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Santa Luzia 
vence amador 
nos pênaltis

Equipe repete a conquista de 2004, quando venceu o 

campeonato amador sobre o mesmo Grêmio Lwart

Santa Luzia e Grêmio Lwart repe
tiram ontem na Copa Lençóis a final 
do campeonato amador de 2004 e 
novamente o Santa Luzia saiu cam
peão. A final, no estádio municipal 
Archângelo Brega, o Bregão, fez par
te das comemorações pelo aniver
sário de Lençóis Paulista, que com
pletou 148 anos ontem. No tempo 
normal, o jogo terminou empatado 
em 2 a 2 e a decisão foi para os pê
naltis. O Santa Luzia venceu por 4 
a 3. Todos os gols da partida foram

marcados no segundo tempo, que 
foi emocionante. O Grêmio Lwart 
marcou primeiro, aos onze minutos, 
em cobrança de pênalti sofrida pe
lo centroavante Arlindo. O Grêmio 
chegou a marcar 2 a 0, mas o San
ta Luzia reagiu e empatou e levou a 
decisão para os pênaltis. "Indepen
dente do resultado, sabíamos que 
tínhamos força, a nossa torcida e a 
equipe é uma família só, estão todos 
de parabéns", comemorou o capitão 
da equipe, Helder. ►► Página A8

Aniversário dos 148 anos de Lençóis Paulista, comemorado ontem, foi marcado pelo desfile cívico; acima, Uris Paccola representa a colônia italiana e Márcia, Joana e Marise aplaudem os estudantes

Desfile conta a história dos 148 anos de Lençóis
A avenida Padre Salústio Rodri

gues Machado foi pequena para re
ceber o público que saiu de casa na 
manhã de ontem para assistir ao des
file cívico em comemoração aos 148 
anos de Lençóis Paulista. A diretora 
de Educação e Cultura, Izabel Cristi-

A R E I Ó P O L I S

Amanhã, 
desfile marca 
aniversário

►► Página A5

na Campanari Lorenzetti, conta que 
este ano começa a ser contada na 
rua a história dos 150 anos de Len
çóis Paulista. "Nós mostramos desde 
quando começou o povoamento da 
região até o começo do século. São 
fases da nossa história, desde a ocu-

pação deste local até os melhoramen
tos que foram chegando no século 
19. No ano que vem vamos mostrar 
o século 20 e as mudanças trazidas 
com a industrialização", adianta. O 
desfile de ontem foi dividido em sete 
blocos. No palanque, o prefeito José

Antonio Marise (PSDB) recebeu o 
deputado estadual Pedro Tobias (PS
DB), o ex-Milton Flávio (PSDB) e o 
deputado federal Milton Monti (PL) 
que vieram para assistir ao desfile. "É 
um dia de festa, 148 anos. É um bom 
momento para nós da cidade. A po-

pulação compareceu ao desfile. Está 
tudo muito bonito, uma festa muito 
gostosa e pedimos que todos encarem 
o futuro da cidade com muita fé e es
perança", comentou Marise. Alegria, 
novidades e muita criatividade não 
faltaram na avenida. ►► Página A2
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O palco da Facilpa (Feira 
Agropecuária, Comercial e Industrial 
de Lençóis Paulista) recebe 
hoje o show que foi sucesso no 
Olympia, há dois anos quando o 
grupo Roupa Nova gravou o DVD 
acústico. A noite também terá a 
presença da Orquestra de Câmara 
de Tatuí, a mesma que acompanha 
o grupo desde o lançamento 
do DVD. Com mais de 100 
apresentações, o show já foi visto 
por 1 milhão de pessoas. Amanhã, 
se apresenta a dupla sertaneja 
Edson e Hudson e na segunda-feira 
é a vez de Guilherme e Santiago.
Na quinta-feira 27, a dupla André 
e Matheus abriu a programação 
artística e fez as imagens para a 
gravação de CD e DVD. Ontem, 
a festa ficou por conta do violeiro 
Almir Sater. ►► Página A12 e A13



d e s f i l e

História na a v e n íS a
Desfile cívico em comemoração aos 148 anos de Lençóis Paulista leva 

história da cidade para a avenida Padre Salústio Rodrigues Machado

Da Redação

O aposentado Otávio da 
Conceição, 78 anos, desco
briu um pouco mais sobre a 
história de Lençóis Paulista 
na manhã de ontem. Ele era 
uma das milhares de pessoas 
que foram à avenida Padre 
Salústio Rodrigues Machado 
para ver o desfile cívico em 
comemoração aos 148 anos 
de Lençóis Paulista. "Está sen
do um trabalho muito bem 
feito", comentou.

A diretora de Educação e 
Cultura, Izabel Cristina Cam- 
panari Lorenzetti, conta que 
este ano começa a ser contada 
na rua a história dos 150 anos 
de Lençóis Paulista. "Nós 
mostramos desde quando 
começou o povoamento da 
região até o começo do sécu
lo. São fases da nossa história, 
desde a ocupação deste local 
até os melhoramentos que fo
ram chegando no século 19. 
No ano que vem vamos mos
trar o século 20 e as mudan
ças trazidas com a industriali
zação", adianta.

O desfile de ontem foi di
vidido em sete blocos. O pri
meiro bloco lembrou os pri
meiros habitantes da região. 
Em seguida, entrou o bloco 
das sesmarias, caracterizado 
por fazendeiros, escravos e a 
guarda nacional. No terceiro 
bloco, os organizadores lem
braram a chegada do correio 
ao município.

Ainda passou pela avenida 
o 28 de abril de 1858, data 
em que Lençóis foi elevada 
à freguesia, e a doação das 
terras para a construção do 
Santuário Nossa Senhora da 
Piedade. "Sem dúvida, uma 
perfeita organização e, sem 
dúvida, representando todas 
as fases da história de Lençóis 
Paulista. É sempre uma gran
de alegria celebrar aniversário, 
principalmente o aniversário 
da cidade onde a gente vive, 
que a gente ama e, logicamen
te, a história do nosso muni
cípio está entrelaçada com a 
história da igreja em Lençóis. 
A nossa paróquia também 
completa 148 anos", lembrou 
o padre Carlos José de Olivei
ra, pároco do Santuário Nossa 
Senhora da Piedade.

No quinto bloco foram 
retratados os imigrantes. A 
elevação à categoria de Co
marca foi mostrada pelo sex
to bloco e, por último, a che
gada de melhorias como o 
trem, o primeiro grupo esco
lar, o tratamento de água, luz 
elétrica e o primeiro time de 
futebol. "Foi necessária mui
ta pesquisa e muito trabalho 
para resumir nessas imagens, 
figuras e frases a história de

A apresentação da Banda 
do Senai de Lençóis (ao 
lado) e das Empresas Zillo 
Lorenzetti (acima) foram 
algumas das atrações do 
desfile em comemoração 
aos 148 anos de Lençóis

Lençóis", diz Izabel.
A história foi contada por 

alunos das escolas de Lençóis 
Paulista. Um deles, João Vítor 
Ferreira Justo, conta que dei
xou de desfilar para ver o des
file na íntegra. O desfile ainda 
teve a participação da banda 
marcial das empresas Zillo Lo
renzetti, e do Senai, e das fan
farras de várias escolas.

O Senai ainda atraiu a atra
ção do público com a apresen
tação de uma réplica da Soyuz, 
nave da missão espacial Cente
nário, tripulada pelo astronauta 
brasileiro Marcos Pontes. O di
retor das unidades do Senai de 
Lençóis e Bauru, Reinaldo Tei
xeira Munhoz, acompanhou o 
desfile. Em entrevista ao jornal 
O ECO ele confirmou a visita

de Pontes ao Senai de Lençóis 
Paulista no dia 22 de maio.

VISITAS
Em clima de festa, os depu

tados estaduais Pedro Tobias 
(PSDB), Milton Flávio (PSDB) 
e o deputado federal Milton 
Monti (PL) vieram assistir ao 
desfile. "É um dia de festa, 148 
anos. É um bom momento pa
ra nós da cidade. A população 
compareceu ao desfile. Está 
tudo muito bonito, uma festa 
muito gostosa e pedimos que 
todos encarem o futuro da ci
dade com muita fé e esperan
ça", comentou o prefeito José 
Antônio Marise (PSDB).

Tobias enfatizou que os 
desfiles cívicos são uma forma 
de patriotismo que se faz ne-

cessário. "Festa, dessa manei
ra, é para crianças e adultos. É 
o patriotismo. No Brasil, acho 
que de certa maneira isso está 
faltando", disse.

Monti elogiou a organização 
do desfile "Venho com alegria 
mais uma vez participar do ani
versário de Lençóis Paulista, que 
se aproxima dos seus 150 anos 
como uma cidade pujante, uma 
cidade que está sendo muito 
bem administrada e que traz or
gulho não só para nossa região, 
mas também para todo o Esta
do de São Paulo", enfatizou.

"É importante comemorar 
o aniversário. É um momento 
da população se reencontrar 
com sua história e com suas 
tradições", disse o deputado 
Milton Flávio.



C R E D I T O

Dinheiro 
para a frota
Lula atende reivindicação do deputado 

Milton Monti e abre linha no BNDES 

para renovação da frota dos municípios

Da Redação

Uma linha de crédito espe
cial do BNDES (Banco Nacio
nal de Desenvolvimento Eco
nômico e Social) no valor de 
R$ 300 milhões foi colocada 
à disposição dos municípios 
brasileiros para a renovação da 
frota. O anúncio foi feito nessa 
semana pelo presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva e atende a 
uma reivindicação do deputado 
federal Milton Monti (PL-SP) 
feita em dezembro passado.

Pela proposta de Monti, 
os municípios podem con
trair empréstimo no BNDES 
para financiar a renovação 
de veículos, máquinas e 
equipamentos urbanos, ofe
recendo como garantia de 
pagamento o repasse mensal 
do FPM (Fundo de Participa
ção dos Municípios).

A linha de crédito sugerida 
pelo deputado prevê que o va-

lor tomado comprometa, no 
máximo, 7% do repasse men
sal de FPM e propõe carência 
de até 12 meses, com prazo 
de cinco anos para quitação 
e taxas de correções de 6% + 
TJLP ao ano. Na projeção do 
deputado Milton Monti, seria 
possível disponibilizar R$ 5 
bilhões para alimentar a linha 
de crédito para renovação de 
frotas municipais.

O projeto do parlamentar 
paulista garante risco zero de 
inadimplência, não compro
mete a saúde financeira das 
prefeituras brasileiras e viabi
liza investimentos para aque
cer o setor automobilístico 
nacional, convertendo-se em 
geração de novos postos de 
trabalho na cadeia produtiva.

Ouvido pelo jornal O ECO, 
Milton Monti lembra que a 
maior parte das prefeituras 
brasileiras trabalha com frotas 
de equipamentos antigos e ge-

Ontem, Milton Monti veio prestigiar o aniversário de Lençóis

ralmente não têm dinheiro pa
ra comprar à vista. "Uma mo- 
toniveladora custa R$ 400 mil. 
Não dá para comprar à vista", 
afirma. Segundo Monti, além 
de não garantir um serviço 
público de boa qualidade, os 
equipamentos antiquados têm 
custo de manutenção elevado. 
"Reequipando as prefeituras, 
conseguimos proporcionar um 
serviço melhor à população 
além de economizar dinheiro

na manutenção", completa.
Milton Monti ressalta que 

além de melhorar a estrutura 
das prefeituras e a qualidade 
do serviço público, a proposta 
vai incrementar a economia no 
setor automotivo e de maqui- 
nário em geral, com a injeção 
de R$ 300 milhões. "A deman
da criada por mais de cinco mil 
municípios vai aquecer a eco
nomia e gerar empregos no se
tor de equipamentos", finaliza.

Para Thame, Lençóis é cidade do futuro
Para o deputado federal 

Antonio Carlos de Mendes 
Thame (PSDB) Lençóis Pau
lista é a cidade do futuro. Pe
lo menos ele deixou isso bem 
claro durante sua passagem 
pelo município no último dia 
15 de abril. O encontro tinha 
finalidade de reunir delega
dos do partido na região para 
o lançamento do lançamen
to do nome de Thame como 
pré-candidato ao Senado. Ele 
disputa a vaga do partido com 
a deputada federal Zulaiê Co
bra. Mais de cem tucanos de 
25 municípios diferentes vie
ram à chácara do presidente 
da Ascana, Hermínio Jacon 
para o encontro.

Segundo o prefeito José 
Antonio Marise (PSDB), a vi
sita do deputado foi produti
va. Ele diz que o os tucanos 
da região ainda não se reuni
ram para decidir oficialmen
te quem apoiar. "Mas ele de-

monstra ter muito apoio nessa 
região. Sempre fez visitas, con
seguiu verbas e está levando 
suas idéias", explica.

Para Hermínio Jacon, a 
candidatura de Thame ao Se
nado é uma novidade bem- 
vinda. "Ele sempre foi um 
grande aliado de Lençóis Pau
lista e região", diz. "Ao longo 
de sua carreira política, vem 
apoiando iniciativas que au
mentem a produção do álcool 
e melhoram as condições do 
setor", completa.

Jacon vê com bons olhos 
a possibilidade da chegada de 
Thame ao Senado. Para o presi
dente da Ascana, o setor sucro- 
alcooleiro tem uma importân
cia fundamental no futuro. "Vi
vemos em uma época em que 
não se pode mais depender do 
petróleo", avalia. "Thame tem 
interesse pelo álcool, que vem 
atraindo atenção de outros 
países. Ampliando a cultura

da cana, poderemos conseguir 
melhores preços", completa.

Em seu discurso, Mendes 
Thame ressaltou o potencial 
de Lençóis Paulista na questão 
dos combustíveis renováveis. 
"É uma cidade privilegiada, 
tem condições de ser um cen
tro produtor, uma das bases 
dessa plataforma de biocom- 
bustíveis", afirmou. Para ele, o 
município pode tornar-se uma 
das referências do setor no 
futuro. "Temos interesse que 
muitos países procurem pelo 
biocombustível e Lençóis pode 
vir a exportar produtos e tecno
logia produtora para o mundo. 
Essa região está marcada para o 
sucesso", completa.

Thame afirma que cada 
barril de álcool é um barril a 
menos de petróleo importado. 
"O petróleo terminou. Mais 
30 anos e acaba, enquanto 
seu consumo tende a aumen
tar em países como a China,

Índia e Brasil. No futuro vai 
haver uma nova modalidade 
de energia que ainda não sa
bemos qual será. Nessa transi
ção, vai ser combustível liqui
do, com certeza, porque toda 
a estrutura atual de motores e 
tanques foi desenvolvida para 
combustíveis líquidos. E não 
há outra alternativa além do 
biocombustível", disse.

O deputado federal elogiou 
Hermínio Jacon e o prefeito 
Marise, organizadores do en
contro. "O Marise é um prefei
to que tem estreitado os laços 
de uma amizade que nasce no 
trabalho e na luta por melho
rias para a região", disse. "Her- 
mínio tem dado suporte para 
a associação dos municípios 
canavieiros. É uma pessoa de 
muito conhecimento que a re
gião exporta para todo o esta
do para ajudar os municípios 
que trabalham com a agricul
tura energética", finaliza.

Troca na Facilpa! Sai bermuda
e entra roupa nova

E atenção galera. Come
ça a febre. Todo mundo agi
tado com a Feira. Todo mun
do abonado no fim de abril 
e duro na metade de maio. 
E começa o lançamento do 
cheque VARIG. Não decola 
e também não tem fundo. 
Como cantava o tico-tico 
no telhado do Zelão: "Todo 
ano assim, assim". E a gran
de novidade desta noite. Sai 
a turma da bermuda e entra 
a Roupa Nova. Só vai sobrar 
boné e brinquinho. E quem 
não tem roupa nova pra ver 
o show, não tem problema. 
Faz como aquele motorista 
que escreveu no pára-cho
que: "por falta de roupa no
va passei o ferro na velha"!

Aliás, no dia 5 de maio 
tem o show com a banda 
"Capital Inicial". E quem 
quiser assistir já é bom ir 
guardando a grana. Prá 
comprar ingresso o cara vai 
ter que possuir pelo menos 
um "capital inicial"!

Insulto prá turma do Par- 
mera. O Daniel deu um gol 
de presente pro São Paulo e 
ainda vem fazer show aqui?

Sendo que adorei o 
desfile das 8h30 de ontem. 
Ninguém pisou na grama 
e nenhum deputado pisou 
na bola! E o palanque? Pra 
virar cerca só faltou esticar 
o arame farpado.

E faz três dias que o 
líder budista Dalai-Lama 
está visitando o Brasil. Is
so é que é fazer um correto 
roteiro de viagem: O Lama 
visitando o país da Lama.

Sendo que o Lula disse 
que não se arrepende de 
não ajudar a VARIG a voar 
de novo. É que ele não ad
mite concorrência!

Falando no Lula, o com
panheiro José Simão con
tou como o presidente fez 
pra melhorar sua imagem: 
colocou Bombril na antena.

E aquela notícia: a repe
tência da 1® a 4® série no Bra
sil equivale a de país africano. 
Estamos iguais a Moçambi
que e Eritréia. Grandes no
vidades. Nem precisava pu
blicar a nota. Basta ouvir os 
discursos do presidente pra 
notícia se confirmar! Aliás, 
um amigo acha que o aluno 
repete pra garantir um ano a 
mais de merenda de graça!

Sendo que no Rio de Ja
neiro, o Garotinho disse que 
vai devolver as doações sob 
suspeita que recebeu. Coita
do do menino. Justo agora 
que ele ia usar o dinheiro 
pra comprar chocolate e pi- 
rulito pro resto do ano!

E no Corinthians, o Te- 
vez vai embora depois da 
Copa e a diretoria já pensa 
em outro argentino, Palá
cios. Então vai ficar assim: 
sai o rei e fica o Palácios 
vazio. Diz que um grupo 
poderoso chinês vai patro
cinar o Palmeiras em 2007. 
Chinês? Então é bom ir 
"abrindo os olhos".

Pra encerrar, veja o que 
o motorista de Ribeirão 
Preto escreveu na Scania: 
"Se barba fosse respeito, 
bode não tinha chifre".
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E D I T O R I A L

Uma manhã de céu azul
C HA RGE

Se muitos ainda insistem 
em dizer que Deus é brasilei
ro, também podem pensar na 
hipótese de Deus também ser 
lençoense. No dia do seu ani
versário, em pleno outono, 
Lençóis Paulista ganhou um 
céu azul irretocável. As nuvens 
aproveitaram o feriado e tira
ram o dia de folga. Uma brisa 
gelada aliviou àqueles que ti
nham o terno como traje por 
protocolo, e o sol foi generoso, 
tocando quase de leve as cen
tenas de pessoas que se aper
taram nas calçadas da avenida 
Padre Salústio Rodrigues Ma
chado para ver o desfile cívico 
em comemoração ao aniversá
rio de 148 anos do município.

No desfile, o lençoense 
fez o que sabe fazer de me
lhor: surpreender. Como se 
fosse uma escola de samba 
tocada por variados enredos 
sobre um mesmo tema, mais 
de mil pessoas desfilaram re
presentando todas as escolas, 
entidades sociais e clubes de 
serviço do município.

