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L A Z E R  NOS B A I R R O S

Em abril, como parte das comemorações pelos 148 anos de Lençóis Paulista, o prefeito José Antonio Marise (PSDB) 
deve inaugurar quatro complexos esportivos em bairros da cidade. As obras já estão em andamento no Conjunto Ma
estro Júlio Ferrari, Núcleo Luiz Zillo, Cecap e Jardim Caju. O investimento é de R$ 150 mil e sai dos cofres municipais. 
Para o diretor de Esportes, José Lenci Neto, a criação dos complexos vai intensificar a prática esportiva nos bairros e 
abrir vagas para que mais crianças sejam envolvidas em capeonatos e projetos sociais. ►► Página A2

Coolidge 
abre creche
no Bocaiúva
Inaugurada em abril de 2004 , creche Maria Lúcia 

Chiari Vicente nunca funcionou; unidade vai 

atender 30 crianças a partir dos seis meses

Agora é oficial. A creche Maria 
Lúcia Chiari Vicente, no Jardim Bo
caiúva, em Macatuba, começa a fun
cionar amanhã. A creche-berçário 
vai atender 30 crianças com idade 
entre seis meses e três anos de ida
de. Inaugurada em abril de 2004, 
pelo ex-prefeito José Gino Pereira 
Neto (PTB), o Zezo, a creche nunca 
funcionou. Primeiro, Zezo alegou 
falta de funcionários para cuidar das 
crianças. Depois, já  na administra
ção de Coolidge, a obra virou alvo 
de investigação judicial sob suspeita 
de superfaturamento. O Ministério 
Público investiga o ex-prefeito Zezo, 
a construtora e o engenheiro respos- 
nável pela obra. A nova creche vai de
safogar a Casa da Criança Cristo Rei. 
Segundo informações da diretora de 
Educação de Macatuba, Lucinéia Pa- 
fetti Giglioli, a creche está vinculada 
à Casa da Criança Cristo Rei e, por 
isso, será dirigida pela professora

Aparecida Leda. Embora comporte 
30 crianças, na primeira semana a 
creche não vai funcionar com ca
pacidade máxima. Lucinéia explica 
que nos primeiros dias as berçaristas 
vão trabalhar com 10 crianças, mas 
até a próxima semana a creche vai 
estar funcionando com capacidade 
total. Segundo Aparecida Leda, di
retora das creches, a nova unidade 
praticamente vai acabar com a lista 
de espera. De acordo com ela, 42 
crianças aguardam vaga. "Esta faixa 
etária é a de maior procura", infor
ma. Antes de entregar a creche para 
a comunidade, o prefeito Coolidge 
Hercos Júnior (PMDB) precisou fa
zer alguns reparos no prédio. Além 
de pintura nova, a creche também 
recebu conserto nas calhas e outros 
pequenos reparos. Como o serviço 
foi feito por funcionários da prefei
tura, Coolidge não soube precisar 
quanto foi investido. ►► Página A5

E S P O R T E S

Lance da partida em que o União Lençóis ganhou da Duratex e conquistou vaga para a semifinal da Copa

Copa Lençóis entra na reta final
As equipes do Grêmio Lwart 

e União Lençóis conquistaram 
no final de semana as duas vagas 
que faltavam para a disputa das 
semifinais da Copa Lençóis de 
Futebol Amador. Os jogos acon
teceram no domingo 9. No está
dio municipal Archângelo Brega,

o Bregão, o União Lençóis bateu 
a Duratex por 3 a 0. O Grêmio 
Lwart ganhou de Alfredo Guedes 
por 4 a 2, na casa do adversário. 
As semifinais começam no próxi
mo domingo. A equipe do União 
Lençóis encara a Santa Luzia. Já 
a Lwart pega o Palestra. O local

e horário das partidas ainda não 
foram divulgados. O torneio co
meçou no dia 19 de fevereiro, 
com 18 equipes, e faz parte das 
comemorações pelos 148 anos de 
Lençóis Paulista. A final está mar
cada para o dia 28 de abril, ani
versário da cidade. ►► Página A7

Pela TV TEM Lençóis e Borebi jogam hoje
A organização da Copa TV 

TEM de Futsal definiu na tarde 
de ontem os jogos da terceira fase 
da competição. Lençóis Paulista 
e Borebi entram em quadra hoje. 
Alfredo Guedes joga na sexta-fei
ra 7. É a terceira vez consecutiva 
que Borebi recebe uma rodada do 
torneio no Ginásio de Esportes

Governador Mário Covas. A pri
meira partida acontece às 20h. A 
equipe de Lençóis/O Eco enfrenta 
Bocaina. Na seqüência, Palmital 
pega Mineiros do Tietê. Borebi 
faz o último jogo da noite contra 
Tibiriçá. Lençóis chegou à terceira 
fase após empatar em 2 a 2 com 
Macatuba e vencer Barra Bonita

por 3 a 1 e dois Córregos por 4 
a 2. Borebi classificou-se depois 
de vencer Espírito Santo do Turvo 
por 9 a 1, golear Cabrália Paulista 
por 12 a 2 e Pederneiras por 5 a 
3. Alfredo Guedes empatou com 
Pratânia em 4 a 4, goleou Apare
cida por 10 a 5 e venceu Ocauçu 
por 5 a 2. ►► Página A6

R E L I G I Ã O

Domingo de Ramos 
abre Semana Santa

Doralice Artioli confecciona as roupas que serão usadas na Paixão de Cristo

A tradicional encenação da Paixão 
e Morte de Cristo, marcada para o pró
ximo dia 14, já é o principal assunto de 
Macatuba. Cerca de 180 atores ama
dores vão retratar as últimas horas de 
vida de Jesus Cristo. A dramatização 
acontece há 36 anos e reúne fiéis de 
toda a região. No ano passado, cerca

M O R A D I A

Empresário 
tenta regularizar 
Residencial Veneza

^  Página A3

de duas mil pessoas acompanharam 
a procissão. A encenação começa na 
frente da Igreja Matriz de Santo An- 
tonio, com o julgamento de Cristo. 
Depois, uma procissão percorre as ru
as da cidade e vai até o CEC (Clube 
Esportivo e Cultural), onde acontece 
a crucificação. ►► Página A5
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a d m i n i s t r a ç ã o

Em movimento
Prefeitura de Lençóis Paulista está 

construindo quatro com plexos 

esportivos no município; inaugurações 

com eçam  em  abril, com o parte das 

festividades pelos 148 anos da cidade

Da r edação

Pistas de skate, pistas para 
caminhada, quadras esporti
vas, campo de areia e campo 
para futebol society. A idéia 
da Prefeitura de Lençóis Pau
lista é colocar o lençoense 
em movimento e, para is
so, promete entregar quatro 
complexos esportivos até 
maio, como parte das come
morações aos 148 anos do 
município. As obras estão na 
Cecap, no Conjunto Maestro 
Júlio Ferrari, no Núcleo Luiz 
Zillo e Jardim Caju.

Segundo o prefeito José 
Antônio Marise (PSDB), a 
prefeitura deve investir mais 
de R$ 150 mil na construção 
dos quatro complexos, tudo 
com recursos próprios. Fo
ram R$ 80 mil no Júlio Ferra- 
ri e Cecap, R$ 30 mil no Caju 
e cerca de R$ 50 mil, só nas 
obras iniciais da futura área 
de esporte e lazer localizada 
no núcleo Luiz Zillo.

Na Cecap já  é possível 
ter uma idéia de como fica
rá o complexo esportivo. A 
inauguração está marcada

para o dia sete de maio. Ga
briel Oliveira, de apenas sete 
anos, ajuda a supervisionar o 
trabalho dos funcionários da 
prefeitura e já faz planos para 
freqüentar o local. O m eni
no conta que pretende jogar 
bola. O complexo da Cecap, 
além de campo de futebol 
também terá playground e 
pista para caminhada.

Outro local em que as 
obras estão adiantadas é no 
Júlio Ferrari. No começo do 
mês, a prefeitura começou os 
serviços de terraplenagem pa
ra a construção de uma área 
de lazer e esportes. Segundo 
o diretor de Obras da prefei
tura, o engenheiro Antonio 
da Silveira Corrêa, as obras 
serão distribuídas em três 
patamares. Após a terrapla
nagem será feito o plantio de 
grama nos locais de desnível 
entre um patamar e outro.

O projeto, que está sendo 
executado no acesso principal 
do bairro, já conta com uma 
pista de skate e vai abrigar um 
playground, quadra de ma
lha, campo de futebol socie- 
ty, campo de futebol de areia,

Vista da futura área de lazer e esportes que a prefeitura está construindo no bairro da Cecap, que será entregue dia sete de maio

pista de cooper e área verde.
A pista de skate conta com 

15 metros de largura e 34,7 
metros de comprimento. A 
quadra de malha terá 40 me
tros de comprimento e 5,50 
metros de largura. No play
ground e na área verde serão 
instalados bancos e mesas.

