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Empresas Zillo Lorenzetti doam área 
para aterro sanitário em Macatuba
Doação de área de 2,2 hectares, localizada na fazenda Cachoeira, é primeiro passo para resolver problema do aterro sanitário

SAUDE

Lençóis 
confirm a 
terceiro caso 
de dengue

A Diretoria de Saúde de Len
çóis confirmou, na quinta-feira 
11, mais dois casos de dengue, so
mando três no mês. Todos são ca
sos importados e os pacientes es
tiveram no litoral. O primeiro pa
ciente mora na Cecap. Os outros 
dois casos são de pessoas de ou
tros municípios, que estavam de 
visita em Lençóis e começaram a 
apresentar os sintomas. Um deles 
estava hospedado no centro da 
cidade e já retornou para o mu
nicípio de origem. O outro esteve 
na Vila Ubirama. Com índice que 
mede a infestação do mosquito 
Aedes aegypt, em 4,35, a Dire
toria de Saúde está preocupada e 
pede a colaboração da população 
para acabar com os criadouros do 
mosquito. ►► Página A7

As Apaes (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Lençóis Paulista, Macatuba e Areiópolis estão se mobilizando para 
arrecadar fundos em uma campanha nacional que vai até o dia 29 de maio. As doações variam entre R$ 5 e R$ 20 e vão ajudar 
na manutenção das entidades. A Apae de Lençóis também realiza outras ações durante o mês. Uma delas é a rifa do violão doado 
pelo cantor Daniel, no sábado 6, data em que se apresentou na Facilpa (Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Lençóis 
Paulista). Na foto, Elisabeth Ortado Athanásio e Zulieka Boso Radichi, diretora e presidente da entidade. ►► Página A6 e A8

Na terça-feira 9, as Empresas 
Zillo Lorenzetti doaram uma área 
de mais de dois hectares para a ins
talação do novo aterro sanitário em 
Macatuba. Essa é a segunda doação 
de terra que a empresa faz na região. 
No final do ano passado foram doa
dos quatro alqueires para a constru
ção de 203 casas populares em Len
çóis Paulista. Em nota, a empresa 
diz que "essas iniciativas reforçam 
o compromisso social e ambiental 
das Empresas Zillo Lorenzetti com a 
comunidade". Em Macatuba, a área 
doada está localizada na fazenda Ca
choeira, bairro do Campinho, a sete 
quilômetros da área urbana e a três 
quilômetros do atual aterro sanitá
rio. Esse é o primeiro passo para que 
o prefeito Coolidge Hercos Júnior 
resolva um problema que vem se 
agravando desde dezembro do ano 
passado, quando a Cetesb (Compa
nhia de Tecnologia de Saneamento 
Ambiental) avaliou o aterro com 
nota 4,4, uma das três piores da re
gião. Doze pessoas trabalham no lo
cal recolhendo materiais recicláveis. 
Existe um projeto para a construção 
de um barracão que vai organizar o 
trabalho dos catadores em coopera
tiva. O aterrro de Macatuba recebe 
uma média de 10 toneladas de lixo 
por dia. ►► Página A10

SA NE AM ENT O

SAAE começa construção de 
emissário no Rio Lençóis

Homens trabalham na colocação dos tubos do emissário no Rio Lençóis

Começou a penúltima fase para 
a implantação do emissário de es
gotos no Rio Lençóis, no trecho que 
margeia o Jardim Primavera. Serão 
colocados 3.450 metros de exten
são de tubos num investimento de 
R$ 1,1 milhão. A tubulação terá 80 
centímetros de diâmetro e vai levar 
o esgoto até o local onde será cons
truída a estação de tratamento de 
esgotos. Na primeira fase, serão fei
tos 700 metros, num investimento 
de R$ 300 mil. O  sistema de tra-

tamento de esgotos da cidade deve 
ficar pronto em 2007 com a estação 
de tratamento. No total, ele deverá 
custar R$ 8 milhões. Para execução 
das obras foi preciso fechar a pas
sarela de pedestres por baixo da ro
dovia Marechal Rondon, que liga o 
Jardim Primavera ao restante da 
cidade. Ao longo do rio, a margem 
foi nivelada para receber a tubula
ção. A implantação desse trecho do 
emissário deve demorar em torno 
de 90 dias. ►► Página A2

EM CAMPANHA Na quinta-feira 11, o pré-candidato do PSDB ao governo do Estado, José Serra, esteve em Bauru. 
Ele passeou pelo Calçadão, tomou vacina e falou com imprensa e correligionários. Ontem à noite, quem esteve em 
Lençóis Paulista foi o deputado estadual tucano Edson Aparecido -  que também  esteve na recepção a Serra em Bauru. 
Candidato à Câm ara Federal, anunciou dobradinha com Pedro Tobias, candidato a deputado estadual, e elogiou a 
região. "Vamos am pliar as parcerias do governo do Estado com Lençóis, uma cidade muito bem adm inistrada. Essa 
região é im prescindível e prioritária para que tenhamos um bom desempenho nas urnas", afirm ou. ►► Página A15

A SF AL TO
A Prefeitura de Lençóis Paulista investiu R$ 
140 mil para revitalizar a Vila da Prata. O 
dinheiro foi investido na desapropriação 
de áreas, em obras de implantação de 
guias e sarjetas, galeria de águas pluviais 
e asfalto. Além das melhorias que já 
foram executadas na vila, a prefeitura 
pretende instalar uma área de lazer para 
os moradores. Na tarde de ontem, a 
criançada aproveitava o asfalto novo 
para andar de skate. ►► Página A3

A R E I O P O L I S

Peixeiro negocia com  a Sabesp
O prefeito de Areiópolis, José Pio 

de Oliveira (sem partido), o Peixeiro, 
anunciou que inicia na próxima se
mana as conversações com a Sabesp 
(Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo) para reno
vação do contrato de manutenção 
do abastecimento de água e coleta

de esgoto no município, que vence 
em outubro. Para renovação do con
trato Peixeiro quer redução da tarifa 
de esgoto de 80% para 40%, redução 
do prazo do contrato de 30 para 15 
anos, redução do valor da taxa m íni
ma de consumo que beneficie quem 
está desempregado. ►► Página A9
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s a n e a m e n t o

Pelo tubo
SAAE começa a implantar a tubulação 

do emissário de esgotos no Rio Lençóis, 

que deve ficar pronto em 90 dias

Da r edação

O Rio Lençóis, no trecho 
que margeia o Jardim Primave
ra, está recebendo os tubos de 
um emissário de esgotos com 
extensão de 3.450 metros, que 
demandará um investimento 
de R$ 1,1 milhão. A tubulação 
terá 80 centímetros de diâme
tro e vai levar o esgoto até o 
local onde será construída a 
estação de tratamento de es
gotos. Essa é a penúltima eta
pa do sistema de tratamento 
de esgotos da cidade, que fica 
pronto em 2007 com a estação 
de tratamento e que deve cus
tar, no todo, R$ 8 milhões. Na 
primeira parte do emissário, 
com 700 metros de extensão, o 
SAAE vai investir R$ 300 mil.

"Começamos a colocar a 
tubulação nesta semana, mas 
desde dezembro estamos fa
zendo a preparação do terreno 
da margem", disse o diretor do 
SAAE, José Alexandre Moreno.

Ele pede a compreensão 
da população, principalmen
te dos moradores do Jardim

Primavera. Foi preciso fechar a 
passarela de pedestres por bai
xo da rodovia Marechal Ron- 
don, que liga o bairro ao res
tante da cidade. "Sabemos da 
dificuldade, mas a obra é em 
benefício de toda a cidade", 
argumenta Moreno.

Ao longo do rio, a margem 
foi nivelada para receber a tu
bulação. O diretor do SAAE 
ressalta o vulto da obra e ex
plica que no trecho ao longo 
do Jardim Primavera, a grande 
quantidade de pedras no solo 
vai dificultar o trabalho. Ele 
prevê que a implantação desse 
trecho do emissário deve de
morar em torno de 90 dias.

Paralelo ao emissário prin
cipal, o SAAE estará prolon
gando também, em 500 me
tros, o emissário de esgotos 
que vem do distrito industrial 
e que carrega os dejetos espe
cíficos das indústrias.

O emissário nada mais é 
que uma tubulação maior, 
que recebe o esgoto das tubu
lações já construídas ao longo 
do Córrego da Prata, Corvo

Funcionários do SAAE trabalham na colocação dos tubos

Branco e Rio Lençóis e da que 
ainda será implantada ao lon
go do córrego Cachoeirinha.

A implantação dos intercep- 
tores ao longo dos córregos foi 
a etapa mais difícil do sistema 
de esgotos, porque atravessa o 
trecho urbano. Hoje, o Córre
go da Prata, o Corvo Branco 
e o Rio Lençóis não recebem 
mais esgoto no trecho urbano. 
O ponto de despejo é na altura 
do Jardim Primavera. Quando

o primeiro trecho do emissário 
ficar pronto, o rio também dei
xará de receber dejetos na área 
ao longo do Primavera.

Após a construção do emis
sário, a próxima etapa é a esta
ção elevatória, que bombeará 
o esgoto do emissário para a 
estação de tratamento, que se
rá construída no próximo ano. 
A estação ficará na área rural, 
a cerca de três quilômetros do 
extremo do Jardim Primavera.

v e í c u l o s

A Prefeitura de Lençóis 
Paulista abriu licitação para 
vender seis veículos usados 
da frota municipal. São três 
automóveis GM Marajó, uma 
Kombi, um trator Ford e uma 
máquina de esteira, avaliados 
em R$ 62.487,00. As propos
tas devem ser entregues até 
segunda-feira, 15 de maio, às

14h, e serão abertas logo após 
o encerramento do prazo.

O critério de venda será o 
maio preço. Os compradores 
terão prazo de cinco dias úteis 
para efetuar o pagamento e reti
rar os veículos. Os veículos po
dem ser vistoriados no setor de 
Apoio e Motomecanização, na 
rua José Paulino da Silva, 141.

Veículos à venda
Kombi 1990 Marajó 1985
R$ 4 .400 ,00 R4 1.900,00

Marajó 1988 Trator Ford 1989
R$ 1.625,00 R$ 26.125,00

Marajó 1988 Máquina de Esteira Caterpillar
R$ 1.937,00 R$ 26.500,00

Prefeitura põe à venda 6 veículos usados da frota l

Desde segunda-feira, 8 de maio, a Diretoria de Saúde de Lençóis Pau
lista está atendendo em novo endereço, na rua José do Patrocínio, 
1.040 (piso superior). Segundo o diretor de Saúde, Norberto Pomper- 
mayer, a nova sede tem mais espaço e condições de acomodar melhor 
os funcionários. Funcionam no local as coordenadorias de Saúde Co
munitária, Administrativa, de Enfermagem, Médica e de Saúde Bucal. 
Na terça-feira, 9 de maio, o padre Luiz Alcione Grillo benzeu as novas 
instalações da diretoria, na presença do prefeito José Antonio Marise 
(PSDB), de diretores da prefeitura e dos funcionários da diretoria.

SUPERMERCADOS
SANTA CATARINA

Ainda não cansamos
de presentear você.

o  mais tradicional Supermercado Lençoense agora é também o 
mais moderno!

No próximo dia 17 de Maio, às 8h 30 , o Supermercado Santa 
Catarina, Loja 01 cia Avenida 9 de Julho, será reinaugurado. 

Este é mais um presente preparado com **mais amoC' pra você, 

Agora você pode ter a qualidade e economia que já conhece, com 
muito mais conforto e comodidade.

Venlia nos visitar. Você é nosso convidado especial, afinal, há 50  
anos estamos de portas abertas para lhe oferecer o melhor!

Supermercados Santa Catarina,
alegria de comprar qualidade pagando menos.



BAI RROS

B r i l h o  d a
Revitalização da Vila da Prata custou R$ 140 mil aos cofres 

públicos e deu nova cara ao local; moradores elogiam obra 

e pedem passarela para ligar o bairro a Cachoeirinha

Da Redação

A Prefeitura de Lençóis 
Paulista investiu R$ 140 mil 
para revitalizar a Vila da Pra
ta. O valor foi anunciado on
tem pelo diretor de Obras, 
Antonio da Silveira Corrêa. O 
dinheiro foi investido na desa
propriação de áreas, em obras 
de implantação de guias e sar
jetas, galeria de águas pluviais 
e pavimentação asfáltica. Ao 
todo, segundo Silveira, foram 
instalados 620 metros lineares 
de guias e sarjetas e 2 .800 me
tros quadrados de asfalto. "Fi
zemos um anel para facilitar o 
acesso ao bairro", explicou.

Segundo o diretor de 
Obras, as melhorias na Vi
la da Prata ainda não estão 
concluídas porque surgiu a 
possibilidade de uma nova 
desapropriação.

Além das m elhorias que 
já foram executadas na vila, 
Silveira disse que a prefeitu
ra pretende instalar uma área 
de lazer para os moradores

com playground, calçadas, 
jardins e bancos.

Dentre as melhorias re
alizadas no bairro, não está 
incluída a instalação de uma 
passarela sobre o Córrego da 
Prata. Silveira disse que a obra 
está em estudo.

"Sabemos que os morado
res reclamam de ter que des
viar pela ponte da Cachoeiri- 
nha, mas esse desvio oferece 
segurança às crianças e adul
tos", disse, ao afirmar que não 
é possível implantar uma pas
sarela para um local que ainda 
não está urbanizado.

Outra obra importante no 
bairro será a duplicação da 
rua Olavo Bilac, principal via 
de acesso à Vila da Prata e que 
interliga a região até a avenida 
Lázaro Brígido Dutra. A obra 
tem um investimento previsto 
de R$ 600 mil. O dinheiro será 
usado para a desapropriação 
de terrenos, drenagem e pa
vimentação asfáltica. A obra, 
segundo Silveira, ficará pronta 
até abril do ano que vem.

r e iv in d ic a ç ã o
Para os moradores da Vila 

da Prata, as obras de revitali
zação do bairro foram vistas 
de forma positiva. "Esperei 
bastante por esta obra, ficou 
ótim o", disse Benedito Apa
recido dos Santos, que há 29 
anos mora no bairro. San
tos é um dos moradores que 
elogiam as obras mas que 
também reivindicam a cons
trução de uma passarela so
bre o Córrego da Prata, para 
evitar que crianças e adultos 
transitem sobre um tronco 
de árvore, caído entre as duas 
margens do córrego.

Já as mulheres, durante 
entrevista ao jornal O  ECO, 
na tarde da quinta-feira 11, 
pediram que a prefeitura 
construa um salão para que 
sejam ministrados cursos de 
artesanato, tricô e crochê. Um 
espaço para ocupar o tempo 
das crianças e dos jovens.

Com relação ao asfalta- 
mento, teve morador que 
disse que só está acreditando

Garotos aproveitam o asfalto novo para usar o skate, brincadeira que não era possível na terra

agora que a obra está conclu
ída. "Estou muito feliz, ficou 
muito bom ", disse uma mu
lher que se identificou ape
nas como Daiane, revelando 
que ficou em dúvida se a obra 
seria mesmo realizada. "Eles 
começaram a mexer no final 
do ano passado e pararam",

emendou, ao justificar a sua 
desconfiança.

Ricardo Anholeto é um 
dos moradores que também 
gostou do resultado final da 
obra, mesm o não m orando 
na Vila da Prata. Ele ju stifi
ca e disse que passa por ali 
com freqüência.

Dalmo Dalari reside há 15 
anos no bairro e disse que o 
asfalto ficou muito bom. Se
gundo o rapaz, para o bairro 
ficar melhor ainda seria preci
so a construção de uma praça. 
A obra já está nos planos da 
Diretoria de Obras e deve co
meçar em breve.

s a u d e

Semana da enfermagem é comemorada com palestras
Os enfermeiros do Hospital I I '  f I '

NossaSenhoradaPiedadepassa- ~ '
ram por um circuito de palestras 
educativas durante a Semana de 
Enfermagem. As comemorações 
começaram na segunda-feira 8 e 
terminaram ontem.

Na segunda-feira 8, a pa
lestra de abertura veio com 
o tema "Em busca da Exce
lência" e foi ministrada pelo 
administrador do hospital,
Eduardo Gomes Soares Porti- 
lho. Na terça-feira 9, o tema 
da palestra foi "Atendimento 
em Enfermagem ao Pacien
te Psiquiátrico". "Medicina 
Esportiva" foi o assunto na 
quarta-feira 10. Na quinta-fei
ra 11, o assunto foi "Dietas da 
Moda x Educação Alimentar", 
e ontem, no encerramento, os 
enfermeiros aprenderam mais 
sobre "Emergência Clínica".

Enfermeiras e funcionários ganham tratamento de cabelos

As palestras foram realiza
das na Diretoria de Educação 
e além dos profissionais da 
área, também foram abertas 
ao público.

Na quinta-feira 11, a Efac 
(Escola de Formação e Aper

feiçoamento de Cabeleireiros) 
presenteou os enfermeiros do 
hospital Nossa Senhora da 
Piedade e as mães com um 
"Dia da Beleza" -  oportunida
de para muitas mulheres mu
darem o visual.

A escola Eliza Pereira de Barros, no Centro, promoveu ontem uma gin
cana em homenagem às mães, com distribuição de brindes por meio de 
sorteios, entrega de medalhas e distribuição de flores para as mães dos 
alunos. A gincana envolveu os alunos em uma série de atividades cultu
rais, desenvolvidas durante toda a semana. O evento contou também 
com a colaboração dos alunos da Facol (Faculdade Orígenes Lessa).

CONCURSO
Prefeitura e SAAE 
chamam para teste 
prático no dia 21

A Prefeitura de Lençóis 
Paulista e o SAAE (Serviço Au
tônomo de Água e Esgotos) 
de Lençóis Paulista chamam 
os candidatos aprovados em 
concurso para o teste prático 
que será realizado no dia 21 
de maio, às 8h30, no Centro 
de Formação Profissional.

A prefeitura chama os apro
vados na prova escrita para os 
cargos carpinteiro, pintor, co
zinheira, agente de serviços ur
banos, operador de máquinas, 
analista de sistemas e técnico 
de informática.

Já o SAAE, convoca os can
didatos que pleiteiam vaga de 
pedreiro e engenheiro civil. 
Os editais completos estão nas 
páginas C1 e C4.

DIA DAS MÃES
K á k

ELA  M ER EC E O
MELHOR

OFERTAS IMBATIVEIS EM PRESENTES

@ ALEXAN D RE TODA RAÇA@
Segurança e resultados, para você e seus animais.

C l O S A F E N
A BASE DE CLOSANTEL 7,5% 

FEHBEHDAZOL S%
u s o  V E TE R IN Á R IO

FÕRMULA; contra n«mai6cteo& gastnntastlnaj& «
Cada lOOml contém: pjlnonares. Faaeiola rieoaiica a Oastms 
ClosanMI |N [S-cloro^ ( {A-doroferil) • nvis •r R mL para cada 10 Kg peso contra

1
■ ■■la KOWWno

üüQdíteanzamida)...............................7.5g *2 mLtíada 10 Kg pesocontra Ténias
Fanbandazol....................................5,0g ÍWsBiisziaLDetiTiatcüía hQ[ninia.e
Vairailtinsn . tonOml Cnrtilinfnvia hnrminivnrai 1 n r ...

L e n çó is  Paulista  
Fone: 3263-0527 / 9721-7534

^ O M E R C IA L

D u t r a

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Ferragens 
Ferramentas 
Acessórios Industriais 

'^Equipamentos p/ segurança

R. Cel. Joaquim A. Martins, 506 - Centro - Lençóis Pta - F.: 32630890



E D I T O R I A L

Uma comunidade em ação
C HA RGE

A comunidade de Lençóis 
Paulista vai, mais uma vez, pro
var sua vocação solidária. Pelo 
menos é que o espera a direção 
da Apae (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais) local. 
Neste final de semana, a entida
de intensifica as ações para que 
os lençoenses participem em 
massa da campanha APAE em 
Ação -  organizada pela Federa
ção Nacional das Apaes -  que 
vai arrecadar doações telefônicas 
para as unidades espalhadas pe
los quatro cantos do Brasil.

A expectativa é a melhor 
possível, pelo menos foi a im
pressão passada pela diretoria 
da APAE de Lençóis Paulista em 
entrevista ao jornal O ECO, nas 
vésperas do início da campanha. 
Toda campanha é sempre bem 
vinda para a entidade, que já se 
acostumou a ter que fazer cam
panhas para garantir que as con
tas continuem no azul e que o 
trabalho prestado continue com 
a mesma qualidade.

Levantar recursos junto à co
munidade já não é algo tão pre
ocupante para a Apae de Lençóis 
Paulista. A sociedade lençoense 
acostumou-se com os eventos 
beneficentes organizados pela 
entidade e com a sua participa
ção em outros eventos maiores, 
como a Facilpa (Feira Agrope

cuária Comercial e Industrial) e 
Festa da Padroeira, promovida 
pela Paróquia Nossa Senhora 
da Piedade. Além disso, a Apae 
tem como eventos próprios a 
tradicional Feira da Bondade e 
desfiles beneficentes.

Nesse ano, a Apae tem um 
reforço de peso, que mais do 
que o dinheiro em caixa, ajuda 
a manter a auto-estima da enti
dade. O cantor Daniel doou um 
violão da sua grife pessoal, auto
grafado por ele, para ser rifado. 
Acerto feito no dia em que o ar
tista passou por Lençóis Paulista 
para se apresentar na Facilpa. 
Ele recebeu a diretoria da Apae 
e alunos da escola no hotel an
tes do show. Além da doação do 
instrumento, Daniel colabora 
com o peso de sua imagem.

Mesmo com os constantes 
desafios para conseguir dinhei
ro e manter a estrutura funcio
nando, Lençóis Paulista come
mora uma vitória maior, em 
uma luta que foi incorporada 
pela Apae Brasil afora. "A maior 
limitação é o preconceito". Para 
a diretoria da unidade local, os 
usuários têm garantido seu es
paço e respeito junto à socieda
de, e aprendem, cada dia mais 
que o mundo não se resume às 
paredes da Apae, mas que está 
para além delas.

A R T I C O
Abolição de quem?

Cristiano C uirado

O Brasil é um país. Pelo me
nos assim está burocraticamen- 
te constituído. Mesmo assim, 
o brasileiro fica à vontade para 
colocar teorias sobre teorias do 
que poderia ser o Brasil. Eu, 
por exemplo, acho o Brasil uma 
grande piada, que teria bem 
mais graça se fosse uma obra 
de ficção. Temos um passado 
de absurdos históricos que, se 
não fosse a história, poderíamos 
muito bem pensar que são pia
das formando um riquíssimo 
folclore popular, contado através 
das gerações até os dias de hoje.

Na data de hoje, por exem
plo, comemoramos a assinatu
ra da Lei Áurea, em 1889, que 
aboliu a escravidão no Brasil. 
Com esse gesto, a princesa Isa
bel -  uma filha de nobres de 
bochechas rosadas e que nunca 
tomou uma chibatada -  entrou 
para a história do Brasil. Desafio 
qualquer historiador a encontrar 
qualquer registro de alguma ou
tra ação da princesa.