Nos blocos, a história da 
cidade foi contada com muita 
engenhosidade e criatividade, 
em momentos que souberam 
levar ao público sua dose certa 
de emoção e surpresa. Um dos 
momentos mais marcantes da 
manhã de ontem foi a passa
gem da Sociedade Italiana, que

trouxe a nostalgia dos costumes 
do início do século entre os 
imigrantes italianos, uma parte 
marcante da formação da cul
tura da sociedade lençoense.

Criatividade, aliás, foi a 
tônica geral dos blocos, desde 
o figurino, coreografias e seus 
integrantes. E a avenida Padre 
Salústio Rodrigues Machado 
teve de tudo. Tratores, carroça, 
bicicleta dos carteiros de ou- 
trora, carros de luxo, cães e até 
um foguete espacial. E como 
acontecia desde sempre, os 
pais compravam cata-ventos 
para os filhos e bandeirolas de 
Lençóis Paulista eram distri
buídas entre os populares.

O desfile terminou com o 
sabor da ansiedade de quem 
termina o primeiro capítu
lo de um livro. A história de 
Lençóis Paulista será o desta
que do desfile cívico até 2008, 
quando a cidade comemora 
150 anos. Ainda faltam dois 
capítulos para que as pessoas 
que entram e caminham pela 
avenida nessa data recriem e 
dividam a cidade entre pas
sado, presente e futuro, não 
necessariamente nessa dispo
sição, mas com esse resultado. 
E o lençoense deve conhecer, 
no seu dia mais festivo, a his
tória da cidade onde nasceu e 
cresceu. E melhor ainda, vai 
aprender a fazer parte dela.

A R T I G O

M inha cidade
Edemir Coneglian

Lençóis Paulista, nestes seus 
148 anos de vida é uma cidade 
onde a poesia bem que pode- 
ria brotar dos últimos pontos 
remanescentes de sua história 
e beleza. Mas, não é bem as
sim, embora a poesia relute 
em sobreviver, não obstante 
todo o esforço do homem em 
afastá-la do seu caminho.

Com seus pontos principais 
que poderiam servir de base 
para se cantar em prosa e verso 
suas belezas e contornos, infeliz
mente assim já não pode ser.

Minha cidade ficaria mais be
la se o seu principal jardim, dian
te do imponente Santuário da 
Piedade, não sofresse os males do 
abandono a que foi submetido 
faz algum tempo. Já não existem 
mais flores e as árvores esquelé
ticas, com os galhos ressequidos 
apontados para o céu, parecem 
representar o mudo protesto da 
natureza contra a ação destruido- 
ra e renovadora do homem.

O mesmo se diga com re
lação a outras praças menores, 
como a da antiga Biquinha, cuja 
parede quase centenária assinala 
o ano de 1931, quando o correto 
seria 1910. Já a Estação Ferroviá
ria, passada por reformas, é um 
dos pontos históricos mais im
portantes de Lençóis Paulista.

Visando homenagear deze
nas de lençoenses que partici
param da revolução de l932, o 
então prefeito Antonio Loren- 
zetti Filho edificou a praça do 
soldado constitucionalista, en
cravada na confluência da rua 
l5 de Novembro com a avenida 
25 de Janeiro, com local próprio 
para o hasteamento das bandei
ras em datas cívicas (coisa que 
caiu da moda em Lençóis). Tris
temente, porém, há que se dizer 
que os vândalos ali "sentaram 
praça" e chegam a pichar até 
mesmo os nomes de nossos he
róis inseridos no local.

Em verdade, todas elas se fa
zem merecedoras de reformas

urgentes. Outro marco histórico 
é o prédio da antiga Destilaria, 
que pode ser visto de qualquer 
canto da cidade. Atualmente, 
abandonado e invadido, esse 
prédio seria digno do pincel de 
um grande artista, não fosse o 
estado de ruína em que se acha.

E o antigo estádio, palco de 
memoráveis jornadas espor
tivas no passado, testemunha 
ocular de tantos e tão gloriosos 
craques que desfilaram classe e 
elegância no trato com a bola, 
construído há precisos 75 anos, 
também se faz carecedor de 
melhorias. Edificado nos anos 
30, na base da pá e picareta, 
onde os irmãos Ramponi des
manchavam o volumoso bar
ranco do fundo, para nivelar a 
frente, tudo sob o comando do 
agrimensor italiano Giuseppe 
Castiglioni e de Mauro Chitto, 
e que sofreu remodelação pelos 
esforços de Archângelo Brega, 
Hugo Carani, Rubens Pietraróia 
e Luiz Baptistella, em l958.

Porém, o antigo mas total
mente remoçado prédio do Es
perança de Oliveira, que no últi
mo dia 14 de abril completou 92 
anos de existência, é uma exceção 
à regra, felizmente. Suas obras de 
ampliação e reforma são dignas 
de serem vistas e que foram en
tregues à população recentemen
te. Pena que a volta dos vândalos 
pichadores (pichação é crime 
contra o patrimônio público) 
coloque em risco os muros dessa 
histórica casa de ensino.

Gostaria de, por instantes, 
fechar os olhos e, após abri-los, 
ver Lençóis restaurada. Sonhe 
com o progresso quem quiser. 
Mas eu preferia vê-la mais boni
ta além do que já está se fazen
do, recebendo os beijos do sol 
de cada manhã, acompanhados 
da carícia branda da brisa que 
nasce da cabeceira do Rio Len
çóis, aquele que nutre a cidade 
e que é um dos poucos no mun
do que corre para a nascente.

Edemir Coneglian é advogado

P O V O

Terceira Coluna
DUPLA 1

O show da dupla André 
& Matheus na Facilpa (Feira 
Agropecuária, Comercial e In
dustrial de Lençóis Paulista), 
na noite de quinta-feira 27, 
movimentou mais do que o 
público, no primeiro dia da 
edição 2006 da feira. Os vere
adores Ismael de Assis Carlos 
(PSDB), o Formigão, e Gumer- 
cindo Ticianelli Júnior (PFL) 
estavam perto das arquibanca
das, na maior expectativa.

DUPLA 2
O prefeito José Antonio 

Marise (PSDB) e o vice-pre- 
feito Norberto Pompermayer 
(PL) foram vistos na arena, 
nas proximidades do palco. 
Estavam a caminho do cama
rim para conversar com mú
sicos e produtores da banda.

ALIVIADO
Durante o show de An

dré & Matheus, o presidente 
da Facilpa, Ademir José Ro- 
rato, o Mio Doce, foi flagra
do degustando um chope 
nas proximidades da arena 
e conversando com amigos. 
Ele se confessou aliviado pe
lo início da feira e disse que 
não esperava tanto público 
no primeiro dia.

PONTUAL
Em 2006, o desfile cívico 

em comemoração ao ani
versário de Lençóis Paulista 
apresentou uma novidade 
bastante sutil. Começou no 
horário previsto, às 8h30, 
ou bem próximo dele.

DESFILE
No palanque reserva

do às autoridades, além de 
Marise e Norberto -  e pra
ticamente todo o primeiro 
escalão da prefeitura -  es
tavam o diretor do Senai de 
Lençóis Paulista e Bauru, 
Reinaldo Teixeira Munhoz, 
o ex-prefeito Ézio Paccola, 
o ex-deputado estadual Mil
ton Flávio (PSDB), o depu
tado estadual Pedro Tobias 
(PSDB) e o deputado fede
ral Milton Monti (PL).

PRESENTES
Nesse mesmo palan

que estavam os vereadores 
Manoel dos Santos Silva 
(PSDB), o Manezinho, Ti- 
cianelli Júnior, Formigão 
e o presidente do Legisla
tivo local, Adimilson Van- 
derlei Bernardes (PRTB), o 
Dingo. Também prestigia
ram o evento o pároco do 
Santuário Nossa Senhora 
da Piedade, Carlos José 
de Oliveira, e o ex-verea
dor Celso Ângelo Mazzini 
(PFL), o Dé.

VISITANTES
O ex-prefeito de Pratânia 

Roque Joner (PMDB) che
gou acompanhando Monti. 
E a delegada de Cultura de 
Bauru, Suad Barrach, veio 
a Lençóis representando 
o prefeito Tuga Angerami 
(PDT). Ninguém veio repre
sentar Macatuba, Borebi ou 
Areiópolis.

CONVIDADOS
Dois convidados tiveram 

a ausência sentida no pa
lanque das autoridades, os 
deputados estaduais Arnal
do Jardim (PPS) e Ricardo 
Izar (PTB). Jardim mandou 
assessor e Izar já tinha com
promissos agendados.

À PAISANA
O empresário Luiz Car

los Trecenti não quis saber 
de protocolo. Abriu mão 
do espaço no palanque das 
autoridades, vestiu trajes es
portivos e viu o desfile do 
chão, em meio ao público.

NA PASSARELA
E algumas figuras conhe

cidas da sociedade partici
param do desfile, principal
mente no bloco que tinha 
como tema a imigração ita
liana. Neste bloco estavam, 
por exemplo, o contabilis
ta Carlos Alves Moreira e o 
empresário João Henrique 
Foganholi. O destaque foi o 
relojoeiro Uris Paccola, que 
desfilou tocando acordeom 
e arrepiou a multidão.

VELOZ
O vereador Manezinho 

foi rápido. Aproveitou a 
presença de Milton Flávio 
e já garantiu a liberação de 
R$ 100 mil. Na mesma ho
ra, ele e o diretor de Saúde, 
Norberto Pompermayer, 
deram entrevista anun
ciando os recursos: R$ 20 
mil serão destinados à Re
de de Combate ao Câncer, 
R$ 40 mil para a compra 
de uma ambulância e ou
tros R$ 40 mil para a com
pra de um aparelho de en- 
doscopia digestiva.

DIVINO
Manezinho brincou 

dizendo que teve ajuda 
divina para conseguir es
sa verba. Isso porque ele 
ficou boa parte do desfi
le ao lado do pároco da 
igreja Cristo Ressuscitado, 
padre Silvano Palmeira. 
"Padre Silvano me deu sor
te", afirmou. Flávio queria 
arrumar uma verba de R$ 
50 mil junto à Secretaria 
de Saúde do Estado. "Dei 
uma choradinha e o Mil
ton Flávio ligou para a Se
cretaria, conseguindo mais 
R$ 50 mil", conta.

FESTA
Os funcionários munici

pais e os cargos de confiança 
do prefeito Coolidge Hercos 
Júnior (PMDB) prepararam 
uma festa surpresa no ga
binete para comemorar o 
aniversário do prefeito, na 
terça-feira 25.

PRIMEIRO
Dizem que o evento 

provocou uma competição 
entre os cargos de confian
ça, que disputaram para 
ver quem conseguia dar os 
parabéns primeiro. O chefe 
de Gabinete, José Aurélio 
Paschoal (PSDB), que já 
declarou o amor por Coo- 
lidge até em página da in
ternet, dessa vez foi ultra
passado pelo Controlador 
de Despesas e Gastos, Osnil 
Grecco, o Branco.

O ECO
CNPJ: 03.433.116/0001-02 • lE: 416.043.125.113 - ME 

Editora e Jornal Folha Popular Ltda-ME
Rua Geraldo Pereira de Barros, 948, Centro 

Lençóis Paulista, SP, CEP: 18680-020
Circulação Regional: Areiópolis, Borebi, Lençóis Paulista e Macatuba

EDITORA RESPONSÁVEL:
Conceição Giglioli Carpanezi 
Mtb: 23.102

FONE/FAX:
Telefone: (14) 3264-5000 

E-MAIL:
oeco@jomaloeco.com.br
SITE:
www.jomaloeco.com.br

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

“O desfile estava m a
ravilhoso. A história de 
Lençóis todos precisam  
conhecer"
Márcia Ângela Pascharelli 

Príncipe, professora

“As festividades do ani
versário de Lençóis Pau
lista estão lindas. O des
file já  é uma tradição" 

Ailton Dinardi, professor

“Estamos acostumados 
com o estilo da dupla A n
dré e Matheus, mas du
rante o show de quinta- 
feira 2 7  eles arrasaram. 
Foi um sucesso. Hoje 
podemos dizer que Len
çóis tem artistas no nível 
dos artistas convidados. 
Espero que a dupla faça 
muito sucesso. Estão de 
parabéns"

Celso Ângelo Mazini, o
Dé Mazini

A rotina de quem sobrevive como barraqueiro não é fácil. Sem paradeiro fixo, a casa se torna o 
lugar onde está e como certas tarefas não podem ser deixadas de lado, a solução é improvisar. Na 
tarde da quarta-feira, a equipe do jornal O ECO flagrou uma vendedora estendendo roupa em ple
no recinto de exposições José Oliveira Prado, onde até o dia 7 de maio acontece a Facilpa.

FRASES
“Muitos 
dos projetos 
implantados 
em Lençóis são 
modelos para 
outras cidades e o 
município ganha, 
pela segunda vez 
consecutiva, o 
prêmio de Prefeito 
Empreendedor. 
Percebemos que a 
cidade está viva e 
um exemplo disso 
é o crescimento do 

comércio"
José Antonio Marise, prefeito 

de Lençóis Paulista

PARA PENSAR
“Para manter uma 

lamparina acesa, 

temos de ficar 

colocando óleo 

dentro dela"
Madre Tereza

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


M A C A T U B A

Ponte do rio que C ai
Obstrução da ponte da Jurema gera desentendimento entre o 

prefeito Coolidge Hercos Júnior (PMDB) e empresário canavieiro

Da Redação

A demora no conserto da 
ponte da Jurema foi motivo 
para um problema diplomáti
co em Macatuba. Para o setor 
canavieiro, faltou empenho 
do prefeito Coolidge Hercos 
Júnior (PMDB) para resolver o 
problema mais rápido. Para o 
prefeito, não tinha como fazer 
a obra do dia para a noite. Este 
foi o desfecho do conserto da 
ponte da Jurema, no Córrego 
Tanquinho, que fica ao lado da 
reserva do Figueirão e foi des
truída pela enchente de 12 de 
fevereiro, mesmo dia em que 
cinco represas romperam em 
Borebi, causando enchente em 
Lençóis Paulista. Até o momen
to, as obras de conserto ainda 
não estavam concluídas.

A acusação de que Coolidge 
estaria negligenciando alguns 
setores da economia do muni
cípio, principalmente a agricul
tura, partiu do empresário do 
setor canavieiro, Paulo Roberto

Artioli. Ele acusa o prefeito de 
omissão no conserto da pon
te e de não dar a importância 
necessária ao assunto. "Quem 
sustenta Macatuba é a agricul
tura. O município é 80% agrá
rio, por isso eu acredito que o 
prefeito não está sabendo prio
rizar o que é mais importante", 
declarou Artioli.

Ele ainda citou como exem
plo a destruição das pontes do 
município de Borebi, ocorrida 
na mesma data. "O prefeito de 
Borebi cuidou para que as pon
tes fossem recuperadas logo 
porque sabia que o município 
dependia delas", comenta.

Apesar das obras ainda não 
estarem concluídas, a ponte foi 
liberada para o tráfego de veí
culos e caminhões na terça-fei
ra 5. Artioli diz que o processo 
foi acelerado depois que ele fez 
a reclamação para o chefe de 
Gabinete de Coolidge, José Au
rélio Paschoal (PSDB).

"A administração sabia que 
a safra canavieira começaria es

te mês. Por que não acelerou o 
processo?", questiona. Segundo 
Artioli, a interdição da ponte 
causou transtornos na coleta 
de água que é utilizada para 
adubação da lavoura e obrigou 
muitos caminhões a fazerem 
um desvio, o que encareceu o 
processo. "É uma estrada de al
ta rotatividade, não pode ficar 
tanto tempo parada", diz.

Artioli, que é presidente 
do PPS e apoiou a candidatu
ra de Coolidge na última elei
ção, aproveitou a entrevista 
para fazer algumas críticas à 
atual administração. "Quan
do fizemos a coligação parti
dária, a proposta era de ouvir 
todos os setores econômicos 
de Macatuba. Eu não vejo isso 
acontecendo com a agricultu
ra. Isso está causando espan
to. Eu não quero coisas para 
mim, quero coisas para o mu
nicípio. A obstrução da ponte 
não prejudica só a minha em
presa, mas também de muitos 
agricultores", afirmou. A ponte da Jurema, sobre o Córrego Tanquinho, motivo de críticas do setor canavieiro

Coolidge diz que fez obra para ser duradoura
O prefeito Coolidge 

Hercos Júnior (PMDB) res
pondeu as acusações do 
empresário Paulo Roberto 
Artioli dizendo que tratou 
o problema com toda a 
atenção necessária. "Inclu
sive, os tubos comprados 
para a canalização do rio 
foram comprados em ca
ráter de urgência, para não

seguir o trâmite demorado 
da licitação, porque a gente 
percebeu que era uma coisa 
assim de necessidade", diz 
Coolidge. A obra custou R$ 
14 mil.

Segundo Coolidge, antes 
de reconstruir a ponte foi 
necessária a canalização do 
córrego Tanquinho. "Nós 
compramos os tubos e as

sim que chegaram iniciamos 
a construção".

A obra ainda teve outro 
contratempo. "Tinha que 
fazer um trabalho de tra
tamento do leito do rio e 
quando nós fomos usar a 
nossa escavadeira, ela não 
foi suficiente para fazer o 
trabalho. Nós precisamos 
alugar outro equipamento

para fazer o serviço. A má
quina trabalhou ali durante 
dois dias para preparar o 
leito. A água do rio teve que 
ser drenada e desviada", ex
plica Coolidge.

O prefeito diz que tam
bém terceirizou o serviço 
dos pedreiros que trabalha
ram na recuperação da pon
te para tornar o processo

mais rápido. "Quem acom
panhou o processo pode 
dizer que é um serviço de 
primeira, só que não é uma 
coisa que pode ser feita da 
noite para o dia. Da nossa 
parte, eu entendo que não 
negligenciamos o problema, 
se seguíssemos os trâmites 
legais demoraríamos mui
to mais. E, no momento, a

ponte já está sendo transita
da", informa.

De acordo com Coolid- 
ge, a obra está praticamente 
finalizada, faltando apenas 
a aplicação de piçarra e a 
construção de um desvio 
para pedestres. "Fizemos 
uma coisa para o resto da 
vida. Só vai despencar se os 
tubos cederem", finaliza.

a r e i o p o l i s

Festa de aniversário começa hoje
Um show de forró hoje à 

noite dará início as comemora
ções dos 46 anos de Areiópolis, 
comemorados na quarta-feira 
3 de maio. A animação fica por 
conta do Trio Forró Chamego 
e será ao ar livre, no largo em 
frente ao Centro Comunitário, 
na entrada da cidade.

Amanhã, às 9h, acontece o 
desfile cívico que este ano tem 
como tema a Copa do Mundo. 
Carros antigos de colecionado
res de Lençóis e Botucatu tam
bém vão participar da festa. 
Em seguida, tem o churrasco 
aberto para toda a população, 
que está se confirmando com 
uma das tradições da adminis
tração do prefeito José Pio de 
Oliveira (sem partido), o Pei
xeiro. "Do churrasco não abro 
mão", disse Peixeiro, acrescen
tando que a população mere

ce se divertir, ter lazer.
Para o período da tarde, às 

15h30, está programado jogos 
do campeonato amador da cida
de. As partidas acontecem no es
tádio Geraldo Pereira de Barros.