No Jardim do Caju, a área 
de lazer está sendo construí
da próximo ao dispositivo de 
entrada do bairro e o prefeito 
Marise informou que vai en
tregar a obra pronta no dia

seis de maio. O espaço terá 
campo de futebol, com alam- 
brados, pista de caminhada 
e um playground. O espaço 
também vai ganhar paisa
gismo, com grama, flores e 
árvores ornamentais. Para o 
morador do bairro José Ro
berto dos Santos, a obra vem 
em boa hora. Ele conta que 
as crianças sentem falta de 
um lugar para brincar.

e s t á d io
No Núcleo Luiz Zillo, um

Complexos vão intensificar práticas esportivas
Os complexos esportivos 

que começam a ser entregues 
este ano pela Prefeitura de Len
çóis Paulista estão sendo feitos 
em parceria entre as diretorias 
de Obras, Esportes e Meio Am
biente. Além dos quatro com
plexos, o prefeito José Antônio 
Marise anuncia a construção 
de praças no Parque Rondon e 
no Núcleo Luiz Zillo.

Para o diretor de Esportes, 
José Lenci Neto, a criação dos 
complexos vai intensificar a 
prática esportiva nos bairros 
e abrir vagas para que mais 
crianças sejam envolvidas. Co
mo exemplo, ele cita as aulas 
de futebol society. Nos bairros 
onde a estrutura existe, garo
tos com idade de até 14 anos 
já praticam o esporte.

Além de abrir mais vagas, 
Lenci já vislumbra a organi
zação de campeonatos. "Os 
meninos não vão mais preci
sar se deslocar de um bairro a 
outro para jogar. A estrutura 
já vai existir no próprio bair
ro", comentou.

A Diretoria de Meio Am
biente entra com o acaba
mento. Segundo o diretor 
de Meio Ambiente, Benedito 
Martins, o objetivo do proje
to é promover esporte e lazer. 
Martins informa que a comu
nidade dos bairros está sendo 
consultada sobre o que gosta
ria de ter no complexo espor
tivo. "A maioria das pessoas 
pede uma pista para cami
nhada, um campo de futebol, 
árvores e um jardim", diz.

complexo de lazer será cons
truído ao lado do Ginásio de 
Esportes Hiller João Capoani, 
o Toniquinho. O projeto pre
vê campo de futebol, campo 
de malha, campo de bocha 
e pista para caminhada com 
400 metros de extensão. No 
momento, a prefeitura execu
ta a terraplenagem e nivela
mento do terreno. O próximo 
passo deve ser a implantação 
de um sistema de irrigação e 
plantio do gramado. No nú
cleo Luiz Zillo e no Júlio Fer-

rari, ainda não há previsão 
para entrega das obras.

O prefeito Marise disse ao 
jornal O Eco, que o campo de 
futebol no Núcleo Luiz Zillo po
de substituir o estádio Archânge- 
lo Brega, o Bregão, na condição 
de estádio oficial do município. 
O prefeito não soube dizer qual 
a capacidade de público do fu
turo estádio, mas promete que a 
área será mais moderna. "O no
vo gramado vai ter um sistema 
de irrigação, que é uma coisa 
que o Bregão não tem", disse.

B E N E F I C E N T E

Área no acesso ao Jardim do Caju onde está sendo feita a obra

BAZAR Começa amanhã e vai até o sábado 8, a segunda edição 
do Bazar da Shock. A primeira edição aconteceu em agosto de 
2005 e na avaliação da empresária Valéria Diegoli, as vendas foram 
significativas. São peças de roupas da moda inverno e verão, 
masculinas e femininas, com descontos de até 70%. Parte da renda 
será destina a Rede de Combate ao Câncer de Lençóis Paulista. O 
Bazar da Shock está instalado na rua Dr. Antonio Tedesco, 690, ao 
lado da Virtual Informática, e fica aberto das 9h às 18h.



C R I M E

Pesadelo
Para os 400  cooperados do Residencial 

Veneza, sonho da casa própria se 

tornou pesadelo; caso está na Justiça 

e um a empresa de consultoria tenta 

regularizar loteamento

Da Redação

O sonho da casa própria se 
tomou um pesadelo para cer
ca de 400 pessoas de Lençóis 
Paulista. Elas são cooperadas 
da Cohatuba (Cooperativa 
Habitacional da Grande Ara- 
çatuba) que, em 1997, lançou 
o Residencial Veneza, localiza
do na zona oeste da cidade.

O empreendimento que 
teve início com a aquisição de 
uma área de 300 mil metros 
quadrados emperrou por uma 
série de problemas, inclusive a 
falta de pagamento pela coo
perativa de parte do terreno. 
Alguns cooperados desistiram 
do projeto, executaram a coo
perativa, conseguiram leiloar 
a área que foi arrematada, mas 
o leilão foi suspenso.

Em meio a essa batalha 
judicial, a Dobro Consulto
ria fez uma readaptação do 
empreendimento, mas o caso 
continua na justiça e prejudica 
as pessoas que sonhavam com 
a construção da casa própria.

O auxiliar de produção, Nel
son Campezato, adquiriu um 
terreno em 1997, no lançamen
to do empreendimento. Pagou 
48 parcelas de R$ 150,00 e até 
hoje não conseguiu construir a 
casa que sonhava. Em 2000, ad
quiriu uma residência no Açaí e

já admite: só quer o seu dinhei
ro de volta. "Se eu conseguir 
vender o terreno aumento a mi
nha casa aqui no Açaí", disse o 
cooperado da Cohatuba.

O aposentado Antonio Apa
recido Bormati pagou 36 par
celas do lote, mas atualmente 
não sabe se pretende continu
ar com o terreno que adquiriu 
na segunda fase do loteamen
to. "Parti para outro negócio e 
não sei se vou querer continuar 
com o lote", disse Bormati, ao 
afirmar que já manteve conta
to com o empresário Lázaro 
Lopes, contratado para tentar 
regularizar o loteamento.

r e a d a p t a ç ã o
Proprietário da Dobro 

Consultoria, Lopes concedeu 
entrevista a O Eco e explicou 
como anda o processo de re
gularização do loteamento, 
que chegou a ser arrematado 
em leilão, mas teve a venda 
pública suspensa.

O empresário disse que há 
dois anos trabalha para readap
tar o projeto inicial. Por falta 
de pagamento pela Cohatuba, 
a área inicial de 300 mil metros 
quadrados foi reduzida para 
150 mil metros quadrados.

"A parte da área que não foi 
paga nós devolvemos aos pro
prietários", contou o empre

Vista do local onde deveriam estar construídas as casas dos 
cooperados da Cohatuba, próximo ao conjunto Júlio Ferrari

sário. Ele disse ainda que en
quanto tenta regularizar o lote- 
amento, a área foi a leilão em 
execução proposta por alguns 
cooperados que desistiram do 
negócio e querem ser ressarci
dos em cerca de R$ 78 mil. O 
terreno foi arrematado por R$ 
186 mil por um construtor de 
Lençóis Paulista, segundo o 
empresário, mas o leilão foi in
validado através de uma ação 
de embargo de terceiros.

Depois de feita a readapta
ção, os 448 lotes do Residen
cial Veneza foram reduzidos 
de 250 metros quadrados cada 
(10 x 25) para 200 metros qua
drados (10 x 20). Lázaro Lopes 
disse que tem esperança que as 
autoridades, os poderes Execu
tivo e Legislativo aprovem uma 
lei que transforme o loteamen- 
to em área de interesse social.

"A prefeitura ajudou quan
do autorizou a redução dos 
terrenos para que pudéssemos 
readaptar o loteamento. Espe
ro que nos ajude decretando 
área de interesse social", disse 
Lázaro Lopes, que espera regu

larizar e registrar o loteamento 
no Grapoab até o final deste 
ano. Uma área de interesse 
social é destinada a casas para 
a população de baixa renda, o 
que diminui as exigências.

As obras de implantação 
das redes de água e esgoto já fo
ram realizadas, mas deverão ser 
refeitas, já que com a readapta
ção ficaram fora do eixo da rua. 
A implantação de iluminação 
pública deverá ser realizada em 
etapas, segundo o empresário.

NA LEI
Procurado pela reportagem 

do jornal O Eco, o prefeito José 
Antonio Marise (PSDB) disse 
que o problema do Residen
cial Veneza é complexo, já que 
existem ações contra o empre
endimento. "Nós faremos tudo 
dentro da lei", comentou ao se 
referir à possível alteração do 
loteamento em área de interesse 
social. Marise disse que aguarda 
a regularização das pendências 
na justiça e explicou que não 
existe nenhum documento so
licitando tal alteração.

