mar- 
cão começam a se dar bem.

______ SINHÁ MOÇA______
Segunda: Frei José avisa a Sinhá 
Moça que seu amor por Dimas é 
impossível. 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.

Terça: Fontes e Rodolfo se unem 
contra o Barão. José Coutinho beija 
Adelaide e Sinhá Moça vê. Ricardo 
e Ana se tornam amigos. Rodolfo 
revela a Dimas que vai deixar de 
agir como o Cavaleiro.

Quarta: Sinhá Moça descobre que 
Rodolfo é republicano. Bobó avisa 
Fontes que o Barão planeja invadir 
a reunião do novo partido. Dimas, 
vestido de Cavaleiro, joga uma ro
sa para Sinhá Moça.
Quinta: Martinho descobre que 
seus escravos foram libertados 
pelo Cavaleiro e Dimas diz a Si- 
nhá Moça que é o responsável. 
Adelaide se encontra com José 
Coutinho. Juliana rompe com Di- 
mas. Justino incita os escravos a 
fugirem e Bruno ouve.

Sexta: Sinhá Moça conta aos escra
vos que o Cavaleiro é Rafael, filho de 
Das Dores. O Barão ordena que a fi
lha fique trancada na senzala.

Sábado: Os fazendeiros de Ara- 
runa avisam ao Barão que vão 
alforriar seus escravos. Rodolfo 
busca Sinhá Moça na senzala e 
deixa a porta aberta.

COBRAS E l a g a r t o s
Segunda: Na Luxus, Omar, Ce- 
lina e Estevão assistem a nova 
campanha da loja de luxo. Um 
retratista na calçada faz um dese
nho de Bel e Duda o compra. Fo- 
guinho conhece Kika. Serafim sai 
da prisão e reencontra os filhos. 
Foguinho bate um carro de luxo. 
Ellen e Téo vão à festa de aniver
sário de Omar, que descobre que 
está morrendo.

Terça: Omar leva Bel na casa em 
que foi criado e conta que está 
muito doente. Shirley humilha Fo- 
guinho. Estevão pede demissão. 
Bel encontra Estevão no topo do 
prédio, ameaçando se matar, e 
aceita se casar com ele.
Quarta: Letícia conta a Omar que 
Estevão tem outra mulher. Duda 
recebe os primeiros pedidos de 
trabalho. Milú ameaça Leona. Ki- 
ka pede Foguinho em namoro. 
Madá "finge" ser santinha. Letícia 
segue Estevão.
Quinta: Estevão apresenta Celina a 
Omar e um médico que atesta seu 
grave problema de saúde. Omar 
decide procurar Tereza, a mãe de 
Estevão, por quem foi apaixonado. 
Começa o jantar de noivado de Bel 
e Celina chama a Lagartos Voado
res. Bel abre a porta e dá de cara 
com Duda.
Sexta: Bel e Duda trocam olhares. 
Otaviano flagra Milú roubando 
uma cigarreira de prata. Omar 
flagra Estevão mexendo em seu 
testamento. Serafim se muda para 
uma tenda em frente à casa de Eva. 
Foguinho vai comprar um presente 
para Kika na Luxus, e Ramires cha
ma a polícia.
Sábado: Henriqueta se apresenta 
a Estevão como sua mãe e ele a 
expulsa. Omar, disfarçado, pede 
um emprego na Luxus. Júlia vai à 
praia com Téo. Letícia se acidenta 
numa corrida de motos e Duda 
desiste de ajuda-la. Estevão demite 
Pereira e Omar sorri.

________BELÍSSIMA________
Segunda: André expulsa Nikos. 
O detetive dá novas informações 
sobre André a Júlia. Cyro Lauren- 
za corteja Giovana e ignora Erica. 
Rebeca e Alberto se encontram. 
André, Vitória e Júlia se encontram 
numa reunião da Belíssima.

Terça: Vitória sai e André cancela 
a reunião. Safira descobre ,que 
Ester tentou envenena-la. Erica 
se encontra com Cyro no hotel 
dele. Matilde leva o celular de 
André para Júlia. O telefone toca 
e ela atende.
Quarta: Safira diz a Isaac que a avó 
tentou envenená-la. Matilde devol
ve o celular a André. Safira combi
na algo com Pascoal, sobre seu ca
samento. André descobre que Júlia 
falou com a pessoa misteriosa. Júlia 
procura Vitória.
Quinta: Júlia pergunta sobre o celu
lar de Pedro. Rogério leva Taís para 
trás da oficina. Giovana vai ao hotel 
de Cyro. Vitória chega a festa de 
inauguração com André.

Sexta: Taís golpeia Rogério. Pas- 
coal e Vitória se beijam e Safira vê. 
Todos dançam puxados por Nikos. 
Karen descobre sobre Rebeca e Al

berto. Narciso pede Taís em casa
mento. Safira se declara a Freddy.
Sábado: Pascoal leva flores para Vi
tória, que o expulsa. Norma e Júlia 
conversam sobre André. Rogério se
gue Taís. Katina e Nikos se abraçam 
e Murat vê. No estacionamento de 
um shopping, Júlia vê uma pessoa 
que pensa ser Bia e a chama.