Os eventos têm entrada de 
graça. O único com cobrança de 
ingresso é o baile de aniversário, 
marcado para amanhã, a partir 
das 23h, no ginásio de espor
tes Odécio Vieira Portes, com 
a banda Fascinação. Homens 
pagam R$ 10,00 e mulheres R$ 
5,00. O traje é esporte chique.

Apesar do aniversário da 
cidade ser na quarta-feira 3, o 
prefeito decidiu antecipar as 
comemorações para que todos 
os moradores possam partici
par, já que a maioria da popu
lação não vai poder guardar o 
feriado no meio da semana.

Mas, festa não vai faltar.

Program ação
HOJE
21h -Trio Forró Chamego, em frente ao Centro Comunitário

AMANHÃ
9h -  Desfile Cívico
12h - Churrasco em frente ao Centro Comunitário
15h30 -  Campeonato Amador, no estádio Geraldo Pereira de Barros
23h -  Baile de aniversário com a Banda Fascinação,
no ginásio de esportes

segunda-feira
10h - Concerto com a Orquestra de Laranjal Paulista,
na praça da Estação Rodoviária
14h -  Corrida de pedestre e ciclismo
19h -  Show sertanejo com duplas da cidade
21h -  Show com Eli Silva & Zé Goiano

terça-feira
21h -  Show com a Banda Horiuns em frente 
ao centro comunitário

quarta-feira - aniversário de areiópolis
20h -  Show com Júlio & César 
21h -  Show com Edson & Evandro 
Ambos em frente ao centro comunitário

Vista de Areiópolis que comemora 46 anos na quarta-feira 3

Na segunda-feira 1° de maio, 
feriado do Dia do Trabalho, 
a comissão de festa agendou 
apresentação da Orquestra 
Municipal de Laranjal Paulis
ta, às 10h, em frente à Estação 
Rodoviária. Às 14h, tem cor
rida de pedestres e ciclismo. 
À noite, mais música. A partir 
das 19h, tem apresentação de 
duplas da cidade e na seqü- 
ência os sertanejos Eli Silva & 
Zé Goiano.

Na terça-feira 2, haverá 
show com a banda Horiuns, 
em frente ao Centro Comu
nitário. O encerramento das 
festividades está marcado para

a noite da quarta-feira 3, com 
apresentação das duplas Edson 
& Evandro e Júlio & César.

d es file
Amanhã, cerca de três mil 

alunos da rede municipal e 
estadual de ensino participam 
do desfile cívico na avenida 
Pereira de Rezende, cujo tema 
será a Copa do Mundo. De 
acordo com os organizado
res, também vão participar do 
desfile crianças, jovens e ado
lescentes que participam dos 
projetos sociais e os alunos 
da Apae (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais).

Igreja do Bonfim terá 
missa no 1° de maio

Na segunda-feira, feria
do pelo Dia do Trabalho, a 
partir das 8h30, acontece a 
tradicional missa em louvor 
à Santa Cruz, na Igreja de 
Nosso Senhor do Bonfim, 
em Macatuba. A celebração 
será feita pelo padre José 
Raimundo de Carvalho.

A fiel Mirian Chiari 
Caversan trabalha para 
manter viva uma tradição 
católica que começou em 
1977, quando a igreja foi 
construída. Ela pede ajuda 
aos católicos do municí
pio para a conservação da 
igreja e da capela do Bon
fim, localizada à margem 
da rodovia Osny Matheus 
(SP -  261).

Um dos maiores desa
fios de Mirian é conservar 
a igreja. A ação de vândalos 
preocupa o futuro do Bon
fim. Além da igreja, cons
truída em 1977, o local 
abriga uma capela de ma
deira, de 1922. Na luta pa
ra conservar o patrimônio 
ela conta com a ajuda do 
irmão, Antônio Chiari, e de 
Ernesto Aleixo do Prado.

O último ataque de 
vândalos foi registrado 
em agosto de 2004. Todos 
os vidros da igreja foram

quebrados e a capela de 
madeira ficou pratica
mente destruída. Os san
tos e as oferendas dos fi
éis foram espalhados pe
las imediações.

De acordo com Mirian, 
a recuperação da igreja e 
da capela foi um trabalho 
de mais de um ano. Com 
ajuda da comunidade, as 
telhas arrancadas da cape
la foram recolocadas. Fiéis 
também contribuíram para 
o conserto dos vidros, res
tauração de algumas ima
gens e também da pintura 
interna da igreja. Mirian, 
com a ajuda de outros fi
éis, ainda busca recursos 
para realizar a pintura ex
terna da igreja.

h is t ó r ia
A capela, construída em 

1922, tinha como propó
sito amparar as almas de 
muitos defuntos enterra
dos por ali. Os moradores 
mais antigos contavam que 
quando ainda não existia 
Macatuba, os mortos eram 
sepultados em Lençóis 
Paulista. Pelo caminho ser 
longo e feito a pé, muitos 
corpos acabaram sendo en
terrados região.



JOSE ANTONIO MARISE

A gigante do interior
Na semana em que Lençóis Paulista comemora seus 148 

anos, prefeito Marise avalia cenário de desenvolvimento;

"a qualidade de vida da população é objetivo da nossa 

Administração", afirmou

Da redação

Escondida no coração do 
Estado de São Paulo, Lençóis 
Paulista prova que desenvol
vimento não é privilégio das 
regiões metropolitanas. Na 
semana em que o município 
completa 148 anos, o prefei
to José Antonio Marise (PS
DB), em entrevista ao jornal 
O ECO , faz uma avaliação do 
cenário atual e ressalta o po
tencial de desenvolvimento e 
qualidade de vida apresenta
dos nos últimos anos.

Antes, Marise sonhava com 
Lençóis Paulista totalmente 
coberta por asfalto, mas até o 
final do ano deve acordar des
se sonho porque já terá entre
gue à população todas as ruas 
asfaltadas. "Até o final do ano, 
muito provavelmente, Lençóis 
terá 100% de asfalto em seu 
perímetro urbano. Onde tiver
mos uma residência, teremos 
asfalto na porta", afirma. E o 
prefeito já revela os próximos 
sonhos. "Na medida em que 
conseguirmos tratar totalmen
te nosso esgoto, teremos um 
Rio Lençóis limpo e sadio, e 
esse é um grande desafio que 
temos pela frente", explica.

Entre outras coisas, o pre
feito comentou as realidades 
da Saúde e Educação em Len
çóis Paulista, fatores que le
vam a cidade a ter um IDH 
(Índice de Desenvolvimento 
Humano) parelho ao de ci
dades de primeiro mundo. 
"O que nós almejamos de 
fato é que as pessoas tenham 
orgulho do lugar onde mo
ram, se identifiquem com a 
cidade e tenham carinho por 
ela", finaliza. Confira abaixo, 
na íntegra, a entrevista do 
prefeito Marise.

O ECO -  Como Lençóis 
Paulista chega aos seus 148 
anos?

José Antonio Marise -  En
tendo que a cidade atravessa 
um bom momento na parte 
econômica, pela robustez que 
o setor sucroalcooleiro apre
senta no momento e por ou
tras atividades preponderan
tes no município, como é o 
caso da produção de celulose 
e outras atividades industriais. 
Temos conseguido implantar 
todos os projetos propostos 
para o segundo mandato. Por 
exemplo, estamos terminan
do o asfaltamento do Jardim 
do Caju, que era um grande 
desafio. Nos próximos 90 dias 
vamos terminar também o as- 
faltamento no Júlio Ferrari. In
vestimos muito em educação, 
com a reforma de todas as es
colas, implantação e cobertura 
de quadras e a implantação de 
aulas de informática em todas 
as classes da rede municipal. 
A Saúde deu um salto muito 
grande, os índices de Lençóis 
são os melhores da nossa re
gião administrativa, que en
globa cerca de 40 municípios. 
Muitos dos projetos implanta
dos em Lençóis são modelos 
para outras cidades e o mu
nicípio ganha, pela segunda 
vez consecutiva, o prêmio de 
Prefeito Empreendedor. Perce

bemos que a cidade está viva 
e um exemplo disso é o cres
cimento do comércio. Hoje, 
a cidade tem todas as grandes 
lojas de magazine existentes 
no país. Entendo que a cidade 
vive um bom momento.

O Eco -  O senhor falava 
em infra-estrutura, que é al
go que incide direto no co
tidiano da população. Quais 
são os projetos nessa área?

Marise -  Terminando o 
asfaltamento no Caju e no 
Júlio Ferrari, precisamos re
solver, nos próximos 60 dias, 
a situação do Antonieta, onde 
tentamos implantar o PCM 
(Plano Comunitário de Me
lhoramentos) e não deu cer
to ainda, não houve adesão. 
Depois disso, temos apenas 
pequenos trechos para serem 
asfaltados. Até o final do ano, 
muito provavelmente, Lençóis 
terá 100% de asfalto em seu 
perímetro urbano. Onde tiver
mos uma residência, teremos 
asfalto na porta.

"PERCEBEMOS QUE A 
CIDADE ESTÁ VIVA E 
UM EXEMPLO DISSO 
É O CRESCIMENTO 
DO COMÉRCIO.
HOJE A CIDADE TEM 
TODAS AS GRANDES 
LOJAS DE MAGAZINE 
EXISTENTES NO 
PAÍS. ENTENDO QUE 
A CIDADE VIVE UM 
BOM MOMENTO"

O Eco -  Durante a ad
ministração Marise, Len
çóis foi cenário de uma 
grande movimentação de 
deputados, secretários de 
Estado, coisas que não se 
viam antes. A que o se
nhor atribui isso?

Marise -  Primeiro temos 
que ter determinação para que 
a cidade seja reconhecida po
liticamente. Segundo, o traba
lho feito na cidade tem que ser 
reconhecido como um bom 
trabalho, isso dá prestígio à 
cidade. A partir daí, logica
mente, as atenções dos políti
cos acabam convergindo para 
a cidade. Acho perfeitamente 
salutar. Quanto mais políticos 
visitarem nossa cidade, me
lhor. Até porque demonstra 
que estamos no caminho cer
to, que o trabalho desenvolvi
do e o potencial da cidade está 
sendo reconhecido pela classe 
política. Vejo isso com alegria.

O ECO -  O senhor acha 
que Lençóis tem hoje, maior 
prestígio e peso político do 
que tinha no passado?

Marise -  É difícil afirmar 
isso, porque eu sou o prefeito 
da cidade. Mas, observando os 
fatos, podemos dizer que é isso 
o que acontece. O governador 
esteve aqui em duas oportuni
dades durante o nosso man
dato e a cidade tem recebido 
a visita de políticos das diver
sas secretarias. Lençóis goza

de prestígio junto ao governo 
do Estado. Alguns projetos de 
secretarias são encaminhados 
para cá porque eles têm certe
za de que o projeto vai aconte
cer. Em Lençóis, uma área que 
é profundamente espinhosa, 
que é a Saúde, nos faz uma 
referência em ações de saúde 
pública, graças ao trabalho de
senvolvido pelo vice-prefeito 
e diretor de Saúde, Norberto 
Pompermayer, e sua equipe. 
Ele fez uma revolução na Saú
de em Lençóis Paulista e para 
perceber isso, basta que acom
panhemos o noticiário na TV 
para saber o que acontece em 
outros municípios. O avanço 
foi muito grande e sensível 
nessa área. O fato de termos 
sido reeleitos, de certa forma, 
avaliza esse prestígio que a ci
dade tem hoje.

O ECO -  Lençóis Pau
lista tem o IDH (índice de 
Desenvolvimento Humano) 
no nível de cidades que fi
cam em países de primeiro 
mundo. Para a administra
ção, esse é o objetivo ou é 
a conseqüência?

Marise -  É o objetivo. Is
so é de uma importância fun
damental. É um índice que a 
gente busca incessantemente. 
A qualidade de vida da popu
lação é objetivo da nossa Ad
ministração. Nas decisões que 
tomamos, estamos de olho, 
principalmente, no ganho de 
qualidade de vida que a po
pulação vai ter. Temos uma 
Educação de alto nível, que 
dá chances para que as nossas 
crianças disputem o merca
do de trabalho em igualdade 
de condições com as crianças 
que vieram da rede particular 
de ensino. Temos que ter um 
sistema de saúde que funcione 
para que a população tenha 
condições ideais de trabalho. 
Temos que ter áreas de lazer 
que permitam que as pessoas 
tenham seu momento de re
laxamento e diversão, e nisso 
estamos investindo também. 
Temos que ter uma cidade 
bonita, onde as pessoas se 
sintam bem, sintam orgulho 
da sua cidade e, por isso, par
ticipem da vida da sua cidade. 
Esse índice é importante e nos 
dedicamos em nosso trabalho 
diário para que, cada vez mais, 
esse índice seja melhor.

"NESSA ÉPOCA 
EM QUE NÓS 
CELEBRAMOS OS 148 
ANOS DE LENÇÓIS 
PAULISTA, QUERIA 
DEIXAR A TODOS 
OS LENÇOENSES 
UMA MENSAGEM 
DE FÉ, OTIMISMO 
E ESPERANÇA NO 
FUTURO"

O ECO -  O senhor apon
taria alguma área ou ativi
dade de destaque em Len
çóis Paulista?

Marise -  Uma cidade que 
tem 100% de suas ruas asfal

áU __ — ____ r - __  ̂ Registrar a sua marcaOinCirniCCl e mais fácil e barato
marcas G patentes do que você imaginai

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

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

O prefeito José Antonio Marise (PSDB), que está no sexto ano 
no comando da administração de Lençóis Paulista

tadas, coleta 100% do esgoto 
doméstico, 100% de lixo e 
tem os melhores índices de 
saúde do Estado de São Pau
lo, que é o mais desenvolvido 
do país. Isso tudo mostra que 
nós estamos no caminho cer
to. É uma cidade boa para se 
viver. Muita coisa ainda tem 
que ser feita e não podemos 
nos acomodar com os bons 
números, bons resultados que 
nós tivemos. Mas cada vez 
mais é importante que a po
pulação participe da vida da 
cidade e para isso ela precisa 
ter confiança nos seus admi
nistradores. E nós também 
trabalhamos nesse sentido.

O ECO -  Qual é o sonho 
que o prefeito Marise tem 
para Lençóis?

Marise -  A cidade hoje 
tem a maioria dos seus desa
fios já resolvidos ou encami

nhados. Um grande desafio 
que temos pela frente é a esta
ção de tratamento de esgotos. 
Essa estação vai dar um ganho 
ambiental muito grande para 
Lençóis. Não somos a única ci
dade que despeja diretamente 
seu esgoto no rio. Na medida 
em que conseguirmos tratar 
totalmente nosso esgoto, te
remos um Rio Lençóis limpo 
e sadio e esse é um grande de
safio que temos pela frente. O 
que nós almejamos de fato é 
que as pessoas tenham orgu
lho do lugar onde moram, se 
identifiquem com a cidade e 
tenham carinho por ela. Que 
participem efetivamente das 
decisões da cidade e sintam 
a cidade como sendo delas. E 
que defendam a cidade. Esse 
é nosso grande desafio nos 
próximos anos.

O ECO -  Que mensagem

FORMAÇÃO:
Direito

CARGO:
Prefeito de 
Lençóis Paulista

o senhor deixa para o lenço- 
ense nesse período festivo?

Marise -  Nessa época em 
que nós celebramos os 148 
anos de Lençóis Paulista, que
ria deixar a todos os lençoen- 
ses uma mensagem de fé, oti
mismo e esperança no futuro. 
Caminhamos muito e ainda 
temos muito por caminhar. 
Mas acredito em uma palavra 
mágica, a solidariedade. Essa 
solidariedade pode fazer, real
mente, o diferencial em Len
çóis Paulista. Gostaria que os 
nossos cidadãos, tanto aque
les que nasceram em Lençóis 
como aqueles que escolheram 
Lençóis, que vivessem o dia- 
a-dia de nossa cidade, parti
cipassem efetivamente de sua 
vida e defendessem sua cida
de. Assim, temos certeza de 
que estaremos todos juntos 
fazendo uma Lençóis Paulista 
cada vez melhor.

PARA MARISE, LENÇÓIS 
ESTÁ CADA DIA MELHOR



LENÇÓI S  148  ANOS

Um lençoense observad or
Há quase 20 anos vendendo lanches na rua, Osvaldo Stanizi comenta as mudanças que viu na cidade da década de 80 até hoje

Da Redação

Muitas vezes, quando se 
faz parte da história ou a vê 
acontecendo dia após dia é di
fícil ter uma noção exata das 
mudanças que o passar dos 
anos traz para a vida cotidia
na. Pode não parecer, mas 20 
anos podem significar uma 
brutal diferença para uma ci
dade em desenvolvimento. 
Mais do que mudanças físicas 
ou da moeda em circulação, o 
passar do tempo implica ine
vitavelmente em mudanças 
de comportamento. Assim foi 
para Lençóis Paulista.

É difícil detalhar mudan
ças de hábito de uma socieda
de? "Antes o movimento era 
menor", resume o comercian
te Osvaldo Stanizi -  nome 
abreviado pelo lençoense ao 
longo dos anos de Osvaldi- 
nho para simplesmente Vardi, 
como é mais conhecido. Aos 
58 anos, ele sabe dizer o que 
mudou em Lençóis Paulista, 
da década de 80 até hoje, com 
a propriedade de quem traba
lha há 20 anos vendendo lan
ches nas ruas da cidade.

Dá para entender que o 
movimento maior no car
rinho de lanches de Vardi 
representa um aumento no 
poder aquisitivo do lençoen- 
se. Aí é que entra a mudança 
de comportamento. "Antes o 
pessoal dormia mais cedo. Eu 
não tinha o movimento que 
tenho hoje", conta. Os horá
rios do comerciante apontam 
essa mudança. Quando co
meçou, em 1986, trabalhava 
entre o começo da tarde e a

meia-noite. Hoje raramente 
deixa seu ponto antes das 3h, 
para recomeçar a labuta às 
16h do dia seguinte. "Quan
do o movimento é grande eu 
só vou para a casa quando já 
amanheceu", afirma.

Ele lembra do tempo em 
que a rua 15 de Novembro 
tinha mais casas que prédios 
comerciais e de quando era 
vizinho do Cine Guarani e do 
Vagão. Nada que ajudasse no 
movimento. Vardi não tem 
saudade dos anos 80 e 90. 
Hoje, seu ponto tem grande 
fluxo de pessoas e fatídicos 
engarrafamentos de veículos 
nos horários de pico. E para 
onde quer que olhe, vê estabe
lecimentos comerciais.

Como símbolo dessa mu
dança de comportamento, 
ele cita a Copa do Mundo de 
2002, quando seu carrinho 
virou ponto de encontro para 
quem estava pelas ruas e pa
rava para assistir um jogo de 
futebol madrugada afora. "As 
Lojas Silva me ajudaram, em
prestaram a energia para que 
eu pudesse ver os jogos do 
Brasil enquanto trabalhava. E 
tinha dias que o carrinho fica
va cheio de gente para assistir 
os jogos", lembrou.