M A C A T U B A

Vândalos atacam no final de semana em Macatuba
Bancos quebrados, locais 

públicos invadidos e até a 
pichação no muro de uma 
escola. O final de semana em 
Macatuba foi marcado por 
atos de vandalismo.

A Prefeitura de Macatuba 
registrou boletim de ocorrência 
por causa de quebra de quatro 
bancos quebrados na praça 
Trajano Maciel, próximo ao 
trevo de acesso à estrada vicinal 
Lauro Perazzoli, dois bancos

quebrados na avenida Coronel 
Virgílio Rocha, nas proximida
des da praça Mário Galassi, e 
por causa da invasão e quebra 
de dois vasos no local onde será 
instalada a Farmácia Popular.

Na escola estadual Fanny 
Altafim Maciel, vândalos pi
charam a parte externa do 
muro que fica atrás do pré
dio. A direção da escola ain
da não havia decidido se iria 
acionar a polícia.

O sargento Josué Francis
co da Silva, comandante do 
grupamento da Polícia Militar 
em Macatuba, disse que tem 
tomado algumas providên
cias para conter os vândalos, 
principalmente após a picha- 
ção do teatro municipal Rena
ta Lycia dos Santos Ludovico, 
como intensificação da ronda 
nos finais de semana.

Na Polícia Civil, a pichação 
do teatro e um ato de vandalis-

mo contra a igreja Santa Rita, no 
começo do ano, estão sob inves
tigação. A Polícia Militar apon
tou sete suspeitos de terem par
ticipado nos dois casos. Quatro 
deles são menores de idade.

O prefeito Coolidge Her- 
cos Júnior (PMDB), por sua 
vez, lamentou as últimas 
ações e lembrou que quem 
acaba pagando pelos danos 
ao patrimônio público é a 
própria sociedade.

Convite
H&Cia convida pessoas do sexo 
feminino e masculino de 13 a 

25 anos a fazer inscrição para seleção 
de modelos para desfile que

Será realizado dia 19/04

Q^<Cía
Rua XV de Novembro, 552 

Fone: (14) 3264-2225 
www.hecia.com.br
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Lençó is Paulista

NOTAS POLICIAIS

c a p o t a m e n t o
Um automóvel capotou na estrada vicinal Lauro Pera- 

zzoli na tarde do sábado 1° de abril. F.P., que conduzia um 
Kadet, placas CCL 4255, de Lençóis Paulista, perdeu o con
trole porque um dos pneus estourou. O acidente ocorreu por 
volta das 15h, na curva Tinisca. O motorista nada sofreu.

FISCALIZAÇÃO
O grupamento da Polícia 

Militar de Macatuba inten
sificou desde o último final 
de semana a fiscalização de 
veículos e condutores que tra
fegam pelo município. O sar
gento Josué Francisco da Silva, 
comandante da PM em Maca- 
tuba, avisa que os policiais es
tarão promovendo blitz e ron
das para checar o uso do cinto 
de segurança, a documentação 
do veículo e dos motoristas, e 
também veículos estaciona
dos na contramão.

a p r e e n s ã o
No sábado 1° de abril, a 

PM de Macatuba fez a apre
ensão de uma moto. M.B. 
teve os documentos da mo
tocicleta Honda Titan, placa 
DLJ 4887, de Lençóis Paulis
ta, apreendidos porque esta
va dirigindo sem habilitação.

FURTO
Um carro foi furtado no 

centro de Lençóis Paulista, 
às 23h, do sábado 1° de 
abril. Tiago Rodrigo Góis 
contou que estacionou o 
veículo e se dirigiu a uma 
pizzaria na avenida Ubi- 
rama e, quando retornou, 
a Parati vermelha, ano 86, 
placas BPV 8414, de Len
çóis Paulista, havia desapa
recido. O carro não havia 
sido encontrado até ontem.

p ilh a
A Polícia Militar de Len

çóis Paulista registrou um 
caso de lesão corporal no 
domingo 2, no Jardim do 
Caju. A briga que envolveu 
três homens teria começado 
por causa de uma pilha de 
rádio. A discussão ganhou 
força e J.B.C. acabou levan
do uma facada no ombro 
esquerdo. Os outros dois 
homens não foram identifi
cados pela polícia. J.B.C. foi 
socorrido no pronto-socor
ro de Lençóis e passa bem.

v a n d a l is m o
Nesse final de semana, 

vândalos invadiram a esco
la municipal Professora Zé- 
lia Camargo Prandini, no 
Júlio Ferrari, e danificaram 
lâmpadas da quadra polies- 
portiva, picharam paredes e 
furtaram três chuveiros.

TRATOR
As polícias Civil e Mili

tar de Borebi estão investi
gando o furto de um trator 
Massey Ferguson 235. O 
veículo desapareceu do sí
tio São Benedito e a falta 
só foi notada na manhã de 
ontem, quando o operador 
chegou para trabalhar.

LATROCÍNIO
O promotor de Justiça 

Henrique Ribeiro Varonez 
denunciou José Aparecido 
Queiroz, um dos autores 
do duplo homicídio ocor
rido em Lençóis no mês 
de fevereiro, por latrocínio 
(roubo seguido de morte) 
e homicídio qualificado. 
Com essa qualificação, o 
caso não irá ao Tribunal do 
Júri. Neste caso, o promo
tor pedirá uma pena que 
pode chegar a mais de 30 
anos de prisão. O juiz Má
rio Ramos dos Santos ainda 
precisa aceitar a denúncia 
do MP. O advogado do réu 
poderá recorrer.

ESTELIONATO
O casal acusado de este

lionato e que foi preso em 
Igaraçu do Tietê nega que 
tenha praticado golpes na 
região de Lençóis Paulista 
com cheques clonados ou 
roubados. A polícia ainda 
investiga o caso e procura 
localizar o Fusca que teria 
sido incrementado com 
acessórios. Segundo a polí
cia, o casal usou cheques do 
Banco do Brasil em nome 
de duas mulheres de Maca- 
tuba. A suspeita é de que os 
cheques tenham sido com
prados em São Paulo, onde 
o acusado residia.

NOTA FALSA
No tarde de dom in

go, a Polícia M ilitar de 
Lençóis Paulista registrou 
mais uma ocorrência de 
nota falsa. Um hom em  
teria dado uma cédula 
falsificada de R$ 10,00 
para uma criança comprar 
um refrigerante. Esta é a 
quarta ocorrência de nota 
falsa registrada na cidade 
nas últim as semanas. Os 
casos estão sendo encam i
nhados à Polícia Federal 
para investigação.

http://www.hecia.com.br


E D I T O R I A L C H A R G E

Desrespeito e incompreensão
Os municípios de Lençóis 

Paulista e Macatuba voltaram 
a ser alvo de atos de vandalis
mo no último final de semana. 
O resultado da ação generali
zada foram bancos de praças 
destruídos, prédios públicos 
danificados e muros e paredes 
pichados. Os vândalos não 
pouparam nem as escolas.

Em Lençóis Paulista, a Po
lícia Militar registrou uma in
vasão na escola Professora Zé- 
lia Camargo Pradini, no Júlio 
Ferrari. Lâmpadas foram dani
ficadas na quadra poliesporti- 
va, paredes foram pichadas e 
três chuveiros foram levados.

Na vizinha Macatuba, a 
ação dos vândalos pode ser vis
ta em vários pontos da cidade: 
nos bancos de praça que foram 
quebrados, no prédio onde vai 
funcionar a Farmácia Popular e 
na escola Fanny Altafim Maciel.

Macatuba vem sofrendo 
perdas, em muitos casos irre
paráveis, por causa do vanda
lismo. Há um ano, um grupo 
invadiu o cemitério, quebran
do estátuas e imagens que en
feitavam as sepulturas. A falta 
de respeito e o valor simbólico 
do que foi destruído, não há 
punição que pague.

Antes do final de semana 
desastroso, o Teatro Munici
pal Renata Lycia dos Santos 
Ludovico, que tinha acabado 
de ganhar pintura nova, foi 
totalmente pichado.

Os crimes estão sendo in
vestigados pela polícia nos 
dois municípios. Mas, mesmo 
quando são identificados os 
culpados, a punição não cos

tuma ser severa, nem serve de 
estímulo para que este tipo de 
crime pare de ser praticado.

Vandalismo é um sinal de 
desrespeito e falta de compre
ensão com o patrimônio públi
co. Quem picha uma escola ou 
um teatro ignora a função social 
que possuem. Escola é lugar de 
aprendizado. Teatro é lugar de 
manifestação artística e cultural. 
Praças, farmácias e outros locais 
são para uso da comunidade.