Fico imaginando a cara de 
quem chegou e disse aos es
cravos: "Agora vocês são livres. 
Saiam das minhas terras e, de 
agora em diante, se virem pa
ra sobreviver". Realmente é um 
grande feito tirar das proprieda
des os escravos -  que não conhe
ciam outro tipo de vida a não ser 
a escravidão -  e mandá-los pro
curar por empregos, ao mesmo 
tempo em que contratava, a pre
ços de banana (que, dizem, na
quela época era barata), o imi
grante que vinha para o Brasil 
em busca de qualquer realidade 
melhor que a falta de oportuni
dade e miséria na Europa.

Percebe-se que, no Brasil, as 
grandes decisões sempre tiveram 
o mesmo nível de reflexão. Abo
lir a escravidão e tirar os escravos 
das propriedades rurais de uma 
para outra teria sido tão inteli
gente quanto privatizar a Vale

do Rio Doce. Questões culturais 
que resistem através dos tempos. 
E para onde os leitores acham 
que foram os milhares de escra
vos removidos de uma hora pa
ra outra das propriedades rurais? 
Quem duvida pode procurar 
nos livros de história: começava, 
há mais de 100 anos, a formação 
das favelas e da exclusão social. 
Questões culturais que resistem 
através dos tempos.

O que mais me preocupa 
não é nem a falta de habilidade 
e sensibilidade dos líderes em 
tomar decisões -  que também 
resistem através dos tempos - , 
mas é o fato que, há mais de 100 
anos, consideramos fato consu
mado que não existe mais escra
vidão no Brasil. Talvez não exista 
mais trabalho escravo -  e acre
ditem, também não é verdade 
-  mas liberdade propriamente 
dita é tão folclórica como nos
sa história. Ou tão fantasiosas 
quanto nossa nação.

Quem é livre? Quem é he
rói? No dia 13 de maio muita 
gente lembra da princesinha 
bonitinha que assinou o papel- 
zinho. Recentemente, tivemos 
o feriado de Tiradentes, gran
de herói. Foi preso, entregou 
todo o movimento de liberta
ção do então Brasil-Colônia e 
foi enforcado como mártir da 
liberdade. Ganhamos um fe
riado e o Brasil continuou co
lônia. Grande herói. E Zumbi 
de Palmares? O nome dele não 
aparece na Lei Áurea e em ne
nhuma outra burocracia que 
ajuda a fazer do Brasil uma na
ção constituída. Mas conhece 
a dor do chicote e o terror da 
senzala, uma história muito 
mais parecida com a dos mi
lhões de brasileiros que vivem 
na miséria e hoje, como brasi
leiros que são, comemoram a 
abolição. Abolição de quem?

Cristiano Guirado, 28 anos, 
estudante de Jornalismo
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Pairam dúvidas sobre a 
proposta de emenda com
plementar do deputado fede
ral, Luiz Eduardo Greenhalg 
(PT), que redefine o número 
de vereadores nos municípios 
de acordo com o tamanho da 
população. Segundo Gree- 
nhalg, as câmaras municipais 
teriam mais cadeiras já em ja
neiro de 2007.

SERÁ
A Câmara de Lençóis teria 

15 vereadores e a de Macatu- 
ba, 11 no início dos trabalhos 
legislativos em 2007. Mas o 
Cartório Eleitoral não soube 
explicar se o cálculo do coefi
ciente eleitoral seria refeito, o 
que beneficiaria Antonio Car
los Pedroso, em Macatuba, ou 
se o quadro seria completo 
pelos suplentes. O procurador 
jurídico da Câmara de Lençóis, 
Antonio Carlos Rocha, acredi
ta que a alteração -  caso apro
vada -  só tenha validade no 
próximo mandato, em 2009.

MÃOS À OBRA
O vereador Gumercindo 

Ticianelli Júnior (PFL) tem 
confessado a amigos que anda 
preocupado com a produtivi
dade da Câmara de Lençóis. 
Fazendo as contas, constatou 
que a relação de projetos de 
leis propostos pelo Legislativo 
anda baixa. Muito baixa.

ESTATÍSTICO
Numa contagem rápida, 

Ticianelli Júnior calculou que 
24 projetos de autoria do 
Executivo tramitaram pelos 
corredores da Câmara neste 
primeiro semestre. E apenas 
quatro projetos de lei foram 
de iniciativa dos vereadores.

MÃO AMIGA?
Segundo o vereador, falta 

ajuda para fazer o projeto e 
sobram forças contrárias na 
hora de mandar para gaveta 
projetos de interesse público. 
Isso até mesmo antes de o as
sunto ser discutido por todos 
os vereadores, que são eleitos 
para legislar.

CALENDÁRIO
O presidente do CAL 

(Clube Atlético Lençoense) e 
candidato a deputado estadu
al pelo PDT, Aparecido Inácio 
da Silva, o Cidão, anda firme 
no marketing em Lençóis Pau
lista. No domingo 5, na golea
da do Alvinegro por 5 a 0 em 
cima do Atibaia, o presidente 
do clube distribuiu vários ca
lendários da Copa do Mundo 
para a torcida no estádio Ar- 
chângelo Brega, o Bregão.

FORÇA
Cidão assina os calendá

rios como presidente do Sin
dicato dos Metalúrgicos de 
São Caetano do Sul e diretor 
Executivo da Força Sindical. 
Sua foto aparece ao lado do 
presidente da Força Sindical e 
pré-candidato a deputado fe
deral pelo PDT, Paulo Pereira 
da Silva, o Paulinho.

VISITA
Ontem à noite quem vi

sitou Lençóis Paulista foi o 
deputado estadual tucano 
Edson Aparecido. Candidato 
a deputado federal, ele veio 
em busca de apoio na região. 
Edson Aparecido pode fazer a 
dobradinha tucana com Pedro 
Tobias, na região. O encontro 
foi na Churrascaria 295.

TUMULTO
Faltou espaço e sobrou 

tumulto para quem foi à re
cepção ao candidato a gover
nador José Serra (PSDB), no 
escritório do deputado esta
dual Pedro Tobias, em Bau
ru, quinta-feira. Centenas de 
correligionários foram para 
lá tentar uma foto ao lado de 
Serra. A maioria não conse
guiu chegar nem perto.

VACINADOS
José Serra aproveitou a 

campanha de vacinação de 
idosos contra a gripe em 
Bauru para tomar a sua do
se, acompanhado de Pedro 
Tobias. Talvez ambos já sou
bessem da grande concen
tração humana que os espe
rava no escritório.

IMPOSSÍVEL
O prefeito de Lençóis 

Paulista, José Antonio Ma- 
rise (PSDB) até queria falar 
com José Serra, mas desis
tiu assim que percebeu a 
confusão. "Conversou com 
o Serra, prefeito?", per
guntou um amigo. "Que 
jeito?", protestou Marise. 
Além do prefeito de Len
çóis, o ex-prefeito de Arei- 
ópolis, Amarildo Garcia 
Fernandes, e a ex-prefeita 
de Borebi, Leila Ayub, re
presentaram as lideranças 
políticas da região.

a r c a m a s s a
O secretário estadual do 

PSDB, Evandro Losacco, 
está preocupado em for
talecer o partido nas pro
ximidades de Bauru. Ele 
sentiu a falta de represen
tantes tucanos de Macatu- 
ba e já disse que pensa em 
chamar o diretório daque
la cidade para uma conver
sa. Os tucanos precisam de 
força máxima para as elei
ções desse ano.

APOIO
Por falar em Macatuba, 

parece que alguns assesso
res do prefeito Coolidge 
Hercos Júnior (PMDB) tra
balham  para atear fogo na 
Administração. Enquanto 
poucos trabalham para o 
fortalecimento do prefeito, 
outros preferem criar em
pecilhos para que Coolid- 
ge resolva os problemas.

TELA
Amanhã, a TV Record 

exibe um programa espe
cial sobre o município de 
Macatuba. O programa, 
que vai ao ar a partir das 
11h45, traz imagens da ci
dade e uma campanha que 
incentiva o pagamento do 
IPTU (Imposto Territorial 
Predial Urbano). A infor
mação foi divulgada pelo 
chefe de Gabinete do pre
feito Coolidge Hercos Jú
nior (PMDB), José Aurélio 
Paschoal (PSDB).

PO VO

"O cheiro em Lençóis 
Paulista está horrível, 
acho que precisa arru
mar uma solução para 
o cheiro do Rio Lençóis. 
É vergonhoso quando as 
pessoas de fora visitam 
a cidade e reclamam do 
mau cheiro".

Willian Aparecido 
de Souza Cassiano, 

desempregado.

"Acho que no bairro do 
Jardim Primavera falta 
um posto de saúde para a 
comunidade".
Maria Antonia Pereira de 

Castro, ciclista.

"Quero parabenizar o 
prefeito pela iniciativa de 
asfaltar a Vila da Prata, 
o asfalto está sendo óti
mo para todos. Agora fica 
mais fácil o trânsito de 
veículos e as crianças po
dem brincar na rua".

Paulo Roberto Moreira, 
funcionário público.

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

Mesmo com calçadas feitas em boa parte da rua Olávio Bilac, na Vila da Prata, crianças e adultos an
dam no meio da rua. Para evitar acidentes, os motoristas precisam ter cuidado redobrado ao transitar 
pelo local. Embora o pedestre também tenha direitos, é bom lembrar que seu lugar é na calçada.

FRASES
"Em qualquer 
hipótese vai 
para a Justiça.
A convenção 
já  está sendo 
questionada. Não 
tenho prognóstico. 
O partido está 

muito dividido"
Michel Temer, presidente 

nacional do PMDB ao comentar 
a convenção de hoje que 

define os rumos do partido.

PARA PENSAR
"A espécie de 

felicidade de que 

preciso não é um 

tanto fazer o que 

quero, mas não 

fazer o quem não 

quero"
Rousseu

mailto:oeco@jornaloeco.com.br
http://www.jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
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O vôo do tucano
PSDB regional recebe Serra em Bauru com festa; "não venho simplesmente pedir 

apoio, mas recolher idéias para definir as prioridades de nosso governo", afirmou

Da Redação

O pré-candidato do PSDB 
ao governo do Estado, José 
Serra, esteve em Bauru na tar
de de quinta-feira 11. Na cida
de, ele andou pelo calçadão 
da rua Batista de Carvalho, 
visitou veículos de imprensa 
e a Prefeitura de Bauru. No 
ponto final de sua parada no 
município, foi recebido por 
centenas de correligionários 
e líderes regionais do partido 
no escritório do deputado es
tadual tucano, Pedro Tobias, 
que ficou pequeno para aco
lher a comitiva do ex-prefeito 
de São Paulo.

A visita de Serra foi contur
bada. Na chegada ao escritório 
de Pedro Tobias, o candidato 
teve um mal estar súbito e foi 
atendido em uma sala do pré
dio. Com Serra refeito, a im
prensa disputou literalmente 
cada centímetro de espaço pa
ra conseguir uma resposta do 
candidato. Jornalistas e curio
sos tomaram o plenário im
provisado e tanto Tobias como 
Serra fizeram seus discursos de 
pé, em cima de uma cadeira, 
para serem vistos por todos.

Além de Serra e Pedro To
bias, outras lideranças políti
cas regionais participaram do 
encontro, que reuniu mais de 
100 correligionários e simpati
zantes. Entre eles, o deputado 
estadual Edson Aparecido e o 
presidente estadual do parti
do, Sidney Beraldo. O prefei
to bauruense Tuga Angerami

O pré-candidato ao governo do estado, José Serra

(PSB) foi um dos mais de 40 
prefeitos -  de vários partidos 
-  da região que foram ao en
contro.

"O PDT perdeu seu can
didato ao governo do Estado. 
Agora José Serra é o candidato 
dos paulistas", afirmou o pre
feito de Bauru, Tuga Angerami. 
"Sempre atuei em função do

conjunto, sem discriminação 
ou favorecimento de natureza 
partidária", respondeu Serra.

E, em seu discurso, Ser
ra não poupou o governo de 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT). 
Começou falando da própria 
política partidária. "Na Pre
feitura de São Paulo temos 
acordo com o PDT, PFL, PPS

e PV. E todos os assessores e 
secretários foram escolhidos 
por mim. Ninguém vai encon
trar um único partido que te
nha indicado algum secretário 
do governo municipal de São 
Paulo", afirmou.

Serra expôs idéias em di
versas áreas e ressaltou que, 
apesar da situação confortável 
nas pesquisas, a campanha se
rá um trabalho árduo. "Esta
mos reunindo vários apoios, 
mas não podemos achar que 
simpatia e pesquisa ganham 
eleição", diz. "O lado progres
sista somos nós. Tem gente 
que se diz de esquerda, mas é 
partido de corporação, de gru
pos e interesses. Vamos fazer 
um governo popular afinado 
com interesses da população 
em defesa da economia de São 
Paulo", finaliza.

LENÇOENSES
Tucanos lençoenses, o pre

feito José Antonio Marise e o 
vereador Manoel dos Santos 
Silva, o Manezinho, foram a 
Bauru acompanhar a visita. 
"O Serra estava bem enérgico 
e demonstrou sua disposição 
em fazer uma campanha agres
siva", afirma o prefeito. "Isso 
deu uma injeção de ânimo no 
PSDB da região", continua.

Para Manezinho, a visita 
de Serra foi importante para 
a região, que cresceu com o 
PSDB no governo. Ele ressalta 
a importância da proximida
de que os tucanos lençoenses 
têm nas secretarias.

Candidato pelo PT, Mercadante deve começar visitas ao interior
O senador Aloizio Merca- 

dante será o candidato do PT 
ao governo do Estado de São 
Paulo. Ele venceu -  por 52,8% 
contra 47,2 -  a ex-prefeita da 
capital paulista, Marta Suplicy 
na prévia do partido, realizada 
no domingo passado. Agora, 
ele tem a missão de tentar levar 
a disputa ao segundo turno. Se
gundo pesquisas eleitorais, se a 
eleição fosse hoje, Serra vence- 
ria no primeiro turno com mais 
de 60% dos votos válidos.

Mercadante vai rodar o Es
tado de São Paulo nos próxi
mos dias para tentar unificar o 
partido em torno de sua can-

didatura ao governo. Ele tam
bém já pensa na sua equipe de 
campanha e deve contar com 
pelo menos duas pessoas in
dicadas pela ex-prefeita Marta 
Suplicy. O senador já assumiu 
compromisso com Marta. 
Além de defender o governo 
Lula na campanha estadual, 
ele também vai rebater even
tuais críticas à gestão de Marta 
na Prefeitura de São Paulo.

Marta já declarou apoio a 
Mercadante. "Temos condições 
de vencer o Serra", afirmou. "A 
campanha de Aloizio passa a 
ser nossa campanha", conti
nua. O senador aproveitou

O senador Aloízio Mercadante, 
candidato do PT em São Paulo

para elogiar a gestão da adver
sária nas prévias na Prefeitura 
de São Paulo. "A qualidade do 
governo que você dirigiu está 
em cada bairro de São Pau
lo", afirmou, mencionando 
os programas Renda Mínima e 
Bilhete Único. E garantiu que 
serão implantados em sua pla
taforma de governo.

O PT dividiu o estado em 
19 macrorregiões. A agenda 
está nos retoques finais e Mer- 
cadante deve começar as visi
tas ao interior nos próximos 
dias. A data para o início da 
romaria petista ainda não foi 
definida pelo partido.

PMDB faz pré-convenção e decide hoje seu futuro político nas eleições de 2006
Em meio a rachas internos 

e debates políticos, o PMDB 
realiza hoje uma pré-conven- 
ção para começar a definir 
que rumo seguir em 2006. O 
partido chega dividido em seu 
dia decisivo. São três frentes, 
uma defendendo a candida
tura própria, outra quer con
tinuar apoiando o governo de 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
e uma terceira querendo com
por chapa com o candidato a 
presidente Geraldo Alckmin 
(PSDB) ou independência pa
ra poder negociar candidatu
ras estaduais. Se não conseguir

o PMDB, o PSDB já garantiu 
pelo menos um vice do PFL, 
que anuncia aos quatro ven
tos que indica o candidato na 
semana que vem.

Pelo menos, por enquan
to, parece que o PMDB vai 
como está: com o governo 
Lula. Governistas acham que 
têm votos suficientes para 
derrubar a candidatura pró
pria. Para os tucanos, se não 
conseguir o apoio do parti
do na esfera nacional, a me
ta vai ser impedir a coligação 
com Lula. A ofensiva do PS
DB inclui a possibilidade do

PMDB oferecer -  de novo -  o 
candidato a vice na chapa de 
Geraldo Alckmin. Para eles, o 
ex-governador de Pernambu
co, Jarbas Vasconcelos, seria o 
vice ideal. "Se o PMDB deci
dir não ter candidato, o PSDB 
vai trabalhar para tê-lo como 
aliado", afirmou Alckmin em 
entrevista concedida no início 
de maio. Enquanto isso, o PT 
luta para manter o PMDB na 
sua base de apoio. Para o pre
sidente do PMDB local, o ad
vogado José Carlos do Ama
ral, a melhor escolha para o 
partido seria a candidatura

própria. Se não der certo, ele 
prefere que o partido engros
se as fileiras com Lula. "Todo 
mundo vê denúncias de cor
rupção, mas nós que somos 
advogados pudemos perce
ber uma evolução de Lula na 
questão social", afirmou.

CHUTE 
NA CANELA
POR RIMIDEM

Q- boa: PM 
começa limpar 
a cidade!

E atenção galera, a Fa- 
cilpa já era! E roupa nova 
agora só se for presente pro 
dia das mães! Aliás, diz que 
no ano que vem a Facilpa 
vai ficar mais curta. Então 
vai ficar FACIL ! E diz que 
neste ano não teve proble
mas na Feira. Apenas o das 
notas de 10!

Socorro. Índio quer api
to. Olha o Evo Morales, da 
Bolívia, xingando o Brasil! 
Agora ele quer vingança 
porque o território do Acre 
foi trocado com eles por um 
cavalo! Pior é que o Lula tá 
gostando dos coices! Aliás, 
diz que os políticos adoram 
tanto o dinheiro que um 
deles já fez uma proposta 
pro boliviano: "Presidente, 
se eu resolver logo esse pro
blema da Petrobrás com vo
cês, quanto eu " L'EVO "?

Em janeiro, as Câmaras 
poderão ter mais vereado
res. Se a nova lei for apro
vada, aqui já tem gente que 
vai entrar com tanta von
tade que vai fazer da casa 
uma verdadeira "Câmara 
ardente"!

E diz que a candidatu
ra do Alckmin continua 
seguindo religiosamente o 
preço do chuchu. Pior é o 
problema da dona Lú com 
seus 400 vestidos. Foi pega 
de "saia justa" e agora o as
sunto tá dando "pano pra 
manga" e, ainda por cima, 
não tem como deixar tudo 
por baixo do "pano"!

Disneylândia, ops, Ci-

nelândia-Rio, urgente. O 
Garotinho voltou a comer. 
Tomou a vacina do Zé Goti
nha, ganhou pirulito e um 
patinete da galera. E sabe 
por que o Garotinho levan
tou depressa? Pra evitar que 
fosse levado pro hospital 
com as ambulâncias daque
la máfia sob suspeita!

E olha essa contada pe
lo companheiro Simão: 
Diz que saiu a raspadinha 
"Timão" por 1 real. Aí vo
cê compra, raspa e se sair 
a palavra Tóquio, é só se 
dirigir até a padaria da es
quina e trocar por um so
nho! Sendo que esta corre 
por aí. Quando era técnico 
do Corinthians, o Antonio 
Lopes pediu ao Kia para 
contratar o Animal, o Lui- 
zão e o Djalminha. Como o 
Kia não sabia bem o portu
guês, contratou o tribunal, 
o juizão e o bandeirinha. E 
o Parmera? Vai chorar hoje 
no pé do Cruzeiro!

Veja só o que um moto
rista de Jundiaí escreveu na 
traseira do Mercedão: "Um 
caminhão nas estradas e 
seis prestações atrasadas"!

E a grande notícia: Po
lícia começa a "limpar" a 
cidade. Ueba! E pra limpar, 
o melhor mesmo é usar o 
"deter gente".

Pra encerrar, sabe por 
que o "portuga" não coloca 
queijo ralado no macarrão 
parafuso? Porque nesse tipo 
de macarrão eles preferem a 
farinha de rosca!

ERRATA
Em propaganda veiculada dia 06 de maio de 
2006, página 5, deste jornal, onde estava 
publicado autorização PROCON 559/72, deveria 
constar a lei n° 70951/06 em seu art. 30 isento de 
autorização. Esclarecemos ainda que o número é 
apenas um protocolo de pedido para fiscalização
dos sorteios. ASSOCIAÇÃO

COMERCIAL



ELIZABETH ORTADO ATHANAZIO 
ZULEIKA BOSO RADICHI

Em ação continua
_________Da r edação_________

O final de semana vai ser 
movimentado para a APAE 
de Lençóis Paulista, que abriu 
oficialmente ontem, com uma 
passeata pelas ruas da cidade, 
a campanha para arrecadação 
de fundos através de doações 
telefônicas como parte do 
programa APAE em Ação. É 
um projeto organizado pela 
Federação Nacional das APA- 
Es que apresenta no dia 21 de 
maio, na Rede Bandeirantes, 
um programa especial -  entre 
11h30 e 16h -  com participa
ção de artistas, para sensibi
lizar o público para a impor
tância das doações. A Apae de 
Lençóis atende 180 alunos, in
clusive sete crianças de Borebi 
e sobrevive de verbas munici
pais, estaduais e federais. Mas, 
no final do mês as contas nun
ca fecham e, a participação da 
comunidade e das empresas é 
fundamental para a manuten
ção do atendimento. Para fa
lar sobre a entidade, o jornal 
O ECO foi ouvir a presidente 
da entidade, Elisabeth Ortado 
Athanásio e a diretora da Apae, 
Zuleika Boso Radichi

O ECO -  O mês de maio 
vai ser corrido para a 
Apae. Que eventos estão 
no calendário?

Elizabeth Ortado Atha- 
názio -  Tínhamos programa
do um campeonato de truco, 
que acontece no dia 21 de 
maio aqui no salão de festas. 
Junto com esse torneio, rece
bemos o convite da Federação 
Nacional das APAEs para par
ticipar desse programa APAE 
em Ação, que vai acontecer na 
TV Bandeirantes entre 11h30 e 
16h, com uma programação 
especialmente para as APA- 
Es. O programa é antecipado 
pelas ligações que já começa
ram. As pessoas podem ligar 
e fazer as doações. As doações 
da cidade vão para a APAE da 
cidade. Além disso, recebemos 
a doação de um violão do Da
niel durante a Facilpa e, pela 
rapidez com que tudo acon
teceu, começamos a vender 
os números da rifa no mesmo 
dia. As rifas são vendidas aqui 
na APAE e as pessoas podem 
colaborar comprando um nú
mero e quem sabe ganhar um 
violão autografado pelo cantor 
Daniel. Ainda em maio, tem 
uma programação esportiva. 
Lençóis será sede de uma eta
pa do 8° Circuito Especial de 
Atletismo e nós vamos receber 
mais de 10 Apaes da região.

O ECO -  A Apae de Len
çóis foi encontrar o Daniel 
no hotel antes do show na 
Facilpa. Como foi essa reu
nião?