Há 20 anos, Osvaldo Stanizi, 
o Vardi, trabalha vendendo 
lanches no cruzamento das 
ruas Dr. Antonio Tedesco e 
15 de Novembro

Lavoura, chocolates, 
camelôs e lanches

Ele não está na lista dos figurões de 
Lençóis Paulista, mas ninguém nega que 
faça parte do grupo de comerciantes bem- 
sucedidos no município. Também não é 
cumprimentado e abordado pelas ruas 
com a freqüência dos nomes mais conhe
cidos, mas certamente é tão conhecido 
quanto -  ou mais -  que qualquer político 
eleito da atualidade.

Aos 58 anos, Vardi gosta do que faz e não 
esconde a satisfação por ter, 20 anos atrás, 
apostado no seu carrinho de lanches. Desde 
1986 ele trabalha 12 horas por dia nas ru
as de Lençóis. "Tem gente que vinha comer 
lanche aqui e hoje traz os netos", lembra.

Até chegar em 1986, Vardi tem uma 
história comum para muitos dos morado
res de Lençóis Paulista. Nasceu em Cabrá- 
lia Paulista e quando tinha 4 anos os pais 
vieram para cá trabalhar na lavoura. Ele 
próprio trabalhou na lavoura, até que aos 
18 anos resolveu ir para São Paulo, atrás de 
melhores oportunidades. Trabalhava em 
uma fábrica de chocolates durante o dia e 
a noite era camelô. Voltou em 1977 e foi 
funcionário do Orsi e da Usina São José.

"Eu estava com 38 anos e não conse
guia ganhar dinheiro", lembra. "Resolvi 
investir", afirmou. No começo, lembra 
Vardi, a diferença entre ser um profis
sional liberal ou funcionário assalariado 
não era muito grande. "Naquela época eu 
ganhava mais do que trabalhando como 
empregado, então resolvi insistir. Hoje é 
mais fácil ganhar dinheiro", conta.

E foi do trabalho nas ruas que garantiu 
e garante até hoje a estrutura da família. 
Pai de quatro filhos e avô de um neto, 
trabalha sem preguiça em média 12 ho
ras por dia, na esquina entre as ruas 15 de 
Novembro e Antonio Tedesco.



A M A D O R

Repeteco
Santa Luzia é campeã da Copa Lençóis; depois de empatar em 

dois a dois com o Grêmio Lwart, decisão foi para os pênaltis

Da redação

Nos pênaltis. Assim foi a 
decisão da Copa Lençóis de 
Futebol, realizada na tarde de 
ontem no estádio municipal 
Archângelo Brega, o Bregão. 
No tempo normal de jogo, 
Santa Luzia e Grêmio Lwart, as 
finalistas da competição, em
pataram em 2 a 2. A decisão 
foi para os pênaltis e o Santa 
Luzia levou a melhor. Definiu 
o placar em 4 a 3.

Esta foi a segunda vez que 
Santa Luzia e Lwart decidi
ram um campeonato da LLFA 
(Liga Lençoense de Futebol 
Amador). Em 2004, o Santa 
Luzia também foi superior e 
ficou com o título do Campe
onato Amador ao derrotar a 
Lwart por 2 a 0.

Todos os gols da partida 
foram marcados no segundo 
tempo de jogo. A equipe do 
Grêmio Lwart começou a par
tida mais ofensiva e logo aos 
11 minutos teve a chance de 
abrir o placar. Em lançamento 
feito por Carlinhos, o atacan
te Agnaldo encobriu o goleiro

Lucas, do Santa Luzia, e, na 
sobra, o centroavante Arlindo, 
da Lwart, cabeceou para o gol, 
mas o zagueiro Carlos tirou 
em cima da linha, no que seria 
o primeiro gol da Lwart.

Logo em seguida o atacan
te Rodrigo, do Santa Luzia, te
ve chance de fazer o gol, mas 
esbarrou na bela defesa do 
goleiro Roberto. A Lwart te
ve o domínio da maior parte 
do primeiro tempo. O último 
lance da primeira etapa foi 
proporcionado pelo atacante 
Rodrigo da Santa Luzia que 
acertou a trave do goleiro Ro
drigo. A partida terminou em
patada em 0 a 0.

Emocionante! Assim foi 
o segundo tempo da partida 
envolvendo as duas equipes. 
As duas equipes vieram pa
ra a partida dispostas a abrir 
o marcador. E quem abriu o 
placar foi o Grêmio Lwart, aos 
onze minutos, em cobrança 
de pênalti sofrida pelo centro
avante Arlindo. Na cobrança, 
Agnaldo chutou rasteiro no 
canto esquerdo do goleiro 
Lucas, fazendo 1 a 0 Lwart. A

Lwart era todo ataque e aos 
vinte minutos o meia Nilson 
passou por dois adversários 
tocou para Agnaldo que le
vantou na área e Arlindo che
gou cabeceando, ampliando o 
placar para 2 a 0. Após ter so
frido dois gols o técnico Paulo 
da Silva, do Santa Luzia, subs
tituiu o jogador Amaral por 
Azuzinho. Com a entrada de 
Azuzinho que deu maior mo
vimentação ao ataque, a equi
pe chegou ao primeiro gol aos 
32 minutos. Na cobrança de 
falta, Helder chutou forte, o 
goleiro Roberto rebateu e na 
sobra Athanásio conferiu o 
seu 11° gol na competição.

Empurrado por sua torcida 
organizada o Santa Luzia foi 
em busca do empate. Cinco 
minutos depois de ter feito o 
primeiro gol, a equipe chegou 
ao empate com Helder que 
aproveitou um bate-rebate 
dentro da área.

Depois do empate a parti
da ficou disputada e aos 38 o 
Santa Luzia perdeu o zagueiro 
Cezão por falta violenta. Nos 
minutos finais da partida as

Equipe do Santa Luzia que virou o jogo e ganhou a Copa Lençóis na disputa de pênaltis

equipes administraram o re
sultado e partiram para as co
branças de pênaltis. O Santa 
Luzia levou a melhor e bateu 
a Lwart pelo placar de 4 a 3, 
resultado que garantiu o título 
de campeã da primeira edição 
da Copa Lençóis de Futebol.

O capitão da equipe do 
Santa Luzia, Helder, comen
tou que o jogo só termina 
nos 90 minutos. "Indepen
dente do resultado, sabía
mos que tínhamos força, a 
nossa torcida e a equipe é 
uma família só, estão todos 
de parabéns", comemorou.

O presidente da equipe, 
professor Reinaldo Teixeira 
Munhoz -  diretor do Senai 
Lençóis e Bauru disse que está 
conquista foi conseguida gra

ças a união e determinação da 
equipe e do apoio dos fami
liares dos atletas.

A equipe do Santa Luzia é 
formada pelos jogadores, Lu
cas, Crau, Carlão, Cezão, Zara- 
tini, Paulinho, Amaral, Helder, 
Ernandes, Rodrigo, Athanásio, 
Anderson, Rafinha, Edson, 
Pregão, Clóvis, Leandrinho, 
Marcelo, Almir e Azulzinho. A 
comissão técnica tem Paulo B. 
da Silva -  técnico; João Airton 
Gotardi -  auxiliar técnico e 
João Amaral como assistente.

CERIMÔNIA
No final, a Liga Lençoense 

realizou a cerimônia de entre
ga de troféus e medalhas para 
as equipes primeiras coloca
das, artilheiro e goleiro menos

vazado. O artilheiro da com
petição foi o jogador Athaná- 
sio, com 11 gols, e o goleiro 
menos vazado foi Lucas, am
bos do Santa Luzia.

A cerimônia contou com a 
presença do prefeito José Anto- 
nio Marise (PSDB), do diretor 
de Esportes, José Lenci Neto, 
dos vereadores Ismael de Assis 
Carlos, o Formigão e Manoel 
dos Santos Silva, o Manezinho, 
ambos do PSDB, Gumercindo 
Ticianelli Júnior (PFL), Ailton 
Aparecido Tipó Laurindo (PV), 
do ex-prefeito de Pratânia Ro
que Joner, que representou o 
deputado federal Milton Mon- 
ti (PL), do empresário Luiz 
Carlos Trecenti e do diretor do 
Senai Lençóis e Bauru, Reinal- 
do Teixeira Munhoz.

CEM sedia festival de bocha
CAL pega o Força hoje em Caieiras

A programação pelos 
148 anos de Lençóis Pau
lista continua com even
tos esportivos e inaugura
ções de áreas de lazer pelo 
prefeito José Antônio Ma- 
rise (PSDB). Hoje e ama
nhã acontece o 1° Festival 
Estadual de Bocha de Len
çóis Paulista, com a par
ticipação de mais de 200 
equipes locais e da região, 
no CEM (Clube Esportivo 
Marimbondo).

Segundo o diretor da 
UME (Unidade Municipal 
de Esportes), José Lenci 
Neto, colocar a bocha na 
programação de aniversá
rio foi uma das novidades 
deste ano.

Amanhã, em Alfredo

Guedes, tem o Torneio de 
Bocha Dia do Trabalhador. 
Na segunda-feira, 1° de 
maio, feriado pelo Dia do 
Trabalho, tem jogo amis
toso entre Alfredo Guedes 
e a seleção da LLFA (Li
ga Lençoense de Futebol 
Amador). O jogo acontece 
às 10h, no campo do bair
ro Alfredo Guedes.

Ainda como parte da 
programação esportiva 
tem a tradicional corrida 
de rua, que este ano che
ga a 13° edição. A prova 
será realizada no dom in
go, 7 de maio, com lar
gada na Avenida Brasil, 
em frente ao ginásio de 
esportes Antônio Loren- 
zetti Filho, o Tonicão.

M A C A T U B A
Atividades esportivas marcam feriado

Para o domingo 31 de 
abril e segunda-feira 1° 
de maio, a Secretaria de 
Esportes de Macatuba pre
para várias atividades es
portivas em comemoração 
ao Dia do Trabalho. Vôlei 
de areia, xadrez, basquete, 
bocha, futsal e truco são 
as modalidades a serem 
disputadas. Os jogos estão 
marcados para o Centro 
de Lazer do Trabalhador, 
no ginásio de Esportes 
Brasílio Artioli e no Cart 
(Centro de Apoio e Recre
ação ao Trabalhador).

No domingo 31, tem 
competição de vôlei de 
areia 4x4 misto, a partir 
das 9h, no Centro de La
zer do Trabalhador. No 
mesmo horário, no Cart,

tem disputas de xadrez 
masculino e feminino. Às 
14h, no ginásio Brasílio 
Artioli, tem basquete.

Na segunda-feira, 1° 
de maio, Dia do Trabalha
dor, tem torneio de bo
cha, às 8h, no Centro de 
Lazer. No mesmo horário, 
tem disputa de futsal no 
ginásio Brasílio Artioli e 
torneio de truco no Cart.

Podem participar do 
torneio pessoas que re
sidem ou trabalham em 
Macatuba, e que sejam 
maiores de 16 anos. As 
inscrições podem ser fei
tas no Cart ou no ginásio 
Brasílio Artioli, das 8h às 
11h e das 13h às 17h. In
formações pelo telefone 
(14) 3268 1578 .

O CAL (Clube Atlético Len- 
çoense) tenta hoje a reabilita
ção no Campeonato Paulista 
da Segunda Divisão. A equipe 
comandada por Ailton Lira pe
ga o Força, em partida marca
da para as 11h, em Caieiras. O 
Força vem de uma vitória de 2 
a 1 sobre o Campo Limpo, em 
jogo realizado no domingo 
23, em Campo Limpo.

Na rodada do domingo 
passado, o alvinegro não foi

feliz e perdeu de 1 a 0 para 
Sumaré, na casa do adversá
rio. Na estréia da competição 
o CAL bateu o Campo Limpo 
pelo placar de 2 a 0. A parti
da foi realizada no dia 9 no 
estádio municipal Archangelo 
Brega, o Bregão. Para o jogo de 
hoje, Lira conta com o retorno 
do zagueiro Rocha que cum
priu suspensão. O zagueiro foi 
expulso na partida de estréia, 
contra Campo Limpo.

P O L I C I A

Equipe do CAL durante treino para o jogo contra o Força, hoje

ACIDENTE A colisão traseira entre dois caminhões na manhã de 
ontem deixou um homem preso nas ferragens de um dos veículos. 
Apesar da aparente gravidade, o ajudante Itio Acácio Yichiloki so
freu apenas fratura em uma das pernas. O acidente aconteceu às 
5h30, na rodovia Marechal Rondon (SP-300), nas proximidades de 
Lençóis Paulista. Segundo informações da Polícia Militar e da Polí
cia Rodoviária, o acidente envolveu um caminhão de São Gabriel 
do Oeste (MS) e um outro de Araçatuba.

NOTAS;POLICIAIS

NOTA FALSA
A Polícia Militar apreen

deu na madrugada de ontem 
uma nota falsa de R$ 10,00 
na Facilpa. O rapaz que foi 
pego com a nota falsa disse 
que consumiu em uma bar
raca da feira, pagou com uma 
cédula de R$ 50,00 e recebeu 
o troco. Uma das notas de R$ 
10,00 ele emprestou para um 
amigo, que tentou comprar 
bebida. O ambulante perce
beu que a nota era falsa e cha
mou a polícia. O rapaz pres
tou depoimento na delegacia 
e foi liberado. Nas últimas 
semanas essa é a terceira nota 
falsa de R$ 10,00 apreendida 
em Lençóis. A polícia suspei
ta que a falsificação possa es
tar sendo feita na cidade.

INCÊNDIO
Um cigarro esquecido em 

cima de um sofá provocou 
incêndio em uma casa no Jar
dim Caju, na quinta-feira 27. 
O fogo destruiu parte da casa 
e foi controlado por policiais 
militares e pelo caminhão-pi- 
pa da Prefeitura de Lençóis.

FURTO EM LOJAS
Uma mulher e dois ado

lescentes, uma menina e um 
menino, todos de Agudos, 
foram detidos na tarde de 
terça-feira 25 com um brin
quedo, blusa, saia e calças 
jeans, furtados de diversas 
lojas do centro da cidade. 
Os três foram encaminha
dos à Delegacia de Polícia, 
onde prestaram depoimen
to e foram liberados.

SUICÍDIO
A Polícia Civil de Maca- 

tuba registrou um caso de 
suicídio na madrugada da 
segunda-feira para a terça- 
feira 25. A menor D.T.F., 
de 17 anos, faleceu após a 
ingestão de diversos com
primidos utilizados para 
o tratamento de enjôos e 
de convulsão. De acordo 
com informações da po
lícia, D.T.F. teria ingerido 
o medicamento por volta 
das 15h30 e muitas horas 
depois, em torno de 1h30, 
foi socorrida por familiares, 
mas não resistiu.

M ULTiàoâ)
COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNCOS

SOM-TV-VÍDEO 
Assistêntia téínica 

espe€ÍalizatÊa 
em telefone telular

Rua XV de Novembro, 242 • lENÇÓlS PAULlSfA

MATÉRIAS ELETRICOS EM GERAL
FIOS - CABOS - D IS JUN TORES  - ELETRODUTOS 

TELE FO N IA  - IN FORM ÁTICA  - ILUMINAÇÃO

O MELHOR PREÇO DE 
FIOS E CABOS 

DA PRAÇA

m  3 2 6 4 - 7 5 6 7
Rua Cel. Joaquim Gabriel, 63 • Centro 

Lençóis Paulista

Qdontologfa^Glm cã

Prótese - Ortodontia - Clinica Geral

Dr. Celso Coelho Ferrari
C RO 22004

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

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



O ECO, UM SENHOR JORNAL ★  LENÇÓIS PAULISTA, SÁBADO, 29 DE ABRIL DE 2006 ★  ANO 68 ★  EDIÇÃO NO 6.059 ★  PÁGINA A9

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.

JD. CRUZEIRO, 01 ter
reno c/ 275,00 m2, por 
apenas R$ 11.000,00. 
Consult Imóveis fone: 

(14) 3263-1118. CRECI 
J12737.

TERRENO 250m2,
de esquina no Jardim 

Monte Azul com 
projeto comercial ou 

troco por carro de igual 
valor. Tratar fone (14) 

36423496 ou (11) 
40753030.

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, exce
lente estado ou troca-se. 
Tratar fone 9702-8571.

CRED. HABITA
CIONAL: Própria, 

terreno, construção, 
reforma, parcelas a 
partir de R$ 348,00. 

Utilize FGTS. Fone (14) 
30160220/9797-3441.

CASA no Jardim Pri
mavera. Tratar fone 

3264-1846.

Cecap. R$ 40.000,00, 03 
dorm., wc social, ampla 
cozinha, sala estar, Ga
ragem, edícula c/ chur- 
rasq. Consult Imóveis 

fone: (14) 3263-1118. 
CRECI J12737.

APARTAMENTOS

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.

IM P R IM A X  ,
Cartuchos de Tinta e Tonner, J

CARTUCHO
COMPATIVEL Atendimento 24h 

51649 -  R$ 50,01) 9702-3076 / 9724-8565
R. IGNÁCIO ANSELMO, 199 - LENÇÓIS PTA.

em frente ao Magazine Americana

LÁGRIMAS DE DECEPÇÃO

Sei que seu coração pede, entre lágrimas de decepção, um alívio 
para seu conflito. A solução é - invariavelmente perdoar.

Mas desculpar as ofensas não pressupõe passividade, 
fuga ou viver em eterna autopiedade.

Perdoar é a compreensão de que, para enfrentar atitudes perturbadas ou 
estruturas desajustadas, não precisa a criatura estar cheia de ódio, mas 

comprometida com a paz. É, essencialmente, uma maneira de mostrar o 
outro lado, quer dizer, não revidar o mal com o mal. O rancor abrigado 

no coração causa estados destruidores no ser humano; 
portanto, recuse aceitá-lo como solução do problema.

O ato de perdoar não exige que você ignore ou negue sua mágoa ou 
qualquer outro sentimento, nem implica que o agressor 

não deva ser responsabilizado por suas ações.
É preciso entender que perdoar não significa aceitar a brutalidade de 
alguém. Perdoar em muitas ocasiões, quer dizer: tomar uma atitude.

Liberte-se do ressentimento ou do ódio, para que eles não se materializem 
em seu interior, trazendo-lhe dores e desequilíbrios, 

tanto externos como -  e sobretudo -  internos.

FONTE: "Conviver e Melhorar"- como lidar com 
os encontros, reencontros e desencontros -  pág. 109 à 112 

Francisco do Espírito Santo Neto pelo espírito Lourdes Catherine

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

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

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

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

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

Outras opções favor consultar. Creci: 41388

ROMEU SANCTIS
Fone: 3263-2105

FONE; 3264̂ 1551 ^  novembro, 669

COMUNICADO

Lutepel Indús
tria e Comércio de 
Papel Ltda. torna 
público que rece
beu da CETESB a 
Licença de Opera
ção n° 07002014, 
referente à renova
ção de sua Licença 
Ambiental, sita à 
rua Ana Nery, n° 
365, Pq São José, 
CEP 18681-160 -  
Lençóis Pta. -  SP.

SIM PA TIA

Num canto mais alto que sua cabeça, acende 3 velas brancas num prato com água e 

açúcar aos três anjos protetores (Gabriel, Rafael e Miguel) e fazer o pedido em três 

dias alcançara a graça. Mande publicar no terceiro dia e observe no quarto dia.