Quem comete vandalismo 
também desconhece que tudo 
que é público é mantido com 
dinheiro do povo. O que foi 
construído e o que tem de ser 
consertado é fruto da arreca
dação tributária, dinheiro que 
sai do bolso do povo.

Tudo bem que o adoles
cente - isso porque a maioria 
dos pichadores é adolescente - 
não pode ser punido com uma 
pena severa. Mas, será que de
pois de identificados eles não 
podem ser punidos com a lim
peza da sujeira que fizeram. Já 
que gostam tanto de tinta, ca
da uma desses garotos deveria 
receber uma lata de tinta e um 
pincel e ser obrigado a deixar 
os prédios públicos como en
controu: limpinho, limpinho.

Para quem quebra vasos, 
bancos e santos em cemitérios, 
os prejuízos deveriam ser calcu
lados e cada um desses jovens, 
ou em última instância seus fa
miliares, serem obrigados a re
compensar o município, com 
cestas básicas, por exemplo. A 
sensação de impunidade faz 
com que a polícia não consiga 
reprimir os vândalos.

A R T I G O
O analfabetismo dos políticos de Macatuba
Alcimir Antonio do Carmo

"O pior analfabeto é o 
analfabeto político...", afirma 
o dramaturgo Bertolt Brecht. 
A máxima vale para qualificar 
alguns dos políticos de Maca- 
tuba, em especial ao prefeito 
e suas infelizes decisões sobre 
iniciativas privadas na indus
trialização e na educação!

Por causa desse analfabe
tismo político, já são causados 
prejuízos à população pobre 
como a inviabilização dos ru
rais e de seus filhos (muitos de
les analfabetos) ao ensino gra
tuito e de qualidade nos vários 
níveis, inclusive a universidade.

Os trabalhadores estão de
cepcionados com a decisão do 
prefeito de retomar o prédio 
do antigo Hotel Municipal, 
cedido pelo ex-prefeito em co
modato à Federação dos Em
pregados Rurais Assalariados 
no Estado de São Paulo -  Fera- 
esp, para ali instalar programas 
educacionais de seu interesse.

A prefeitura deveria ter hon
rado os seus compromissos no 
convênio de cooperação e ter 
conseguido progressos no Mi
nistério da Educação e outros 
órgãos, até porque a Feraesp, 
não deixou de contatar entida
des e ONGs internacionais.

No intervalo que permane
ceu o prédio fechado (e não 
abandonado) houve reforma, 
limpeza e manutenção, ne
gociações com entidades pa
tronais (Senar/Faesp e Única)

para projeto de erradicação de 
analfabetismo e cujos recursos 
financeiros já estão disponíveis 
e, ainda, tratativa na Secretaria 
de Relações do Trabalho para 
programas de qualificação.

Paralelamente, a Feraesp 
selecionou professores aos 
cursos técnico e superior, e iria 
já contratar professores de Ma- 
catuba para o projeto-piloto 
de alfabetização, a ser implan
tado no Estado.

Apenas 4% da população 
têm o privilégio da graduação e 
aí não se incluem os assalariados 
rurais/familiares. O círculo de 
pobreza continuará, se nada for 
feito para mudá-lo! Nenhuma 
empresa se instalará na cidade 
porque sabe que aqui não en
contrará o respaldo necessário, 
inclusive no campo educacional.

É preciso que os políticos, 
cuja maioria tem condições de 
estudar seus filhos em boas uni
versidades, reflitam: será que ao 
invés dos interesses políticos, de 
mostrar que têm o "poder" de 
retirar prédio, barracões e infra- 
estrutura concedidos pelos ad
versários, não será melhor ter a 
nobreza de apoiar iniciativas co
mo as da Feraesp e a de empre
sários, sob pena de a cidade con
tinuar na contramão da história 
e sua população na miséria?

Alcimir Antonio do Carmo 
é jornalista, assessor de 
imprensa, comunicação e 
projetos especiais da Feraesp e 
filho de assalariados rurais
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P O V O

Terceira Coluna
PRESENTE

Na sexta-feira 31, o pre
feito José Antonio Marise 
(PSDB) passou pelos even
tos que foram o centro das 
atenções da política nacional 
nos últimos dias. Marise foi à 
Assembléia Legislativa para a 
posse do governador Cláudio 
Lembo e depois foi ao Palácio 
do Governo, para a despedida 
do governo do pré-candidato 
à Presidência da República, 
Geraldo Alckmin.

VIP
O evento na Assembléia 

Legislativa foi muito con
corrido, com uma pompo
sa festa feita pelo PFL para 
Cláudio Lembo. Já a des
pedida de Alckmin foi um 
encontro mais reservado 
para os tucanos mais for
tes, amigos e colaboradores 
mais próximos do ex-gover
nador. E, Marise, esteve nos 
dois eventos.

PARCEIROS
Marise não vê proble

mas na mudança de gover
no. "Sempre tivemos uma 
boa relação com o PFL no 
Estado de São Paulo", afir
mou. O prefeito disse que 
Lençóis Paulista tem bons 
aliados no partido, dos 
quais citou o próprio go
vernador Cláudio Lembo, 
o presidente da Assembléia 
Legislativa, Rodrigo Garcia, 
e o novo prefeito de São 
Paulo, Gilberto Kassab.

GUERREIRO
O prefeito elogiou a ati

tude do companheiro de 
partido José Serra, que abriu 
mão da Prefeitura de São 
Paulo para se candidatar ao 
governo do Estado. "Ele não 
tinha outra escolha", anali
sa. "Foi uma decisão corajo
sa largar mais de dois anos 
de mandato para disputar 
uma nova eleição. Com is
so, ele mostra que é um ho
mem que trabalha pelo par
tido. A candidatura de Serra 
é muito importante para o 
PSDB", finaliza.

CAMINHO
Para os vereadores do PFL 

em Lençóis Paulista, o súbito 
avanço do partido será bené
fico para Lençóis. "Vai ficar 
melhor ainda se o Alckmin e 
o Serra forem eleitos", afirma 
o líder da bancada local na 
Câmara, Gumercindo Ticia- 
nelli Júnior. "Tivemos mui
tas verbas federais barradas 
pelo nosso prefeito ser de 
um partido de oposição ao 
presidente", completa.

PRIORIDADE
Nardeli da Silva adianta o 

serviço e já articula. "Já vamos 
marcar uma reunião com o 
Rodrigo Garcia e levaremos 
o Marise junto", afirmou. 
"As esferas superiores do PFL 
sempre reconheceram que 
o partido está em falta com 
Lençóis Paulista. Agora tere
mos prioridade", completa.

RAPIDINHA
Ao que tudo indica, a ses

são da Câmara de Lençóis 
Paulista seria breve na noite 
de ontem. Apenas dois proje
tos na pauta, ambos do pre
feito Marise. Um em regime 
de urgência e outro em pri
meira votação. Em regime de 
urgência, um projeto autori
zando a doação de área mu
nicipal à CDHU para a cons
trução de casas populares.

VISITA
A sessão da Câmara de on

tem atrasou cerca de 40 minu
tos. Os vereadores receberam 
a visita do gerente regional 
do INSS (Instituto Nacional 
do Serviço Social), José Lopes 
Moreira Filho, e do gerente lo
cal, Wilson Masseri Júnior.

NA FRENTE
Eles vieram agradecer aos 

vereadores pelo empenho na 
aprovação da doação de um 
terreno para a construção do 
prédio próprio da agência lo
cal do INSS. Ressaltaram o es
pírito inovador do Município, 
que será um dos únicos do 
interior paulista a receberem 
um prédio novo do INSS.

DE VOLTA
Masseri e Moreira Filho 

vieram ainda endossar uma 
boa notícia para o vereador 
Ailton Tipó Laurindo (PV). 
Ele volta hoje a ocupar um 
cargo no INSS. Fugindo 
das discussões, Tipó assu
me seu posto na agência do 
INSS de Bauru.

REMENDO
A Câmara de Macatuba 

aguardava para a sessão le
gislativa de ontem, um pro
jeto de Lei, de autoria do 
prefeito Coolidge Hercos 
Júnior (PMDB), alterando 
o plano plurianual. A me
dida é necessária para que 
o recape da estrada vicinal 
Lauro Perazzoli, que liga 
Macatuba a Igaraçu do Tie
tê, saia do papel.

RECAPE
A aprovação deste proje

to e a abertura do processo 
de licitação -  que ainda não 
aconteceu -  são um dos úl
timos capítulos da "Novela 
Lauro Perazzoli". Desde abril 
do ano passado, Coolidge 
aguarda um repasse no valor 
de R$ 689 mil para recapear 
um trecho de 10,6 quilôme
tros da estrada. Coolidge tem 
que entrar com uma contra
partida de R$ 172.250,00, 
dinheiro que deve estar pre
visto no plano plurianual. 
Daí a necessidade dos verea
dores aprovarem o projeto.