Elizabeth -  Foi muito es
pecial. Recebemos a confir
mação da visita na sexta-feira 
à tarde e a Zuleika (Zuleika 
Radichi, diretora da entidade) 
fez uma seleção para escolher 
quem seriam os 20 alunos (o 
que é bastante difícil) e prepa
rá-los para essa visita. Foi um 
momento de muita alegria e 
de muita emoção para todos, 
inclusive para nós. Nesse m o
mento, o Daniel nos comuni
cou que o violão já estava com 
ele. À noite, antes do show, re
cebemos o violão autografado 
na nossa barraca, na Facilpa 
(Feira Agropecuária, Comer
cial e Industrial de Lençóis 
Paulista).

O ECO -  Atualmente, co
mo funciona a Apae de Len
çóis Paulista?

Zuleika -  A Apae de Len
çóis presta vários serviços. Na 
área da educação, tem a es
cola, mas ela presta serviços 
também na área da saúde, tra
balho, esporte, lazer, cultura, 
enfim, cobre tudo. Estamos 
com cerca de 180 usuários, e

Zuleika Boso Radichi, diretora da Apae, e a presidente da entidade, Elizabeth Ortado Athanázio, durante entrevista

Perfil
NOME:
Elizabeth Ortado Athanázio

IDADE:
55 anos

FORMAÇÃO:
professora aposentada de 
história

CARGO:
Presidente da Apae de 
Lençóis Paulista

"NOSSA RECEITA, 
NO FINAL 
DAS CONTAS,
É SEMPRE 
DEFICITÁRIA E 
NÓS CORREMOS 
COM OS EVENTOS. 
ELES QUE COBREM 
NOSSO DÉFICIT".

"NÓS TEMOS 
TRABALHADO COM 
ELES O FATO DE QUE 
O MUNDO NÃO SE 
RESUME À APAE.
O MUNDO A QUE 
ELES TÊM DIREITO, 
COMO QUALQUER 
CIDADÃO, ESTÁ 
ALÉM DAS QUATRO 
PAREDES DA APAE".

Perfil
NOME:
Zuleika Boso Radichi

IDADE:
61 anos

FORMAÇÃO:
Pedagoga

CARGO:
diretora da Apae de Len
çóis Paulista

a Apae acolhe desde o nasci
mento até a velhice. Temos a 
educação precoce, onde se tra
balha com bebês desde o nas
cimento até os três anos. Na 
educação infantil, trabalha
mos entre quatro e seis anos. 
Temos o ensino fundamental 
que trabalha com alunos entre 
7 e 14 anos e os jovens acima 
dessa idade, adultos e idosos, 
são agrupados em oficinas, 
que a gente chama de oficinas 
terapêuticas. Nessas oficinas, 
a gente trabalha o artesanato, 
cozinha experimental e mui
tas outras atividades, visando 
maior qualidade de vida pa
ra os usuários. Temos muitos 
projetos que envolvem toda 
a escola. A equoterapia, por 
exemplo, é um projeto muito 
grande e muito bom que vem 
completar o trabalho feito na 
fisioterapia e fonoaudiologia. 
A equipe que trabalha nesse 
projeto tem fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, terapeuta 
ocupacional e o próprio pro
fessor. Temos um projeto que 
é lindíssimo, que é a natação 
de bebês. Acontece toda sex
ta-feira. As mães e seus bebês,

com a professora, trabalham 
nisso. Esse projeto é não só 
benéfico para a saúde do be
bê, mas importante na socia
lização, entrosamento entre 
escola e família. Essa quanti
dade de troféus aqui expostos 
mostra que realmente a gen
te procura compensar aquilo 
que eles não conseguem na 
área acadêmica, oferecendo 
oportunidades em outras áre
as. Essa é a grande função da 
Apae, promover a inclusão so
cial. Se tem um circuito espe
cial de atletismo, eles partici
pam. Se tem um campeonato 
de natação, eles participam, 
se tem um festival, eles par
ticipam. Apresentação de te
atro, música, coral, são even
tos para os quais somos con
vidados e sempre aceitamos 
participar, para promover a 
inclusão social. Atualmente, 
estamos preocupadas com 
o trabalho. Damos ênfase à 
preparação para o mercado. 
Duas alunas estão aguardan
do a chamada para começar a 
trabalhar em uma empresa. Já 
passaram pela entrevista e já 
fizeram o exame admissional

e estão aguardando o chama
do para o primeiro emprego. 
Temos outras parcerias, alu
nos trabalhando na Adefilp. 
Enfim, essa é a nossa luta, em 
todos os aspectos.

O ECO -  Lençóis tem em
pregado os deficientes?

Zuleika Boso Radich
-  Recebemos propostas das 
empresas. Existe uma exigên
cia legal para que a empresa 
tenha deficientes em seu qua
dro, conforme o número de 
funcionários que ela tiver. A 
gente vai oferecendo a mão- 
de-obra de acordo com o que 
temos. Infelizmente, nossos 
alunos têm muita limitação e 
não podem exercer boa par
te das funções. As empresas 
procuram. Nós temos que nos 
dedicar em saber quais alunos 
podem preencher essas vagas. 
Não ficamos esperando as em
presas, as grandes nos procu
ram e nós vamos procurar as 
menores, porque precisamos 
daquelas empresas que ofere
çam trabalhos mais simples. A 
Adefilp tem um trabalho em 
parceria com o Grupo Lwart, a

gente seleciona nossos alunos 
e faz um trabalho de acompa
nhamento. Nem sempre dá 
certo, eles passam por um pe
ríodo de experiência.

O ECO -  Há algum tem
po, a Apae lançou uma cam
panha nacional que tinha 
como tema "a maior limita
ção é o preconceito". Como 
é o cenário em Lençóis Pau
lista?

Zuleika -  Desde que eu 
cheguei, a luta é para derrubar 
esses preconceitos. Nunca va
mos conseguir completamen
te, mas posso dizer com con
vicção que eles são olhados 
de outra maneira. Cresceram 
em respeito e dignidade, aju
dando a defender direitos e 
se conscientizando sobre os 
deveres. Nós temos trabalha
do com eles o fato de que o 
mundo não se resume à Apae. 
O mundo a que eles têm di
reito, como qualquer cidadão, 
está além das quatro paredes 
da Apae. Sempre serão nossos, 
mas são da sociedade, da hu
manidade, e é lá que é a vida 
deles. Aqui eles têm um amor,

carinho e atenção como defi
cientes, mas são vistos como 
cidadãos e com o mesmo di
reito dos cidadãos comuns. A 
gente luta por inclusão social, 
algo muito maior que a inclu
são de um aluno na escola.

O ECO -  Em determina
da época, a Apae de Lençóis 
entrou em uma corrida pa
ra aumentar sua estrutura 
e arrecadação. Como a en
tidade funciona nos últimos 
anos?

Elizabeth -  Sem a pre
feitura não caminharíamos. 
Recebemos verbas na área de 
transporte, saúde e educação. 
É a prefeitura que basicamente 
dá amparo. Recebemos verbas 
estaduais e federais também. 
Nossa receita, no final das 
contas, é sempre deficitária e 
nós corremos como os even
tos. Eles que cobrem nossos 
déficits. Temos o jantar do Dia 
Internacional da Mulher, em 
março e em abril, a barraca da 
Facilpa. Já no segundo semes
tre, começamos a vender uma 
rifa grande, que corre sempre 
em dezembro, e a Festa da 
Padroeira. Além disso, temos 
desfiles e a Feira da Bondade. 
E vamos conseguindo alguns 
eventos extras, como agora 
conseguimos a doação do vio
lão do Daniel e a participação 
no APAE em Ação.

O ECO -  Qual é a ex
pectativa para o APAE em 
Ação?

Zuleika -  Difícil dizer. Ti
vemos uma experiência há al
guns anos e ela foi frustrante. 
Agora estamos bem engajados 
e animados. O outro movi
mento aconteceu apenas no 
Estado de São Paulo e não te
ve a estrutura que tem agora, 
quando parte da federação na
cional vai mostrar imagens das 
Apaes em todo Brasil. Com 
essa mobilização, mostramos 
a grande responsabilidade da 
Apae e chamamos a atenção 
para a necessidade de manter 
esse trabalho. Precisamos de 
uma grande receita e, como 
a Beth falou, sem os even
tos estaríamos no vermelho. 
Apesar de receber verbas mu
nicipais, estaduais e federais, 
sempre procuramos dar pas
sos maiores. O APAE em Ação 
vai contribuir para que nosso 
trabalho continue prestando 
um trabalho cada vez melhor. 
Acreditamos que vamos sensi
bilizar a população. Já temos 
esquema montado junto à im
prensa e comunidade, espera
mos conseguir bastante apoio 
da população de Lençóis. 
Acreditamos que temos essa 
consciência de ajudar.

Elizabeth -  É interessante 
ressaltar que nesse ano o te
ma da Campanha da Frater
nidade foi sobre a questão do 
deficiente, a comunidade tem 
isso mais na flor da pele. Não 
só em Lençóis, onde tivemos 
a participação da Apae e Ade
filp em vários eventos durante 
a Semana Santa e a quaresma, 
o Brasil inteiro comentou isso. 
É um assunto bastante divul
gado e a gente conta que isso 
ajude na campanha.

O ECO -  Considerações 
finais?

Elizabeth -  Queria agra
decer a duas pessoas que ti
veram uma participação de 
destaque e ajudaram para que 
a gente conseguisse chegar até 
o Daniel. A Maria José Lopes 
Antunes, esposa do presidente 
do Lions Club, Antonio Paulo 
Antunes. Ela fez o contato com 
a produção. E o Davi Celesti
no, da Facilpa, que fez o pedi
do através do Marcos Myoto e 
conseguiu o violão. São duas 
pessoas que foram fundamen
tais para que a gente conse
guisse a rifa do violão.



d e n g u e

Perigo
Lençóis confirma terceiro caso 

importado de dengue em menos de um 

mês; todos os pacientes que tiveram 

diagnóstico positivo visitaram o litoral

Da Redação

A Diretoria de Saúde anun
ciou, na quinta-feira 11, a con
firmação de mais dois casos de 
dengue em Lençóis Paulista. 
São três mês. As três pessoas 
contraíram a doença no litoral 
paulista. O  primeiro caso foi 
diagnosticado no final da se
mana passada. O  homem mo
ra na Cecap. Os outros dois 
casos, são de pessoas de outros 
municípios, que estavam de vi
sita em Lençóis e começaram 
a apresentar os sintomas. Um 
deles, que estava hospedado 
no centro da cidade, já retor
nou para a cidade de origem. 
O  outro caso foi registrado na 
Vila Ubirama. A pessoa passa 
bem e não transmite mais a 
doença. De acordo com a Di
retoria de Saúde, os pacientes 
contraíram a doença na Baixa
da Santista.

Apesar de as vítimas não 
terem contraído a doença em 
Lençóis Paulista, os diagnós
ticos preocupam o diretor 
de Saúde, Norberto Pomper- 
mayer. O município registrou 
4,35 de índice de breteau, 
utilizado para verificar a in
festação pelo mosquito Ae- 
des aegypti, transmissor da 
dengue. A OMS (Organização 
Mundial de Saúde) preconiza 
que índices superiores a um já 
representam perigo de epide
mia. A última medição foi re
alizada em fevereiro. Segundo 
informações da assessoria de 
comunicação da Saúde, a me
dição é trimestral.

Como medida de preven
ção, na manhã de ontem, a 
Diretoria de Saúde realizou 
o bloqueio nas 25 quadras 
próximas da residência onde 
os dois portadores da doença 
se hospedaram, no Centro da 
cidade e na Vila Ubirama. Foi 
feito também um intenso ar

rastão de limpeza nas regiões.
Lençóis, que até então 

havia registrado o último ca
so importado da doença em 
2003, teve três diagnósticos 
confirmados e outros quatro 
suspeitos. Os demais exames 
deram resultado negativo.

A assessoria de com uni
cação da Saúde informou 
ainda que não existem mais 
suspeitos e o que o risco de 
contágio por parte dos pa
cientes que tiveram a doença 
é zero. A dengue é transm iti
da depois do período de in
cubação que, em média, é de 
sete dias, por meio da picada 
do mosquito Aedes aegypti. 
Os sintomas aparecem em 
até dez dias.

Norberto lembrou que a 
eliminação do mosquito trans
missor da dengue é a única 
alternativa para prevenir a do
ença. "A população deve ficar 
alerta, não deixando água lim
pa e parada em possíveis cria- 
douros e combater a dengue". 
De acordo com a Diretoria de 
Saúde, em todos os bairros de 
Lençóis foram encontrados fo
cos do mosquito.

A diretoria orienta a po
pulação que está com viagem 
marcada para cidades de regi
ões que estão com epidemia 
de dengue, para que, quando 
retornarem ao município fi
quem atentos aos sintomas da 
doença e que procurem ime
diatamente a unidade de saú
de mais próxima.

"A população deve estar 
atenta aos sintomas da dengue 
já nos primeiros dias, que são 
os dias em que podem con
taminar as pessoas", orienta 
Norberto.

Os sintomas da dengue são 
dor de cabeça, dor muscular e 
dor nos olhos. Em alguns casos 
é possível que apareçam man
chas avermelhadas na pele.

FIQUE POR DENTRO

Criadouros do mosquito Aedes aegypti estão por toda a cidade

VIZINHOS
Em cidades vizinhas, como 

Areiópolis, Macatuba e Bore- 
bi, os índices de breteau estão 
dentro da margem conside
rada segura pela OMS. Já em 
Bauru, foram notificados 30 
casos de dengue este ano. Seis 
deles foram confirmados na

quarta-feira 10 pelo Departa
mento de Saúde Coletiva. Dos 
casos confirmados, 20 são 
importados e dez autóctones, 
ou seja, contraídos no próprio 
município. Além dos 30 casos 
confirmados, existem outras 
26 pessoas com suspeita da 
doença em Bauru.

MEDIDAS PRATICAS CONTRA A DENGUE
- Não deixe água nos vasos de 
planta

- Verifique constantemente a 
bandeja atrás da geladeira

- Mantenha os cestos ou 
latas de lixo tampadas

- Lave periodicamente as 
vasilhas de água dos cães, 
gatos e passarinhos

- Não deixe no quintal 
nenhum objeto que
possa acumular água, por menor que seja a 
quantidade

- Cubra as caixas de água

- Piscinas devem ser limpas constantemente

MUSEU
De 15 a 21 de maio tem programação especial no Mu

seu Alexandre Chitto. Até o dia 21, o espaço recebe a expo
sição "Propagandas de Ontem", que ficará na área externa, 
e "Personagens Lençoenses". A visita tem que ser agendada 
pelo telefone (14) 3264-1242. Na terça-feira 16, tem apre
sentação do coral Araraquarense, com o projeto Filosofia, 
Poesia e Música, às 19h30. Na quarta-feira 17, tem palestra 
com o tema "Memória Social, Museu e Atualidade", com 
Nair Nassarala, às 14h. No sábado 21, a Orquestra Munici
pal de Sopros encerra a semana, com uma apresentação, às 
10h. A entrada para a palestra e a exposição é de graça.

EXPOSIÇÃO
Vai até o sábado 20, a 

exposição "Natureza Artis
ta", de Florindo Paccola, 
Carlos Zillo, Horácio Mo- 
retto e Claudino Paccola. 
A exposição está no Espaço 
Cultura Cidade do Livro 
(antigo restaurante Fison), 
e pode ser visitada das 8h 
às 11h e das 15h às 21h. A 
entrada é de graça.

AGASALHO
A Secretaria de Assistên

cia Social e o Fundo Social 
de Solidariedade, em Maca- 
tuba, começaram nesta se
mana a entrega de coberto
res para famílias carentes do 
município. A distribuição 
acontece até o final do mês. 
Para receber o benefício, as 
famílias devem se cadastrar 
na Secretaria de Assistência 
Social, que fica na rua Virgí
lio Enei, 1531.

MÚSICA
Estão abertas as inscri

ções para o Festival de Mú
sica Sertaneja promovido 
pela Prefeitura de Macatu- 
ba e a Secretaria de Cultura. 
As inscrições são gratuitas

e podem ser feitas direta
mente no Centro Cultural, 
localizado na avenida Co
ronel Virgílio Rocha, 525, 
atrás do Teatro Municipal. 
O festival acontece no dia 9 
de junho.

CINEMA
Na quinta-feira 18, o 

projeto Cine BR em Movi
mento apresenta o filme 
Tainá 2. O longa será exi
bido às 8h, 10h30, 13h e 
15h30, na Casa da Cultura 
Maria Bove Coneglian. A 
entrada é de graça, mas de
ve ser feito o agendamento 
prévio. O telefone é o (14) 
3263-6525. Às 20h, o filme 
será exibido na escola Pro
fessora Guiomar Coneglian 
Borcat, no Jardim do Caju.

t e a t r o
No domingo 21, o grupo 

de teatro Cia da Tribo, de 
São Paulo, apresenta a peça 
"Dois Corações e Quatro 
Segredos", na Casa da Cul
tura Maria Bove Coneglian, 
às 16h. A apresentação faz 
parte do projeto Caravana 
Paulista de Teatro. Os in
gressos custam R$ 2.

Morador reclama de sujeira em terreno
O empresário João Baptista 

Zillo, o Tita Zillo, procurou o 
jornal O ECO nessa semana pa
ra reclamar sobre a conservação 
de um terreno vizinho à sua re
sidência, no final da rua Anita 
Garibaldi, próxima ao centro 
de Lençóis Paulista. É um ter
reno vazio onde a rua termina, 
no cruzamento com a rua An
dré Pachoalini, no Jardim Ipê.

O terreno, colado à sua 
residência, está tomado pelo

mato, que em alguns pontos, 
chega a ter mais de um metro 
de altura. O aparente aban
dono encoraja moradores do 
bairro e das redondezas a jo 
garem lixo e entulho no local. 
Entre os detritos, a reportagem 
do jornal O ECO encontrou 
até um vaso sanitário.

"Não sabemos quem são 
os populares autores de tal 
desleixo. Mas eles jogam li
xo em um terreno que deve

ria ser limpo ou roçado pelos 
seus proprietários", reclama o 
empresário. Tita Zillo reclama 
também da participação da Vi
gilância Sanitária, que segundo 
ele, demora para tomar provi
dências. "Nesse terreno, a água 
das chuvas fica empossada o 
ano todo, a água fica parada, 
pronta para a proliferação do 
mosquito da dengue", afirma.

O empresário diz que, por 
várias vezes, entrou em conta

to com a prefeitura para cobrar 
uma solução para o local. O 
jornal O ECO procurou o di
retor de Meio Ambiente, Bene
dito Martins, para falar sobre 
o assunto. Até o fechamento 
dessa edição ele não havia re
tornado as ligações.

O terreno que é motivo de 
reclamação do morador

CO LA BO RE! S E JA  ES P EC IA L! 
PA RTIC IPE DA CAMPANHA
"APAE EM AÇAO”

A P A E LIG U E ATE 29 DE MAIO
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ASSISTA PROGRAMA ESPECIAL NA TV BANDEIRANTES 
DIA 21 DE MAIO DAS 11h30 ÀS 16h
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APAES

Cidadania em
Apaes de Lençóis Paulista, Macatuba e Areiópolis se mobilizam 

para participar da campanha APAE em Ação; juntas elas 

atendem quase 300 alunos portadores de necessidades especiais

Da Redação

As Apaes (Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcio
nais) de Lençóis Paulista, Ma
catuba e Areiópolis estão se 
mobilizando para arrecadar 
fundos em uma campanha 
nacional que vai até o dia 29 
de m aio. As doações variam 
entre R$ 5 e R$ 20 e vão ajudar 
na manutenção das entidades. 
Juntas, as três Apaes atendem 
quase 300 pessoas portadoras 
de necessidades especiais. Em 
Borebi, não tem Apae, mas 
as crianças são atendidas em 
Lençóis e Bauru.

A Apae de Lençóis Paulista 
atende 180 pessoas e realiza 
vários eventos paralelos para 
despertar a atenção da comu
nidade. A movimentação co
meçou na manhã de ontem 
com uma passeata pelas ruas 
da cidade. A comitiva foi com
posta pela fanfarra, funcioná
rios, diretores, pais e familiares 
dos alunos. Leia na página A6, 
entrevista com a presidente e

diretora da Apae de Lençóis, 
Elisabeth Ortado Athanásio e 
Zuleika Boso Radichi.

O movimento faz parte 
dos trabalhos de divulgação 
do projeto APAE em Ação, or
ganizado pela Federação Na
cional das APAES. É uma cam
panha nacional para arrecadar 
doações por telefone para as 
entidades espalhas pelo país. 
A rede de doações reverte os 
recursos para as unidades em 
cada cidade. O Dia D da cam
panha acontece com um pro
grama na Rede Bandeirantes, 
que vai ao ar no domingo 21 
de maio, entre n h 3 0  e 16h, 
com participação de diversos 
artistas.

Junto com a campanha pa
ra arrecadação de verbas por 
telefone, a Apae de Lençóis 
espera reforçar o caixa com a 
rifa de um violão doado pelo 
cantor Daniel. O violão foi 
doado durante a passagem do 
artista por Lençóis Paulista no 
sábado 6, quando se apresen
tou na Facilpa. Os números

estão sendo vendidos a R$ 5, 
na Apae. Antes do show, Da
niel recebeu diretores da esco
la, junto com uma comitiva de 
20 alunos. O encontro foi no 
hotel Villas Plaza, onde o can
tor confirmou a doação.

A passeata e a rifa do vio
lão serão duas das atrações 
programadas para movimen
tar as doações. A Apae de 
Lençóis Paulista prepara mais 
eventos para promover a cam
panha Apae em Ação. No do
mingo 21 de maio, a partir das 
8h, acontece um campeonato 
de truco no salão de festas da 
entidade. As inscrições podem 
ser feitas na própria Apae e 
custam R$ 40 por dupla. Com 
antecipação, os competidores 
pagam R$ 30.

Também como parte do 
calendário, Lençóis Paulista 
será sede do Circuito Especial 
de Atletismo, na quarta-feira 
24 de maio, na pista de atle
tismo. Mais de 10 cidades da 
região mandam alunos para a 
competição.

Na manhã de ontem, alunos, professores e funcionários da Apae de Lençóis fizeram passeata

s e r v iç o  receber doações até o dia 29 100-10; para doar R$ 20 ligue
A campanha Apae em Ação de maio. Para doar R$ 5 ligue para 0500-45-100 20. Para do- 

iniciou as arrecadações telefô- para 0500-45-100-05; para do- ar acima de R$ 20 ligue para 
nicas no dia 30 de abril e vai ar R$ 10 ligue para 0500-45- (11) 3038-5585.

Alunos atendidos pela associação em Areópolis durante o desfile cívico que comemorou os 46 anos do município

Em  A reiópolis, associação atende 40  alunos
Presidida pela voluntá

ria Adriana Bentivenha, a 
Apae de Areiópolis atende 
36 alunos em sala de aula 
e assiste outras 10 pessoas 
com sessões de estim ula
ção e terapia ocupacional, 
com o cultivo de uma horta 
e o projeto culinária. Com 
verbas subvencionadas pe
la prefeitura e apoio da 
indústria, comércio e da 
comunidade, a entidade

oferece acom panham ento 
com psicólogo, fonoau- 
diólogo, fisioterapeuta e 
professores com curso de 
educação especial, visando 
a inclusão dos alunos na 
rede de ensino regular.