IPREMAC -  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MACATUBA

PROCESSO: N° 02/06 - DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO.
Em cumprimento ao art. 26 da Lei de Licitações n° 8.666/93 com alterações introduzidas 

por legislações posteriores, Ratifico seja Dispensável a Licitação, com base no inciso II, art. 
24, combinado com a alínea “a”, inciso II, art. 23, ambos da Lei de Licitações n° 8.666/93, 
para a contratação de serviços de Consultoria Previdenciária e Implementação da Compensação 
Previdenciária a favor da empresa especializada FR. CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA 
PÚBLICA LTDA.

Macatuba, 27 de abril de 2.006.
Edmilson Martins -  Diretor Presidente.



9 *
VEÍCULOS

VENDA
UNO MILLE FIRE 

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

Tratar fone: (14) 
3016-4775.

CELTA 2DD3 Gasolina, 
branco, desembaçador 

e limpador traseiro. 
Tratar fone: (14) 3263

3766 e 9715-0220.

GOL G4 FLEX D5/D6 
À partir de 60X R$ 
351,80. Tratar fone: 

(14) 3011-1817.

FOX CITY FLEX D5/D6 
À partir de 60X R$ 
453,09. Tratar fone: 

(14) 9113-6853.

ASTRA 1.8 SEDAN
2DD2 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 2DD3 Gasolina, 

preta e completa. 
Tratar fone: (14) 3263

3766 e 9715-0220.

MONZA GL 96/96
Gasolina, vermelho, 

completo menos 
ar. Tratar fone: (14) 

3264-3033.

ESCORT GL 16V 98/98
Gasolina, cinza, com
pleto. Tratar fone: (14) 

3264-3033.

UNO MILLE FIRE 4P
02/02 Gasolina, azul e 

básico. Tratar fone: (14) 
3264-3033.

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

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.

BORA 2.0 01/01, ga
solina, branco e com
pleto. Tratar fone: (14) 

32643033.

KADETT SL EFI 92/92 Ál
cool, cinza e rodas. Tratar 

fone: (14) 3264-3033.

VOYAGE 82, álcool, va
lor R$ 3.500,00. Tratar 

fone 3264-8865.

PASSAT 79, álcool, va
lor R$ 2.500,00. Tratar 

fone 3264-2036.

ESCORT 88, álcool. 
Tratar rua Joaquim 

Gomes Machado, 119 
-  Jardim Caju II ou fone 

3263-7397.

KADET SLE 93, trio 
e alarme. Tratar fone 

3263-7196/9691- 
5902.

CHEVETTE 86, ál
cool, original, em 

perfeito estado, valor 
R$ 4.500,00. Tratar 

rua Professor Joaquim 
Teodoro de Moraes 

-  53 -  Jardim Monte 
Azul. Tratar fone 
9794-3865/3264- 

7306.

GOL 99, 16 válvulas, 4 
portas, cinza metálico, 
completo, documen

tação OK, super lindo, 
valor R$ 2.500,00 + 

prestações. Tratar fone 
3264-7469/9147- 

9501.

FIORINO 93, gasolina, 
conservado. Tratar fone 

3263-1013.

CRED. de 10 a 20 
mil para qualquer 

veículo, sem juros, 
parcelas a partir de 

R$ 200,00. Fone (14) 
301 60220/9797- 

3441.

B.CAR Autos & Motos Multímarcos

teutos/Moros m COM, OPCIONAIS
GOL SPSCIAL 8V
GOL 1.0 8V4P
GOL 1.0 8V4P
FOX 1.0
CROSS FOX
UNO M ILLF ELX
UNO M ILLE F IR E  4P
CORSA 1.0
CORSA 1.0 MPFI
NOVO CORSA SEDAM 1.0
ZAFIRA CD 2 .0  8V
SAVEIRO e  I I I
SAVEIRO SUPER S U R F1.6
MONTANA C0NQUEST1.8
S  10 2.4 ( P n  BULL)
S  10 DE LUXE 4P 2 .8  TURBO

1999
2004
2004
2005 
2005
1995 
2004
1996 
2001 
2003
2003 
2001
2004
2005 
2004 
2004

GAS RODA 
ALCOÓL DIREÇÃO 

GAS TRAVA/ALARME 
GAS
GAS COMPLETO 
GAS VIDRO 
GAS ALA RM E/K ITV ISIB  
GAS

ÁLCOOL RODA/TRAVA/ALARME 
GAS TRIO 
GAS COMPLETA/AIR BAG/ABS 

tiAS AR/DIREÇÃO/RODA/LONA 

FLEX  COHPLETA-ar/COURO 

FLEX LONA 
GAS DIREÇÃO/LONA 

OIEESEL COMPLETA

AZUL
PRATA
PRETO
PRETO
PRATA
PRATA
PRETO
AZUL

VERMELHO
PRETO
PRETA

CHUMBO
PRETA
P R A T A

BRANCA
PRATA

E S T A M O S  A T E N D E N D O  N A  AV. 25  D E  J A N E IR O  P R Ó X IM O  A  C Y B E L A R
www.auc1oclic.com,br/bcar

S U N D O W e e B E V O OKM P A R T ID A i-F R E IO ^ R O D A P R A TA

S U N D O W N  F U T U R E  1 2 5 OKM P A R T ID A + F R E IO P R A TA

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

S U N D O W N  M A X S E O K M P A R T ID A  E LÉ T R IC A P R A TA

S U N D O W N  M A X S E D O K M P A R T ID A /F R E IO /R O D A VER M E LH A

K A S IN S K I  S U P E R  CAB O K M 2 0 0 3 A M A R E LA

K A S IN S K IC 0 M E T 2 P L A C E  2 5 0 2 0 0 5 A M A R E LA

K A S IN S K IC 0 M E T 2 P L A C E  2 5 0 2 0 0 6 O K M A Z U L

B I 2 K S 1 9 9 9 VER M E LH A

B I 2 K S 1 9 9 9 A Z U L

B I 2 K S 2 0 0 1 A Z U L

T IT A N  1 2 5 1996 A Z U L

T n A N 1 2 5 K S 2 0 0 3 VER DE

T n A N 1 5 0 K S 2 0 0 5 A Z U L

T I T A N 1 5 0 K S ( 0 l< m ) 2 0 0 6 P R E TA

T n A N I S O K S Í O k m ) 2 0 0 6 P R A TA

C B X 2 0 0 S T R A D A 1 9 9 9 VER DE

C B X 2 5 0  n V 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 VER M E LH A

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

N X m F A L C O N 2 0 0 3 VER M E LH A

C B 5 0 0 2 0 0 3 PRETA

CBR 9 0 0  RR 1 9 9 5 B C A /A Z U L

S U Z U K I B U R G H A N 1 2 5 2 0 0 7 ZE R O  K M V IN H O

S U Z U K I S R A D G S X  7 5 0  R 1 9 9 S IN J E Ç Ã O B C A /A Z U L

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

VEÍCULOS
COMPRA

MONZA DE 88 a 90,
em bom estado de 
conservação, exceto 

branco e preto. Tratar 
rua Carlos Giglioli, 105 
-  Jardim Júlio Ferrari ou 

fone 9783-6525.

BIZ KS 03 VERDE 
TWISTER03 PRETA 
TITAN ES 03 PRATA 

TITAN 99 ROXA 
STRADA97 ROXA 
STRADA99 VERM 

CB 450 CUSTOM 84 AZUL 
JOG YAMAHA 97 PRE 

CB45D 86 VERM

3 2 6 3 -3 4 6 6

MOTOCICLETAS
VENDA

COMPRAMOS SUA 
MOTO Usada e em 

bom estado. Pagamos 
o melhor preço à vista. 

Tratar fones: 3264
4345 / 9602-5629. 

Pagan Motos.

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

Motos.

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

4345 ou 9602-5629. 
Pagan Motos.

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

Motos.

TITAN 2002 KS Azul.
Tratar fones: 3264

4345 ou 9602-5629. 
Pagan Motos.

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

K O M f T A

FONE:
3263-6535

DIARISTA LAVO
E Passo, Limpeza 

geral (residência ou 
comércio), hones
tidade e confiança. 

Telefone para recado: 
3264-5823 ou rua: 

Fernando Campanholi 
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 (Com

pras) dias 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 
herbicída (mata-mato) 
em terrenos, quintais e 
chácaras. Tratar fone: 

(14) 3264-6908.

ALTO GANHO - Pro
curo 5 pessoas para 

desenvolver trabalho 
em Lençóis e região, 

parceria multinacional, 
período parcial/in- 

tegral, possibilidade 
de ganho inicial de 
R$ 1.350,00 a R$ 

4.850,00 + plano de 
crescimento. Interes
sados ver site: www. 

altoganho.com

COMPRO ouro, o 
melhor preço da praça, 

compro a vista e em 
dinheiro. Fone (14) 

9731-9296/9121-9168.

PROCESSADOR Du-
ron -  750 MHZ, HD 
20 G, Memória 128, 
leitor CD-Rom, placa 
de rede, som, ótimo 
estado. Tratar fone 

3263-1722.

FREEZER vertical, 
semi-novo, valor R$ 

300,00. Tratar rua Co
lômbia -  115 ou fone 

3263-6955.

JOGO DE QUARTO
semi-novo, guarda- 

roupa 6 portas, cama, 
colchão de casal 

Castor com mola, 
penteadeira com 6 

gavetas, dois criados 
e banqueta, fogão, 

dois botijões, exaustor 
e guarda-roupa de 

solteiro com 5 portas 
com escrivaninha. Tra
tar fone 3263-1671.

TÍTULO DO CLUBE 
ESPORTIVO MA

RIMBONDO familiar, 
preço de ocasião, 

valor R$ 800,00. Tratar 
fone 9671-2728 com 

Adriano.

CHAVEIRO TATÁ
Qualidade pelo melhor preço.

3264-4049 
Chaves 9791 “7066
Serviços
Chaves Codificadas

RUA XV DE NOVEMBRO SSOA EM FRENTE A CASAS BAHIA

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

meses fixas

ANDAIME tubular 
20mt, tanque de pintu
ra 7LT, esmerilhadeira 
Bosch 9" 110v, plaina 
elétrica Makita 110v, 
furadeira Bosch 1/2 
110v, parafusadeira 

Makita 220v, escadas 
de madeira, caixas 

grandes de ferro para 
ferramentas, toldo se- 

mi-novo 1,50 x 1,00mt 
e balcão de madeira 

para escritório mogno. 
Tratar fone 3263-2828.

VENDE-SE FILHOTES 
DE POODLE (Toy). 

Fêmea a R$ 150,00 e 
macho 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.

o ECO
UM SENHOR JORNAL

o telefoneimudou!
< '^ > 3 2 6 9

3311
w w w . j o r n a l o e c o . c o m . b r

NOVENA

Da Santíssima Vir
gem Maria: rezar 9 
Ave Maria durante 
9 dias. fazer 3 pe
didos (sendo 2 di
fíceis e 1 impossí
vel). Publicar no 9° 
dia mesmo sem fé. 
Veja o que aconte
ce. J.M.B.

EMPREGO
Empresa de Lençóis Paulista 

está recrutando: serviços 
gerais (SG), recepção (CRE), 

estagiário em hotelaria 
ou turismo (EHT).

Enviar currículo c/ foto e código da função 
para CX Postal 338 - CEP 18682-970

ÇARRACAR
A U T O  E

AUTOilÉTRICA

L  E  T  R  I C  A
PEÇAS -  BATERIAS

Rua Rio Grande do Sul - 305 - lentáls Paulista (antigo BCRR)

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

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

1
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

aniversários, casamentos, 

maternidade, chaveiros 

e potes decorados.

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

http://www.jornaloeco.com.br


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 3587 de 25.04.2006........... Dá denominação de ‘Praça de Esportes e Lazer ‘Silvio Capoani Junior’’ ao próprio
público municipal localizado no bairro Cidade Jardim do Caju.

Decreto Executivo 169 de 24.04.2006........... Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural de Lençóis Paulista.

Decreto 170 de 24.04.2006........... Dispõe sobre a suplementação de verbas do orçamento vigente, no valor de R$
99.600,00.

Decreto Executivo 171 de 24.04.2006........... Revoga a nomeação de Fernando Pires para a função temporária de
Agente de Serviços Urbanos.

Decreto 172 de 26.04.2006........... Dispõe sobre a nomeação dos membros do Grupo Técnico da Vigilância Sanitária
de Lençóis Paulista.

Portaria 260 de 20.04.2006...........Nomeia Ida Maria Biral Bazucco, Assistente Social, para as funções de articuladora
municipal do Termo de Compromisso a ser firmado com a Fundação Abrinq, para o desenvolvimento do Programa 
Prefeito Amigo da Criança.

Portaria 261 de 24.04.2006...........Nomeia Daiseliza Oliver para o cargo de Agente Administrativo.

Portaria 262 de 24.04.2006...........Designa para exercer cumulativamente o cargo de Diretor de Recursos Humanos,
Leandro Orsi Brandi, Diretor Administrativo, no período de 2 a 31 de maio de 2006.

Portaria 263 de 24.04.2006........... Absolve a funcionária portadora da Cédula de Identidade RG n.° 18.433.441, das
acusações imputadas nos autos do processo administrativo disciplinar 02/2005.

Portaria 264 de 26.04.2006............Prorroga a licença concedida para tratamento de saúde a Terezinha de Fátima
Stanízio, Agente Administrativo II.

Portaria 265 de 26.04.2006............Nomeia Lucas Antonio Lopes para o cargo de Agente da Conservação e
Limpeza.

Lençóis Paulista, 27 de abril de 2006.

Leandro Orsi Brandi 
Diretor Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO

José António Marise, Prefeito Municipal de Lençóis Paulista, 
usando das atribuições que lhe foram conferidas por lei, ratifica 
a contratação da Sociedade Rádio Difusora de Lençóis Paulista 
Ltda., inscrita no CNPJ sob n.° 51.423.226/0001-36, no valor 
total de R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais), 
para prestação de serviços de radiodifusão, cuja despesa correrá 
através da Inexigibilidade de licitação n.° 005/2006, Processo 
n.° 083/2006, com fundamento no artigo 25, caput, da Lei 
8.666/93.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.

Lençóis Paulista, 27 de abril de 2006.

José António Marise
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LENÇÓIS PAULISTA 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.° 007/2006 - Processo n.° 
082/2006 -  Objeto: aquisição de uniforme 
escolar de inverno (conjunto de calça e 
blusa) - Tipo: Menor preço -  Recebimento 
das propostas e sessão de lances: 11 de maio 
de 2006 às 14:00 horas -  O edital completo 
encontra-se disponível no site www. 
lencoispaulista. sp. gov.br -  Informações: 
Praça das Palmeiras n.° 55 -  Lençóis Paulista 
-  Fone: (14) 3269 7022 / 3269 7088 -  Fax 
(14) 3263 0040.

Lençóis Paulista, 27 de abril de 2006.
LUIZ CARLOS BAPTISTELLA
Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 29 de abril de 2006. Na página A11. Valor da publicação R$ 324,29.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DO PAPEL CELULOSE E PASTA DE MADEIRA 
PARA PAPEL, PAPELÃO E CORTIÇA DE LENÇÓIS PAULISTA E BAURU

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados todos os associados deste sindicato, quites e em pleno gozo de seus direitos 
sindicais para reunirem-se em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA , a ser realizada no dia 05 de Maio de 2006, às 
16:00 ( dezesseis ) horas, em primeira convocação, à rua X V  de novembro, 581 -  1° andar, sala 11 -  Edifício Luiz 
Paccola -  centro -  Lençóis Paulista -  SP , para deliberarem, pelo sistema de aclamação sobre a seguinte Ordem do Dia:

a) leitura, discussão e votação da ata da assembléia anterior;
b) leitura, discussão e votação do relatório da diretoria, balanço financeiro e patrimonial referente ao exercício de 

2005, acompanhado do parecer do conselho fiscal.
OBS.: não havendo número legal de associados presentes para instalação da ASSEM BLÉIA, em primeira con

vocação, a mesma será realizada 02 ( duas ) horas após, ou seja, às 18:00 ( dezoito ) horas, com qualquer número de 
associados presentes, no mesmo dia e local.

Lençóis Paulista, 26 de Abril de 2.006.
SILVIO DOMINGUES DE OLIVEIRA - Presidente

Prefeitura Municipal 
de Borebi

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO -  CLASSIFICAÇÃO FINAL -  DATA 26/04/2006 

PROFESSOR I (1“ A 4“ SÉRIES)

Class. Nome RG Nota Título Total

0001
LUCIANE DE OLIVEIRA 26767820-4 74,00 0,00 74,00

0002 ANNYE DE PICOLI SOUZA 22415419 70,00 3,00 73,00
0003

MARIA APARECIDA CARMO DE SOUZA RAMOS 7570098 66,00 3,00 69,00
0004 VALERIA BORANTE GALLI 10319998-6 62,00 5,00 67,00
0005 SILVIA EMILIA GODIANO 10346258 60,00 5,00 65,00
0006 IDALINA MADALENA DOS SANTOS 19198686 58,00 6,00 64,00
0007 MARISA BUENO 14864506 60,00 0,00 60,00
0008 ANDREIA CRISTINA GAMELEIRA DOS SANTOS 33475060-X 60,00 0,00 60,00
0009 ROSANGELA MARIA COSMO 20928620 58,00 0,00 58,00
0010 SILENE APARECIDA PEREIRA 24345736-4 58,00 0,00 58,00
0011 LIGIA ROBERTA PRIMO 18035750 52,00 5,00 57,00
0012 FERNANDA RENATA MARTINS___________________ 28141569-9___ 52,00 0,00 52,00

PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO FISICA
Class. Nome RG Nota Título Total
0001

MARCELA MEDOLA 35276340-1 70,00 0,00 70,00
0002

ANA LUCIA SACHETTI 19667824 64,00 3,00 67,00
0003 EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA 27192882 60,00 0,00 60,00
0004

ANDRESA LUZIA DOS SANTOS___________________ 29941613-6 50,00 0,00 50,00

PROFESSOR II DE HISTÓRIA

Class. Nome RG Nota Título Total
0001 LAURA LAIS DE OLIVEIRA_______________________ 41653160-X___ 74,00 0,00 74,00

PROFESSOR II DE INGLÊS

Class. Nome RG Nota Título Total
0001 SILMARA VIEIRA 27866923-2 66,00 0,00 66,00
0002 MARLENE LOPES DO LIVRAMENTO_____________ 26822697-0 60,00 0,00 60,00

PROFESSOR II DE MATEMATICA
Class. Nome RG Nota Título Total
0001 SIRLEI BIROCHI VANNI DE CARVALHO__________ 17740409-7 60,00 0,00 60,00

PROFESSOR II DE PORTUGUES

Class. Nome RG Nota Título Total
0001 SILMARA VIEIRA 27866923-2 76,00 0,00 76,00
0002 IDALINA MADALENA DOS SANTOS 19198686 72,00 3,00 75,00
0003 MARLENE LOPES DO LIVRAMENTO 26822697-0 66,00 0,00 66,00
0004 EDNA VIEIRA MACHADO 13497845 56,00 3,00 59,00
0005 RENATA SANCHES DA LUZ_______________________ 26822817-6 56,00 0,00 56,00