IMPACTO
A reportagem sobre a 

volta do vereador Anderson 
Pinheiro de Góes (PMDB), 
o Chiquinho, à Câmara de 
Borebi foi muito comentada 
nos quatro cantos da cidade.

ANSIOSO
Chiquinho, inclusive, não 

se conteve e foi esperar os en
tregadores de O Eco no pri
meiro posto de distribuição 
do município. Em seguida, foi 
cumprimentado por amigos e 
eleitores. O vereador retoma
ria suas atividades na sessão 
de ontem à noite.

P .
"A expectativa é  boa para 
a estréia, desde que consi
ga a vitória. Para da r se- 
qüência no com portam en
to, por ser um  tim e jovem, 
é  preciso cria r estabilidade 
dentro da equipe e d ar se
gurança ao técnico" 

Cláudio Abade, ex-jogador 
do CAL, sobre a estréia 

da equipe na Segundona, 
domingo 9, no Bregão, 

contra Campo Limpo Paulista

"Torço para que a equipe vá 
bem na competição e faça  
um  bom jogo neste domin
go. Com vitória, é  claro!"

Adimilson Manoel da 
Silva, o Mita -  técnico de 

futebol

"Que o Alvinegro vença 
a partida e seus jogadores 
façam  um a boa exibição. 
Espero que o torcedor com
pareça em  massa para em
purrar a equipe à vitória e 
à Série A3 do ano que vem" 

Alfredo Gonçalves, 
operador florestal

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

Os motoristas que passam ou estacionam o veículo na rua Nove de Julho, na altura do Clube Esportivo 
Marimbondo, correm o risco de serem atingidos por um posto de iluminação que está tombando. O 
poste antigo há vários meses vem sendo uma ameaça para todos que freqüentam a rua.

F R A S E
"Candidatura 
própria do PMDB 
foi enfraquecida 
pela verticalização"

Michel Temer, presidente do 
PMDB, que descarta aliança 

com o PT

"No momento estou 
aproveitando m eu 
tempo aqui e não 
tenho pensado muito 
no retorno. Mas 
certamente terei 
muitas experiências e 
histórias para contar, 
principalmente para 
os jovens do meu país"
o astronauta Marcos Pontes direto 
da Estação Espacial Internacional

P A R A  P E N S A R

"A política não é 
um a ciência, como 
muitos professores 
im aginam , mas sim  
um a arte"

Bismark

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


M A C A T U B A

Berçário
Depois de dois anos de espera, a creche Maria Lúcia Chiari 

Vicente, no Jardim Bocaiúva, começa a funcionar amanhã; local 

vai atender 30 crianças entre seis meses e três anos de idade

Da Redação

A creche Maria Lúcia Chia
ri Vicente, no Jardim Bocaiúva, 
começa a funcionar amanhã. A 
inauguração coloca fim a uma 
novela que já dura dois anos. 
A creche-berçário vai atender 
30 crianças com idade entre 
seis meses e três anos de ida
de. O  anúncio foi feito ontem 
pelo prefeito Coolidge Hercos 
Júnior (PMDB).

Inaugurada em abril de 
2004 pelo ex-prefeito José 
Gino Pereira Neto (PTB), o 
Zezo, a creche nunca funcio
nou. Primeiro, Zezo alegou 
falta de funcionários para

cuidar das crianças na creche. 
Depois, já  na administração 
de Coolidge, virou alvo de 
investigação judicial sob sus
peita de superfaturamento.

Segundo informações da 
diretora de Educação de Maca- 
tuba, Lucinéia Pafetti Giglioli, 
a creche está vinculada à Casa 
da Criança Cristo Rei e, por 
isso, será dirigida pela profes
sora Aparecida Leda. Sete fun
cionárias foram contratadas 
para tomar conta das crianças: 
uma merendeira, duas serven
tes e quatro berçaristas.

Segundo Lucinéia, no 
processo de seleção das ber- 
çaristas foi exigido o ensino

médio com pleto. Ontem e 
hoje elas passariam por pa
lestras com psicólogos e au
las sobre primeiros socorros, 
com o uma forma de preparo 
para cuidar dos pequenos. 
Ainda de acordo com Luci- 
néia, na semana passada as 
funcionárias acom panha
ram o expediente na Casa da 
Criança Cristo Rei. "Foi uma 
espécie de estágio", afirmou 
a diretora de Educação. As 
merendeiras e as serventes 
tam bém  receberam orien
tações sobre a alimentação 
adequada para as crianças.

Embora comporte 30 
crianças, na primeira sema

Creche que foi inaugurada, mas nunca funcionou, começa nesta quarta -feira a receber crianças

na a creche não vai funcio
nar com capacidade máxima. 
Lucinéia explica que nos pri
meiros dias as berçaristas vão 
trabalhar com 10 crianças, 
mas até a próxima semana a 
creche vai estar funcionando 
com capacidade total.

A abertura da nova creche

vai desafogar o atendimento 
na Casa da Criança Caic Cris
to Rei, que atende os bairros 
mais carentes de Macatuba. 
No total, a creche atende 140 
crianças, com idade entre 
seis meses e sete anos. O ber
çário da Casa da Criança tem 
capacidade para 25 crianças

e está operando no limite.
Segundo Aparecida Leda, 

diretora das creches, a nova 
unidade praticamente vai 
acabar com a lista de espera. 
De acordo com ela, 42 crian
ças aguardam vaga. "Esta fai
xa etária é a de maior procu
ra", informa.

Creche teria custado mais do que foi licitado
Desde 2005, a creche Maria 

Lúcia Chiari Vicente é alvo de 
suspeita de superfarturamento. 
No começo ano, o prefeito Co- 
olidge Hercos Júnior (PMDB) 
disse que o prédio apresentava 
problemas de estrutura, como 
infiltração, e que precisava

passar por reformas. Em uma 
avaliação, ficou constatado 
que a obra não estava de acor
do com o memorial descritivo 
aprovado e que a creche teria 
custado R$ 8 mil a mais do 
que havia sido licitado.

O Ministério Público in

vestiga se houve irregularida
des e pediu que o ex-prefeito 
José Gino Pereira Neto (PTB), 
o Zezo, a ND Construtora e 
o engenheiro José Henrique 
Paccola, responsáveis pela 
obra, apresentassem defesa. 
A creche foi construída com

recurso do governo do Esta
do e custou R$ 148.892,00 
aos cofres públicos.

Como a creche ainda esta
va fechada, Coolidge decidiu 
denunciar o caso ao Ministério 
Público. O prefeito disse que 
achava importante esclarecer

o caso antes que a creche co
meçasse a funcionar. Desde 
novembro do ano passado a 
prefeitura tem permissão do 
MP para colocar a creche em 
funcionamento.

Segundo Coolidge, antes de 
iniciar o serviço na creche, o lo

cal passou por pequenos repa
ros, como pintura, conserto de 
calhas que estavam vazando e 
reparos estruturais. O prefeito 
disse que as obras foram reali
zadas pelos próprios funcioná
rios da prefeitura e não soube 
precisar a quantia gasta.

r e l i g i ã o

Macatuba se prepara para celebrar a Semana Santa
No dia 14 de abril, Sexta- 

feira Santa, a Paixão e Morte de 
Cristo ganha as ruas de Maca- 
tuba para contar uma das mais 
belas passagens da Bíblia. Cerca 
de 180 atores amadores vão re
tratar as últimas horas de vida 
do Cristo. A dramatização, que 
acontece há 36 anos, reúne fiéis 
de toda a região. No ano passa
do, cerca de duas mil pessoas 
acompanharam a procissão.

Oficialmente, a Semana 
Santa em Macatuba começa 
no dia 9, Domingo de Ramos, 
com a entrada de Jesus em Je
rusalém e a missa da benção 
dos Ramos, que acontece na 
praça do Cruzeiro, entrada da 
cidade. O encerramento da 
semana será no sábado 15, 
com a ressurreição de Cristo.

O ponto alto da Semana 
Santa em Macatuba, entretan
to, é a encenação da crucifica
ção de Cristo, que pelo calen
dário cristão, este ano será no 
dia 14 de abril. O espetáculo, 
que dura em média três horas,

costuma levar mais de duas mil 
pessoas às ruas. A encenação 
começa defronte a Igreja Ma
triz de Santo Antonio, com o 
julgamento de Cristo. Depois, 
uma procissão percorre as ru
as da cidade, na representação 
da Via Crúcis, e vai até o CEC 
(Clube Esportivo e Cultural, 
onde Jesus é crucificado.