A diretora da entidade, 
Adriana Ferraz da Silva, con
ta com satisfação que des
de o início deste ano dois 
adolescentes atendidos pela 
Apae passaram a freqüentar

a escola regularmente. "Esse 
é o nosso principal objetivo, 
a inclusão", disse Adriana, 
ao explicar que nos projetos 
são transmitidas noções de 
cidadania, matemática e de 
superação das limitações.

A diretora disse ainda 
que a Apae busca outras 
parcerias para implantar no
vas oficinas, entre elas, a de 
marcenaria e artesanato. "É 
um trabalho que depende

de parcerias com empresá
rios e comerciantes da cida
de", comentou Adriana.

A proposta da entidade 
é oferecer condições pa
ra que os alunos tenham 
outras oportunidades de 
aprendizado. O trabalho 
que envolve diversas pesso
as é desenvolvido nos dois 
períodos, com o período 
da m anhã dedicado às ati
vidades físicas.

Pessoas atendidas pela entidade em Macatuba, que tem 64 alunos

Apae de Macatuba precisa 
de reformas no prédio

A Apae (Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais) 
de Macatuba tem 64 alunos 
matriculados, que freqüen- 
tam a entidade durante todo o 
dia. Além das aulas, os alunos 
são envolvidos em programas 
como oficinas de artesanato, 
jardinagem, sessões de fono
audiologia, fisioterapia e esti
mulação precoce.

A entidade recebe uma sub
venção da prefeitura e conta 
com a ajuda de 150 associados 
que contribuem mensalmente. 
Além disso, a Apae recebe aju
da de empresas e realiza even
tos para angariar fundos. De 
acordo com a diretora da Apae, 
Maria Eliza Galassi, outras 50 
pessoas recebem atendimento 
de fonoaudiologia, fisioterapia 
e hidroterapia por dia.

Segundo a diretora, a maior

necessidade da entidade é con
seguir dinheiro para o fecha
mento da quadra. O espaço, 
que deveria ser utilizado para 
atividades físicas foi tomado 
por pombos. "Quando provi
denciamos a limpeza consegui
mos usar a quadra por um ou 
dois dias, no máximo", comen
ta Maria Eliza.

A diretora disse ainda que 
a Apae de Macatuba necessita 
de mais um veículo para trans
portar os alunos. Atualmente, 
o serviço é feito por uma perua 
Kombi. Outras carências são a 
reforma do Centro de Reabili
tação e pintura do prédio.

Hoje, a Apae de Macatuba 
realiza um sorteio de prêmios 
na sede do Lions Clube. Além 
de arrecadar fundos, a entida
de também vai divulgar o pro
grama APAE em Ação.

áU I"  ̂ Registrar a sua marcaClinCirniCCI e mais fácil e barato
mafCGS ã  p a te n te s  cio que você imagina!

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

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



a r e i o p o l i s

Água em debate
Peixeiro inicia negociação com a Sabesp para renovação de 

contrato que vence em outubro; ele quer redução na taxa de 

esgoto, no tempo do contrato e no valor da tarifa mínima

Da Redação

O prefeito de Areiopolis, 
José Pio de Oliveira (sem 
partido), o Peixeiro, anun
ciou que inicia na próxima 
semana as conversações com 
a Sabesp (Com panhia de Sa
neamento Básico do Estado 
de São Paulo) para renova
ção do contrato de manu
tenção do abastecimento de 
água e coleta de esgoto no 
m unicípio. O contrato, fir
mado em 1976 e válido por 
30 anos, vence em outubro. 
A primeira audiência para 
debater o assunto está mar
cada para a quarta-feira 17, 
no gabinete do prefeito. Pelo 
lado da Sabesp, as negocia
ções estão sendo conduzidas 
pelo superintendente regio-

nal da concessionária, Artur 
Esteves Bronzatto.

Na pauta de reivindica
ções, Peixeiro anunciou que 
deverá pedir três condições 
para renovar o contrato: redu
ção da tarifa de esgoto de 80% 
para 40% , redução no prazo 
do contrato de 30 para 15 
anos e maior atuação social 
da estatal na cidade, com a re
dução do valor da taxa m íni
ma de consumo e a criação de 
uma alternativa que beneficie 
quem está desempregado.

Na opinião do prefeito, a 
renovação do contrato depen
de apenas de alguns ajustes, já 
que a Sabesp vem prestando 
um bom serviço à comunida
de local. "Não há falta de água 
no município e não há índice 
de mortalidade infantil causa-

do pela água", avaliou Peixei
ro, acrescentando que preten
de negociar o novo contrato 
para o povo, pensando nas 
condições da população.

Antes mesmo de iniciar as 
conversações, Peixeiro exibiu 
um ofício enviado à Sabesp, 
que impede a renovação au
tomática do atual acordo, que 
vence dentro de cinco meses.

Mesmo com a série de 
reivindicações prontas para 
apresentar à Sabesp, o pre
feito de Areiópolis afirmou 
que o m unicípio não tem 
condição de m anter o abas
tecim ento de água e cole
ta de esgoto da cidade, em 
função da indenização que 
teria que pagar à com panhia 
para retom ar a autonom ia 
sobre o serviço. O prefeito de Areiópolis, José Pio de Oliveira, o Peixeiro, que defende mudanças no contrato

Sabesp quer permanecer 
em Areiópolis, diz diretor

Poço e reservatório da Sabesp em Areiópolis

O superintendente re
gional da Sabesp em Bo- 
tucatu, Artur Esteves Bron
zatto, diz que a companhia 
tem interesse de permane
cer no município. Ele não 
quis comentar as reivindi
cações do prefeito José Pio 
de Oliveira (sem partido), 
o Peixeiro, afirmando ape
nas que o novo contrato se
rá objeto de negociação.

O superintendente regio
nal explicou ainda que por 
conta da nova legislação vi
gente no país, antes da elabo-

ração de um novo contrato 
entre o município e a Sabesp, 
a Prefeitura de Areiópolis de
verá firmar convênio com o 
Estado, por intermédio da 
Secretaria de Energia, Recur
sos Hídricos e Saneamento, 
para depois iniciar as nego
ciações propriamente ditas.

Questionado sobre a re
dução da tarifa de esgotos 
de 80%  para 40% , propos
ta por Peixeiro, Bronzatto 
disse que a Sabesp deverá 
analisar a viabilidade eco
nômica da proposta.

Macatuba e Agudos também 
reclamam das tarifas

Os prefeitos de Macatuba e 
Agudos também estão insatis
feitos com as tarifas da Sabesp 
(Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Pau
lo). Em Agudos, o prefeito Jo
sé Carlos Octaviani (PMDB) 
entrou na justiça contra a ta
rifa de esgoto e conseguiu sus
pender temporariamente a co
brança. Ele defende a tese que 
a Sabesp cobra tarifa de esgo
to, mas o município não tem 
a lagoa de tratamento que de
veria ter sido construída pela 
autarquia. O superintendente 
da Sabesp de Botucatu, Artur 
Esteves Bronzatto, não quis 
comentar o assunto porque o 
caso está na justiça.

O prefeito de Macatu- 
ba, Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB), afirmou ontem que 
também quer rever o contrato 
com a Sabesp. Ele disse que

não é somente a tarifa que o 
incomoda, mas o desconten
tamento da população de Ma- 
catuba com o serviço prestado 
pela concessionária. "Quere
mos discutir com a compa
nhia um plano de recuperação 
da cidade", disse, reclamando 
dos estragos nas vias pública 
feitos pela Sabesp.

Macatuba terá mais tempo 
para rediscutir o contrato com 
a Sabesp do que a cidade de 
Areiópolis. Enquanto o prazo 
do contrato de concessão de 
Areiópolis vence em outubro 
próximo, o contrato com a 
cidade de Macatuba vence no 
ano 2008.

O contrato de trinta anos 
com a Sabesp foi assinado pe
lo ex-prefeito Fernando Valezi 
Filho em abril de 1978, cinco 
anos depois da criação da au
tarquia, em 1973.

b o r e b i

Finotti coloca município em obras
O prefeito de Borebi, 

Luiz Finotti, iniciou uma 
série de obras que vão de 
construção de campo de 
bocha e malha a instala
ção de muro de arrimo e 
execução de mais de 11 
mil metros quadrados de 
asfalto na cidade.

As ruas do Conjunto 
Habitacional Anitta Leão 
Salles estão recebendo dois 
mil metros de guias e sar
jetas e nas próximas sema
nas deve receber nove mil 
metros quadrados de pavi
mentação. A verba, de R$ 
200 mil, foi liberada pela 
Secretaria da Habitação e 
pela CDHU (Companhia 
de Desenvolvimento Habi
tacional e Urbano). A pavi
mentação deverá ser con
cluída em cerca de 60 dias.

A CDHU ainda liberou 
R$ 150 mil para constru
ção de muro de arrimo no 
conjunto habitacional e 
mais R$ 34 mil para a exe
cução do paisagismo das 
três praças do núcleo. Os 
muros de arrimo, explicou 
o diretor de Obras do mu
nicípio, Antonio Augusto, 
vão beneficiar moradores 
de 32 das 52 casas do bair
ro. O muro terá 189 me
tros de cumprimento por 
2 ,80 de altura.

Rua do conjunto habitacional Anitta Leão recebe guias e preparação para ser asfaltada

O prolongamento do as
falto ainda vai chegar a mais 
duas ruas da cidade: a rua 
Coronel Leite e a avenida 
Tiradentes. Na rua Coronel 
Leite foram implantados 
300 metros lineares de gale
rias e o asfalto deve chegar 
em algumas semanas.

Na avenida Tiradentes, 
a pavimentação também 
será ampliada. Segundo o 
diretor de Obras, a verba

para as duas obras foi li
berada pelo M inistério das 
Cidades, no valor de R$ 
4 8 .7 5 0 ,0 0  e tem a contra
partida de R$ 21 .4 2 5 ,0 0  da 
Prefeitura de Borebi.

Paralelamente a essas 
obras, a Diretoria de Obras 
iniciou a construção de cam
pos de bocha e malha no 
Centro de Lazer do Trabalha
dor Governador Mário Covas. 
No local, segundo o chefe de

gabinete, Antonio Carlos Va
ca, será construída também 
uma pista de Cooper.

A construção das canchas 
de malha e bocha será cus
teada com verbas liberadas 
pelo Santander Banespa, 
como contrapartida pela 
prestação de serviços à pre
feitura. A agência bancária, 
única da cidade, tem a folha 
de pagamento dos servido
res municipais de Borebi.

EDITAL DE PRAÇA DOS BENS PENHORADOS DOS EXECUTADOS SUPERM ERCAD O  IRAK O M A R LTDA, H ABIB SALIM  ZAKIR, 
SALIM  RO BERTO  ZA KIR, M ARIA RAVANELI NUNES ZA KIR, NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, PROCESSO N. 605/98, QUE 
LHES MOVE BANCO SUDAM ERIS BRA SIL S/A

A Doutora MARIA CRISITINA CARVALHO SBEGHEN, MM. Juíza de Direito do Foro Distrital de Macatuba, Comarca de Pedemeiras/SP.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, dele conhecimento tiverem e interessar possa, que no dia 05 de junho às 2006, às 14:00 horas, à 
porta principal do Edifício do fórum local, localizado na Rua Sergipe, 1-36, o Porteiro dos Auditórios deste Juízo ou quem às vezes deste estiver fazendo 
venderá em (1“) praça pública, a quem mais der e maior lanço oferecer, por preço não inferior ao da avaliação que é de R$ 150,000,00 (cento e cinqüenta 
mil reais) em novembro de 2005, que deverá ser atualizada na data da praça, o seguinte imóvel a saber: “ um imóvel comercial, matriculado sob o n° 
6.122 do CRI de Pederneiras, com a fachada voltada para a Rua Rio de Janeiro, n. 12-73, esquina com a Rua Duque de Caxias, Macutuba/SP, ao qual 
está acoplada uma residência, com fTente para a Rua Duque de Caxias, que faz parte do imóvel avaliado, e o respectivo terreno que mede 22,00 metros 
de frente e fundos, por 22,00 metros da frente aos fundos, de ambos os lados, confrontando pela frente com a Rua Rio de Janeiro; e de outro lado com a 
Rua Duque de Caxias; ou de outro lado com Carlos Fadoni; e nos fundos com João Bovolin.O referido bem encontra-se depositado em poder de HABIB  
SALIM  ZAKIR. Não consta dos autos qualquer ônus que pese sobre o referido bem. Efetuados os devidos pregões e não havendo licitantes,seguir-se-á 
a (2“) praça pública, para o qual fica designado o próximo dia 19 de junho de 2006, às 13:30 horas, no mesmo local supra referido, quando então men
cionado bem será vendido a quem mais der e maior lanço oferecer, desprezada a referida avaliação.E pelo presente edital ficam os executados SUPER
M ERCADO IRAKOM AR LTDA, HABIB SALIM  ZAKIR, SALIM  RO BERTO  ZAKIR, M ARIA RAVANELI NUNES ZAKIR, devidamente 
INTIMADOS da designação supra, caso não sejam encontrados para intimação pessoal, para os fins de direito. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente, que será publicado e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Macatuba, Comarca de Pederneiras/SP, aos 22 de fevereiro de 2006. Eu_____________________ (Vânia Maria Daré Pavanello), Escreven
te, digitei. E u ,_____________________________ )Rosângela Zampieri Fonseca), Diretora de Serviço, subscrevi e assino por determinação judicial.

ROSÂNGELA ZA M PIER I FO N SECA  
Diretora de Serviço

M U LT IS O M
COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNCOS

SOM - TV - VÍDEO 
Assistêntia tétni<a 

espe€Íalizada 
em telefone telular

Rua XV de Novembro, 242 ■ lEHfÓlS PAULISfA

MATÉRIAS ELÉTRICOS EM GERAL
FIO S  '  C ABO S < D IS JU N T O R E S  ■ ELETR O D U TO S 

T E L E F O N IA  ■ IN F O R M Á T IC A  > IL U M IN A Ç Ã O

O MELHOR PREÇO DE 
FIOS E CABOS 

DA PRAÇA

@ 3264-7567
R ua C e l. Jo aq u im  G ab rie l, 63 • C en tro  

L e n ç ó is  P a u lista

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

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

ííPi

SERRALHERIA
EO R m L
Portões Basculantes  ̂

i  revestidos em chapas' i
|Í,|||||]pe alumínio.̂  V
I' I Esquadrias Metálicas ' 
j I em GeralÃ ^

F o n e / F a x  
(14) 3 2 6 4 - 4 3 1 3

Rua Marechal Dutra, n"* 338 - Jd . Ubirama 
Lençó is Pau lista  - SP



M A C A T U B A

Presente de aniversário
Empresas Zillo Lorenzetti doam 

terreno para o novo aterro sanitário 

de Macatuba; área tem 24 mil metros 

quadrados e fica a sete quilômetros de 

distância da área urbana

Da Redação

A iniciativa privada aca
ba de dar uma contribuição 
para ajudar a resolver o pro
blema do lixão de Macatuba, 
que desde o ano passado está 
com a capacidade esgotada. 
As Empresas Zillo Lorenzetti 
anunciaram, na terça-feira 9, 
a doação de uma área de 2,2 
hectares, ou 24 mil metros 
quadrados, para onde deverá 
ser transferido o aterro sani
tário. O  presente chega a um 
mês do aniversário da cidade, 
comemorado no dia 13 de ju
nho. Esta é a segunda doação 
de terras da ZL na região. No 
ano passado, foi doada uma 
área de quatro alqueires para 
a construção de 203 casas em 
Lençóis Paulista.

Em Macatuba, a área fica 
no bairro Campinho, a sete 
quilômetros da área urbana 
e a três quilômetros de on-

de hoje está instalado o atu
al aterro sanitário. O  terreno 
já foi aprovado pelo DEPRN 
(Departamento Estadual de 
Recursos Naturais).

Segundo informações das 
Empresas Zillo Lorenzetti, a 
área doada fica na fazenda 
Cachoeira e a cana-de-açúcar 
que está plantada no local de
verá ser colhida nos próximos 
meses. Diz a nota enviada pela 
empresa que "essas iniciativas 
reforçam o compromisso social 
e ambiental das Empresas Zillo 
Lorenzetti com a comunidade".

O prefeito de Macatu
ba, Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB), enviou nota à im
prensa, agradecendo a doação. 
"Estamos muito felizes com a 
atitude do Grupo Zillo, esse 
ato demonstrou que a empre
sa se preocupa com nossa cida
de. Graças a esta atitude, agora 
podemos resolver um proble
ma que há tempos perturba os

Área que foi doada pelas Empresas Zillo Lorenzetti à prefeitura

macatubenses", informou o pre
feito por meio da nota.

A doação do terreno pelas 
Empresas Zillo Lorenzetti põe 
fim a uma novela que come
çou em dezembro do ano pas
sado. Durante uma vistoria da 
Cetesb (Companhia de Tecno
logia de Saneamento Ambien
tal), em 14 de dezembro de 
2005, a prefeitura recebeu uma 
advertência porque o aterro 
estava com a capacidade esgo
tada e porque havia a presença

Problem a pode estar perto do fim
O aterro sanitário de Ma- 

catuba é considerado um dos 
piores da região de Bauru. Em 
avaliação da Cetesb (Compa
nhia de Tecnologia e Sanea
mento Ambiental), realizada 
no final de 2005 e divulgada 
este ano, o aterro obteve nota 
4,4 - a terceira pior nota da re
gião. O aterro só perdeu para

Lins, que obteve nota 4, e Barra 
Bonita, com 3,7. Para a Cetesb, 
a nota mínima exigida é seis.

Nas avaliações, os fiscais 
da Cetesb levam em conta as 
condições estruturais, a infra- 
estrutura e as condições ope
racionais dos aterros. O fiscal 
avalia os riscos que o depósito 
do lixo representa para o meio

ambiente, a capacidade das 
valas e o modo como o lixo 
é aterrado, a proximidade do 
aterro com a zona urbana e a 
permanência de urubus e mos
cas. A presença de catadores 
de lixo e a criação de animais 
domésticos no aterro são ou
tros itens que foram avaliados 
pelos técnicos da Cetesb.

Ladrões 'limpam' loja no 
centro de Macatuba

Um furto a uma loja de 
confecções no centro de Ma
catuba rendeu um prejuízo 
de mais de R$ 60 mil para 
a proprietária e muitas re
clamações sobre o trabalho 
da Polícia Militar. A porta da 
loja foi forçada e arrombada 
e todo o estoque levado na 
noite da sexta-feira 5 para 
o sábado 6. O furto só foi 
descoberto na manhã do 
domingo. A Polícia Cien
tífica esteve no local para 
tentar encontrar evidências 
que apontem os culpados. 
O laudo ainda não saiu.

A dona da loja, Fernanda 
Belasco, acusa a Polícia Mili
tar de negligência na ronda 
policial. Segundo ela, uma 
testemunha teria visto a ação 
de dois homens furtando o 
estabelecimento, por volta 
das 2h, e acionado a PM pe
lo telefone 190, mas o cha
mado não teria sido atendi
do. Às 5h da manhã, outra 
testemunha, teria visto a loja 
arrombada, e só então a po
lícia foi informada do furto.

Fernanda disse ainda que 
falou à polícia sobre a exis
tência da testemunha que viu 
os ladrões e o carro utilizado, 
um automóvel modelo Gol. 
Não há informações sobre as 
placas dos veículos. Por en
quanto, ninguém foi chama
do a depor.

Na noite do roubo, a dona 
da loja estava em São Paulo. 
A loja funciona há apenas seis 
meses. "O problema é o des
caso. Entre 2h e 5h a viatura 
não passou por aqui nenhu
ma vez", diz. A loja de Fer
nanda fica localizada na rua 
São Paulo, em frente ao pré
dio da Prefeitura, próxima às 
agências bancárias da Nossa 
Caixa, Banco do Brasil, San- 
tander Banespa e Banco do

Vitrine da loja vítima de furto; proprietária reclama

Brasil, e há apenas um quartei
rão de distância do grupamen
to da Polícia Militar.

o u t r o  l a d o
O delegado de Polícia 

Civil de Macatuba, João José 
Dutra, informou que está in
vestigando o caso e que não 
tem pistas sobre quem efe
tuou o furto. Por enquanto, 
não há possibilidade de aber
tura de inquérito.

Já o comandante da Polícia 
Militar em Macatuba, sargento 
Francisco Josué da Silva, reba
te as acusações de negligência 
e diz que o efetivo é colocado 
nas ruas para tentar coibir a 
ação de criminosos, mas que 
somente a ronda policial não 
coibe esse tipo de furto. "In
felizmente, não estamos em 
todo o lugar, a toda hora", co
mentou. A inexistência de um 
centro comercial no municí
pio, segundo o comandante, 
dificulta a ronda.

Segundo sargento Josué, 
não há nenhum registro de

chamada da polícia no ho
rário em que aconteceu o 
furto. Na manhã do sábado, 
os policiais foram acionados 
pessoalmente.

O sargento Josué ainda 
aconselhou os comerciantes 
do município a tomarem al
gumas medidas preventivas 
como a instalação de alarmes. 
Ele lembrou que esse final de 
semana, cerca de 100 mil pre
sos em todo o estado de São 
Paulo recebem o indulto de 
Dia das Mães e ficam livres até 
a segunda-feira 15. Segundo o 
comandante, é comum haver 
aumento da criminalidade em 
época de indulto.

Segundo ele, o município 
sofre com a falta de seguran
ça patrimonial. Para o co
mandante, a ação é feita por 
quadrilhas especializadas. Ele 
lembrou que no ano passado a 
loja da vice-prefeita, Maria Lu- 
cilla Nunes Gouveia (PSDB), 
também teve todo o estoque 
levado. Até hoje os ladrões 
não foram identificados.

de animais domésticos, urubus 
e catadores no local. A Cetesb 
deu prazo de um mês para que 
o prefeito apresentasse pelo 
menos um projeto delimitan
do uma nova área para servir 
de aterro, sob pena de uma 
multa no valor de R$ 8 mil.

Segundo informações do 
diretor de Meio Ambiente, Pe
dro Martins (PMDB), o aterro 
sanitário de Macatuba recebe 
uma média de 10 toneladas de 
lixo por dia.

Doze pessoas 
trabalham  
no aterro

Outro problema que 
deve ser resolvido com 
a mudança do aterro sa
nitário é a situação dos 
12 catadores de lixo que 
trabalham no local. No 
começo deste ano, a vi- 
ce-prefeita e secretária 
de Assistência Social, 
Maria Lucilla Nunes 
Gouveia (PSDB), anun
ciou a compra de uma 
máquina compactadora 
de lixo e a construção 
de um barracão para os 
catadores, com depósi
to, setor administrativo, 
refeitório e banheiros. 
O projeto ficou conhe
cido como "Lixo Rico". 
Lucilla não foi encon
trada para falar sobre o 
assunto. Essa semana, 
o terreno onde o pro
jeto será instalado está 
recebendo o serviço de 
terraplanagem.

PF alerta para falsificação 
de notas plásticas

A Polícia Federal de 
Bauru está alertando co
merciantes e consum ido
res sobre a falsificação de 
notas plásticas de R$ 10,00 
na região. Ontem  a repor
tagem do Jornal O ECO 
teve acesso a uma delas e, 
se o cidadão não estiver 
atento, recebe o dinheiro 
como sendo verdadeiro. 
Durante a Facilpa (Feira 
Agropecuária, Comercial 
e Industrial de Lençóis de 
Paulista), foram recolhi
das 30 notas falsas de R$ 
10,00, todas de papel.