PROFESSOR II DE CIÊNCIAS

Class. Nome RG Nota Título Total
0001 MILENA GUIRADO 30889537-X 74,00 0,00 74,00
0002 ANTONIO CARLOS PERUCCI J^INIOR 30239401-1 72,00 0,00 72,00
0003 ADEMIR TREVISAN 20062528 64,00 0,00 64,00
0004 ADRIANA CRISTINA DA SIT.VA 22513803-7 62,00 0,00 62,00
0005

CLAUDIA MARIA SOARES SCANDAROLLI 13813697-X 58,00 3,00 61.00
0006 ELIANE MARIA DE AVILA 11415001 60,00 0,00 60,00
0007

ELAINE CRISTINA CARVO 25539676-4 52,00 0,00 52,00
0008 ALINE CRISTINA N^TNES DA ROCHA_____________ 30387188-X___ 52,00 0,00 52,00

PROFESSOR II DE GEOGRAFIA

Class. Nome RG Nota Título Total

0001 MARIA MAURA DE JESUS 19666657 74,00 0,00 74,00
0002

ELISANDRA CRISTINA BIAZI CORDEIRO 27866977-3 62,00 0,00 62,00
0003 FLAVIA MARIA GOMES___________________________ 26289272-8 62,00 0,00 62,00

PROFESSOR II DE HISTÓRIA

Class. Nome RG Nota Título Total

0001
SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA_________________ 20747350 60,00 0,00 60,00

LUIZ ANTONIO FINOTI DANIEL 
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Borebi
RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

MUNICÍPIO: BOREBI PERÍODO: 1° TRIMESTRE EXERCÍCIO: 2006
valores em R$

RECEITAS ARRECADADAS Trimestre Acumulado DESPESAS DO ENSINO Trimestre Acumulado

Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU 6.114,68 6.114,68 12.365 - Educação Infantil 110.571,67 110.571,67
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis 0,00 0,00 12.367 - Educação Especial 0,00 0,00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza 3.682,87 3.682,87 ( = ) Total da Despesa da Educação Infantil / Especial 110.571,67 110.571,67
Imposto de Renda Retido na Fonte 31.493,79 31.493,79 ( - ) Auxílios / Suvenções / Contribuições 0,00 0,00
Dívida Ativa de Impostos 0,00 0,00 ( - ) Recursos provenientes de Operações de Crédito 0,00 0,00
Atualização de Dívida Ativa de Impostos 0,00 0,00 ( - ) Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 0,00
Multa/Juros provenientes de impostos 0,00 0,00 ( = ) APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL 110.571,67 110.571,67
Fundo de Participação dos Municípios 726.365,68 726.365,68
Imposto Territorial Rural 915,97 915,97 12.361 - Ensino Fundamental
Desoneração de Exportações (LC-87/96) 0,00 0,00 Depesas c/ Recursos não Vinculados 51.184,36 51.184,36
Demais Transferências da União 0,00 0,00 Depesas c/ Recursos do FUNDEF 110.266,03 110.266,03
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços 433.823,43 433.823,43 12.366 - Educação de Jovens e Adultos (Ensino Fundamental) 0,00 0,00
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor 25.126,65 25.126,65 ( = ) Subtotal da Despesa do Ensino Fundamental 161.450,39 161.450,39
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação 4.145,53 4.145,53 ( + ) Valor Retido ao Fundef 14.105,21 14.105,21
ICMS de Exerc. Anteriores/Judiciais/Administr. 0,00 0,00 ( - ) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEF 0,00 0,00
Demais Transferências 0,00 0,00 ( = ) Total da Despesa do Ensino Fundamental 175.555,60 175.555,60
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E ( - ) Auxílios / Suvenções / Contribuições 10.836,26 10.836,26
TRANSFERÊNCIAS 1.231.668,60 1.231.668,60 ( - ) Recursos provenientes de Operações de Crédito 0,00 0,00

( - ) Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira: 0,00 0,00 ( = ) APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 164.719,34 164.719,34
Convênios e Outros 36.729,74 36.729,74
Recursos recebidos do Fundef 160.544,91 160.544,91 TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS NO ENSINO 275.291,01 275.291,01
Rendimentos de Aplicação Financeira do Fundef 0,00 0,00 APLICAÇÃO NO ENSINO 22,35% 22,35%
Recursos de Operações de Crédito: 0,00 0,00 Aplicação no Ensino Fundamental 13,37% 13,37%
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS 197.274,65 197.274,65 Aplicação na Educação Infantil / Especial 8,98% 8,98%

Aplicação nos Profissionais do Magistério - FUNDEF 47,44% 47,44%
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA 1.428.943,25 1.428.943,25 REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5“,LEI 9.394/96 0,00 0,00

LUIZ ANTONIO FINOTI DANIEL
Prefeito Municipal

Republicado por ter saído com incorreções

LUCIA ANGELA AGUIRRA DEL RIO
Secretário(a) da Educação

ROBERTO SANTINO SASSO
Contador - CRC 1SP 169.149/0-6

ROSIMEIRE AP. FREDERICO CAMPOS FERRAZ
Presidente e/ou Membro do Conselho da Educação



F AC IL PA

Solta
Facilpa recebe 

hoje o grupo 

Roupa Nova que 

vem acompanhado 

de Orquestra; 

amanhã tem 

Edson e Hudson e 

na segunda-feira, 

Guilherme 

e Santiago

________ Da Redação________

O palco da Facilpa (Feira 
Agropecuária, Comercial e In
dustrial de Lençóis Paulista) 
recebe hoje o show que foi 
sucesso no Olympia, há dois 
anos quando o grupo Roupa 
Nova gravou o DVD acústico. 
A noite também terá a presen
ça da Orquestra de Câmara 
de Tatuí, a mesma que acom
panha o grupo desde o lança
mento do DVD. Com mais de 
100 apresentações, o show já 
foi visto por 1 milhão de pes
soas. Amanhã, se apresenta a 
dupla sertaneja Edson e Hud- 
son e na segunda-feira é a vez 
de Guilherme e Santiago.

Kiko, Nando, Serginho, Pau-

o so.
z :

FIQUE POR DENTRO

O grupo Roupa Nova, que vem hoje à Facilpa acompanhado da Orquestra de Câmara de Tatuí

linho, Cleberson e Feghali, que 
integram o grupo Roupa Nova, 
estão juntos desde os anos 70. 
A banda surgiu com o nome Os 
Famks. Nos anos 80 mudaram 
o nome para Roupa Nova. De lá 
para cá, o sexteto se consagrou 
como um dos mais populares 
grupos musicais do Brasil.

Consagrado como um dos 
mais importantes grupos mu
sicais do Brasil, recebeu inú
meros prêmios entre eles, o 
prêmio Sharp e o prêmio da 
Rádio Suave de Manhattan. 
Na televisão fez história ao 
emplacar diversas músicas e 
vinhetas que ficaram famosas.

Para o show de hoje à noi
te, o Roupa Nova traz a Or
questra de Câmara de Tatuí,

uma da mais importantes do 
Brasil. Ontem, em entrevista 
exclusiva ao O ECO, o maes
tro Adriano Machado falou 
sobre a parceria musical entre 
a orquestra e o Roupa Nova.

O maestro explicou que a 
orquestra é formada por qua
tro violinos, duas violas e dois 
cellos, e as cordas dão mais 
brilho ao show, pois agregam 
um valor diferenciado à músi
ca popular, dando a elegância 
de um concerto erudito.

Machado disse que não se 
preocupa em tocar em feiras 
agropecuárias, onde o público é 
muito heterogêneo. "O ambien
te mais livre das feiras faz com 
que o público se solte mais. Eles 
cantam, pulam, dançam. É su

per bacana", disse o maestro.
O show de hoje à noite é 

exatamente o mesmo apresen
tado no Olympia. Na opinião 
de Machado, o destaque fica pa
ra a apresentação da música "A 
Viagem". "Eu, particularmente, 
gosto desta música, que tem 
um lindo arranjo de cordas do 
Cléberson", analisou. O maes
tro destacou ainda a execução 
do tema da Vitória. "A alusão ao 
grande Ayrton ainda causa emo
ção no público", emendou.

s e r v iç o
Os ingressos para os shows 

do Roupa Nova, Edson & Hu- 
dson e Guilherme & Santiago 
custam R$ 10,00. Estudantes 
pagam R$ 5,00.

Edson & Hudson trazem o show Galera Coração
A dupla Edson & Hudson 

traz amanhã para Lençóis Pau
lista o show "Galera Coração". 
A comissão organizadora da 
Facilpa (Feira Agropecuária, 
Comercial e Industrial de Len
çóis Paulista) espera um pu
blico recorde, já que os irmãos 
vivem um grande momento 
na carreira. Nos últimos sete 
dias, a dupla se apresentou em 
Jales, Bauru, Itanhaém, Belo 
Horizonte, Brasília, Cajamar e 
Bragança Paulista.

Edson & Hudson iniciaram 
a carreira há 27 anos. Filhos de

família circense, desde a infân
cia os irmãos não se deixaram 
intimidar pela vida sofrida e 
difícil. O circo, segundo eles, 
trouxe inúmeras experiências 
boas, fortalecendo ainda mais 
a união dos irmãos.

Persistindo no sonho de fa
zer sucesso, a dupla gravou o 
primeiro disco em 1995, mas 
foi em 2002, que estouraram 
nas paradas de sucesso. "Ga
lera Coração", "Não tem dia, 
não tem hora" e "É amor de
mais" devem ser as músicas de 
destaque no show de amanhã. A dupla Edson e Hudson que se apresenta amanhã a noite

Na segunda-feira tem Guilherme & Santiago
A dupla Guilherme & San

tiago promete quase duas horas 
de pura energia, vibração e ro
mantismo na próxima segun
da-feira, 1° de maio, feriado 
do Dia do Trabalho, na Facilpa. 
"Um grande espetáculo, digno 
das melhores feiras e exposi
ções do país", disse Hamilton 
Régis Policastro, empresário da 
dupla ao jornal O ECO.

Além da excelente performan
ce da dupla, o espetáculo ganha 
grandeza com a mega estrutura 
de cenários, telões, banda, balé e 
coral. Esse é o show "Guilherme 
& Santiago 10 Anos", que será 
apresentado pela dupla goiana 
em Lençóis Paulista.

Com a direção de Aloysio 
Legey, o show, segundo Poli- 
castro, apresenta inúmeras e 
agradáveis surpresas. Entre as 
inovações, a participação do 
público que sai da platéia e 
passa a fazer parte do show, 
numa espécie de camarote vip, 
instalado em cima do palco e 
junto ao cenário.

No repertório, músicas dan
çantes, canções românticas e no
vidades que agradam os gostos 
mais exigentes, como Guilher
me interpretando a internacio
nal "Let me go home" (Michael 
Buble), e Santiago levantando 
a galera com "100% Você", do 
Chiclete com Banana. Guilherme e Santiago prometem muito agito no feriado

Organização espera bom público no final de semana
A Comissão Organizado

ra da Facilpa espera público 
recorde nos shows do gru
po Roupa Nova e das duplas 
sertanejas Edson & Hudson e 
Guilherme & Santiago. A ex
pectativa está embasada nas 
mais de 10 mil pessoas que 
visitaram o Recinto da Facil- 
pa na pré-abertura da feira, na 
quinta-feira 27.

O coordenador geral da 
Facilpa, José Oliveira Prado, 
disse ontem que além do en
tusiasmo do público e a expo
sição dos artistas na mídia no 
último fim de semana devem 
levar entre 10 e 15 mil pessoas 
aos shows.

"O Roupa Nova participou 
do programa Raul Gil e foi 
emocionante. Edson & Hud- 
son e Guilherme & Santiago

A quinta-feira 27 recebeu um público estimado em 10 mil pessoas, segundo os organizadores

também participaram de pro
gramas de TV, e isso empolga 
ainda mais o público", disse.

Prado disse que ficou im
pressionado com a apresenta
ção da dupla André & Matheus

e revelou que a intenção da 
comissão organizadora é pro
fissionalizar ainda mais os cha
mados shows da pré-abertura. 
"A comissão já conversou sobre 
isso hoje (ontem)", adiantou.

A dupla André & Matheus 
surpreendeu não só pelo ta
lento, pelo show super produ
zido, mas principalmente pe
lo público, o maior de todas 
as pré-aberturas da Facilpa.

APAE EM AÇÃO
De 30 de abril até o dia 

29 de maio a TV Bandeiran
tes realiza a campanha Apae 
em Ação, que tem como 
objetivo arrecadar recursos 
para todas as Apaes (Asso
ciação de Pais e Amigos do 
Excepcional) do Brasil. O 
canal apresentará reporta
gens sobre o trabalho das 
entidades e um programa 
especial no dia 21 de maio. 
Em todo o país, as Apaes 
atendem aproximadamente 
um milhão de pessoas, di
reta ou indiretamente.

c o l a b o r a ç ã o
Para contribuir com a 

campanha Apae em Ação 
basta ligar para um dos nú
meros indicados. O valor 
da doação será debitado na 
conta telefônica e repassa
do às entidades. Para doar 
R$ 5,00 o telefone é 0500
45- 100-05. Doações no va
lor de R$ 10,00 podem ser 
feitas pelo 0500-45-100-10. 
Pelo 0500-45-100-20 a do
ação é de R$ 20,00. Quem 
quiser doar acima de R$ 
20,00 pode ligar para (11) 
3038-5585.

p a l e s t r a
A OAB (Ordem dos Ad

vogados do Brasil), sub
seção de Lençóis Paulista, 
promove na quarta-feira 
3 de maio, às 15h30, a 
palestra "OAB e os Novos 
Mercados de Trabalho". O 
evento acontece na Câmara 
de Vereadores de Lençóis. 
A palestra será ministrada 
pelo advogado Luiz Flávio 
Borges D'Urso, presiden
te da seccional da OAB 
de São Paulo. Segundo o 
presidente da OAB local, 
Antônio José Contente, 
a palestra é voltada para 
advogados, estudantes de 
Direito e também pessoas 
interessadas no tema.

d ia  d a s  m ã es
A ex-vereadora Cleusa 

Spirandeli (PTB) realiza no 
domingo, 14 de maio, a tradi
cional Festa de Dia das Mães. 
O evento acontece a partir 
das 14h, no ginásio Hiller 
João Capoani, o Toniquinho. 
A festa terá apresentações de 
dança, homenagem para as 
mães e sorteio de brindes e 
eletrodomésticos. Esse é o 
sexto ano do evento. Cleusa 
conta que ele é possível gra
ças à colaboração das empre
sas de Lençóis Paulista e de 
doações da comunidade.

SANGUE
No dia 6 de maio, o Ro- 

tary Clube de Lençóis Pau
lista realiza uma campanha 
de doação de sangue em 
parceria com o banco de 
sangue do Hemonúcleo de 
Bauru. A coleta será na se
de do Rotary, entre 8h30 e 
13h30. Podem ser doadores 
as pessoas que não sejam 
portadores de doenças crô
nicas e não faça uso cons
tante de medicamentos.

LIXO
Em virtude dos feriados 

de ontem e o da próxima 
segunda-feira, Dia do Tra
balho, o serviço de coleta 
de lixo em Lençóis Paulista 
será feita hoje e depois só 
na terça. Trabalham em sis
tema de plantão os setores 
de vigilância patrimonial da 
prefeitura e o setor de obras, 
distribuição de água e coleta 
de esgoto e a estação de tra
tamento de água do SAAE.

v a r ejã o
Amanhã, o varejão cen

tral funciona normalmente 
neste domingo, das sete da 
manhã até o meio dia. O 
varejão fica na rua Coronel 
Joaquim Anselmo Martins, 
próximo ao semáforo da 
Avenida 25 de janeiro.

Caminhão da Sorte estará na Facilpa
Lençóis Paulista vai se- 

diar o sorteio das loterias 
da CEF (Caixa Econômica 
Federal) entre os dias 2 e 6 
de maio. Os sorteios, que in
cluem Lotofácil, Lotomania, 
sorteio da Loteria Federal e 
até a Mega Sena acontece no 
recinto de exposições José 
de Oliveira Prado, a Facilpa.

A distribuição de prêmios 
começa na terça-feira 2, com 
os sorteios da Lotofácil , Qui
na e Dupla Sena, a partir das 
20h. Na quarta-feira 3, às 19h 
tem sorteio da Loteria Federal

Sorteios
0 2 / 0 5

20h -  Lotofácil, Quina 
e Dupla Sena

0 3 / 0 5

19h -  Loteria Federal 
20h -  Lotomania 
e Mega Sena

e, na seqüência, sorteio da 
Lotomania e Mega Sena.

O sorteio da Quina, 
acontece na quinta-feira 4, às 
20h. Na sexta-feira 5, às 20h, 
tem sorteio da dupla sena. 
Encerrando a semana, o Ca
minhão da Sorte realiza no 
sábado 6, o sorteio da Lote
ria Federal, às 19h, e o sorteio 
da Lotomania, Quina e Mega 
Sena, a partir das 20h. Quem 
quiser tentar a sorte pode fa
zer as apostas no próprio ca
minhão, até uma hora antes 
da realização dos sorteios.

0 4 / 0 5

20h - Quina

0 5 / 0 5

20h -  Dupla Sena 

0 6 / 0 5

19h -  Loteria Federal 
20h -  Lotomania, Quina 
e Mega Sena

Exposição de cães é atração
No dia 1° de maio, feriado 

do Dia do Trabalho, acontece 
no Recinto de Exposições da 
Facilpa a 10  ̂ Exposição e Jul
gamento de Cães Puros, Mes
tiços e Vira-Latas. O objetivo 
do evento é reunir criadores e 
proprietários de cães de todas 
as raças, para fazer o julga
mento dos melhores animais 
e esclarecer algumas dúvidas 
sobre a criação. O julgamen
to é válido para todos os ani
mais, com pedigree ou não.

Serão três categorias gerais: 
cão com pedigree, cães puros 
sem pedigree e cães sem raça 
definida. O cão não precisa 
ser adestrado, pois o critério 
de avaliação do júri não será

a habilidade do animal, mas 
sim as características de raça 
que ele possui.

As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas na Com
panhia dos Bichos, Aquário 
& Companhia e no próprio 
recinto. Para inscrever o ani
mal, o proprietário deverá 
levar o registro de pedigree, 
caso o animal o possua. O 
evento está programado para 
começar às 8h.

É de extrema importância 
que os animais estejam usan
do guias e colar de metal (en- 
forcador). Não será permitida 
a entrada de cães com coleiras 
simples (peitoral). (com as- 
sessoria de imprensa)
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Tudo certo
Público de Lençóis Paulista e região 

participa da gravação do CD e DVD ao 

vivo, da dupla André & Matheus; show 

foi realizado na quinta-feira 27, na 

abertura da 29^ Facilpa

Da Redação

"Vai dar tudo certo", dizia 
o verso de uma das canções 
executadas no palco da 29® 
Facilpa (Feira Agropecuária 
Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista), na noite da 
quinta-feira 27. E deu. O pú
blico compareceu e participou 
da gravação do CD e DVD ao 
vivo da dupla lençoense André 
& Matheus. Antes da dupla su
bir ao palco, um batalhão de 
profissionais se esforçava para, 
na véspera do aniversário de 
148 anos do município, dar 
de presente ao público uma 
empreitada inédita.