Segundo a coordenadora da 
Semana Santa, Doralice Maria 
Artioli Munhoz, que participa 
do espetáculo desde a primeira 
apresentação, os trabalhos já co
meçam a entrar na fase final. Há 
quinze dias, funcionários da Pre
feitura de Macatuba começaram 
a montar as estruturas em frente 
à Igreja Matriz, que representam 
o castelo onde vivia Pilatos e o 
Templo de Jerusalém.

Desde 1973, a encenação 
conta com apoio da prefeitura, 
que fornece uma ajuda de custo 
e empresta mão-de-obra para 
construir as estruturas. A pre
paração da Semana Santa, este 
ano, deve custar em torno de R$

10 mil. "Todos os prefeitos nos 
ajudam. Nós fazemos uma es
timativa do que vamos precisar 
e pedimos a colaboração, que 
sempre vem", diz Doralice.

Segundo ela, para este ano, 
o espetáculo traz poucas novi
dades. "Mudamos apenas al
guns detalhes em determinadas 
cenas. Não podemos modificar 
o texto todo ano porque isso co
locaria uma dificuldade a mais 
para os atores que têm que de
corar. A maioria trabalha, estu
da. Nós temos somente atores 
amadores. É um espetáculo de 
boa vontade", conta.

Para Doralice, as mudanças 
feitas no ano passado foram 
suficientes. Ela conta que havia 
acabado de ler o livro "O Mestre 
de Nazaré" e promoveu algumas 
mudanças nas cenas, trazendo o 
enforcamento de Judas, que an
tes acontecia no CEC para frente 
da igreja. Os diálogos também 
trouxeram falas que intensifica
ram o sofrimento de Cristo.

"Não tinha sentido aque

Funcionários da prefeitura trabalham na montagem das estruturas do cenário para a celebração

la cena acontecer no clube. O 
templo de Jerusalém ficava 
dentro dos muros da cidade e a 
crucificação acontecia fora des
sas imediações", explica.

Para quem deseja participar 
do espetáculo da Paixão e Morte

de Cristo, Doralice informa que 
ainda dá tempo. Os ensaios com 
os atores acontecem nas noites 
de sábado, a partir das 20h, e 
também nas manhãs de domin
go, após a missa das crianças, 
que começa às 10h. A coorde

nadora conta que além dos 180 
atores que participam dos en
saios, é comum aparecerem os 
figurantes de última hora. "Tem 
gente que vem no dia da encena
ção, escolhe uma roupa e acom
panha", brinca.

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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE 
INTERDIÇÃO DE MARIA DE LOURDES CAETANO

JUSTIÇA GRATUITA

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

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

MÁRIO RAMOS DOS SANTOS,
Juiz de Direito

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

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

TEREZINHA ALICE DA COSTA

JUSTIÇA GRATUITA

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

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

MÁRIO RAMOS DOS SANTOS,
Juiz de Direito

EXTRAVIO

A Destilaria Corvo Branco Ltda., situada na Fazenda São João, Lençóis Paulista 
SP, com o CNPJ 51.425.890/0001-14, Inscrição Estadual 416.001.496.113, 

comunica o extravio de certificado de pesagem de cana N° 1776 a 1800.

EXTRAVIO

A Empresa José Adilson Angélico -  ME, situada na Rua Piedade, 966, 
Centro -  Lençóis Paulista, CNPJ 04.000.387/0001-37 e Inscr. Estadual 
416.019.447.112, declara que foram extraviados os seguintes documentos 
fiscais: Livro de Reg. Utilização Docs. Fiscais e Termos Ocorrências (mod. 
06) de n° 01, Livro de Registro de Inventário (mod. 07) de n° 01 -  manual e 
Talão NF mod. 01 n° 251 a 300, não sabendo informar se estavam preenchidos 
ou não, não se responsabilizando pelo uso indevido dos mesmos.

j u í z o  d e  d ir e it o  d a  c o m a r c a  d e  l e n ç ó is  PAULISTA/SP 
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO JUDICIAL/SEÇÃO CÍVEL

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE 
INTERDIÇÃO DE ANTONIO RODOLFO COSTA

JUSTIÇA GRATUITA

A Doutora ANA LÚCIA AIELLO GARCIA, MM. Juíza de Direito da 
1“ Vara Judicial desta cidade e Comarca de Lençóis Paulista, Estado de 
São Paulo, na forma da lei, etc...

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

ANA LÚCIA AIELLO GARCIA,
Juíza de Direito



T V  T E M

Hoje tem rodada
Lençóis e Borebi disputam a terceira fase da com petição hoje 

no ginásio de esportes Governador Mário Covas, em Borebi; 

Alfredo Guedes joga na sexta-feira, em Botucatu

Da r edação

A organização da Copa 
TV TEM de Futsal definiu na 
tarde de ontem os jogos da 
terceira fase da competição. 
Hoje entram em quadra as 
equipes de Lençóis Paulista e 
Borebi. Alfredo Guedes joga 
na sexta-feira 7.

Pela terceira vez consecuti
va, Borebi recebe uma rodada 
da Copa TV TEM. O primei
ro jogo no ginásio de espor
tes Governador Mário Covas 
acontece às 20h. A equipe de 
Lençóis, patrocinada pelo jor
nal O Eco, enfrenta Bocaina. 
Na seqüência, a representação

de Palmital pega Mineiros do 
Tietê. Borebi faz o último jogo 
da noite contra Tibiriçá.

Para se manter entre os 
classificados e seguir na com 
petição, Lençóis, que é orien
tada pelo técnico Raul Ramos 
da Silva, empatou o primeiro 
jogo em 2 a 2 com Macatu- 
ba, depois bateu Barra Bonita 
por 3 a 1 e venceu Dois Cór
regos por 4 a 2.

A representação de Borebi 
classificou-se depois de vencer 
Espírito Santo do Turvo por 9 
a 1, golear Cabrália Paulista 
pelo placar de 12 a 2 e derro
tar Pederneira por 5 a 3.

A equipe de Alfredo Gue

des, patrocinada pela Alf/ 
Lwart, encara Pratânia na sex
ta-feira 7, às 19h, no ginásio 
Dr. Mário Covas, em Botuca
tu. O local ainda recebe ou
tras três partidas: Potunduva 
x Avaré, Tabatinga x Iacanga e 
Botucatu x Pardinho.

Para conquistar a vaga, a 
equipe do técnico Luiz Antonio 
da Silva, o Mixirica, empatou 
com Pratânia em 4 a 4, goleou 
Aparecida por 10 a 5 e venceu 
Ocauçu pelo placar de 5 a 2.

Também na sexta-feira 
7, em Pompéia, a equipe de 
Ourinhos pega Marília às 
20h30 e, no jogo de fundo, a 
equipe da casa encara Quatá.

A equipe de Lençóis Paulista, patrocinada pelo jornal O Eco, que enfrenta Bocaina hoje

Nesta fase, os jogos são eli
minatórios, quem perder es
tá fora da competição.

MACATUBA
A equipe de Macatuba 

perdeu para Iacanga e deu

adeus a competição. Os ma- 
catubenses jogaram na sexta- 
feira 31, no ginásio de espor
tes Irmãos Angott, em Bocai
na, e perderam pelo placar 
de 8 a 5. Na primeira fase, 
Macatuba empatou em 2 a 2

com Lençóis e depois perdeu 
para Barra Bonita por 5 a 6. 
A equipe obteve vaga para a 
terceira fase da copa após ter 
feito melhor campanha entre 
as melhores terceiras coloca
das na fase de classificação.

F U T S A L

UME/Safra Sul é derrotada 
pela Unipo em Bauru

Pela segunda rodada da 
Copa Sub21 SEMEL (Se
cretaria Municipal de Es
portes e Lazer) de Bauru, 
a equipe sub 21 da UME 
(Unidade Municipal de 
Esportes)/Safra Sul perdeu 
para a Unipo Bauru por 4

a 1. A equipe bauruense é 
a atual campeã da com pe
tição. O único gol lenço- 
ense foi assinalado pelo 
jogador Feio. A partida foi 
realizada no sábado 1° de 
abril, no ginásio Bela Vis
ta, em Bauru.

Na Copa Futsal, Macatuba vence
Na quinta-feira 30, no 

ginásio de esportes Brasi- 
lio Artioli, em Macatuba, 
a equipe da casa estreou 
com vitória de 3 a 2 sobre 
a equipe de Lençóis Paulis
ta, comandada pelo técni
co Raul Ramos. O jogo foi 
válido 8^ Copa de Futsal 
do Estado de São Paulo 
-  promovida pela Coorde- 
nadoria de Esporte e Lazer, 
através da Secretaria da Ju
ventude, Esportes e Lazer de 
São Paulo.

O jogo de volta acontece

na quinta-feira 6, às 20h30, 
no ginásio de esportes An- 
tonio Lorenzetti Filho, o 
Tonicão. "Temos uma boa 
equipe e tenho certeza que 
vamos reverter o resultado, 
contamos com o apoio da 
torcida", disse o técnico de 
Lençóis.