As cédulas plásticas, 
segundo informações da

a c id e n t e  1
Na quinta-feira 11, a Po

lícia Militar registrou três 
acidentes de trânsito. Quatro 
pessoas ficaram feridas. O 
primeiro caso foi registrado 
por volta das 16h em uma es
trada vicinal que liga Lençóis 
Paulista a Bocaina. O choque 
frontal entre um Corcel e um 
Corsa teria sido provocado 
por fumaça. Uma mulher fi
cou levemente ferida.

ACIDENTE 2
Uma hora depois, a Polí

cia Militar foi acionada para 
atender outro acidente de 
trânsito. Uma motocicleta 
atingiu a roda de uma bi
cicleta conduzida por uma 
criança, na avenida Oríge-

polícia, estão sendo im 
pressas em papel vege
tal, semelhante ao papel 
das notas verdadeiras, e 
a principal característica 
que aponta a falsificação é 
a ausência do número dez 
em alto relevo na circun
ferência vermelha.

Outro detalhe impor
tante é que a nota falsa não 
apresenta marca d'água so
bre o número 10. A circun
ferência avermelhada na 
cédula verdadeira, segun
do a polícia, é embutida 
no papel moeda, enquan
to na nota falsa a circunfe
rência está sobreposta.

nes Lessa, cruzamento com 
a rua José Sarney, na Cecap. 
A condutora da motocicleta 
sofreu fratura no ombro. A 
criança nada sofreu.

a c id e n t e  3
O terceiro acidente da 

quinta-feira ocorreu às 
17h30, na rodovia Mare
chal Rondon (SP300), nas 
proximidades do pedágio 
de Areiópolis. O condu
tor de uma Van, Mercedes 
Benz, Paulo Nunes Melle- 
ro, residente em São Paulo, 
perdeu o controle do veí
culo e tombou na pista. O 
acidente feriu levemente o 
casal Pedro Souza Rocha e 
Isadora Medella, ambos re
sidentes no Rio de Janeiro.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

CRECH E CENTRO EDUCACIONAL DNA. AUGUSTA PARPINELLI ZILLO
CNPJ N° 47.583.331/0001-65
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Imobilizado 44.084,69
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Outros Impostos a Recolher 37,20
Patrimônio Líquido

Superavit Exercícios Anteriores 51.686,39
Deficit do Exercício (5.213,64)

TOTAL DO PASSIVO 46.509,95
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - 2005

RECEITAS
Subvenções - Pref. Municipal Lençóis Pta. 10.074,90
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RECEITAS FINANCEIRAS
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TOTAL DAS RECEITAS 13.655,77
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Lanches e Refeições 8.692,86
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no seu Ativo e Passivo, bem como a Demonstração de Resultado do Exercício.
Edvaldo Bento Macconi - CRC 1SP156249/O-4 
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Tesoureiro - RG.
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COPA TV t e m

Dias de decisão
Alfredo Guedes encara Botucatu na terça, na casa do 

adversário, pelas semifinais da competição; na quarta-feira 

10 a equipe perdeu para Garça de goleada: 6 a 0

Da r edação

A equipe de Alfredo Gue
des conheceu, na quarta-fei
ra 10, no ginásio de esportes 
Wilson Martini, em Garça, a 
sua primeira derrota na C o
pa TV TEM de Futsal. Os co
mandados de Luiz Antonio 
da Silva, o Mixirica, perderam 
para o time da casa e favorito 
ao título da competição pe
lo placar de 6 a 0. A partida 
serviu para definir a primeira 
colocação da chave. O pri
meiro lugar ficou com Garça 
que, junto com Alfredo Gue
des, soma três pontos ganhos. 
A vantagem fica no saldo de 
gols, Garça tem quatro contra 
um de Alfredo Guedes.

Na terça-feira 16, a equipe 
lençoense entra em quadra 
para sua primeira e única par
tida da fase semifinal da com
petição. O jogo contra Botu- 
catu, está marcado para às

20h30, no ginásio de esportes 
Dr. Mário Covas, na casa do 
adversário. No outro jogo da 
rodada, Garça pega Jafa, de 
Jaú. Quem vencer faz a final 
no sábado 20. O local da de
cisão ainda não foi definido.

"Sabemos da superiorida
de da equipe de Botucatu. Se 
usarmos o nosso ponto forte, 
que é a marcação, somado à 
determinação e união dos nos
sos atletas, temos condições 
de vencer a partida e disputar 
a final", comentou Mixirica.

JOGO
A partida da quarta-feira 

10, em Garça, foi equilibrada 
na etapa inicial. Mesmo com 
o ginásio lotado, a equipe de 
Alfredo Guedes não se intimi
dou e partiu para cima dos do
nos da casa. Alfredo Guedes, 
logo no início do jogo teve 
três chances de abrir o placar 
que não foi possível graças as

boas defesas do goleiro Rena
to Henrique, de Garça. A pri
meira grande jogada do Garça 
aconteceu aos cinco minutos 
com Emanuel, que acertou a 
trave do goleiro Eduardo. De
pois deste lance, Garça teve o 
domínio da partida.

A equipe que disputa o 
Campeonato Paulista de Fut
sal impôs o seu ritmo de jo 
go, mas não conseguiu passar 
pela forte marcação de Alfre
do Guedes e pelas belas defe
sas do goleiro Eduardo. Aos 
12 minutos, Alfredo Guedes 
perdeu o artilheiro Athaná- 
sio, que saiu machucado de 
quadra. No final do primeiro 
tempo, aconteceu o que todos 
os lençoenses não esperavam, 
Garça abriu o placar.

Em bela jogada pela linha 
lateral, Paulo Roberto deu três 
pedaladas e bateu rasteiro no 
canto esquerdo de Eduardo. 
Após o gol, o árbitro apitou fi

O time de Alfredo Guedes, patrocinado pelo grupo Lwart, posa antes da partida contra o Garça

nal de primeiro tempo. Mixiri
ca reclamou com o juiz da par
tida, Rômulo Lawrence Alves, 
porque o gol aconteceu aos 22 
minutos, quando, aos 20 mi
nutos, os mesários já tinham 
avisado do término da partida.

Na etapa final, com esque
ma de jogo diferente introdu
zido pelo técnico Luiz Augus
to Pereira, o Garça veio para a

quadra mais motivado e logo 
aos quatro minutos fez o se
gundo gol com José Roberto. 
A partir daí a equipe de Alfre
do Guedes se defendia e joga
va nos contra-ataques. Com a 
perda do artilheiro Athanásio, 
que saiu machucado na etapa 
inicial, e dos jogadores Carli- 
nhos e Zezo, que se machu
caram no segundo tempo, a

equipe de Lençóis se perdeu 
na marcação e tomou mais 
quatro gols.

Na partida da quarta-feira, 
Alfredo Guedes jogou com 
Eduardo, Athanásio, Helder, 
Zezo e Carlinhos. Entraram 
no decorrer da partida os jo 
gadores Josimar, André, Fer
nando, Nilson, Douglas, Ro- 
nildo e Oscar.

b a s q u e t e

Dadu/Lutepel é derrotada em Marília
A equipe masculina adulta 

da Dadu/Lutepel não foi feliz 
na rodada da Liga de Basquete 
Centro-Oeste Paulista. Jogan
do no domingo 7, no ginásio 
de esportes do Yara Clube, em 
Marília, os lençoenses perde
ram para os donos da casa pe
lo placar de 81 a 53. O Dadu/ 
Lutepel estava desfalcado de 
dois atletas e não conseguiu 
mostrar um bom  jogo. O time 
não se encontrou em quadra e 
acabou sendo derrotado facil
mente pelo Yara Clube.

A equipe Dadu/Lutepel es
tá na terceira colocação, com 
11 pontos. Jaú está em segun
do lugar e a liderança é de Ava- 
ré, com 13 pontos ganhos.

Amanhã, às 16h30, no 
ginásio de esportes Antonio 
Lorenzetti Filho, o Tonicão, 
a equipe encara o Colégio 
São Francisco, de Bauru. Para

manter a colocação, a equipe 
lençoense necessita da vitória 
para assegurar a terceira co
locação. O Colégio São Fran
cisco é o lanterna do grupo. 
"Esperamos um resultado po
sitivo, não podemos pensar 
que já ganhamos, pois ultima
mente nossa equipe tem tido 
várias surpresas", disse o téc
nico João Paulo Paschoarelli.

No primeiro jogo de ama
nhã, às 15h, a equipe mirim 
joga contra São Carlos, bus
cando mais uma vitória para 
se manter na segunda coloca
ção da tabela. A liderança do 
grupo é da Luso de Bauru.

Ainda pela categoria adul
ta, a equipe de Macatuba não 
foi feliz na rodada e perdeu 
em casa por 68 a 63 para São 
Manuel. A partida foi realiza
da no sábado 6, no ginásio de 
esportes Brasílio Artioli.

JOIS
USJ encara Lwarcel 
A no futebol master

Hoje, pela primeira rodada do 
futebol 7 master, a Usina São Jo
sé encara a Lwarcel A, às 15h, no 
campo do Grêmio Lwart. Na se- 
qüência, a Lwart pega a Lwarcel B e 
a Usina Barra Grande joga contra a 
Lwart B. Os jogos são válidos pelos 
50° JOIS (Jogos Industriários do 
Sesi). Amanhã, também no Grê
mio, tem rodada no vôlei de praia 
masculino. Adria e Usina Barra 
Grande A abrem a rodada às 8h30. 
Depois jogam, Usina São José B x 
Lwart A, Usina Barra Grande B x 
Lwarcel A, Duraflora B x Lwarcel B 
e Safra Sul x Duraflora A.

Na tarde de amanhã, quatro 
jogos marcam a primeira roda
da do futebol de campo. Às 
14h, no Grêmio Lwart, a Usina 
Barra Grande pega a Duraflora 
A e no jogo de fundo a Lwart 
encara a Lwarcel A, às 15h30.

s e g u n d o n a

CAL volta a jogar no dia 21 em Capivari
Após golear Atibaia, no 

domingo 7, por 5 a 0, no es
tádio m unicipal Archangelo 
Brega, o Bregão, o CAL (Clu
be Atlético Lençoense) volta 
a campo no domingo 21. A 
equipe viaja para Capivari, 
onde encara o Capivariano,

às 10h. Devido à com em ora
ção do Dia das Mães, neste 
domingo não haverá rodada 
do Campeonato Paulista da 
Segunda Divisão. No dom in
go 28, às 10h, no Bregão, o 
CAL joga contra o Campinas 
pela últim a rodada do pri

meiro turno.
A equipe campinense é lí

der na tabela de classificação 
com 10 pontos, seguida de Ca- 
pivariano e CAL com 9; Força, 
com 7; Sumaré, com 4; Cam
po Limpo, com 3 e Atibaia 
com 0 ponto.

74ão importa nome, 'Rjca oiApoare... 'Mãe ésempre Mãe.
Vjore Badia Marilisa Mariltia Adelaide CANDtDA f̂ ebeca Margaret
damiia Carla * / KRISTEN Marilena ofélia Fany Paulete Renata Pamela Pabrícia Joana
EizaCisete Silvia Antonia Bernadete ^®"®ursulina Lisa Olga Margarete Danelise Salele seJtíNiCi
AdeiLce Lihana Samh Ligia lO Sm m  Jordana MARIA Quênia Kelly belinda  Haviana á̂via
3fbara Joelle Joseliiia M aria  Liliane Fernanda Eliane Katherina S a mi a Luz i a  Quitéria Margarida Rafaela Ká

N o s s o  r e c o n h e c im e n t o  e  a f e t o  à  t o d a s  a s  M ã e s .  G R U P O  L W A R T  Valorizando o homem, construindo o futuro!
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E vai rolar a festa!
Amb Fest Eventos é opção de decoração para todos os tipos 

de festa, de casamentos a  formaturas, em toda a  região

Decoração para festas de 
aniversário, casamento, for
maturas, grandes eventos e 
até mesmo shows artísticos é 
tarefa para a Amb Fest Even
tos. A empresa, de proprieda
de de Valmir José Filho, nas
ceu no município de Itápolis, 
e pouco a pouco vem caindo 
nas graças na região de Len
çóis Paulista. “As pessoas tra
zem a idéia e nós a reproduzi
mos no ambiente", comenta 
o empresário.

José Filho, que há mais de 
uma década trabalha com de
coração visual, conta que já 
foi responsável pelo ambiente 
de diversas festas em Lençóis 
Paulista e região. Os trabalhos 
mais recentes foram a festa do 
Prêmio Melhores 2005, pro
movida pelo jornal Folha Po
pular, e a produção do palco 
para a gravação do CD e DVD 
ao vivo da dupla André & Ma- 
theus, que aconteceu no dia 
27 de abril, na Facilpa (Feira 
Agropecuária Comercial e In
dustrial de Lençóis Paulista).

“Na festa do Prêmio Me
lhores tivemos alguns cuida
dos especiais. Um deles foi 
promover o rebaixamento do 
teto. Com isso, o ambiente 
ganhou um efeito de céu", 
explica Filho. Segundo o de
corador, a temática da deco
ração era em estilo árabe. Para 
compor o ambiente, ele conta

ainda que fez uso de muitas 
cortinas brancas e muitas lu
zes brancas e azuis.

Aliás, José Filho garante 
que decoração com  forração 
de ambiente em revestimen
to é uma das especialidades 
da empresa.

Um dos últimos trabalhos 
do decorador foi a ambienta- 
ção do palco da dupla André 
& Matheus para a gravação 
do CD e DVD ao vivo. O re
sultado, que pode ser visto 
por milhares de pessoas, foi 
um ambiente que lembrava 
uma acrópole grega.

“O objetivo era fazer um 
fundo de palco meio ao es
tilo grego, meio romântico, 
para valorizar a imagem da 
dupla", explica o decorador. 
“Trabalhamos em cima da 
idéia do cliente e, com base

nessa idéia, fazemos de tudo 
para que o ambiente se torne 
agradável", explica.

O empresário conta que 
tem novidades para quem está 
organizando um evento. A em
presa está criando um site com 
fotos dos trabalhos realizados. 
“É a oportunidade de mostrar
mos o nosso potencial também 
pela internet", informa.

Exemplos de produções feitas 
pela Amb Fest Eventos em Lençóis 
Paulista: à esquerda, forração do 
salão no prêmio Melhores 2005; 
acima e ao lado, palco do show da 
dupla André & Matheus na Facilpa
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Elizabete Camargo 

comemora no dia 

das mães o novo 

emprego do filho, 

o deficiente visual 

Eder Pires Camargo 

vai integrar o 

corpo docente 

da faculdade de 

Engenharia da 

Unesp em 

Ilha Solteira

_________Da Redação_________

O dia de amanhã é especial 
para muitas mães, mas para Eli
zabete Camargo a data será um 
marco histórico. "Meu coração 
está feliz e está triste", comenta 
a mãe de Eder Pires Camargo, 
um jovem cuja história se tra
duz em garra e determinação. 
Para ele, não existem barreiras 
físicas, existem sonhos pos
síveis. Desde os nove anos de 
idade, Camargo enfrenta um 
problema de visão que quase 
o deixou cego. Mesmo assim, a 
dificuldade física não impediu 
o sucesso pessoal e profissio
nal. Até poucos dias atrás, sua 
dúvida era decidir se continua
va com o projeto de pós-dou- 
torado ou se integrava o corpo 
docente da Unesp (Universi
dade Estadual Paulista). Ele 
ficou com a segunda opção e 
esta semana embarcou para 
Ilha Solteira, São Paulo, onde 
vai dar aulas de física.

"Estou feliz porque ele al
cançou o objetivo da vida dele,

Coisa de mãe
Elizabete Camargo e o filho 
Eder Pires Camargo: felicidade 
com a superação de dificuldades

enfrentou as dificuldades e 
venceu mais do que uma pes
soa sem qualquer limitação. 
E fico triste porque ele vai me 
deixar. Ele é professor doutor 
e está concluindo o pós-dou- 
torado, graças ao esforço de
le", diz a mãe, com emoção.

Esta semana, Camargo 
mudou-se com a namorada, 
que também é professora, 
para Ilha Solteira. Vai come
çar uma espécie de vida nova. 
Para Elizabete, o sentimento 
mistura a satisfação de ver 
o filho crescer e ao mesmo 
tempo a impotência que as 
mães sentem quando eles 
batem asas e deixam o lar.

A vida de Camargo é de 
lutas, superação e vontade 
de consertar o mundo. Isso 
para quem conhece a histó
ria. Para ele, e para a famí
lia, que sempre o apoiou, a 
limitação física nunca repre
sentou um empecilho. "Em 
casa não aconteceu isso. O 
Eder mesmo nunca deixou 
que isso acontecesse. Quan
do ele sentiu a dificuldade, 
lutou, batalhou. A gente 
deixou a escolha nas mãos 
dele, se ele quisesse largar os 
estudos", conta Elizabete.

Em contrapartida, Ca
margo confessa que não 
teria chegado tão longe sem

o apoio da mãe e da irmã. 
"Ela que lia tudo para mim 
quando eu estava na tercei
ra, quarta, quinta série. A 
minha irmã escreveu todas 
as coisas que eu tinha que 
escrever quando eu estava 
fazendo mestrado", lembra.

"A realização dele é a nos
sa realização. Ele batalhou, 
sofreu e a gente também 
sofria junto. O preconceito, 
nós enfrentamos juntos. Na 
escola teve professores que 
chegaram a dizer que ele 
não precisava mais estudar. 
Terminou a oitava série, vai 
tocar, cantar. Ele tem o dom 
de cantar também. Ele não

aceitou isso", ressalta a mãe.
Camargo estava concluin

do o pós-doutorado quan
do soube que havia passado 
no concurso da Unesp e foi 
aprovado para lecionar no 
departamento de Física, Quí
mica e Matemática da Facul
dade de Engenharia. Ele deci
diu aceitar o desafio. "Estou 
concluindo o projeto de uma 
forma parcial porque o proje
to é para três anos. Vou obter 
a titulação de pós-doutorado 
e encaminhar o restante do 
projeto na Unesp de Ilha Sol
teira em cumprimento de um 
projeto trienal", diz, avisando 
que a pesquisa não vai parar.

Indusão social é 
foco de estudos

Em seus estudos, Eder Pires Ca
margo traz a preocupação com a in
clusão social de pessoas portadoras 
de deficiências. "As minhas pesqui
sas são na área de ensino de Física 
para alunos com deficiência visual. 
Nesse contexto, eu foco a inclusão, 
as estratégias para se ensinar Física, 
como se deve estruturar uma ativi
dade", informa.

A determinação de Camargo 
também já encontra seguidores. O 
estudante Rafael Aparecido da Sil
va, de 15 anos, também é deficiente 
visual, mas se mira do exemplo do 
professor Camargo. "O meu rela
cionamento com o Rafael é muito 
bom. Ele é meu amigo. Ele partici
pou no ano passado de um curso 
oferecido pelo CTI (Centro de Tec
nologia de Informação) de Bauru, 
curso que foi estruturado pelos es
tudantes de Física da Unesp e deve
ria ser adequado para alunos com 
ou sem deficiência visual. Este cur
so vai ser meu objeto de análise em 
Ilha Solteira", explica Camargo.

No projeto de pós-doutorado, 
Camargo analisa as dificuldades 
que os professores encontraram 
para ensinar os alunos com defici
ência visual. "Eu espero conseguir 
verificar que tipo de trabalho pre
cisa ser desenvolvido na formação 
do professor, para que eles tenham 
mais condições de ensinar Física em 
ambientes onde existem alunos que 
não enxergam , afirma.

Segundo Camargo, o ensino está 
muito atrelado ao visual e a propos
ta é quebrar essa dependência. "A 
gente vive numa sociedade que usa 
muito a visão. Existem conceitos fí
sicos que são abstratos, mas quando 
o professor vai ensinar esses concei
tos ele utiliza símbolos para tentar 
explicá-los. Se você conseguir deses- 
truturar isso da visão o ensino da fí
sica pode ter um ganho", finaliza.
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O D O N T O L O G I A
Dentistas usam hipnose combinada com técnica de analgesia para acalmar pacientes que têm fobia; 

uso da técnica em consultórios está previsto na lei que regulamenta a odontologia no Brasil

Folhapress

Controlar a ansiedade de 
um paciente odontofóbico 
durante um tratamento den
tário e conquistar a sua con
fiança não é uma das tarefas 
mais simples. Por isso, é cada 
vez mais comum entre os den
tistas a prática da hipnose no 
consultório com o objetivo de 
tranqüilizar o paciente e tor
nar o ambiente mais agradável 
durante o tratamento. O  uso 
da técnica por dentistas está 
previsto na lei 5.081/66, que 
regulamenta a profissão no 
país. Mesmo assim, afirmam 
os especialistas adeptos da 
hipnose, ainda existem mui
tos preconceitos, que eles as
sociam à falta de informação 
da população e dos próprios 
profissionais. "Poderia haver 
mais dentistas trabalhando 
com a hipnose se o tema fos
se debatido na universidade. 
Alguns pacientes já enxergam 
a hipnose como aquela coisa 
mística, de palco, como espe
táculo. E não é disso que esta
mos falando", afirmou o cirur
gião dentista Doriélio Barreto 
da Costa, professor aposenta
do da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte.

O cirurgião e hipnólogo 
Marcelo Martins Moreira diz 
que usa a técnica de hipnose em 
cerca de 60% de seus pacientes. 
"É uma técnica natural e que, 
em alguns casos, pode substi
tuir a anestesia química. Sua efi
cácia é comprovada e é preciso 
quebrar os mitos", afirma.

Uma das novidades na 
aplicação da hipnose é a hip- 
noanalgesia, união da técni
ca com a analgesia, procedi
mento em que o paciente é 
anestesiado inalando óxido 
nitroso e oxigênio.

Segundo João Roberto Fer
reira da Rosa, presidente da 
Associação Brasileira de Anal- 
gesia e Sedação Consciente, 
quando o paciente inala o 
óxido nitroso e o oxigênio, ele 
fica levemente sedado e, por 
isso, mais suscetível à indução 
pela palavra. "Então, com o 
polegar na testa do paciente, o 
dentista começa a sugerir que 
ele mentalize locais mais bo
nitos, mais calmos, mais acon
chegantes e, aos poucos, ele vai 
entrando em transe hipnótico 
e acaba relaxando completa-

Hipnose no
mente, facilitando bastante o 
tratamento", explica.

MONITORAMENTO
Durante a sessão, o pacien

te é monitorado por um oxí- 
metro, que indica a pulsação, a 
pressão arterial e a saturação de 
oxigênio. Segundo Rosa, qual
quer pessoa pode ser hipnoti
zada, desde que acredite na téc
nica e confie no profissional.

O cirurgião Luís Augusto 
Passeri, responsável pela cirur
gia bucomaxilofacial da Uni- 
camp (Universidade Estadual 
de Campinas), não usa a hip
nose em seu consultório, ape
sar de reconhecer que o méto
do funciona. "A técnica é boa, 
é útil, mas não tem aplicação 
universal porque nem todo 
mundo se deixa hipnotizar. 
Além disso, perde-se muito 
tempo, e não dá para aplicar 
como procedimento de roti
na", diz Passeri.