CIDADÃO BRASILEIRO
Segunda: Carmem seduz Dias. 
Cristina discute com Marcelo. 
Atílio sai do hospital.
Terça: Carolina conta a Antônio 
que está grávida. Luíza descobre 
que não está grávida. Celso rece
be outra ligação anônima.
Quarta: Celso recebe um bilhe
te marcando um encontro. Lívia 
beija Laércio.
Quinta: Zezé conta a Cristina 
que Tereza é amante de Marcelo. 
Celso encontra outro sapato de 
Emílio, com o atestado de óbito 
dentro.
Sexta: Gasosa decide ficar com 
Maria e Mariazinha. Marcelo e 
Tereza fazem amor. Celso atira 
em Argemiro.

Sábado: Carmen vai ao jornal a 
procura de Fausta. Antonio pede 
Luiza em casamento. Maura aten
de o telefone e ouve uma voz de 
homem chamando-a.

___ PROVA DE AMOR___
Segunda: Lopo se exibe para Elza. 
Diana prende Gerião. Felipe chega 
em casa com Joãozinho; que abra
ça a mãe. Gerião depõe.
Terça: Elza tem um surto. Casca- 
Grossa e Daniel lutam. Lopo rouba 
o dinheiro de Elza, e foge. Alexan
dre pede Eleonora em casamento. 
Diana localiza o carro de Lopo.
Quarta: Júlio e Diana perse
guem Lopo. Elza abraça Pesta
na. Começa a primeira bateria 
do campeonato. Lopo se apro
xima da barreira policial.
Quinta: Diana e Júlio prendem Lo- 
po. Joãozinho abraça Gui. Vitor as
siste a matéria sobre a prisão de Lo- 
po. Gui pede Alice em casamento. 
Alexandre chama Zezinho de filho. 
Vitor beija Eduarda e Beatriz vê.

Sexta: Miro ameaça Diana. lo- 
landa e Clarice vão à delegacia. 
Lopo entrega o endereço de 
Elza. As crianças fogem. Elza e 
Pestana são presos.
Sábado: Lopo dá de cara com 
Clarice. Lopo e Daniel ficam 
frente a frente na prisão. Dudu, 
Tita e Nininha andam pela beira 
da estrada.
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ÁRIES
Fase em que receberá 

H  boas sugestões para 
solucionar de vez 
suas dificuldades fi

nanceiras. E bom também, para iniciar 
negócios imobiliários e para solicitar 
a casa própria. Harmonia amorosa e 
familiar.

LEÃO
Momento em que 
poderá obter os

* resultados pretendi
dos em seu campo 

profissional, devido ao bom fluxo da 
Lua. Pode, também, iniciar negócios, 
e tratar de assuntos pessoais que será 
bem sucedido. Boas notícias.

SAGITÁRIO
Os assuntos financei
ros, porém, deverão 
ser tratados nos pró
ximos dias, quando 

suas possibilidades de sucesso serão 
maiores. Você se sentirá influenciado a 
participar de organizações e de ativi
dades em grupo.

TOURO
Livre-se de suas pre
ocupações tomando 
atitudes positivas 
para solucioná-las. A 

fase se apresenta positivo para os ne
gócios arriscados e para as empresas 
precipitadas. Terá bom relacionamen
to com os filhos.

VIRGEM
Evite prejudicar sua 

^  saúde não cometen
do excessos alimen- 

^ ^ tares. Não confie 
demais, também, em subordinados e 
estranhos. Todavia, o sucesso pessoal 
e a evolução da personalidade serão 
evidentes.

CAPRICÓRNIO
Pense no seu êxito e 

i f l  não dê importância 
aos boatos e impres
sões negativas. Pode

rá progredir muito através do próprio 
esforço. Pessoas alegres e expansivas 
podem alegrar você.

GÊMEOS
^  Evite, neste momen- 

R F  ▼ to, qualquer ação que 
possa afetar seu equi
líbrio nervoso. Por

outro lado, sua saúde melhorará sen
sivelmente e suas chances de sucesso 
geral também serão evidentes.

LIBRA
Poderá realizar grandes 

W l ^  e lucrativos negó
cios, ter sua situação 
financeira elevada,

receber dinheiro considerado perdido. 
Pode amar. Experimente fazer alguma 
coisa extra, além do seu trabalho para 
aumentar o seu rendimento.

AQUÁRIO
Excelentes influências 

^  ■ para desenvolver suas 
atividades de modo 
geral. Aproveite, pois 

esta é a melhor fase para progredir 
profissional, social e materialmente. 
Êxito romântico, sentimental e para 
novos afazeres.

convivem próximas

sionalmente nestes 
próximos dias de influência. Use de 
tato para influenciar seus superiores. 
Harmonia doméstica.