O elenco da UME/Safra 
Sul é formado pelos joga
dores, Wesley, Batata, Rafa, 
Dão, Juninho, Elton, Jô, 
Stefan, Alan, Feio, Renan, 
Jê, Tchê, Rodolfo, Giri, Gor- 
dex e Balila.

M A L H A
Lençóis perde para 
Ourinhos e pega 
Itaí no domingo

A equipe de malha da D i
retoria de Esportes e Recrea
ção de Lençóis Paulista este
ve em Ourinhos no sábado 
1° de abril onde encarou a 
equipe da casa, pela sétima 
rodada do Campeonato In- 
termunicipal de Malha, e per
deu por 2 a 0. O evento é pro
movido pela Liga Bauruense 
de Malha em parceria com a 
SEMEL (Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer) de Bau
ru. No domingo 9, a equipe 
lençoense joga contra Itaí, às 
9h, na cancha de malha da 
vila São João.

Depois da sétima rodada, a 
classificação ficou a seguinte: 
Ourinhos; Itaí; Arapongas e 
Manduri; União Independen
te; Gasparini ; Lençóis Paulis
ta; Jaú e Brotas.

A equipe de Lençóis é for
mada por Henrique, José Araú
jo, Bochecha, Gustavo, Gringo, 
Paulo Marçal, Peso e Tião. O 
técnico é Newton Planas.

PREFEITURA 
MUNICIPAL 
DE BOREBI

EDITAL DE CONCURSO 
PÚBLICO

A Prefeitura Municipal de Bore
bi, Estado de São Paulo, por seu Pre
feito, que este subscreve, FAZ SA
BER que ficam prorrogadas para os 
dias 05, 06 e 07 de abril de 2006, as 
inscrições para contratação a empre
gos públicos vagos em seu Quadro 
de Pessoal de: PROFESSOR II DE 
CIÊNCIAS, PROFESSOR II DE 
GEOGRAFIA e PROFESSOR II 
DE HISTÓRIA.

O Edital de Concurso Público pu
blicado em 25 de março p.p., continua 
em vigor em todos os seus termos, 
exceto no que diz respeito ao período 
de inscrição, o qual fica prorrogado 
nos termos deste Edital, para os dias 
05, 06 e 07 de abril de 2006.

Borebi, 31 de março de 2006.
LUIZ ANTÔNIO FINOTI DA

NIEL
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE 

BOREBI

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO

A Prefeitura Municipal de Borebi, Estado de São 
Paulo, por seu Prefeito, que este subscreve, FAZ SA
BER que ficam prorrogadas para os dias 05, 06 e 
07 de abril de 2006, as inscrições para contratação 
temporária para substituições a titulares afastados, 
classes e/ou aulas vagas, aulas de Educação de Jo
vens e Adultos (EJA) de 1̂  a 4̂  série e de reforço, 
dos empregos de: PROFESSOR I (1“ À 4“ SÉRIE), 
PROFESSOR II DE CIÊNCIAS, PROFESSOR 
II DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, PROFESSOR 
II DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR II 
DE GEOGRAFIA, PROFESSOR II DE HISTÓ
RIA, PROFESSOR II DE INGLÊS, PROFES
SOR II DE MATEMÁTICA e PROFESSOR II 
DE PORTUGUÊS

O Edital de Processo Seletivo Público publicado 
em 25 de março p.p., continua em vigor em todos os 
seus termos, exceto no que diz respeito ao período 
de inscrição, o qual fica prorrogado nos termos des
te Edital, para os dias 05, 06 e 07 de abril de 2006.

Borebi, 31 de março de 2006.
LUIZ ANTÔNIO FINOTI DANIEL
PREFEITO MUNICIPAL

j u v e n t u d e

Futsal feminino 
estréia com derrota 
nos joguinhos

A equipe feminina de fut
sal da Alf/Ume/Lwart, orienta
da por Adolfo Martini, estreou 
com derrota nos Jogos Abertos 
da Juventude. As comandadas 
de Martini jogaram contra a 
representação de Bauru, em 
partida realizada no domingo 
2, naquela cidade. A equipe 
lençoense abriu o placar, mas 
não resistiu a forte pressão do 
adversário e foi derrotada pe
lo placar de 5 a 1. Com este 
resultado, a equipe lençoense 
está fora da competição.

F U T E B O L

CAL goleia Macatuba e joga 
amanhã em Igaraçu do Tiête

No penúltimo amistoso 
antes de estrear no Campeo
nato Paulista da Segunda Di
visão, o CAL (Clube Atlético 
Lençoense) goleou um com
binado de Macatuba por 11 a 
0, no domingo 2, no campo 
do Centro de Lazer do Traba
lhador, em Macatuba. O alvi- 
negro estréia na Segundona 
no domingo 9 de abril, às 10h, 
no estádio Archângelo Brega, 
o Bregão, contra a equipe de 
Campo Limpo Paulista.

O último jogo treino da

equipe antes da estréia na Se- 
gundona acontece na noite de 
amanhã, no estádio municipal 
Orlando Chesini Ometto, o 
Orlandão, em Igaraçu do Tietê, 
contra um combinado local.

A diretoria do CAL infor
ma que já estão sendo ven
didos os ingressos para o 
jogo contra Campo Limpo. 
Os ingressos antecipados 
custam R$ 4,00 e a meia-en- 
trada, R$ 2,00. No dia do jo 
go, o preço será R$ R$ 5,00 e 
a meia-entrada, R$ 2,50.
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C O P A  l e n ç ó i s

Rumo ao
Grêmio Lwart e União Lençóis venceram  

no final de semana e conquistaram vaga 

para a semifinal da Copa Lençóis; as 

duas equipes brigam pelo título junto 

com  Santa Luzia e Palestra

Da r edação

As equipes do Grêmio 
Lwart e União Lençóis con
quistaram no final de semana 
as duas vagas que faltavam 
para a disputa da semifinal 
da Copa Lençóis de Futebol 
Amador, promovida pela LL- 
FA (Liga Lençoense de Futebol 
Amador). Os dois jogos acon
teceram no domingo 9. No 
estádio municipal Archângelo 
Brega, o Bregão, a equipe do 
União Lençóis bateu a Dura- 
tex por 3 a 0. A outra equipe 
classificada para as semifinais 
é a Lwart, que ganhou de Al
fredo Guedes por 4 a 2, na ca
sa do adversário.

União Lençóis e Duratex 
fizeram uma partida movi
mentada no Bregão. A primei
ra chance de gol do jogo saiu 
aos cinco minutos com o cen
troavante Roberto, do União, 
que ficou cara a cara com o 
goleiro Josué e chutou para 
fora. O  União era todo pres
são e, aos 19 minutos, abriu 
o marcador com Roberto que

passou pelo goleiro Josué e 
empurrou para os fundos da 
rede. A primeira chance da 
Duratex saiu aos 26 minutos 
com Picinim, que cabeceou 
por cima a bola alçada pelo 
jogador Nardo. No final da 
primeira etapa, a Duratex te
ve o jogador Fabinho expulso 
por ter reclamado e agredido 
o árbitro Jason Francisco.

Com um jogador a menos 
na etapa final, a Duratex não te
ve como impedir que o União 
criasse inúmeras chances de 
ampliar o marcador. No pri- 
merio minuto de jogo, Rober
to conferiu o seu segundo gol. 
Dois minutos depois, Roberto 
marcou o terceiro gol do União 
e fechou o placar do jogo.