Alta aprovação Miguel No
bre, presidente do Conselho 
Federal de Odontologia, disse 
que em uma enquete realizada 
pelo conselho, o uso das tera
pias complementares (como a 
hipnose, a acupuntura e a ho- 
meopatia) foi aprovado por 
91% das 47.714 pessoas que 
responderam a pesquisa.

"Isso mostra que existe um 
movimento a favor das tera
pias complementares. Nunca 
ouvi dizer que homeopatia, 
hipnose e acupuntura fizes
sem mal. Ninguém pode ser 
contra alguma coisa que ve
nha para o bem do paciente", 
afirmou Nobre.

+
SAUDÁVEL

Bons hábitos 
dão vida longa

O hábito de comer mais 
frutos e vegetais e de fazer 
exercícios físicos pode au
mentar a expectativa de 
vida de uma pessoa em 
até 12 anos, segundo estu
do feito pela Universidade 
de Cambridge. De acor
do com a pesquisa feita 
pela instituição inglesa, 
mudanças na rotina ali
mentar e física combina
das com o abandono do 
hábito de fumar ajudam 
a viver mais. O estudo su
gere que se tome suco em 
vez de chá preto, café ou 
refrigerante. Outras dicas 
são adicionar tomates e 
cogumelos na pizza e, no 
lanche, comer fruta em 
vez de chocolate.

Soja em pó já 
está disponível

A Gold Nutrition lançou 
a 'SoyosTM', uma soja em 
pó que mantém as suas 
propriedades intactas, in
cluindo o aroma e o sabor. 
Apesar de ser industriali
zado, o produto possui as 
proteínas, fibras, isoflavo- 
nas, vitaminas e minerais, 
substâncias que contém 
ações antioxidantes.
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Lençóis Paulista ^conta sua história
L E N Ç Ó I S  P A U L I S T A
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A chegada
ao rio Lençóis
'Ribeirão dos Lençóes', como ficou conhecido entre os primeiros navegantes, 

foi catalogado em 1769, a partir das expedições que desciam o Tietê;ocupar as 

margens era estratégia para garantir a navegação território adentro

Cristiano Guirado

O terceiro capítulo da 
nossa aventura atra
vés do território cha

mado na época de "sertão des
conhecido" traz um marco na 
pesquisa da história de Lençóis 
Paulista. Assim como o rio Tie
tê foi fundamental para a con
quista e ocupação da região 
central paulista, o rio Lençóis 
foi determinante para a che
gada do colonizador à região, 
antes povoada por índios e al
guns aventureiros. No curso da 
história da cidade, chegamos 
ao seu mais importante rio, re
gistrado por navegadores que 
partiam da sede da província

com destino às minas de ouro 
em Mato Grosso e Goiás.

A primeira menção ao rio 
de que se tem notícia é de 
1769, registrado durante a 
viagem do sargento-mor Te- 
otônio José Juzarte, que teria 
passado por aqui em abril de 
1769. Ele partiu de Porto Fe
liz em direção a Iguatemi (na 
região da divisa de São Paulo 
e mato Grosso do Sul) com 
uma comitiva de 36 embarca
ções e aproximadamente 800 
pessoas, em uma viagem que 
demorou dois meses e dois 
dias. Sua monção chegou a 
essa região em 19 de abril e 
pernoitou naquela que seria 
Lençóis Paulista.

Várias monções com des
tino à região do ouro passa
ram por aqui e registraram 
o rio, um afluente do Tietê. 
Mais de 50 depois, já era co
nhecido dos aventureiros co
mo "Ribeirão dos Lençóes". 
Em 1826, por exemplo, o rio 
foi registrado pela expedição 
científica conduzida pelo re
presentante do governo impe
rial russo na corte de D. Pedro 
I, o barão de Langsdorff.

A ocupação deformou os 
aspectos naturais originais 
dessa região. Tanto que pou
cos pontos entre relevo, vege
tação e rios, podem ser reco
nhecidos hoje dentro das suas 
características naturais. Quan-

Rio Tietê, Rio Lençóes
Edson Fernandes

O século 18 foi de muitas 
navegações território aden
tro. Enquanto iam se fami
liarizando com o Rio Tietê, 
expedicionários começavam a 
preocupar-se com fatores que 
poderiam dar apoio às comi
tivas, para que as viagens fos
sem mais seguras. Viajar por 
um rio que tivesse as margens 
ocupadas garantia maior se
gurança e abastecimento.

Em 1727, o capitão João An- 
tonio Cabral Camelo fez uma 
viagem às minas do Cuiabá e 
relatou as dificuldades de abas
tecimento da expedição. "Abai
xo do rio Piracicaba, dia e meio 
de viagem, estão dois morado
res com suas roças, em que co
lhem milho e feijão, e têm cria
ções de porcos e galinhas, que 
vendem aos cuiabanos. Destas 
roças ao Rio Grande serão doze 
ou treze dias de viagem".

Quase um quarto de século 
depois, em 1751, outro relato, 
registrou o "sítio do Homem 
Só", que apesar de não ter es
pingarda nem cão era exímio 
caçador. Era Dom Antônio 
Rolim de Moura, o Conde de 
Azambuja, que viajava de São 
Paulo para a vila de Cuiabá. 
Ele mostrou-se maravilhado 
com a abundância do pescado 
no Tietê, sobretudo em Itapu- 
ra e Avanhandava. Quanto à 
caça, viu pacas e capivaras.

D. Luiz Antonio de Souza 
Botelho e Mourão, o Morgado 
de Mateus, governou a Capita
nia de São Paulo entre 1765 
e 1775. Em seu governo, era 
constante a preocupação em 
fixar moradores nas barras 
principais do Tietê, junto aos 
sítios onde a navegação era 
mais perigosa. O objetivo era 
converter o Tietê numa região 
estratégica que permitisse a 
ocupação efetiva do oeste e do 
sudoeste da capitania.

Além disso, havia a preo
cupação de guarnecer as fron
teiras ameaçadas pelos caste
lhanos. Para isso, em 1767, 
foi construído um presídio 
com um povoado adjacente

em Iguatemi, às margens do 
rio de mesmo nome e próxi
mo à divisa com o Paraguai, 
atendendo às determinações 
do Marquês de Pombal para 
impedir avanço castelhano em 
terras da coroa portuguesa.

Nessa corrida para conhe
cer e estruturar o rio Tietê, os 
navegantes chegaram a seus 
afluentes, entre eles, o rio Len
çóis. Em abril de 1769, o sar- 
gento-mor Teotônio José Ju- 
zarte, partia de Porto Feliz em 
direção a Iguatemi com uma 
comitiva grande. Tinha quase 
800 pessoas, entre homens, 
mulheres, e crianças, soldados 
e criações de animais, dividi
dos em 36 embarcações.

Durante os dois meses e 
dois dias da viagem, Juzarte 
desenhou uma série de pran
chas do rio Tietê com seus 
afluentes mais importantes. 
Um dos mapas traçados pelo 
sargento-mor traz o rio Len- 
çóes. Sua monção avistou o 
rio no dia 19 de abril de 1769. 
Ele anotou em seu diário:

_"Amanhecendo este dia, 
se cuidou em embarcar toda 
a gente, arrumarem-se as em
barcações e pôr-se tudo em 
via para seguir viagem; larga
mos às onze horas da manhã 
e navegamos até as cinco e um 
quarto da tarde, que andamos 
sete léguas, embicamos no 
barranco do rio, botou-se o 
mato abaixo para se fazer pou
so pata de noite, e vindo à dis
tância de duas léguas abaixo 
da barra de Piracicaba se avista 
pelos Cortais todo o morro de 
Araraquara, cujos pontais em 
distância grande vêm afastar 
no Tietê pelas quais se passa, 
e tudo se avista à distância de 
oito léguas para a parte direi
ta; aqui ficamos a noite do dia 
dezenove para o dia vinte."

Em 1774, o Brigadeiro Sá e 
Faria também levantou a plan
ta do rio Tietê. Poucos anos 
mais tarde, entre 1788 e 1799, 
outra expedição, desta vez do 
doutor Lacerda e Almeida, as
trônomo, refez a planta e de
terminou a posição geográfica

do o colonizador chegou, essa 
terra só era ocupada pelos ín
dios, que ao contrário do "ho
mem civilizado", só retirava 
da natureza o necessário para 
a sobrevivência.

Depois de servirem como 
estradas para o sertão, os rios 
foram importantes para a gera
ção de energia, em função das 
várias quedas d'água do pla
nalto. Em 1917, uma pequena 
usina hidrelétrica foi instalada 
no rio Lençóis, próxima à sua 
foz na divisa de Macatuba com 
Barra Bonita. Após um período 
sem. funcionamento voltou a 
gerar energia em 1987 e atual
mente é ligada à Companhia 
Paulista de Força e Luz.

de algumas cachoeiras. Nesta 
expedição, no dia 23 de de
zembro de 1788, o viajante 
relatou que os proeiros acredi
tavam na existência de mães- 
d'água encantadas que levan
tavam grandes ondas e haviam 
matado alguns homens, à al
tura dos poços de Lençóis.

Era tradição corrente entre 
os monçoeiros de que havia no 
poço do Banharão um enorme 
peixe que colocava em risco as 
embarcações, devido às gran
des ondas que levantava. O 
mesmo Lacerda e Almeida as
sinalou a existência, em ambas 
as margens do Tietê, abaixo da 
foz do rio Piracicaba, de uma 
porção de sítios cujos mora
dores se agrupavam nos pátios 
das casas para verem passar as 
canoas da expedição.

No dia 22 de junho de 
1826, o barão de Langsdorff, 
representante do governo im
perial russo na corte de D. Pe
dro I, partia para uma expedi
ção científica pelos sertões do 
Brasil. Saiu de Porto Feliz com 
uma equipe composta, entre 
outros, de um botânico, um 
astrônomo e um desenhista, 
Hércules Florence, autor de 
inúmeros desenhos das mon
ções e paisagens paulistas. O 
grupo passou pela foz do rio 
Lençóis provavelmente entre 
4 e 6 de julho de 1826.

Em seu diário, Florence 
anotou que depois do meio- 
dia de 3 de julho fizeram 
pouso próximo à barra do 
rio Piracicaba:

_"No dia 5 atingimos de
pois do meio-dia a cachoeira 
chamada Cabeceira de Upu- 
tunduva e a transpusemos. A 
cachoeira de Uputunduva é 
visitada pelos índios desta re
gião, porque o rio aí dá vau. 
Até agora, porém, nem sequer 
vestígios temos visto".

O grupo chegou à Cuiabá 
no dia 30 de janeiro de 1827. 
Assim o "Ribeirão dos Len- 
çóes" ia se tornando conhe
cido dos navegantes e outros 
aventureiros que se arriscavam 
no sertão desconhecido.

Maria José da Silva 
Fernandes

Ao longo da sua história de 
ocupação e expansão urbana, 
Lençóis Paulista apresentou 
profundas transformações em 
sua paisagem natural. Aliás, 
esse não é um privilégio da ci
dade. Todos os locais que pas
saram por processos de expan
são populacional tiveram sua 
paisagem natural substituída 
por elementos transformados 
pelo homem. O estudo da ge
ografia considera elementos 
naturais aqueles criados pela 
natureza e que o homem não 
tem possibilidades de produ
zir, sendo capaz, apenas de 
transformá-los, como rios, ve
getação, solo e clima.

A partir do momento em 
que um local passa a ser ocu
pado e explorado pelo ho
mem, novas necessidades vão 
surgindo. O corte da madeira 
ou o cultivo de um determi

A mão do homem  
modifica a paisagem

nado produto agrícola exige a 
existência de uma estrada para 
escoar a produção até o local 
de venda ou troca. Com o ob
jetivo de suprir as novas ne
cessidades, o homem passa a 
transformar o espaço em que 
vive, criando elementos que 
são denominados de elemen
tos geográficos ou humaniza
dos, como estradas, pontes, 
casas e plantações.

Os elementos geográficos 
criados pelo homem a partir 
de suas necessidades são cha
mados de segunda natureza, 
pois dependeram de elementos 
naturais. Quando os primeiros 
habitantes de Lençóis Paulista 
chegaram, encontraram uma 
paisagem natural muito dife
rente da que conhecemos hoje, 
pois praticamente não havia 
ocupação anterior. Os índios 
não haviam provocado mudan
ças muito significativas na pai
sagem, principalmente porque 
as sociedades indígenas utiliza

vam a natureza com o objetivo 
de retirar apenas o suficiente 
para a sobrevivência grupai e 
não com objetivos mercantis.

À medida que a ocupação 
de Lençóis Paulista começou a 
se intensificar e os agrupamen
tos humanos na vila e nas áreas 
rurais se tornaram mais densos, 
o homem foi transformando 
o espaço ocupado. Isso gerou 
uma profunda modificação das 
condições naturais, a ponto de 
poucos aspectos originais da 
vegetação e relevo poderem ser 
reconhecidos na atualidade.

Os principais aspectos na
turais da cidade como relevo, 
solo, hidrografia, vegetação e 
clima, apresentaram ao longo 
do tempo uma grande altera
ção provocada pela sociedade e 
atualmente podem ser reconhe
cidos na paisagem com algu
mas limitações. Outros foram 
pouco alterados e apresentam 
ainda seus elementos naturais 
sem grandes modificações.

Localização 
geográfica, 
clima e 
hidrografia 
lençoense

Lençóis Paulista está lo
calizada na região Sudeste 
do Brasil e no centro-oeste 
do Estado de São Paulo. Sua 
área territorial é de aproxi
madamente 800 quilôme
tros quadrados. Apresenta 
uma altitude média de 565 
metros, ou seja, a cidade 
está a 565 metros acima do 
nível do mar. Isso justifica, 
por exemplo, o uso da ex
pressão "descer para o lito
ral" quando se vai à praia.

Em relação aos muni
cípios vizinhos, Lençóis 
limita-se ao norte com 
Macatuba e Pederneiras, 
a noroeste com Agudos, a 
nordeste com Macatuba, a 
leste com Areiópolis e São 
Manuel, a oeste com Bore- 
bi, a sudoeste com Avaré e 
Borebi, a sudeste com Pra- 
tânia e ao sul com Avaré.

O rio Lençóis, principal 
rio da cidade e responsável 
pelo abastecimento de água 
da população, faz parte da 
bacia hidrográfica do Rio 
Paraná, sub-dividida em 
bacias menores. É afluen
te da margem esquerda do 
rio Tietê, nasce na Serra de 
Agudos e encontra o Tietê 
próximo a Macatuba, cor
tando boa parte do territó
rio lençoense.

Os rios da região foram 
utilizados no passado pa
ra o transporte de cargas 
e pessoas e influencia
ram fortemente a coloni
zação do oeste paulista. 
Recentemente, eles são 
aproveitados para a gera
ção de energia, como é o 
caso do rio Tietê. A bacia 
hidrográfica do Tietê-Jaca
ré apresenta -  em função 
do relevo que lhe dá sus
tentação -  características 
de rios planálticos, com 
várias quedas d'água que 
têm grande importância 
na produção energética.

O próprio rio Lençóis, 
em função de suas condi
ções naturais, permitiu a 
instalação de uma peque
na usina hidrelétrica pró
ximo à sua foz na divisa 
de Macatuba com Barra 
Bonita. A Usina Hidrelé
trica Lençóis foi instalada 
em 1917 e após um perí
odo sem funcionamento 
voltou a gerar energia em 
1987.  Atualmente é liga
da à Companhia Paulista 
de Força e Luz.

Ao longo da história de 
ocupação da cidade o rio 
Lençóis já passou por mui
tas mudanças, tendo inclu
sive o seu curso alterado 
nas proximidades de onde 
hoje fica a rua Nove de Ju
lho. A alteração do rio foi 
determinada pela lei n.° 
12, de 5 de julho de 1948,

na administração de Geral
do Pereira de Barros.

Outros rios se destacam 
na hidrografia do municí
pio como afluentes do rio 
Lençóis. O rio da Prata, 
por exemplo, também cor
ta o município e passa por 
vários de seus bairros. No 
início do povoamento da 
cidade, podemos afirmar 
que os principais aglomera
dos urbanos se localizaram 
nos limites entre os rios 
Lençóis e Prata. Esses dois 
rios principais apresentam 
outros sub-afluentes, tais 
como o Rio Claro, Água da 
Lontra, Água da Bocaina, 
Ribeirão da Fartura, Corvo 
Branco e outros.

A vegetação de Lençóis 
Paulista tem relação não 
apenas com as característi
cas do solo, mas principal
mente com os aspectos cli
máticos aqui apresentados. 
O clima predominante na 
região é o Tropical, que 
apresenta duas estações do 
ano bem distintas: o verão, 
com maior concentração 
de chuvas entre os meses 
de outubro a abril, e o in
verno, com menor ocorrên
cia de chuvas e a presença 
de baixos indicadores de 
umidade entre os meses de 
maio a setembro.

A distinção entre inver
no e verão em nossa região 
se deve menos à variação 
climática, mas principal
mente pela irregularidade 
na distribuição de chuvas 
durante ano.

O clima aqui encontra
do apresenta pouca diferen
ça entre as quatro estações 
do ano. Em alguns meses é 
difícil reconhecer as carac
terísticas normalmente atri
buídas a uma determinada 
estação. Por exemplo, o 
outono é conhecido como 
a época das folhas secas. 
Entretanto, se observarmos 
a vegetação local, veremos 
que esta característica não 
se manifesta plenamen
te em nossa região, já que 
neste período a cidade tem 
folhas e até mesmo florido, 
como é o caso da quares
meira ou da paineira.

A pequena distinção 
entre as estações do ano 
se dá em função da lo
calização geográfica do 
município, pois quanto 
maior a proximidade com 
a linha do Equador e com 
as áreas "centrais" do Pla
neta Terra, maiores serão 
as temperaturas e menos 
perceptíveis as estações do 
ano. O oposto ocorre com 
as áreas localizadas nas re
giões temperadas que terão 
as quatro estações do ano 
bem definidas. (MJSF)

E X P E D I E N T E

Projeto : Moisés Rocha. Coordenação geral: Ney Góes. 
Pesquisa e textos: Edson Fernandes, Ney Góes e Gristiano 
Guirado. Edição: Gonceição Giglioli Garpanezi. Ilustração : 
André Gorobets. Projeto  g ráfico  e d iagram ação : Bruno 
Gonçalves. Colaborou nesta edição: Maria josé Fernandes.



Confira as simpáticas equipes do 

comércio lençoense, quem está fazendo 

aniversário nestes dias e quem circulou 

pelas noites da Facilpa 2006
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HUMOR

'Zorra' no topo
Há sete anos no ar, no ingrato horário de sábado à noite, o 

humorístico é um dos programas de maior audiência da Globo

Folhapress

Com um horário ingrato na 
grade de programação da Globo 
- as noites de sábado, quando o 
número de telespectadores di
minui bastante - e seguindo a 
fórmula dos humorísticos dos 
primórdios da T ,̂ o 'Zorra To
tal' estreou sua nova temporada 
surpreendendo na audiência. 
Por três semanas seguidas, entre 
20 de março e 9 de abril, esteve 
na lista das cinco atrações mais 
vistas da emissora, perdendo 
apenas para a novela 'Belíssima' 
e para programas como 'Big Bro- 
ther Brasil', 'A Grande Família', 
futebol e filmes.

No dia 1° de abril, chegou a 
marcar 35 pontos no Ibope. Pa
ra ter uma idéia, o 'Jornal Nacio
nal' registra média 31 pontos.

"O sucesso progressivo se 
deve à constante renovação do 
programa, com o lançamento de 
novos quadros, novos comedian
tes, alta qualidade do texto e da 
equipe técnica. Mesmo os qua
dros antigos sofrem mudanças, 
como no caso de Severino 
(Paulo Silvino), que passou 
a ter sátiras musicais", diz 
Maurício Sherman, di 
retor da atração.

Sobre o for
mato do 'Zorra 
Total', com

esquetes em que a piada é sem
pre igual, Sherman defende não 
se tratar de um estilo ultrapassa
do. "As novelas são mais antigas 
que os programas de humor e 
nem por isso estão ultrapassa
das. O sucesso está exatamente 
na constante renovação dele, e a 
prova da sua atualidade e aceita
ção é que bordões de vários per
sonagens ganham as ruas, como 
'isso não te pertence mais', da 
Gislaine (Fabiana Karla), 'te co
nheço?', da Laura (Maria Claro 
Gueiros), e 'tolerância zero', do 
Saraiva (Francisco Milani), entre 
outros", argumenta o diretor.

O comediante Pedro Bismar- 
ck, que interpreta o caipira Ner- 
so da Capitinga, concorda com 
Sherman. "Apesar de a piada se 
repetir, o tipo de humor do Zor
ra Total não cansa porque o que 
importa é a situação, que cada 
vez é diferente", diz.

RENOVAÇÃO
Para conseguir levar ao ar 

sempre atrações que despertem 
o interesse do telespectador, é o 
próprio diretor quem garimpa os 
novos talentos. "Em geral, busco 
nos teatros do Rio e de São Pau
lo, mas muitos comediantes me 
procuram. Faço testes constante
mente", diz. Foi o que aconteceu 
com Rodrigo Fagundes, que está 
há um ano no 'Zorra', onde in
terpreta o Patrick. "Faço a peça 
'Surto' e, um dia, o Sherman foi 
assistir e me chamou para o pro
grama", conta o ator.

Mariana Santos, que vive a 
faladeira Dirce no humorístico, 
estava em cartaz com a peça 'No 
Conjugado', no Rio, quando tam
bém foi descoberta pelo diretor.

O diretor lembra que o 'Zorra 
Total' lançou vários humoristas 
que hoje têm programas pró
prios na Globo. Foi o caso de He
loísa Perissé, Claudia Rodrigues e 

Maria Clara Gueiros. A 
nova aposta é o gru

po 'Os Melhores 
do Mundo', 

de Brasília, 
que está no 

q u a d r o  
' N a v e  
Brasil.

O QUE VAI  a c o n t e c e r  NAS N OVE LA S
MALHAÇÃO_______

Segunda: Deodato fica pasmo 
ao ver Tuca. Roberta exige que 
Marcela saia de seu quarto.

Terça: Bel conta a Vilma todos os 
erros de Deodato. Priscila amea
ça chamar a polícia ao ver Mar
cela no vestiário das meninas.

Quarta: Vilma demite Deoda
to e Bel administra o Giga. Vi
tória se torna técnica do time 
do Múltipla.

Quinta: Siri conversa com João 
e Kiko e Davi se afasta. Roberta 
faz um escândalo ao encontrar 
Marcela no vestiário.

Sexta: Roberta arma para Mar
cela, que se une a Manuela pa
ra desmascará-la.

______ SINHÁ MOÇA______
Segunda: Bastião leva algu
mas roupas para Sinhá Moça 
e Bruno o leva para a senzala. 
Ricardo desiste de seu pedaço 
de terra. Dimas conta a Justino 
que Adelaide se apaixonou por 
um homem branco.

Terça: O Capitão manda pren
der Mário, Renato, Vila, Eve- 
raldo e Nogueira. Juliana en
trega a Sinhá Moça uma carta 
do Cavaleiro e ela a entrega a 
Rodolfo. José Coutinho pede 
Adelaide em casamento.