A canção "A gente se 
ama", com arranjos de violi
no, abriu a apresentação de 
André & Matheus na Facilpa 
2006. Apesar da letra ser des
conhecida, o público apren
deu logo o refrão e cantou 
junto com os artistas.

Maria de Fátima Cardoso 
se tornou a mais recente fã

da dupla. Ela conta que fi
cou sabendo da gravação do 
DVD pelo jornal e resolveu 
aparecer para conferir. "Eles 
têm futuro. Olha a vibração 
de todo mundo", comentou. 
Eduardo Adriano Mariano, 
que também se animou com 
o show, diz que já conhecia 
a dupla há algum tempo. 
"Muito legal o show. Nota 
dez", definiu.

André & Matheus também 
conquistaram fãs de outros 
municípios, como Viviane 
Melo e André Francisquino, 
que vieram de Boracéia. "Para 
uma dupla que está em início 
de carreira, achei muito", dis
se Viviane. "É um show que 
acolhe todo mundo, tanto 
pessoas jovens quanto famí
lias", emendou Francisquino.

O show teve uma hora e 
quarenta minutos de dura
ção. A dupla interpretou 19 
sucessos da música sertaneja. 
"Sob o ponto de vista da gra
vação do DVD vai ser a me

André & Matheus durante a apresentação na abertura da 29® Facilpa; show agitou o público presente na arena da feira

lhor coisa já feita no interior 
do Estado de São Paulo", ava
liou o diretor do espetáculo, 
Roberto Pallu.

Momentos antes do show, 
a dupla conversou com a re
portagem do jornal O ECO.

"Está tudo preparado, uma 
porção de músicas. Estamos 
tranqüilos. A gente sabe que 
os profissionais que estão aqui 
são sensacionais. A última se
mana foi difícil, mas é o que 
a gente quer. A gente precisa

desse desafio", disse André.
A notícia sobre a gravação 

do DVD chegou apenas um 
mês antes do show, mas não 
atrapalhou a qualidade do es
petáculo. "Já deu tudo certo. 
Deus está conosco e nós acredi-

tamos. Nós vamos apresentar o 
que viemos trabalhando nesses 
últimos 20 dias e, com certeza, 
estamos trazendo um reper
tório excepcional. O público 
pode esperar que não vai se de
cepcionar", garantiu Matheus.

Produção envolveu mais de 100 pessoas
A produção do DVD de An

dré & Matheus envolveu apro
ximadamente 100 pessoas, en
tre músicos e equipe técnica. 
Além da banda de apoio, o 
espetáculo foi reforçado com 
a participação de músicos da 
Orquestra Municipal de So
pros Maestro Augustinho Du
arte Martins. O resultado foi 
arranjos de violino que enri
queceram canções como "A 
gente se ama", composição 
de Matheus que promete ser o 
primeiro sucesso da dupla.

Para o empresário da du
pla, Moisés Rocha, a produção 
era realização de um sonho 
pessoal. "Acho que já deu tu-

do certo. Se a gente ficasse de 
joelhos daqui até o fim da vi
da o que está acontecendo não 
pagaríamos isso. Eu conversei 
agora com o Matheus e o An
dré e eu espero que eles sai
bam agradecer a Deus e fazer o 
bem para o próximo. O grande 
barato é abrir o caminho para 
outras pessoas, poder ajudar 
outras pessoas", disse.

O regente da Orquestra 
Municipal, maestro Marcelo 
Magagna, estava ansioso para 
ver o resultado. A experiência 
de fazer arranjos para canções 
sertanejas era inédita para ele. 
"Realmente é algo assim es
plêndido. O resultado, o pes-

A Orquestra de Sopros deu um toque de requinte ao show

soal vai poder curtir hoje. Vai 
ser um grande show, pelo nível 
dos músicos que estarão tocan
do, pelo nível da dupla. André

e Matheus além de serem óti
mas pessoas, são muito talen
tosos. Vai dar tudo certo, com 
certeza", brincou Magagna.

A família Safra Sul 
parabeniza a família 

lençoense pelo seus á 
148 anos.

€ «  C e r e a U s t a
 ̂ V i Safra Sul

Rua Rio Grande do Sul, 195 
Jd. Cruzeiro - Lençóis Paulista - SP [14] 3263 -5726
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Pronta para
Quinta Santa Cecília anuncia novidades: 

cardápio ganha caldos e carta de vinhos

Quando o inverno chegar, 
a Quinta Santa Cecília estará 
pronta para receber bem os 
clientes. Como as mudanças 
climáticas já começaram e o 
friozinho já anuncia sua pre
sença, a choperia preparou 
uma série de novidades, que 
vão do cardápio ao ambiente.

O  cardápio de inverno 
vai ganhar o reforço de cal
dos e sopas. O  empresário 
Gregório Lorenzetti, um dos 
proprietários da Quinta San
ta Cecília, anuncia entre sete 
e oito sabores diferentes de 
caldos. "Vamos ter caldinho 
de feijão, caldo de palmito, 
de aspargos, caldo verde, en
tre outros".

Outra novidade que es
tá chegando à Quinta Santa 
Cecília é a carta de vinhos. 
"Os nossos clientes que apre
ciam um bom vinho vão ter 
variedade de escolha", diz o 
proprietário.

A Quinta Santa Cecília 
ainda promete uma série de 
eventos diversificados a par
tir do próximo mês, como 
feijoadas para toda a família 
aos domingos, noites de fon- 
due, e uma programação es
pecial para os clientes acom
panharem a seleção brasilei
ra na Copa do Mundo.

TRADICIONAL
A Quinta Santa Cecília 

continua sendo um ponto 
de encontro para amigos e 
familiares desfrutarem igua
rias da culinária, como o Es-

condidinho, prato da cozi
nha mineira, a base de carne 
seca e mandioca gratinada, e 
a picanha no "réchaud", um 
pequeno fogareiro utiliza
do para deixar os alimentos 
aquecidos sobre a mesa.

O chope e a cerveja Itai- 
pava continuam sendo atra
ções. O ambiente traz deco
ração que mescla o tradicio- 
nalismo das quintas, como 
são chamadas as chácaras 
portuguesas, e o charme das 
cidades históricas brasileiras.

HAPPY HOUR
Quinta e sexta-feira é dia 

de happy hour na Quinta 
Cecília. A casa tem um paco
te especial para quem gosta 
de aproveitar o final da tar
de e começo da noite com 
os amigos. O ingresso de 
R$ 20,00 para homens e R$ 
15,00 para mulheres dá di
reito a duas horas de muita 
bebida e comida, incluindo, 
água, chope, refrigerantes, 
sucos e pratos como porção 
de frios e mesa de secos. A 
happy hour começa a partir 
das 18h.

SERVIÇO
A Quinta Santa Cecília fi

ca na avenida Padre Salústio 
Rodrigues Machado, 1.264. 
O funcionamento da casa é 
de quarta-feira a domingo, 
sem interrupção no feria
do ou durante as comemo
rações pelo aniversário de 
Lençóis Paulista.

Quinta Santa Cecília está com horário especial durante a Facilpa; para o inverno, cardápio ganha caldos quentes e vinhos especiais

Para comemorar o aniversário da cidade, a Quinta Santa Cecília 
presenteia seus clientes entre os dias 29 de abril e 07 de maio

CONSUMINDO ALGUM DESSES 
PRODUTOS VOCÊ GANHA DOIS CHOPES

Picanha no Réchaud 

Escondidinho  

Caldos
Equipe da Quinta Santa Cecília: pronta para melhor atender

MODA

AB Modas comemora 15 anos em Lençóis Paulista
No ano de aniversário de 

15 anos da loja de confecções 
AB Modas, a festa é para o 
cliente. O proprietário da lo
ja, José Ilton de Lima, anuncia 
que na lista de comemorações 
está prevista a distribuição de 
muitos brindes e até um con
curso que vai eleger a Garota 
AB Modas. "Queremos que 
seja como uma festa de debu- 
tante. Vamos fazer o concurso 
da Garota AB Modas, voltado 
para meninas que nasceram 
em 1991, mesmo ano em que 
foi inaugurada a loja", expli
ca José Ilton.

A Garota AB Modas vai ser 
escolhida num desfile que de
ve acontecer em outubro, mês 
de aniversário da loja, mas as 
inscrições para as candidatas 
devem começar já no próxi
mo mês. A vencedora, além de 
representar a AB Modas, ain
da vai ganhar um book grátis 
e roupas durante um ano. As 
instalações físicas do prédio 
também vão entrar no clima 
de aniversário. "Vamos pro
mover algumas mudanças in
ternas, algumas mudanças no 
visual", avisa José Ilton.

Para o empresário, com
pletar 15 anos significa se 
firmar no mercado e provar 
que tem tradição. "Estamos 
preparados para atender toda 
a família. O nosso diferencial 
é que temos uma grande va
riedade de roupas, para todos 
os segmentos: bebê, infantil, 
adulto e roupa íntima, tudo 
acompanhando a moda", res
salta o proprietário.

Há cerca de dois anos, a 
AB Modas resolveu expandir 
e abriu uma filial em Macatu- 
ba. Nestes 15 anos, José Ilton

conta que uma preocupação 
constante da loja foi oferecer 
roupas que acompanham a 
moda com uma grande di
versidade. "Nós procuramos 
privilegiar o individual". Es
tamos sempre atrás de coisas 
novas", garante.

Segundo José Ilton, a bus
ca para oferecer sempre o 
novo para os clientes acabou 
influenciando até mesmo no 
visual da loja. "O nosso vi
sual foi ficando mais moder
no, mas sem deixar de lado a 
nossa proposta que é atender 
quem valoriza qualidade com 
bom preço", define.

Por isso, as roupas que 
fazem a cabeça de crianças, 
jovens e adultos podem ser 
encontradas na AB Modas, do 
básico ao mais arrojado. "Tra
balhamos com marcas como 
Sawary, Malwee, Via Public, 
Coklage, Fatal, Pânico, Ques
tão de Estilo, Lunender, entre 
outras", conta.

FACILPA
Este ano, pela primeira 

vez, a AB Modas vai estar na 
Facilpa (Feira Agropecuária, 
Comercial e Industrial de Len
çóis Paulista). José Ilton conta 
que montou um estande no 
pavilhão de exposições Aldo 
Trecenti. A Facilpa começou 
ontem e vai até o domingo 7 
de maio.

SERVIÇO
A AB Modas de Lençóis 

Paulista fica na rua Coronel 
Joaquim Anselmo Martins, 
523. O telefone é o (14) 3264
3484. Em Macatuba, o endere
ço é rua Rio de Janeiro, 15-25 e 
o telefone é (14) 3298-1030.

Na AB Modas, confecção de qualidade a preços baixos e com crediário próprio; empresa está há 15 anos em Lençóis Paulista

Para comemorar aniversário, loja realiza uma série de promoções Neste ano, a AB Modas estará presente na 29̂  Facilpa
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Desafio 
que ajuda 
o corpo 
e a mente

Incentivar o esporte e 
a interatividade entre as 
pessoas é um dos moti
vos que leva o empresário 
Wagner Disacchi, 50 anos, 
proprietário de uma loja 
esportiva de Bauru a in
tegrar a Equipe Bicho do 
Mato. "Essa é uma ativi
dade que além de agregar 
o esporte com lazer, lhe 
dá um excelente condi
cionamento cardiovascu- 
lar. É uma forma de deses- 
tressar da rotina do dia- 
a-dia", explicou Disacchi, 
que começou a praticar o 
ciclismo há 15 anos por 
orientação médica.

"O passeio foi uma 
maravilha, a nossa preo
cupação era com a segu
rança das pessoas. Saiu 
tudo bem, ninguém se 
machucou, a não ser al
guns arranhões", comen
ta o professor de Edu
cação Física, Maurício 
Ferreira Diniz, o Magrão, 
um dos organizadores 
do passeio. Até o clima 
colaborou com Magrão e 
a equipe Bicho do Mato. 
"Fez um dia maravilho
so", brinca.

Depois de um dia 
de aventuras é hora de 
voltar para casa. Ho
ra de percorrer mais 63 
quilômetros de volta a 
Lençóis. A descontração 
da viagem de ida deu lu
gar ao cansaço da volta 
e muitos aproveitaram 
para tirar um cochilo e 
repor as energias.
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^ iis  de50 peSsoas participaràmTdo 4° Desafio de Mountain 
Bike, realizado no dia 9 de^bril em' Brotas; O ECO acompanhou 

de perto as pedaladas e o rafting no rio Jacaré-Pepira

Da Redação

Muito sol, adrenalina e di
versão ao ar livre. É assim que 
um grupo de 57 pessoas, muito 
heterogêneo por sinal, aprovei
ta a folga de um final de sema
na para desafiar a natureza e 
admirar a beleza de Brotas. Pa
ra a maioria, a experiência que 
inclui pedalada, rafting e mui
to contato com a natureza é 
inesquecível. Com a finalidade 
de entender o espírito aventu
reiro, a reportagem de O ECO 
acompanhou o 4° Desafio de 
Mountain Bike, realizado no 
dia 9 de abril. A iniciativa é 
da equipe Bicho do Mato em 
parceria com a prefeitura de 
Lençóis Paulista. A viagem de

Lençóis a Brotas foi de ônibus. 
Depois, só pedal e trilha.

No caminho até Brotas, o 
que predomina entre crianças, 
jovens e adultos é o bom hu
mor. A aventura começa logo na 
chegada com uma pedalada de 
25 quilômetros, tarefa que não 
é fácil para quem não está acos
tumado a fazer atividade física. 
Entre subidas e descidas, o gru
po ainda encontra outros obstá
culos, como uma poça de lama, 
que obriga os participantes a car
regarem as bicicletas nas costas.

O produtor rural Pilaço Fer
reira, 47 anos, há oito anos criou 
o hábito de pedalar. No começo 
ia de casa para a academia. Ago
ra integra a equipe Bicho do Ma
to. Nos finais de semana, se reú-

ne com amigos e sai para fazer 
trilhas. Sempre que aparece um 
desafio de bike à altura, Ferreira 
embarca. "Era difícil achar al
guém para pedalar. Começamos 
com uma ou duas pessoas. De
pois, com o início dos passeios 
ciclísticos o grupo foi aumen
tando", lembra Ferreira.

Depois de duas horas de es
tradas de terra, é hora de uma 
pequena pausa para o almoço, 
mas a aventura ainda não aca
bou. O próximo grande desafio 
é a prática do rafting -  descida 
de rios em botes -  um esporte 
radical muito procurado por 
pessoas que gostam de adrena
lina. Descer o rio Jacaré-Pepira, 
num percurso de dez quilôme
tros pode significar momentos

r * .

Acima, ciclistas têm de 
evitar poça de lama na 
trilha; abaixo, recebem
instruções para o rafting
nas corredeiras do rio
Jacaré-Pepira

de muita diversão e também 
de muito medo.

Apesar de receber as ins
truções dos guias sobre os 
cuidados e regras que devem 
ser tomados e seguidos, nem 
todos escapam das surpresas 
que a natureza reserva e da 
competição entre os passagei
ros de cada bote. Aos gritos de 
"superpoderosas", titanic", ou 
até mesmo o inusitado "soca 
pinga nelas", todos querem 
sair na frente e da forma mais 
original possível.

Tanta competição pode 
causar alguns imprevistos. 
Foi o que aconteceu com um 
dos botes, que virou e jogou 
os cincos integrantes e o guia 
para dentro d'água. Passado o 
susto, todos ficaram bem.

A comerciante Zilda Rodri
gues Estrada, 35 anos, viveu 
essa aventura pela primeira 
vez. Ela não praticou a peda
lada, preferiu caminhar nu
ma área verde da cidade de 
Brotas. Depois da insistência 
do marido Zilda, resolveu, na 
última hora, desafiar a prática 
do rafting. "Foram duas horas 
de adrenalina e emoção à flor 
da pele. Muito bom, topo pra
ticar de novo", contou. A co
merciante, disse que além de 
entrar em contato com a na
tureza, teve a chance de fazer 
novos amigos no passeio.
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FAÇA UMA LIMPEZA DE PELE 
E GANHE UMA HIDRATAÇÃO

•FAÇA COLORAÇÃO OU LUZES E 
GANHE 1 CORTE

•DRENAGEM LINFÁTICA COM 
DESCONTO ESPECIAL
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F LORI CULTURA

A  Casa da N
Serviços de Buffet - Decoração - Foto e Filmagens - Aluguel de trajes sociais

R. XV de Novembro, 147 - Centro - Fone: 3 2 6 4 -8 5 2 8



COMPRO OURO
Não Compramos Jóias de 

Origem Duvidosa
0 MELHOR PREÇO DA PRAÇA 

COMPRAMOS JÓIAS, RELÓGIOS 

EM OURO, BRILHANTES 

E JÓIAS VELHAS 

PAGO À VISTA EM DINHEIRO

FONE; (14) 9731-9296 
9121-9168

Rua Dr. Anlonio T«d«s<o, 248 
Sala 19 ■ Piso Superior 

Loikóís Paulista ■ SP

giro
^  social

Confira quem está fazendo aniversário; 

no últim o fim de semana, teve Baile do 

Trabalhador no Grêmio e balada na Four
RIM  ARGENTINA, 295 - LENÇÓIS PTA - SP

FONE 3263-2188

(D 3264-3479
Rua CeUoaquim  

Anselmo Martins, 337 
Lençóis Paulista

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

Kater S "  ÍFISON---------------------------------- 1 - - - r  RESTAURANTEECHOPERIA

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



M E DI C IN A OR IE NTAL

Acupuntura da D clcz a
Reconhecida no tratamento de dores crônicas, técnica da tradicional medicina 

oriental ganha espaço na estética e já é usada para tratar rugas e celulite

Folhapress

Tradicionalmente reco
nhecida como especialidade 
médica no tratamento de 
dores crônicas, a acupuntura 
agora está ganhando espaço 
em outra área: a estética. Ca
da vez mais mulheres procu
ram especialistas para tratar 
celulite, gordura localizada, 
estrias, acne, rugas de expres
são e outros incômodos que 
fazem toda a diferença na 
vaidade feminina.

Usar as agulhas da acu
puntura em benefício da be
leza não é uma técnica nova. 
Foi descoberta na década de 
70 por um médico chinês 
durante o tratamento de um 
paciente com paralisia facial. 
O médico observou que o la
do do rosto tratado com as 
agulhas ficou mais sedoso e 
mais macio que o lado não 
tratado. E foi assim que a 
técnica chinesa mais uma vez 
ganhou mais adeptos.

"Na visão da medicina 
chinesa, qualquer altera
ção no organismo humano 
é vista como um desequilí
brio energético que aumenta 
a probabilidade de a pessoa 
desenvolver patologias que 
variam de dores crônicas à 
celulite. E essa disfunção 
pode ser tratada com a acu
puntura", disse Luiz Francis
co Fornazieri, professor de 
acupuntura há 20 anos.

De acordo com os acu- 
punturistas, é possível redu
zir até 5 cm da gordura loca
lizada e praticamente sumir 
com celulites e estrias, espe
cialmente as mais recentes. 
"No caso da estria, a agulha 
é colocada sob a pele, na re
gião da estria, para estimular 
a produção de colágeno. Isso 
vai fazê-la desaparecer", afir
mou o médico Hong Jin Pai, 
diretor do Colégio Médico 
de Acupuntura.