O União jogou e ven
ceu com Vagner, Genivaldo 
(Wellington), William, Dai- 
ro, Davi, Marcos, Luiz César, 
Douglas, Roberto (Rodrigo), 
Rogério (Eduardo) e Marado- 
na. Técnico: Eduardo da Silva. 
A Duratex jogou com Josué, 
Tiago, Luiz Cardoso (Alex), Pi- 
cinim, Rodrigo (Elton), Peter,

Lance da partida entre União Lençóis e Duratex, pela Copa Lençóis: o União venceu por 3 a 0 e garantiu a vaga nas semifinais

Luiz, Denis, Fabinho, Cristia- 
no e Josimar. Técnico: Adimil- 
son Manoel da Silva, o Mita.

p r es s ã o
Em Alfredo Guedes, a equi

pe da casa não resistiu à forte 
pressão do Grêmio Lwart e 
perdeu pelo placar de 4 a 2. A 
primeira etapa terminou com

a Lwart em vantagem: placar 
de 2 a 1. No segundo tempo, 
mais três gols deram números 
finais ao jogo e garantiram 
a classificação do Grêmio 
Lwart. Os gols da Lwart fo
ram assinalados por Arlindo 
(2), Agnaldo e Nilson Sobral. 
Marcelo e André descontaram 
para Alfredo Guedes.

s em if in a l
A semifinal da Copa Len

çóis de Futebol Amador co
meça no domingo 9 de abril. 
A equipe do União Lençóis 
encara o Santa Luzia. Já a 
Lwart, pega o Palestra. O local 
e horários das partidas ainda 
não foram divulgados pela li
ga. Os jogos desta fase são de

ida e volta.
A Copa Lençóis de Futebol 

Amador teve início no dia 19 
de fevereiro com 18 equipes. 
O evento é realizado em co
memoração ao aniversário de 
148 anos de Lençóis Paulista. 
A final está marcada para sex
ta-feira 28 de abril, data do 
aniversário da cidade.

b a s q u e t e

Lençóis e Macatuba perdem no final de semana
O final de semana não foi 

o dos melhores para as equipes 
de basquete masculino cadete 
e adulto de Lençóis Paulista, 
patrocinadas pela Lutepel, que 
disputam a Liga Centro Oeste 
Paulista de Basquetebol. Na 
rodada de sábado 1° de abril, 
a equipe adulta, comandada 
por João Paulo Paschoarelli, 
perdeu a invencibilidade ao ser 
derrotada pelo Linense por 79 
a 75, em partida realizada em 
Lins. Com este resultado, os

lençoenses ocupam o segundo 
lugar na classificação, atrás de 
Jaú que é líder da competição.

A equipe cadete foi até Ibi- 
tinga no domingo 9 e perdeu 
para o lanterna da competi
ção. Muito confiante na vitó
ria, a equipe lençoense que 
até então não tinha perdido 
nenhum jogo, errou muito e 
não conseguiu apresentar um 
bom  jogo, estando sempre 
atrás no placar. A partida ter
minou empatada em 67 a 67.

Na prorrogação, a equipe de 
Ibitinga levou a melhor e ven
ceu o jogo por 79 a 73.

MACATUBA
As equipes de Macatuba 

também não foram felizes na 
rodada. No domingo 2, em Ava- 
ré, jogando contra a equipe da 
casa, a equipe adulta da UME 
(Unidade Municipal de Espor
tes) de Macatuba foi derrotada 
pelo placar de 94 a 73. O pró
ximo compromisso da equipe

M A C A T U B A
Areiópolis vence e se garante na final do Master

macatubense é no domingo 9, 
em Marília, contra o Yara Clube.

A equipe mirim também 
conheceu o sabor da derrota. 
No domingo, em São Carlos, 
os meninos foram derrotados 
pelo São Carlos/Objetivo por 
62 a 21. A equipe volta em qua
dra somente no dia 6 de maio 
para encarar a Luso, em partida 
a ser realizada em Macatuba. A 
equipe cadete joga neste sába
do, em Bauru, contra a repre
sentação do GREB Bauru.

A equipe de Areiópolis 
venceu Borebi no sábado 1° 
de abril e garantiu presença 
na final da 1® Taça Master de 
Futebol. O jogo que come
çou no dia 25 de março, só 
foi terminado nesse final de 
semana. Isso porque faltou 
iluminação e a partida preci
sou ser interrompida aos 18 
minutos do segundo tempo. 
Com um gol marcado no dia 
25 e outro no dia 1°, Areió- 
polis venceu o jogo por 2 a 0 
e faz a final contra Macatuba.

Os jogos acontecem no Cen
tro de Lazer do Trabalhador.

No sábado 8, se não houver 
nenhum outro imprevisto, será 
definido o vencedor do compe
tição. O primeiro jogo acontece 
às 15h30, entre Borebi e Santa 
Rita. Macatuba, que derrotou o 
Santa Rita no sábado 25 por 4 a 
2 tem que derrotar o Areiópolis 
se quiser ser campeão.

A Taça Master é uma reali
zação da UME (Unidade Mu
nicipal de Esportes) e da dire
toria de Esportes.

C I C L I S M O

Abertas inscrições para desafio de Mountain Bike
Estão abertas as inscrições 

para o 4 °  Desafio de Moun- 
tain Bike, em Brotas. O even
to é promovido pelo projeto 
Equipe Bichos do Mato, da 
Prefeitura de Lençóis Paulis
ta. O passeio acontece no do
mingo 9 de abril.

Os interessados devem fa
zer a inscrição na secretaria 
do ginásio Antônio Loren- 
zetti Filho, o Tonicão, até a 
sexta-feira 7, entre 8h e 17h. 
A taxa de inscrição é de R$ 
90 ,00  e o desafio inclui trans
porte até Brotas, almoço, lan
che, camiseta e um rafting.

A saída está marcada para 
às 6h30, em frente ao Tonicão. 
As bicicletas serão levadas até 
Brotas de caminhão, por isso, 
os organizadores ressaltam a 
importância de envolvê-las 
em materiais como lona, pa
pelão ou plástico bolha.

Os organizadores lembram 
ainda que é obrigatório o uso 
da camiseta do desafio, para 
facilitar a identificação dos 
integrantes do grupo. É reco
mendado que os participantes 
tenham na mochila uma to
alha de banho, uma troca de 
roupa e protetor solar. Passeio Ciclístico em Brotas acontece no dia nove de abril

Ciclistas doam leite arrecadado para Centro Espírita
A segunda edição do Pas

seio Ciclístico do Dia Inter
nacional da Água, realizado 
no domingo 26 de março, 
arrecadou 130 pacotes e 46 
latas de leite em pó serão 
doados para o Centro Espí-

rita Antonio de Pádua. Com 
um percurso aproximado de 
20 quilômetros por estradas 
vicinais do m unicípio, o pas
seio reuniu 230 pessoas entre 
ciclistas e equipe de apoio.

Os ciclistas fizeram uma

parada às margens da repre
sa localizada no Grêmio da 
Lwart para distribuição de 
sucos, lanches e apresenta
ção de uma palestra sobre o 
Dia Internacional da Água.

O evento organizado

LOUCOS 
POR FUTEBOL

"Junte a um elenco fortíssimo e um 
técnico competente, um planejamento 
bem feito com contratações lúcidas e de 
acordo com a realidade do clube e do 
futebol brasileiro. Assim é  o meu tricolor 
e, por isso, o São Paulo vem se destacando 
como um dos melhores clubes do país com 
títulos de dar inveja aos demais clubes. Pé 
no chão... essa é a ordem"

Daniel Guirado,
estudante de publicidade

M áxim a Q ualidade

pelo projeto Bike & Saúde 
da Prefeitura de Lençóis 
Paulista contou com  a par
ticipação do Grupo Lwart, 
empresas Zillo Lorenzetti, 
Senai e apoio da Radical Bi- 
ke e Bit Company.

{14} 3264-3707 
9741-5332 
9741-5334

R; Cândido Alvim de Paula, n° 31J -  Jd. Ubirama
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Aos sábados no alm oço  

m úsica ao vivo.

PROMOÇÃO
Self Service R$ 7,90 
Mini-Rodízio R$ 9,90 
Rodízio Comp. R$11,90

>4̂ x3263-0337

A b an da R otor an im ou  a m oçad a  

que foi à Fou r na n oite  de sábado; 

na Locom otive, o som  foi para a 

tu rm a do chapéu e b ota , co m  a dupla  

pederneirense Benê & Paulinho

llM 1 1 M \ WU \ \

i Daiane e Simone

w rtice _ Frederico e Tiago Sílvia e Nino na Locomotive

Happy Hour
Segunda á Sexta das 18h as 21 h

Chopp Kaiser
R$ 1,45

í f i s o n
lESTAUUNTEEIHOPEtlA

Av. Pe. Salústio n° 1390 • Centro 
T e l: 3 2 6 3 -0 0 5 2

COMPRO OURO
Nõo Compramos Jóias de 

Origem Duvidosa

COMPRAMOS.
BRILHANTES

FONE: (14) 9731-9296 
9121-9168

Rua Dr. Anionio Tadusio, 248 
Sala 19 - Piso Suporior

Casa de Cames e
Espetinhos

Alencar
PROMOÇÃO 

DE ESPETINHOS

,  A L C A T R A JC ^ T A r

L IN G u ic^ ^ L Õ M B O '
1 - .1^ ’ - ’ ^

V FRA N G O  B '
'CORACÀÒZINHCJ^

Av. B rasil, n" 1309  
R eservas: 3264-2592

Compramos Cartuchos Vazios 
^nCy Cartucãos

CAm>n Lk x m ,\u k

Economize com qualidade!

Originais Compatíveis e Remanufaturados
E -m a il:o n ly c a rtu c h o s .lp @ h o tm a il.c o m  G rá fis í
Lençóis Paulista: R. José do Patrocínio, 1015 32634)389

mailto:onlycartuchos.lp@hotmail.com