Quarta: O barão liberta Bastião 
e tripudia com Dimas. Fontes 
destitui o capitão do cargo de 
delegado. O barão pede que 
Cândida não o abandone.

Quinta: Juliana pergunta a Au
gusto o que aconteceu com sua 
mãe. O capitão vê José Couti
nho e Adelaide juntos. Couti- 
nho tenta intrigar o filho com 
Adelaide.

Sexta: Ricardo se declara a 
Cândida. Augusto revela a Ju
liana a história de sua mãe. Si- 
nhá Moça pede a Rodolfo que 
lhe revele a identidade do Ca
valeiro, e ele a beija.

Sábado: Cândida e o barão se 
reconciliam. Ricardo confessa 
a Rodolfo que sabe que ele é 
o Irmão do Quilombo. O ba
rão vê a filha e Rodolfo juntos. 
Fulgêncio conta à Virgínia que 
seu filho sobreviveu.

COBRAS E LAGARTOS
Segunda: Eva expulsa Serafim, 
que implora seu perdão com 
um megafone. Marilene é enga
nada. Foguinho é preso e Duda 
paga a fiança. Tomás conta a Jú- 
lia que a família de Téo é pobre. 
Duda pede para conversar com 
Leona. Foguinho avisa a Omar 
que já sabe que ele e Pereira são 
a mesma pessoa.

Terça: Omar paga a dívida de 
Foguinho, que promete não 
contar nada. Serafim e Tufi se 
tornam amigos. Pereira passa 
mal na casa de Silvana e Duda 
o socorre. Henriqueta pede para 
conversar com Bel, e Estevão vê.

Quarta: Tufi e Serafim desprezam 
Eva. Letícia visita Bel. Duda e Sil- 
vana apóiam Pereira na luta con
tra sua doença. Tomás humilha 
Ellen. Letícia e Duda se beijam.

Quinta: Silvana procura por Pe
reira na Luxus e conhece Omar. 
Júlia perdoa Téo. Letícia vê o re
trato de Bel no quarto de Duda. 
Kika ouve Foguinho pedindo El- 
len em casamento. Letícia foge 
de Duda. Nikki, ex-namorada 
de Estevão, chega ao Rio.

Sexta: Nikki chantageia Este
vão. Leona é grosseira com 
Henriqueta durante o jantar de 
Bel. Foguinho leva Ellen para 
um hotel de luxo. Duda en
contra Letícia.

Sábado: Letícia confessa a Duda 
que é prima de Bel. Silvana visi
ta Pereira num quartinho aluga
do. Duda e Letícia se beijam, e 
Bel vê. Omar oferece dinheiro a 
Milu, caso ela confirme que Le- 
ona e Estevão estão juntos.

BELÍSSIMA
Segunda: Júlia e Gigi desco
brem que Valdete foi enterra
da no lugar de Bia. Alberto in
terrompe a sessão de fotos de 
Mônica. Alberto rompe com 
Rebeca. Matilde atende a por
ta e Bia entra.

Terça: Ester e Freddy recebem 
os convidados para o bar mit- 
zvah de Isaac. Júlia conta sobre 
o acidente e Bia mostra o car
ro da Belíssima intacto. Karen 
entrega a fita a Rebeca. Cyro 
procura Giovana e é recebido 
por Safira. Os investigadores 
aguardam Bia.

Quarta: Bia depõe. Júlia en
trega o número da placa e do 
chassi do carro do acidente aos 
investigadores. Maria João diz 
a Soraya que vai continuar com 
Tadeu. Vitória procura Bia.

Quinta: Cyro se declara a Gio- 
vana e a beija. Érica vê. Vitória 
escreve uma carta acusando 
Bia. André expulsa Bia de sua 
casa. Mônica recebe a fita de 
Alberto e Rebeca.

Sexta: Vitória conta à verdade 
sobre Bia a Sabina. Júlia é dura 
com Bia, que desmaia. Mônica 
vê a fita e a mostra a Alberto. 
Cyro diz a Safira que está apai
xonado por Giovana. Narciso e 
Taís se encontram na academia.

Sábado: Bia enfrenta André e 
Matilde liga para Gigi. Mônica 
vai embora. Vitória, André e Jú
lia se encontram no Tebas. Or- 
nela visita Bia. Bento pergunta 
a Tosca sobre Fladson. Bia é 
acusada de falso testemunho.

____ PROVA DE AMOR____
Segunda: Gerião depõe. Diana 
é seqüestrada por Miro e entra 
em trabalho de parto. Júlio, no 
táxi de Padilha, persegue Mi
ro. Lopo depõe diante do juiz. 
Louca rosna para Elza. Zezinho 
vê sua mãe na TV. Lopo foge.

Terça: Miro ameaça Diana e a em
purra para fora do carro. Júlio pega 
Diana no colo. Elza dá em cima de 
Baltasar. Juiz anuncia o veredicto 
final. Diana dá a luz à Juliana.

Quarta: Nininha chora com 
medo de Lopo. Felipe sai da 
cadeia. Murilo, Lopo e Barroso, 
mascarados, invadem a Mansão 
de Vitor e rendem Rafa e Pati.

Quinta: Rafa se coloca na frente 
de Pati e Lopo aponta uma arma 
para eles. Janice e Toni namoram 
na praia. Valéria, mãe de Zezinho, 
encontra Alexandre. Pati se joga 
na frente de Rafa e Lopo atira.

Sexta: Lopo, Murilo e Barroso 
chegam ao galpão. Valéria re
encontra Zezinho. Dudu e Ri
cardo brigam. Lopo persegue 
Júlio e Diana e atira.

Sábado: Lopo continua perse
guindo Júlio e Diana pede reforço. 
Pestana se arruma para visitar Elza. 
A polícia persegue Lopo e Miro o 
manda seguir para a favela.
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ÁRIES
L *  Muita harmonia 
H  familiar, conjugal e

na vida sentimental e 
amorosa está prevista 

para você neste momento. Muito 
favorável também, aos negócios, as 
especulações e as novas empresas. 
Contatos pessoais bem sucedidos.

LEÃO
Este é um bom pe- 

W  ríodo do ano para 
você começar ou 
levar avante negócios 

e empreendimentos monetários. Os 
presságios para esta fase são mais pro
missores para empréstimos, realização 
de negócios lucrativos.

SAGITÁRIO
Momento com possi
bilidades só nos assun
tos da profissão. Não 
será bem sucedido em 

outra empresa que já não tenha sido 
iniciada. No campo conjugal e, mesmo 
sentimental, procure ser cauteloso.

TOURO
Sua probabilidade de 
êxito material serão 
aumentados 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.

VIRGEM
Pessoas amigas, irão 
colaborar com seus 
projetos e alguma 
nova idéia. Receberá 

informações úteis e promissoras. Fase 
feliz para a vida amorosa.

CAPRICÓRNIO
Procure começar o pe
ríodo com deliberação 
e propósito de conse
guir tudo àquilo que 

deseja no plano amoroso e profissional. 
Fase astral excelente. Se o sucesso deste 
período não for completo, terá um perío
do para levar a bom termo seus objetivos.

GÊMEOS
Todos os esforços

Ww ▼ 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.

LIBRA
Procure agir de forma 
dinâmica e com mais 
tato, sem impor sua 
autoridade. Você têm 

gênio forte e nem sempre os outros 
aceitam. A pessoa amada está mere
cendo maior atenção da sua parte. No 
trabalho, aja com mais vontade.

Momento em que 
sua moral e reputa- 

M d  ção estarão em jogo, 
se entrar em contato 
com pessoas de cará

ter duvidoso. Por outro lado, o perí
odo será dos melhores para negócios 
relacionados com metais e materiais 
para construção.

Aproveite a influência 
astral deste momen
to para conhecer o 
maior número pos

sível de pessoas. Prepare-se para en
frentar uma crise de ciúmes da pessoa 
amada. Repense suas atitudes.

ESCORPIÃO
Momento que terá 
êxito em lugares de 
educação e ensino 
de jovens e crianças. 

Conseguirá, também, ótimos resul
tados em novos empreendimentos, 
Terá felicidade matrimonial, familiar e 
amorosa. Mente fértil e ótimas idéias.

PEIXES
Suas boas qualidades 
e habilidades, influen- 

B L *  ciarão de maneira
benéfica, pessoas im

portantes para você, principalmente 
se estas forem de Escorpião. O traba
lho, as empresas e o amor estão em 
bom aspecto.
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DIA DAS MAES A mamãe Gina Mara Foganholi Vancin 
tem muito o que comemorar. No dia 10 de maio ela deu à 
luz seu terceiro filho. Amanhã, ela festeja o dia das mães ao 
lado dos três pimpolhos: Breno, Lucas e do recém-nascido 
Matheus. Além, claro, do marido Marcelo. Felicidades!

MÃE Quem festejou mais um ano de vida foi Sara Hughes 
Trecenti, do Grupo Lwart. Sara comemora duas datas 
importantes neste mês de maio: seu aniversário no dia 4 e o 
dia das mães neste domingo. Felicidades!

FELICIDADES Quem festeja mais um aniversário hoje, dia 13, é 
o sócio do jornal O ECO, Moisés Rocha. Da família, dos amigos 
e de toda a equipe de suas empresas um grande abraço, muita 
saúde e felicidades

A n iv e r s á r io  Quem comemorou idade nova na quinta-feira 
11, junto dos colaboradores, amigos e familiares foi Dorival 
Gonzaga de Oliveira, o Dori, da Frigol. Parabéns!

REINAUGURAÇÃO Na quinta-feira 17, o Supermercado 
Santa Catarina, localizado na rua 9 de Julho, reabre as portas 
depois de quase quatro meses de obras. Todo repaginado, o 
supermercado promete agitar o setor com tantas novidades. É 
só aguardar e conferir.

ALEGRIA DE MARIA Começa hoje a quermesse As Alegrias 
de Maria, no pátio do Santuário Nossa Senhora da Piedade. 
A quermesse que acontece durante todo o mês de maio terá 
barracas de bebidas, doces e salgados. O valor 
arrecadado com as festividades será em prol da 
Casa Mãe da Piedade.

JUSTIÇA A lençoense Débora Orsi Dutra foi 
aprovada no exame para 
promotoria de justiça 
no último dia 10 de 
maio. Débora, que 
era advogada da 
Prefeitura de Lençóis, 
se apresentou ao 
Ministério Público em 
São Paulo na quinta-feira 
11 e deve tomar posse na comarca 
de Marília no próximo dia 22 de maio. 
Felicidades e sucesso á jovem promotora!

ESPECIAL FACILPA 2006
Personalidades, convidados e autoridades. Muita gente 
bonita marcou presença nos camarotes da Facilpa e 
agitou as noites frias no recinto José Oliveira Prado.

LEILÃO Os leilões são um dos principais destaques da Facilpa 
(Feira Agropecuária Comercial e Industrial de Lençóis Paulista). 
A feira, uma das mais importantes da região, é garantia de bons 
negócios. No último sábado, dia 6, aconteceu o 2° Leilão Nova 
Geração de Ovinos, na Four. O evento reuniu importantes 
criadores de animais das raças Santa Inês e Dorper.

O casal lençoense Ana 
Paula Zillo e Marcos 
Toledo garantiram 
os troféus na prova 
de baliza e tambor 
na Facilpa 2006, 
representando o 
Rancho Três Meninas.

CAMARIM Rita de Cássia Abreu não perdeu a 
oportunidade e posou ao lado do cantor Daniel, no 
sábado 6, antes do show dele na Facilpa.

ESTANDE No estande da TV Record, o contato 
comercial, César Gebara, e o diretor executivo, Márcio 
Alves, curtiram a Facilpa, de camarote.

DOSE DUPLA As jovens Carolina Campanari e 
Fernanda Mourão marcaram presença na Facilpa. 
Juntas, elas festejaram aniversário, comemorado no 
dia 7 de maio, encerramento da feira. Parabéns!

É PIQUE
Quem apaga a segunda 

velinha amanhã, dia 14, é o 
peralta Caio Boso Ranzani. 
Filho de Lelaine Boso e Mar
celo Ranzani, o garotinho 
ganha de presente aquela 
festa, com direito a rock ru
ral, bicharada e decoração 
infantil do programa da TV 
Cultura Cocoricó. Na foto, 
o aniversariante Caio vesti
do a caráter com seu lindo 
sorriso. Felicidades!

É PIQUE A pequena 
Maria Alice Rocha 

completa oito anos 
hoje. A bonita 

morena é filha de 
Sérgio e Raquel e 

sobrinha de Moisés 
Rocha. A data será 

comemorada ao 
lados dos pais, tios, 

avós e primos.
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ESQUADRIAS DE 
MADEIRA escadas, 

corrimão, móveis sob 
medida, ótimos preços, 

qualidade garantida. 
Fone: 3263-0300 - Fax: 

(14) 3263-3300.

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

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

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

Fone: 3264-5535.

LÉO SERVIÇOS ELÉ
TRICOS Eletricidade 
em geral orçamento 

sem compromisso. Rua 
Duque de Caxias, 110, 

Marimbondo. Fone: 
3264-8386.

RESIDÊNCIAS
V EN D A

CASA JARDIM Prima
vera -  rua Nestor Lu- 
minatti 39, ao lado da 
creche e escola, mura
do, quitada, portão de 
ferro e garagem. Tratar 

fone 3264-9747.

CASA JARDIM Itapuã 
-  rua Helena Bento 

Perantoni, 402, com 3 
quartos, sala, cozinha, 
banheiro e garagem.

Tratar no local.

RESIDÊNCIAS
V E N D A / LOCAÇÃO

PRÉDIO COMERCIAL
Jardim Itamaraty, área 
de construção 222m2, 

excelente 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 ITAPUÃ, rua
Helena Bento Pe- 

rantoni, 402, com 3 
quartos, sala, cozinha, 
banheiro e garagem. 

Tratar no local.

RESIDÊNCIAS
TROCA

V EN D O /TR O C O  por
m enor valor, resi

dência 200m 2, ga
ragem com salão de 
70m 2 -  rua Djalm a 
de O live ira  Lima , 

824 -  v ila Antonieta 
I. T ratar fone 3 2 6 4 

6860 .

VENDO /TRO CO  por
carro ou moto do 

mesmo valor, casa no 
Jardim Caju, valor R$ 

6 .000 ,00 , em bom 
estado -  Avenida 

Orígenes Lessa, 479. 
Tratar fone 9742-5716 

com Vagner.

VENDO  OU TR O 
CO 3 Barracões no 
melhor ponto da 

Av. Jácomo Nicolau 
Paccola. Tratar fone: 

3264-4342, 9702
7660 ou 8119-5041.

APARTAMENTOS
VENDA

APARTAMENTO no
residencial Jacarandá 

-  segundo andar, de
socupada. Tratar fone 

9772-7716.

GUARUJÁ -  Praia das 
Astúrias, completíssi- 
mo, ar condicionado, 

tv, etc. Tratar fone 
3263-2105 (Creci 

41388).

ÁREA RURAL
CORVO BRANCO me
dindo 34m2 de frente 

por 44m2 de fundo, total 
1500m2, valor R$ 20 mil. 

Tratar rua São Marcos, 
238 (próximo do local).

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 Rá
pida. Tratar fone: (14) 

3263-1526.

DISK PIZZA entrega rá
pida. Fone: (14) 3264

1717. Pizzaria Hábil.

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.

IMPRIMAX ,
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

SORTEIO CUPOM FACILPA -  ADEFILP 
07/05/2006

1° PRÊMIO -  BICICLETA
2137 - Gentileza: Empresas Zillo Lorenzetti
2° PRÊMIO -  1 LIQUIDIFICADOR
1696 - Gentileza: Crecir
3° PRÊMIO -  1 CESTA BÁSICA
0375 - Gentileza: Supermercados Santa
Catarina
4° PRÊMIO -  1 CESTA BÁSICA 
3417 - Gentileza: Academia Espaço Saúde 
5° PRÊMIO -  1 CAMISETA 
5154 - Gentileza: Lutepel 
6° PRÊMIO -  1 TRATOR E 1 CAMI
NHÃO DE MADEIRA 
5041 - Gentileza: Artesanato ADEFILP

quE vãci precisa está;

nosmo

• Sem Consulta 
aoSPCeSerasa

* Empréstimo para 
Aposentados a 
Pensionistas do INSS

até 43 meses para pagar

prestações descoatadas 
ra  folha de pagarneato

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

NOVENA

Da Santíssima Virgem Maria: rezar 9 Ave 
Maria durante 9 dias. fazer 3 pedidos (sendo 
2 difíceis e 1 impossível). Publicar no 9° dia 
mesmo sem fé. Veja o que acontece. L.C.C.S.

CREDITO PARA 
IMÓVEL

R$ 2 3 .000 ,00

R $109 .000 ,00
PARCEIA A PARTIR DE

R$ 2 6 0 ,0 0
MENSmS S/ lUROS

FONE; 3018-5045 / 9715-1232USE FGTS

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:

Decreto 168 de 24.04.2006........... Dispõe sobre a permissão de uso
onerosa de praça pública pela empresa Célia R. Aiello & Cia. Ltda.

Decreto Executivo 175 de 27.04.2006........... Dispõe sobre o requerimento
do abono de permanência de que tratam os artigos 39, § 2°, 77, § 3° e 79, 
parágrafo único, da Lei Complementar n.° 27 de 1.° de agosto de 2005.

Decreto Executivo 176 de 27.04.2006........... Dispõe sobre a suplementação
de verbas do orçamento vigente, no valor total de R$ 3.600,00.

Decreto Executivo 177 de 11.05.2006........... Nomeia Rosângela Maria
Ribeiro para a função temporária de Monitor de Artesanato, padrão “MC- 
001”.

Decreto Executivo 178 de 11.05.2006........... Nomeia Suely Teresinha
Cândida Tonin Muller para a função temporária de Monitor de Pintura, 
padrão “MC-001”.

Decreto Executivo 179 de 11.05.2006..........Nomeia Ana Elvira Vieira Garbim
para a função temporária de Monitor Coordenador, padrão “MC-001”.

Decreto Executivo 180 de 11.05.2006........... Nomeia Luiz Henrique de
Santana para a função temporária de Professor de Dança de Salão, padrão 
“MC-002”.

Decreto Executivo 181 de 12.05.2006........... Nomeia Rosângela de
Almeida Salles para a função temporária de Professor de Música, padrão 
“MC-002”

Portaria 268 de 03.05.2006........... Absolve nos termos da Lei Municipal
2.714/99 e suas alterações, funcionário público municipal portador da 
Cédula de Identidade RG n.° 12.628.392-8.

Portaria 269 de 03.05.2006........... Aplica nos termos da Lei Municipal
2.714/99 e suas alterações, pena de repreensão a funcionário público 
portador da Cédula de Identidade RG n.° 20.063.123-8 e determina o 
ressarcimento dos valores aos cofres públicos.

2.714/99 e suas alterações, funcionário público portador da Cédula de 
Identidade RG n.° 12.628.392-8.

Portaria 271 de 03.05.2006........... Aplica nos termos da Lei Municipal
2.714/99 e suas alterações, pena de repreensão a funcionário público 
portador da Cédula de Identidade RG n.° 10.970.547.

Portaria 275 de 04.05.2006........... Determina a abertura de processo
administrativo disciplinar em relação ao funcionário público portador da 
Cédula de Identidade RG n.° 10.335.307-0.

Portaria 276 de 04.05.2006........... Afasta nos termos da Lei Municipal
2.714/99 e suas alterações, para tratamento de saúde, Fernando Morelli 
da Rosa, Agente Administrativo.

Portaria 277 de 04.05.2006........... Afasta nos termos da Lei Municipal
2.714/99 e suas alterações, para tratamento de saúde, Maria Helena de 
Carvalho, Agente da Conservação e Limpeza.

Portaria 278 de 04.05.2006........... Demite, nos termos da Lei Municipal
n.° 2.228/91, a servidora portadora da Cédula de Identidade RG n.° 
20.562.525.

Portaria 279 de 04.05.2006........... Arquiva o Processo Administrativo
n.° 23/2005, promovido em relação à funcionária pública municipal 
portadora da Cédula de Identidade RG n.° 27.866.965-7.

Portaria 280 de 04.05.2006........... Autoriza a contratação de um Fiscal de
Obras para suprir vaga existente no quadro de servidores da administração 
púbica.

Portaria 281 de 04.05.2006........... Autoriza a contratação de três
Monitores de Creche para suprir vagas existentes no quadro de servidores 
da administração púbica.

Portaria 282 de 11.05.2006........... Nomeia Ana Paula Aquino para o cargo
de Agente Administrativo.

Portaria 283 de 11.05.2006........... Nomeia Ednéia Aparecida Fernandes
para o cargo de Agente da Conservação e Limpeza.

Lençóis Paulista, 12 de maio de 2006.

Leandro Orsi Brandi 
Diretor AdministrativoPortaria 270 de 03.05.2006........... Absolve nos termos da Lei Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 13 de maio de 2006. Na página C1. Valor da publicação R$ 250,70.

O ECO
(14) 3269
3311 FONE; 3264̂ 1551 de novembro, 669

O pessimismo não resolve.
Traz atrapalhos e dificuldades à sua vida.

Não o deixe entrar.
Operar em pessimismo é perder a confiança 

na força que Deus lhe deu.
É rebaixar-se, deixar-se vencer.

Levante a cabeça.
Você tem mais valor do que pensa.

Enfrente os problemas confiante na vitória. 
Espere a concretização.

Preencher-se de sadia esperança 
é pôr-se a caminho para Deus.

FONTE: "Sementes de felicidade" Lourival Lopes pág. 116

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

livreap@uol.com.br
Pa l e s t r a s : segunda feira - 20 horas e sábado 14 horas (na creche OCAS - CECAP)

è
SAAE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA TESTE PRÁTICO
1. Ficam convocados os primeiros candidatos aprovados e classificados no cargo de 

AGENTE DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO (PEDREIRO), conforme item 3.1 do Edital 
do Concurso, cujos nomes estão relacionados abaixo, a comparecer no dia 21 de maio de 
2006, às 08:30 horas, no CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PREFEITO 
IDEVAL PACCOLA (CMFP), sito a Avenida Lázaro Brigido Dutra, 101 -  Lençóis Paulista -  SP, 
portando documento de identidade, para a realização do teste prático.

AGENTE DA CONSTRUCAO E MANUT (PEDREIRO)
INSCRICAO NOME RG PONTOS CLASS

00002? JO S F  ANTO NIO DA SII VA 136790306 90 1°
000016 M A R C F IO  A P A R EC ID O  R A N C U RA 4400792.51 78 2°

000010 JU L IO  C E S A R  PR U D EN C IA T I 415444822 78 3°
000015 M ES S IA S  S E B A S T IA O  DE M EN E S ES 449413 70 4°

000002 V E R G IL IO  B A R B O S A _______________________ 121753402____ 70 5°

2. Ficam convocados os primeiros candidatos aprovados e classificados no cargo 
de ENGENHEIRO CIVIL, conforme item 3.1 do Edital do Concurso, cujos nomes estão 
relacionados abaixo, a comparecer no dia 21 de maio de 2006, às 08:30 horas, no SERVIÇO 
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI), sito a Rua Aristeu Rodrigues 
Sampaio, 271 -  Jardim das Nações -  Lençóis Paulista -  SP, portando documento de 
identidade, para a realização do teste prático.