No caso de gordura lo
calizada e celulites, os es
pecialistas usam a eletroes- 
timulação das agulhas no 
local a ser tratado. "Colo

camos cerca de oito agulhas 
e estimulamos eletronica
mente. Elas atingem o nú
cleo adiposo e dissolvem a 
gordura, que vai para os ca
nais linfáticos e é eliminada 
pela urina", explicou a der- 
matologista Maria Assunta, 
acupunturista responsável 
pelo setor de estética no 
ambulatório de acupuntura 
do Hospital São Paulo.

O médico Aloízio Faria 
de Souza, presidente da So
ciedade Brasileira de Medi
cina Estética, não utiliza a 
acupuntura como técnica, 
mas reforça que o método é 
reconhecido pelo Conselho 
Federal de Medicina. Mesmo 
assim, ele pede cautela: "O 
problema é que são poucos 
os acupunturistas especiali
zados nessa área. A pessoa 
deve sempre procurar um 
profissional", orienta.

Assim como qualquer 
outro tratamento de bele
za, as sessões de acupuntu
ra estética custam caro: va
riam de R$ 100 a R$ 150. O 
único serviço público que 
oferece a técnica é o Hos
pital São Paulo, vinculado 
à Unifesp, onde há um am
bulatório especializado.

"Minha pele está muito mais macia"
Conheci a acupuntura 

estética por acaso. Há cerca 
de dez anos, depois de per
der uma pessoa da família, 
desenvolvi um problema de 
fundo nervoso que desenca
deou uma coceira insupor
tável pelo meu corpo todo. 
Eu me coçava tanto que che
gava a me ferir. Minha pele 
começou a ficar totalmente 
ressecada, com um aspec
to feio, mesmo quando eu 
passava cremes hidratantes. 
Procurei um médico alopata 
que me encheu de remédios 
e não conseguiu resolver o 
meu problema. Mudei pa-

ra a homeopatia. Tive uma 
melhora, mas a coceira con
tinuava.

Passei a ficar constran
gida porque eu não conse
guia reverter essa situação. 
Comecei a me preocupar 
também com a minha apa
rência, especialmente por 
ser mulher. Fiquei muito 
mal com a situação porque 
esse problema afetava seria
mente minha vaidade. Suge
riram que eu procurasse um 
acupunturista para tratar da 
coceira. Como nada resolvia 
o meu problema, decidi ten
tar. Durante as sessões para

tratamento da urticária, o 
médico me explicou que a 
acupuntura também poderia 
ser aplicada com finalidade 
estética na minha pele. Isso 
porque a acupuntura trata 
o conjunto do organismo. 
Corrigindo um problema 
que afetava a minha pele, 
com certeza eu amenizaria o 
meu problema. Há um ano 
faço sessões e os resultados 
são surpreendentes. Minha 
pele está muito mais macia, 
sedosa, voltando a ser o que 
era antes. Acho que já conse
gui atingir 75% de melhora. 
Hoje me sinto mais bonita.

+ S A U D Â V E L
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Lavar os cabelos com  
água quente estraga os fios?

VERDADE. Lavar 
os cabelos com 
água quente é pre
judicial. A alta tem
peratura da água 
eleva a produção 
de óleo pelas glân
dulas sebáceas pre
sentes no interior 
do couro cabeludo. 
Isso aumenta a ole- 
osidade dos fios e 
favorece o apareci
mento da caspa.
Luciano Barsanti, tricologista

Caminhoneiro está obeso
Campanha realizada pela concessionária Triângulo do 
Sol entre os dias 5 e 6 de abril mostrou que 64% dos cami
nhoneiros atendidos apresentaram algum grau de obesi
dade. Dos 114 motoristas avaliados, 73 estavam acima do 
peso. Com base nos resultados, os caminhoneiros foram 
encaminhados para consultas com uma equipe médica 
da concessionária e foram orientados a manter hábitos 
de vida mais saudáveis.

Suporte diminui dor no ombro
Pesquisa da Universidade da Califórnia confirma que 
descansar os antebraços em apoios que estejam retos e 
paralelos ao chão é a melhor maneira de evitar dores 
musculares nas mãos, braços, pescoço e ombros. Os pes
quisadores compararam por um ano o comportamento de 
182 pessoas que usaram o suporte com pessoas que não 
usaram. As dores no pescoço e nos ombros com o uso dos 
suportes diminuiu em 50%.

Colesterol alto e câncer de próstata
Estudo realizado na Itália com 1.294 homens com câncer 
de próstata e 1.451 saudáveis reforça a ligação entre al
tos níveis de colesterol e uma maior chance de desenvol
vimento do câncer de próstata. A pesquisa mostrou que 
cerca de 50% dos homens com câncer de próstata tinham 
colesterol em nível elevado, quando comparado com o 
grupo de controle. Os pesquisadores também encontra
ram ligação pouco significativa entre o câncer de próstata 
e a ocorrência de cálculos biliares.

Frase
"As pneumonias são a maior 
causa de morte por infecções 
e uma das maiores causas de 
morte entre idosos, em espe
cial nas pessoas debilitadas 

por doenças crônicas"
Luiz Fernando Pereira, pneum ologista
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SERIE

Muito mistério

Na série, sobreviventes de um desastre aéreo tentam manter a vida em um ilha perdida

Folhapress

Os caras vão ter de ser mui
to criativos. Até agora, deve es
tar sendo superdivertido para 
os roteiristas de 'Lost' inventar 
a seqüência de aflitivos misté
rios que acometem os desafor
tunados sobreviventes de um 
acidente de avião que tentam 
se virar numa (aparentemente) 
desabitada ilha do Pacífico.

Mas arrumar uma explica
ção que responda a tantos enig
mas e que, ao mesmo tempo, 
seja fácil de engolir não vai ser 
tarefa para amadores. Só pela 
primeira temporada da série, 
que acaba de sair em DVD (R$ 
150, em média), já dá para ter 
uma idéia do tamanho da en
crenca em que esses engenho
sos autores se meteram.

Entre as tantas perguntas 
que vão embaralhando os sen
tidos dos espectadores estão:

O que diabos existe de metáli
co no chão da ilha? Como um 
urso polar foi parar lá? O que 
significam os números repeti
dos na mensagem de socorro 
captada pelo rádio? Quem é a 
francesa que vive entocada na 
floresta? Por que o pai de Jack, 
que estava morto e fechado no 
caixão entre as bagagens, apare
ce andando pela ilha? E, afinal: 
Por que existem seriados como 
'Lost', tão difíceis de abando
nar no meio e que acabam to
mando horas e horas valiosas 
do nosso tempo? Como se não 
bastassem os mistérios em tor
no do acidente e das armadilhas 
que há na ilha, existem os se
gredos de cada um dos sobrevi
ventes. Seu passado recente vai 
aos poucos sendo revelado, do 
mesmo modo como acontecia 
nos tradicionais filmes-de-aci- 
dente-de-avião de antigamente. 
Só que, aqui, esses detalhes adi

cionam mais tensão à trama e 
explicam o comportamento (às 
vezes bem estranho) das pes
soas e as relações (de poder ou 
afetivas) que se formam.

Nos EUA, a série já está per
to do final da segunda tempo
rada, que no Brasil começou a 
ser vista em março pelo canal 
de TV paga AXN. Entraves geo
gráficos ou de mercado, entre
tanto, não são obstáculo para 
os lostmaníacos, que fazem 
download de capítulos ainda 
inéditos por aqui ou que os 
compram em DVDs pirata - al
guns até já legendados - na rua 
25 de Março.

Nessa onda, não se assus
te se amanhã ou depois você 
ouvir dizer que algum faná
tico baixou um episódio da 
série que sequer tenha sido 
filmado ainda, algo, aliás que 
teria tudo a ver com o 'espíri
to "Lost''...

O QUE VAI  a c o n t e c e r  NAS NOVE LAS
MALHAÇÃO______

Segunda: Marcão descobre que 
Kitty vai se casar. Eduardo dá re
médios a Manuela, sem que ela 
saiba.

Terça: Vinícius anuncia o resulta
do da competição. Começam as 
eliminatórias do campeonato.

Quarta: Manuela e Priscila se 
classificam para a final do cam
peonato. Vitória vê Adriano e 
Mariano juntos.

Quinta: Manuela ganha o cam
peonato. Vilma viaja e deixa um 
gerente severo em seu lugar.

Sexta: Adriano convida Vitória 
para jantar. Marcão se afasta de 
Marina. Download pede férias 
ao novo gerente.

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

Terça: Rodolfo revela ao barão, 
diante de Sinhá Moça, que é 
republicano e abolicionista. O 
barão desiste de castigar Justino. 
José Coutinho e Dimas entram 
na fazenda Araruna.

Quarta: Sinhá Moça se declara a 
Dimas. José Coutinho se declara 
a Adelaide. Everaldo revela que 
alforriou seus escravos. O barão 
decide casar a filha com José 
Coutinho.

Quinta: Sinhá Moça aceita ficar 
noiva de José Coutinho. Ana 
dispensa Ricardo. Justo volta a 
trabalhar para Fontes. Rodolfo 
mostra a Justo o molde da chave 
da senzala do barão.

Sexta: Dimas diz para Sinhá Mo
ça que voltou para vingar Pai Jo
sé e vai até a senzala. Justo mos
tra a Bentinho a cópia da chave 
da senzala.

Sábado: Sinhá Moça defende 
Justino e o barão a expulsa de 
casa com a roupa do corpo. Ro
dolfo mostra a Dimas que tem a 
chave da senzala. Augusto abri
ga Sinhá Moça. José Coutinho 
confessa ao pai seu amor por 
Adelaide e Coutinho o deserda.

COBRAS E l a g a r t o s

Segunda: Otaviano dopa Letícia 
e a tranca no quarto. Estevão 
arma para Letícia, que é inter
nada. Duda deixa uma essência 
de presente para Bel. Pereira vê 
Tomás maltratando os clientes e 
roubando a Luxus. Kika empres
ta dinheiro a Foguinho. Pereira é 
abordado por ladrões no ponto 
de ônibus, e Duda o defende.

Terça: Pereira e Duda ficam ami
gos e Pereira vê o desenho de 
Bel. Omar arma para aproximar 
Duda e Bel. Foguinho monta um 
negócio próprio. Duda substitui 
o saxofonista que iria se apresen
tar com Bel na Luxus.

Quarta: Bel e Duda tocam juntos 
e se aproximam. Estevão inter
rompe a conversa de Bel e Duda.
O negócio de Foguinho não dá 
certo. Omar percebe Henriqueta 
observando-o. Omar une Bel e 
Duda novamente.

Quinta: Duda e Bel se divertem 
juntos e se apaixonam. Igor e 
Tufi conhecem Gus e Flu. Madá 
sai com um rapaz e pega seus 
sapatos para sua coleção. Silvana 
mostra a Bel seu retrato no quar
to de Duda. Omar destrata Es
tevão. Duda vai acampar numa 
praia e Bel vai ao seu encontro.

Sexta: Duda e Bel se declaram 
um ao outro. Pereira espio
na Estevão e beija Silvana. ^  
Omar humilha Estevão. ' “  
Leona conta a Estevão 
que Bel está apaixo- a 
nada por Duda. Bel ^  
procura Duda.

Sabado; Pereira ^  
convida Silvana á  
para jantar. ^
Estevão pres- ^  
siona Bel.
Kika obriga ’ ■
Foguinho a 
marcar o casa
mento. Leona se 
finge de repórter 
para entrevistar

Duda. Letícia foge da clínica. Bel 
pede um tempo a Estevão.

_______ BÉLISSIMA_______
Segunda: Júlia grita o nome de 
Bia, que entra no carro e sai. 
Narciso anuncia seu casamen
to. Takae encontra Rogério em 
sua casa. Karen grava Rebeca e 
Alberto se beijando. Diva em
bebeda Quiqui para conseguir 
informações.

Terça: André atrapalha Diva. Jú- 
lia descobre que André falsificou 
seus exames. Narciso segue Taís 
e descobre seu segredo. Cemil 
descobre sobre a faculdade de 
Mateus. Júlia e Gigi vêem a fita 
de segurança da garagem.

Quarta: Narciso e Rogério brigam 
no bar. Cemil confronta Mateus. 
Taís denuncia a quadrilha de Ro
gério. Narciso se recusa a perdoar 
Taís. Safira pede ajuda a Pascoal. 
Mateus briga com Ornela. Júlia se 
encontra com André.

Quinta: Cemil dá uma bofetada 
em Mateus. Takae reconhece Ro
gério na foto do jornal. Taís pro
cura Narciso. Júlia e Gigi ouvem 
um tiro e encontram Natanael 
morto. André chega em seguida.

Sexta: Suzi e Maria João 
contam a verdade a 

Takae. Cyro decide 
levar Giovana para 
Milão. Bento des
cobre o nome da 
mulher do orfana

to. Murat recebe um 
recado de Peppe.

Sábado: André é preso. 
Bento ameaça Diva. Júlia 
mostra o vídeo a Orne- 

la, que recebe um 
telefonema. Diju- 

lian chega com 
o resultado da 
exumação do 
corpo de Bia.
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ÁRIES
L *  Sua probabilidade 
H  de êxito material

t será aumentada nesta 
fase. Por outro lado, 

deverá prosperar no campo profissio
nal e social, e poderá conseguir o que 
pretende na vida artística. Bom para 
passeios, diversão e saúde.

l e ã o
Procure evitar as 

ü  ações violentas e 
' ^  as palavras ásperas.

Período favorável
para novas amizades que o ajudarão a 
progredir muito. Sucesso nas associa
ções, nos negócios e nos assuntos de 
dinheiro. Evite acidentes.

s a g i t á r i o
Boa fase para tratar 
de assuntos finan
ceiros e questões 
relacionadas com a 

justiça. Todavia, seja cortês e procure 
medir bem as palavras, ao falar com 
as pessoas do seu círculo social.

t o u r o
Todos os esforços 
que têm empreendi
mento no sentido de 
se elevar e prosperar 

profissionalmente e socialmente se 
farão sentir com maior força neste 
momento. Analise e verá quanto pro
grediu e prosperou.

VIRGEM
Fase propícia para 
tratar de assuntos im- 

y  portantes com autori
dades civis e militares. 

Evite, porém assinar documentos que 
possam comprometê-lo. Evite atritos 
com filhos ou pais e as pessoas que di
zem ser amigas. Ótimo ao romance.

c a p r i c ó r n i o
Indícios favoráveis 
nos seus assuntos 
pessoais e profissio
nais. Obtenção de se

gredos importantes. Continue tendo 
confiança em si mesmo. A partir desta 
fase, você estará se encaminhando 
para um período excelente.

g ê m e o s
W Z  ^  Melhores oportunida- 
MW ▼ des de soluções em 

assuntos jurídicos. O 
período indica possi

bilidades para consultas a médico ou 
dentista. Nesta fase, você não deve 
discutir nem brigar com ninguém.

LIBRA
Período indicado para 

^  desenvolver-se social, 
profissional e mental
mente. Contudo, deve

rá tomar muito cuidado com sua saúde, 
evitando principalmente, sobrecarregar o 
seu sistema nervoso. Muito bom momen
to para mudar de residência ou ocupação.

a q u á r i o
Este é um período 

^  ■  realmente importante 
para você. Vai progre
dir no campo profis

sional e financeiro. Toda e qualquer 
chance de melhorar em sua carreira, 
seja pública, administrativa, cultural 
ou técnica deverá ser aproveitada.

CÂNCER

casa própria se ainda 
não têm. Ótimo para o amor. Melhora 
da saúde, mas não se descuide. Con
centre-se mais nos seus afazeres, apro
veitando a sua vitalidade física atual.

e s c o r p i ã o
Bom período para 
tratar com militares, po
líticos e pessoas ligadas 
a igreja. Muito bom, 

também, para abrir uma caderneta de 
poupança ou para solicitar empréstimo 
de dinheiro. Êxito profissional. Não é con
veniente aventurar-se em novos negócios.

PEIXES
Conte consigo 
mesmo em todas as 
empresas, por mais 
árduas que possam 

parecer. Os outros irão notar sua te
nacidade e persistência podendo lhe 
tributar o dobro de crédito. No amor, 
aja com sinceridade.
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Rodízio de Pizza
às Quintas e aos Sábados, 

.no lugar que eombina com Você!

giro
^  social

Baile do Trabalhador no Grêmio da 
Lwart, inauguração da Terra Veículos, 
churrasco na Facilpa e bailão na 
Locomotive: é a sociedade circulando
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Airiane e Rodrigo

PIZZARIA
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TIPOS DE

PIZZA
Bordas recheadas 

com catupiry

GRÁTIS
r o d íz io  t o d a s  a s
QUINTAS - FEIRAS 
DISK - PIZZA
3264-1717



O empresário Luiz 
Carlos Brosco Vaz, 
que fez aniversário 
no último dia 20, 
e a esposa Lúcia. 
Parabéns!

NEGOCIOS O Grupo Terra inaugurou nesta semana a 
concessionária Volkswagen em Lençóis Paulista. Um coquetel 
reuniu empresários, personalidades e políticos. Mais de 
150 pessoas foram até a sede da Terra Veículos, na rua 15 de 
Novembro, prestigiar a família Brosco Vaz.

FELICIDADES
Ana Cristina Zillo co
memora aniversário no
dia oito de maio. Apai
xonada pela vida e pe
los animais, ela recebe 
os parabéns da família e 
dos amigos. Parabéns!

BAZAR A Sociedade Amigos 
do Hospital Nossa Senhora 
da Piedade realiza na Facilpa 
mais um bazar em benefício 
da rouparia do hospital. 
Novidades em artesanato, 
roupas novas por preços de 
usadas, além de uma grande 
variedade de calçados, 
bijuterias e brinquedos. 
A barraca do bazar está 
localizada em frente à 
Churrascaria do Ivo.

v o l t a  À t e r r a  o  diretor
dos Senais de Lençóis e Bauru, 
Reinaldo Munhoz, participou 
da cerimônia de recepção e 
homenagens ao astronauta 
Marcos Pontes, no último 
dia 21 de abril, no Teatro 
Municipal de Bauru. Reinaldo 
entregou uma homenagem 
especial em nome do Senai. 
Como retribuição, Pontes 
também rendeu homenagens 
aos alunos do Senai que vão 
representar o Brasil na fase 
internacional da Olimpíada do 
Conhecimento, que acontece 
ano que vem no Japão.

BODAS DE OURO Na sexta-feira 21 de abril, Augusto Boso e 
Adélia Paccola Boso completaram 50 anos de casamento. Para 
marcar as bodas de ouro, o casal juntou os familiares em uma 
missa na Igreja de São José, no Jardim Ubirama. Os três filhos do 
casal, José Augusto, Gilmar Tadeu e Marcos estão que é só alegria.

MAIORIDADE
Quem completou a 
maioridade ontem,
28 de abril, foi a 
bela Juliana Dalben. 
Filha de Sílvia e Luiz 
Carlos Dalben, a 
jovem faz faculdade 
de fisioterapia na PUC 
de Campinas. Festa não 
faltou para comemorar 
os 18 anos da moça. 
Felicidades!