ESCORPIÃO
Evolução de mente 
e do espírito estão 
previstos para você 
nos próximos dias.

Contudo, deverá evitar precipitações 
ao realizar negócios e tome cuidado 
com acidentes e com sua saúde.

PEIXES
Você está predisposto 
a ter um episódio

H L *  amoroso nesta fase, 
que lhe dará no futu

ro muitos aborrecimentos. Cuide da 
saúde, da reputação, e não faça novos 
negócios.

L A Z E R  E p a s s a t e m p o

3298-2177 ■■ 

9742-3935

hot107.
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TIPOS DE

P /ZZ4
Bordas recheadas  

com catupiry

GRÁTIS
rodízio  to d a s  a s
QUINTAS - FEIRAS 
DISK - PIZZA
3264-1717

AUTO POSTO
Rua XV de Novembro, 326

Álcool •  1 ,8 0 ’

Gasolino -  2 ,60 ’ 
Comum

Diesel -1,86’
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NA MODA A H&Cia, Toten Kids e Lojas
Silva realizaram na quarta-feira 19 um desfile
de moda beneficente para a Apae. As lojas
apresentaram as tendências do outono-inverno
2006 com decoração especial e coquetel com |0 |; '■ .■! , [

aperitivos e vinhos para os convidados. Mais
de 300 pessoas marcaram presença no salão 1  '
social da Apae. Cerca de 50 jovens e 20 crianças
se apresentaram na passarela, em clima de '■  ̂ i ■]
outono-inverno e Copa do Mundo.

. I LRIcardoiMaganh 
desfliando H&CI

GOLF O presidente da Trelleborg do Brasil, Nils Nojd, 
inaugura no próximo dia 29 um mini campo de Golf na 
sede da empresa, em Lençóis Paulista. Apaixonado pelo 
esporte, Nils vai marcar a data com um campeonato 
entre equipes de Lençóis, Avaré e Bauru. Convidados e 
a imprensa estão cotados para registrar o momento de 
descontração e amizade.

PARABÉNS Fabiano Zillo comemorou idade nova no dia 
19 de abril. O diretor das Empresas Zillo Lorenzetti foi 
festejado pela família e amigos.

148 ANOS Na sexta-feira, 28 de abril, Lençóis Paulista 
comemora 148 anos. A data será marcada pelo hasteamento 
das bandeiras ao som da Orquestra Municipal de Sopros, 
às 8h, em frente ao Fórum. Em seguida, começa o desfile 
cívico, na avenida Padre Salústio Rodrigues Machado. 
A programação segue com cavalgada, desfile de carros 
antigos e motocicletas.

FACILPA 2006 O clima de festa já toma conta da cidade. 
Na última quinta-feira, a organização da Facilpa (Feira 
Agropecuária Comercial e Industrial de Lençóis Paulista) 
realizou o tradicional churrasco de lançamento da feira. 
Para a imprensa e convidados.

TECNO A Four agita esta noite de sábado com a banda 
curitibana John Medley no palco, o disc-jóquei Gabriel 
Baptistella no comando da música eletrônica e o DJ 
Kalango no quarto ambiente, com o melhor do trance.

ESTÚDIO E PALCO A banda paulistana Mestre Duka 
agitou a pista da Four na última quinta-feira 20. A banda 
do vocalista lençoense Ivan Sader é conhecida na região 
por tocar os maiores sucessos do pop-rock e soul music. A 
moçada lençoense compareceu para prestigiar a banda e o 
vocalista Ivan, que estourou nas rádios da cidade em 2003 
com o sucesso Mistério do Olhar, single do primeiro CD, 
produzido por Paulo Soveral. Em agosto, sai o segundo 
CD, produzido pelo Maestro Billy, do Caldeirão do Huck. A 
Mestre Duka se apresenta hoje na boate W, em Bauru.

FELIZ
A peralta Ana Clara Barbosa Ranzani 
comemora cinco aninhos na 
segunda-feira 24. Os pais, Ana Lúcia 
e Eduardo, estão que é só alegria. 
Para a pequena, muito carinho, 
abraços e beijinhos sem ter fim.

a n iv e r s á r io
Felicidades também para a bela Manoela Medola Marun, 

que faz a festa na próxima quarta-feira, dia 26. A filha de Eli- 
sângela e Serginho Marun vai comemorar os sete aninhos ro
deada de amigos e da família.

FORRÓ u n iv e r s it á r io  Para a moçada que 
curte música sertaneja e forró universitário, 
o endereço certo é a Locomotive Club. 
Hoje, o agito fica por conta da banda 
Assédio, de Ibitinga, com mais de 10 anos 
de estrada e conhecida em todo o Brasil. 
Na lista dos estados brasileiros onde os 
músicos se apresentam está Rio Grande do 
Sul e Paraná. O litoral paulista e a Grande 
São Paulo tam bém  estão acostumados 
com o som da banda. No repertório de 
hoje, sertanejo de qualidade, muito forró 
universitário e Calipso.