ENGENHEIRO CIV L
INSCRICAO NOME RG PONTOS CLASS

003005 G U STA VO  B IG L IA S S I 292697351 58 1°

_____003001_____ BRU N O  S A S S O  C A RD O Z O ________________ 445826368 52 2°

3. O candidato que ainda não teve seu recurso julgado pela Comissão do Concurso 
Público, fará teste prático, condicionalmente.

4. As regras estabelecidas no primeiro edital do Concurso Público permanecem em 
vigor.

5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Concurso Público.

E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, 
faz baixar o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA TESTE PRÁTICO em complemento 
ao Edital de Concurso Público n° 01/2006, que será publicado no jornal local, no site: http:// 
www.mouramelo.com.br e afixado no SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos de 
Lençóis Paulista.

Lençóis Paulista, 10 de maio de 2006

JOSE ALEXANDRE MORENO
DIRETOR DO SAAE DE LENÇÓIS PAULISTA

mailto:livreap@uol.com.br
http://www.mouramelo.com.br


VEÍCULOS
VENDA

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

Tratar fone: (14) 
3016-4775.

CELTA 2003 Gasoli
na, branco, desem- 
baçador e limpador 
traseiro. Tratar fone: 

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

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

(14) 3011-1817.

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

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

ASTRA 1.8 SEDAN 
2002 Alcool, prata e 

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

9715-0220.

SANTANA CL 1800 I
95/95 Gasolina, bege e 
completo. Tratar fone: 

(14) 3264-3033.

LOGUS CLI 94/95 Gaso
lina, verde, básico. Tratar 
fone: (14) 3264-3033.

UNO MILLE 1995 Ga
solina, cinza e básico. 

Tratar fone: (14) 3263
3766 e 9715-0220. S10 2.8 CD RODEIO

05/06 diesel, prata, 
completa e 4X4. Tratar 
fone: (14) 3264-3033.

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

9715-0220. GOL GLI 1.8 95/95 
Gasolina, bege, com

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

ZAFIRA CD AUTOM Á
TICA 2003 Gasolina, 

preta e completa. 
Tratar fone: (14) 3263

3766 e 9715-0220.
BORA 2.0 01/01, gasolina, 
branco e completo. Tratar 

fone: (14) 32643033.
MONZA GL 96/96

Gasolina, vermelho, 
completo menos 

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

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

fone: (14) 3264-3033.

UNO MILLE SMART 
2001 , com som, alarme 
e insulfilm. Tratar fone 

3264-3530/9794-8380.

ESCORT GL 16V 97/97 
Gasolina, prata, D.H.. Tra
tar fone: (14) 3264-3033.

B.CAR Autos a  Motos Multíitiarcas

teüiO S /M O rO S  ANO
GOL SPECIAL 81/
GÕ Ll.OSVéP  
FOX 1.0 
CRÕSSFOX 
i/NO MILLE ELX 
W Õ M JLLE FIRE 4P 
ZAFIRA CD 
W M A  1.0 HPFI 
NOVO CORSA SEDAM 1.0 
ÃSTgA SPQRT 
OMEGA GLS 2.0 

j^ ^ R O  G I I  (BOLA)
SAVEIRO SUPER SURF 1.6 

ÍS10  2.4 fP irB U LL)
S IO D ELU X E4P 2.8 TURBO

COM, OPCIONAIS fCiElfiM
1999 GAS RODA AZUL
2005 GAS TRAVA/ALARME CINZA
2005 GAS PRETO
2005 GAS COMPLETO PRATA
1995 GAS VIDRO PRATA
2004 GAS ALARME/KIT VISIB PRETÕ~
2003 GAS AIR BAG/ABS PRATA
2001 ÁLCOOL RODA/TRAVA/ALARME VERtfÊnfÕ
2003 GAS TRIO PRETO
2000 GAS COMPLETO PRÃTÃ~
1997 GAS C O M P L . C O M P .D E  B O R D O PRETO
1999 GAS LONA/RODA B R / íf ic jr
2004 FLEX C O M P L E T A - a r /C O U R O PRETA
2004 GAS DJREÇÂO/LONA BRÃNÜJT
2004 DIEESEL COMPLETA PRATA

E S m O S  ATENDENDO N A A ^. 25 D E  JA N E IR O  P R Ó X IM O  A C Y B E LA R  
vifww.audoclíc.com.br/bcar

S(//VD0kV EEB EVO OKM PARTIDA-I-FREIO+RODA PRATA
SUNDÕWN FUTURE 125 OKM PARTIDA+FREID PRATA

I U nDOWN HUNTER 125 OKM PRETÃ 1
SUNDOWN MAX SE OKM PARTIDA ELÉTRICA PRATA

I U nDOWN MAX SED OKM PARTIDA/FREIO/RODA VERMELHA |
KASif/SKI SUPER CAB OKM 2003 AMARELA

i KASINSKIC0MET2PLACE 250 2005 AMARELA 1
KASINSKICOMET2PLACE250 2006 OKM AZUL

1 SUZUKI BURGMAN 125 2007 ZERO KM PRETÃ 1
SUZUKI 125 YES 2007 ZERC KM PRETA

\ B IZ K S 1999 VERMELHÃ I
B IZ K S 1999 AZUL

\ B IZ K S  125 OKM PRATÀ 1
B IZ E S Í2 5 OKM PRATA

1 TITAN 125 AZUL 1
TITAN 125 KS 2003 VERDE

[ jn M lS Õ K S 2006 PRATÃ 1
TITAN ISO K S ( Okm) 2006 PRETA

[T ^ Í5 0 K S ( O k m ) 2006 PRATÃ 1

CBX 200 STRADA 1999 VERDE
[CBXlSO TWISTER 2003 PRETÃ 1
CBX 250 TVfiSTER 2003 VERMELHA

rCBXlsO TWISTER 2004 PRETÃ 1
CBX 250 TWISTER 2005 PRETA

rã lÕ O  F HORNET 2005 PRETÃ 1
CBR 900 RR 1995 BCA/AZUL

10660  R 2006 ZERO KM DOCUMENTADA PRETÃ
YAMAHA DRAG STAR llÕO 2000 INJEÇÃO VINHO

ESTAM OS ATENDENDO N A A V  25 D E  JA N E IR O  PRÓXIM O A  C Y BELAR

Tel: (14) 3264 3131 ■3264 3737 -9792-2696

CH EV ETTE  86, á lco
ol, o rig inal, em per

feito estado, valor R$
4 .5 0 0 .0 0 . Tratar fone 

3264-7306/9794-
3865.

ESCO RT 94, prata, 
álcool, valor R$ 

10 .000 ,00  a vista 
ou R$ 13 .000 ,00  + 

financiam ento. Tratar 
fone 3264-1894 com 

Ângelo.

COMODORO 4.1, ano
89, álcool, completo 
-  vidro. Tratar fone 

3263-5373/9721-8408 
com Junior.

PALIO  2003 , 4 por
tas, prata, lindo. 
Tratar fone 3263- 
2862/9106-4102 .

FUSCA 74, branco, 
mecânica e funi- 
laria OK, valor R$

2 .500 .00 . Tratar fone 
3264-5866.

AUTO MECÂNICA •  RETIRCA DE MOTORES

- Retifica e 
Montagem 
de motores

- Auto Peças
- Serviços de 

manutenção 
mecânica

- Serviços detusinagem
FONE:

3263-  1535
FBK:

3264-  3961
H. Prudente de Morass, 206 

Vila Eden - lençóis Paulista

VENDE-SE F-1000,
ano 84, amarela, com 
carroceria de madeira, 

direção hidráulica, 
turbinada, motor 

novo. Tratar fone 8118- 
9413/8118-9396.

GOL 83, álcool, em 
ótimo estado, branco, 

valor R$ 2.800,00. 
Tratar avenida Alfredo 
Oliveira Capucho, 355 

-  Júlio Ferrari.

PALIO EDX 96, bordô, 
tudo OK. Tratar fone 

8115-7685 com Valter.

B IZ K S  03 VER D E  
B IZ K S 02 PRETA  
B IZ K S 02 PRETA  

T V IIIS T E R03 PR ETA  
T W IS T E R 03V E R M  

TITAM  KS 02 PRETA  
CB 450 C U S T O M 84A Z U L  

J O G  Y A M A H A  97 P RE 
C B 450 S S V E R M

3263-3466

MOTOCICLETAS
VENDA

COMPRAMOS SUA 
MOTO Usada e em 

bom estado. Pagamos 
o melhor preço à vista. 

Tratar fones: 3264
4345 / 9602-5629. 

Pagan Motos.

MOTOS
BIS RS 125,00 «H»ii 

TIMN RS 140,00 

NI FALCON RS 228,00 «,»>,>

FONEt 3018-5045  /  9 7 1 5 -1132

USE FGTS

TITAN 2001. Tratar fo
nes: 3264-4345 / 9602

5629. Pagan Motos.

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

4345 ou 9602-5629. 
Pagan Motos.

TITAN 2000 Prata. Tratar 
fones: 3264-4345 / 9602

5629. Pagan Motos.

TITAN 2002 KS Azul. 
Tratar fones: 3264

4345 ou 9602-5629. 
Pagan Motos.

JOG BRAND 95 mod. 
96, pista 70, vermelha, 
valor R$ 1.200,00. Tra
tar rua Siqueira Cam

pos, 51 -  Vila Contente 
ou fone 3263-4939.

TITAN 2001, preta, 
completa, valor R$

4.300.00. Tratar fone 
3263-6491 com Sérgio.

TWISTER 2004, valor R$
3.000. 00 + prestações. 
Tratar fone 9724-7434.

KOMfTA
F O N E :

3263-6535

DIARISTA LAVO E
Passo, Limpeza geral 

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

nando Campanholi 
n° 42, Jd. Primavera, 

com Sueli.

DISK DECORAÇÕES
Para festas infantis. 

Tratar fone: (14) 3264
3474.

ARTE COM BISQUI 
- LEMBRANÇAS De

aniversário, casamento, 
maternidade e potes 
decorados para sua 

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

EXCURSÃO PARA SÃO 
PAULO (Compras) dias 
17/05, 20/05, 24/05, 
27/05, 31/05, 03/06, 
07/06, 10/06, 14/06, 
16/06, 21/06 e 24/06. 

Aparecida do norte 17/09 
e 17/12. Praia Grande 

02 a 05/11. Tratar fone: 
3264-7919 / 9794-7639 

com Eliza ou 3263-6938 / 
9702-7108 com Arlindo.

ATENÇÃO! Aplica-se 
herbicida (mata-mato) 
em terrenos, quintais e 
chácaras. Tratar fone: 

(14) 3264-6908.

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

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

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

Interessados ver site: 
www.altoganho.com

COMPRO ouro, o 
melhor preço da praça, 

compro a vista e em 
dinheiro. Fone (14) 

9731-9296/9121-9168.

TÍTULO DO Clube 
Esportivo Marimbondo. 
Tratar fone 3263-3242.

ATHLON 2 ,4 , HD 80,
512 RAM, VGA Nvidia 

32, modem e placa 
de rede, DVD cambo 
LG, monitor LG 14", 

PC completo com um 
ano de uso, valor R$ 
1.250,00. Tratar fone 

3263-2828.

ANDAIME tubular 20 
mt, tanque de pintura 

7lt, esmerilhadeira 
Bosch 9" 110v, plaina 
elétrica Makita 110v, 
furadeira Bosch 1/2 
110v, parafusadeira 

Makita 220v, escadas, 
caixas grandes para fer

ramentas, toldo cinza 
semi-novo medindo 
1,50x1,00 mt, balcão 
para escritório. Tratar 

fone 3263-2828.

DUAS BALANÇAS ele
trônicas, mesa térmica 
8 cubas, balcão para 
danones e laticinios e 
cortador de frios au
tomático. Tratar fone 

3264-7004/9711-3964.

O PO RTUN IDADE de
emprego: Empresa de 
médio porte, contra
ta profissional com 

experiência contábil, 
departamento pes
soal com formação
-  contador. Enviar 

curriculum  para con-
tato@ yahoo.com. 

br, aos cuidados de 
Antonio Carlos.

CH AVEIRO  TATÁ
-  Q ualidade pelo 

m elhor preço, cha
ves, serviços e cha

ves codificadas -Rua
15 de Novem bro, 
550 -  Fone 9791- 
7066/3264-4049 .

TRABALHE em ven
das, direto da Avon. 

Tratar fone 3264-1578 
com Renata.

CARTA DE CRÉDITO
para casa ou terreno 

no valor de R$ 20 mil, 
contemplada. Parcelas 
de R$ 100,00, valor R$ 
7 mil. Tratar fone 9691

2301 com Lúcio.

SIM PA TIA

Num canto mais alto 

que sua cabeça, acen

de 3 velas brancas 

num prato com água 

e açúcar aos três anjos 

protetores (Gabriel, 

Rafael e M iguel) e 

fazer o pedido em três 

dias alcançara a graça. 

Mande publicar no 

terceiro dia e observe 

no quarto dia.

INFORMÁTICA
IM PRIM AX: Cartu

chos e toners. Fone: 
3264-3029.

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

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

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

Adelaide.

0  CARRO QUE 
VOCÊ QUER

PELO PRE(0 QUE VOCÊ 
PODE PAGAR

GOL GIN RS 290,00 «■iii! 
{ORSÓ RS 262,00 
UNO RS 235,00 «.!«!

TEMOS TODAS AS MARCAS

FONE: 3016-5045 / 9715-1235

USE FGTS
SUPER PROMOÇÃO.
Babacão Banho e Tosa 
toda segunda, terça e 
quarta, banho e tosa 

completo no valor 
de R$ 15 ,00 , com 

transporte do animal 
grátis. Tratar fone: 
(14) 3263-3966 ou 

9701-8992.

FILHOTE Poodle Toy, 
branco, macho e fê

mea. Tratar fone 3264
1978.

FILHOTES de Pastor 
alemão e pintcher. 
Tratar fone 3263- 

4433/3264-9887 com 
Cleide.

“SE  DEUS EST A  CO M IG O , NINGUÉM 
ESTA RÁ  CON TRA M IM ”

EU  QU ERO 
EU POSSO 
EU  FAÇO

ORAÇÃO D E SÃO JU D A S TADEU

Amado servo de Deus, por este caminho de vida tu 
sabes das minhas alegrias, amarguras e pena que 
entristecem a alma. Diante de ti ponho tudo o que 
oprime de dia e de noite, mas alivia-me esta pena, 
leva minhas angústias e minhas dores e renasça a 
paz e a alegria que moldam meu coração e peça a 
Deus que me guie e me proteja, pois em ti coloco 
minha confiança bendito seja São Judas Tadeu por 
todo o mundo e toda a eternidade.

NOVENA D E SÃO JUD A S TADEU 
Que o Sagrado Coração de Jesus seja louvado e 
amado por todos os obstáculos. Que o Sagrado 
Coração de Jesus seja louvado e glorificado agora 
e por todo o sempre. Amém.
São Judas Tadeu, rogai por nós e escutai a nossa 
prece. Bendito seja o Sagrado Coração de Jesus. 
Bendito seja o imaculado coração de Maria. 
Bendito seja São Judas Tadeu em todo o mundo 
e por toda a eternidade. Fazer o pedido. Rezar um 
Pai Nosso e uma Ave Maria. Mandar publicar, seu 
pedido será atendido antes do nono dia por mais 
impossível que seja sua realização. Amém.

I.V.L.

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

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 ISC U IT
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.altoganho.com
mailto:tato@yahoo.com


BALANCO PATRIMONIAL - ENCERRADO EM: 31/12/2005
CRECHE DONA CHIQUINHA PEREIRA

CNPJ: 45.837.556/0001-75
A T I V O Saldo em: 31/12/2004 Saldo em: 31/12/2005

1.0.0.00.0000 - A T I V O 0,00 33.836,90 D
1.1.0.00.0000 - C I R  C U L A N T E 0,00 6.707,21 D

1.1.1.00.0000 - DISPONIVEL 0,00 6.707,21 D
1.1.1.01.0000 - CAIXA GERAL 0,00 0,00

1.1.1.01.0001 - CAIXA 0,00 0,00
1.1.1.02.0000 - BANCOS - CONTAS CORRENTES 0,00 2.672,18 D

1.1.1.02.0001 - NOSSA CAIXA S/A 0005-2 0,00 2.672,18 D
1.1.1.08.0000 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 0,00 4.035,03 D

1.1.1.08.0001 - ADIANTAMENTO AUTOMATICO DA FOLHA 0,00 258,83 D
1.1.1.08.0003 - ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO 0,00 3.776,20 D

1.3.0.00.0000 - P E R  M A N E N T E 0,00 27.129,69 D
1.3.2.00.0000 - IMOBILIZADO 0,00 27.129,69 D

1.3.2.03.0000 - MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 3.329,69 D
1.3.2.03.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 2.601,46 D
1.3.2.03.0002 - APARELHOS ELETRODOMESTICOS 0,00 728,23 D

1.3.2.04.0000 - VEICULOS AUTOMOTORES 0,00 23.800,00 D
1.3.2.04.0001 - PERUA - GM-TRAFIC 0,00 23.800,00 D

TOTAL DO A T I V O 0,00 33.836,90 D
P A S S I V O Saldo em: 31/12/2004 Saldo em: 31/12/2005

2.0.0.00.0000 - P A S S I V O 0,00 21.502,22 C
2.1.0.00.0000 - C I R  C U L A N T E 0,00 3.862,13 D

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

2.1.2.01.0002 - EMPRESTIMOS BANCO NOSSA CAIXA 0,00 0,00
2.1.3.00.0000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS 0,00 3.862,13 D

2.1.3.01.0000 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS 0,00 3.862,13 D
2.1.3.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 0,00 0,00
2.1.3.01.0002 - 13o SALARIO A PAGAR 0,00 3.862,13 D
2.1.3.01.0003 - RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR 0,00 0,00

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

2.1.3.05.0000 - OUTRAS ENCARGOS 0,00 0,00
2.1.3.05.0001 - SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS A RECOLHER 0,00 0,00
2.1.3.05.0002 - EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA - EMPREGADO 0,00 0,00

2.4.0.00.0000 - P A T R  I M O N I O L I Q U I D O 0,00 25.364,35 C
2.4.2.00.0000 - PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE 0,00 26.672,69 C

2.4.2.01.0000 - PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADE 0,00 26.672,69 C
2.4.2.01.0001 - PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADE 0,00 26.672,69 C

2.4.4.00.0000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 0,00 1.308,34 D
2.4.4.01.0000 - SUPERAVITS DO EXERCICIO 0,00 11.591,41 C

2.4.4.01.0012 - SUPERAVIT DE DEZEMBRO 0,00 11.591,41 C
2.4.4.02.0000 - (-) DEFICITS DO EXERCICIO 0,00 12.899,75 D

2.4.4.02.0012 - (-) DEFICITS DE DEZEMBRO 0,00 12.899,75 D
TOTAL DO P A S S I V O 0,00 21.502,22 C

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

CRECHE DONA CHIQUINHA PEREIRA LUCILENE MARIA TAVARES RODRIGUES BORGES
SILVETE APARECIDA GIMENES FUNCAO: CONTABILISTA 
FUNCAO: PRESIDENTE CPF: 110.533.980-80 
RG: 25.046.441-X TC/CRC: 1SP168069/O-9

___CPF: 145.622.768-86__________________________________________________________

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - ENCERRADO EM: 31/12/2005
CRECHE DONA CHIQUINHA PEREIRA 

CNPJ: 45.837.556/0001-75 
R E C E I T A S E D E D U C O E S Saldo em: 31/12/2004

3.0. 0.00.0000 - R E C E I T A S E D E D U C O E S 0,00
3.1.0. 00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUCOES

3.1.1.00. 0000 - RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVICOS
3.1.1.07.0000 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

3.1.1.07.0001 - CONTRIBUICAO PATRONAL INSS
3.1.1.07.0004 - SUBVENCAO - PREFEITURA M. DE AREIOPOLIS 
3.1.1.07.0007 - DOACOES DE PESSOAS FISICA
3.1.1.07.0010 - RECEITAS C/ FESTAS E EVENTOS 
3.1.1.07.0012 - VERBA PLANO DE ACAO CONTINUADA

TOTAL DE R E C E I T A S E D E D U C O E S 
(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL 
(=) LUCRO BRUTO 
D E S P E S A S

5.0. 0.00.0000 - D E S P E S A S
5.1.0. 00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.00. 0000 - DESPESAS OPERACIONAIS
5.1.1.01.0000 - DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS

5.1.1.01.0002 - SALARIOS E ORDENADOS
5.1.1.01.0004 - FERIAS INDENIZADAS
5.1.1.01.0010 - AVISO PREVIO INDENIZADO
5.1.1.01.0011 - FERIAS PROPORCIONAIS
5.1.1.01.0012 - 1/3 FERIAS PORPORCIONAIS
5.1.1.01.0013 - 1/3 FERIAS
5.1.1.01.0015 - 13o SALARIO PROPORCIONAL
5.1.1.01.0016 - CONTRIBUICAO SOCIAL - FGTS
5.1.1.01.0020 - FGTS
5.1.1.01.0021 - HORAS EXTRAS
5.1.1.01.0022 - AUXILIO MEDICAMENTOS
5.1.1.01.0023 - ADICIONAL TEMPO DE SERVICO
5.1.1.01.0026 - ADICIONAL NOTURNO
5.1.1.01.0027 - AUXILIO DOENCA

5.1.1.02.0000 - SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 
5.1.1.02.0001 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS

5.1.1.03.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS
5.1.1.03.0001 - JUROS PAGOS 
5.1.1.03.0003 - CPMF

5.1.1.04.0000 - DESPESAS GERAIS
5.1.1.04.0002 - AGUA E ESGOTO 
5.1.1.04.0018 - ENERGIA ELETRICA 
5.1.1.04.0020 - JORNAIS E REVISTAS 
5.1.1.04.0022 - MATERIAIS DE CONSUMO
5.1.1.04.0034 - DESPESAS DIVERSAS
5.1.1.04.0035 - DESPESAS BANCARIAS

5.1.1.05.0000 - DESPESAS TRIBUTARIAS

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00
0,00 
0,00 
0,00

Saldo em: 31/12/2004
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00
0,00 
0,00

Saldo em: 31/12/2005
174.766.97
174.766.97
174.766.97
174.766.97 
35.038,23

198.726,20
410.00
457.00 

10.212,00
174.766.97
174.766.97
174.766.97 

Saldo em: 31/12/2005
162.432,29
162.432.29
162.432.29 
151.700,02 
105.389,34

1.682,79 
701,46

3.874.49
1.291.50 
1.251,40 
2.687,77 
1.800,86 D

15.291,47 D 
8.117,62 
4.104,99 
4.685,31 

345,60 
475,42

1.891.00 D
1.891.00 D
2.175.01 
2.153,65

21,36 
5.861,34
2.416.84 
1.051,60

108,00 D 
1.135,06 D 

98,00 D
1.051.84 D

804.92 D
804.92 D

162.432.29 
12.334,68

D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D

D
C

5.1.1.05.0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 
TOTAL DE D E S P E S A S 

(=) LUCRO OPERACIONAL
Receitas/Despesas nao operacionais:
(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUICOES 0,00 12.334,68 C
Provisao de Impostos:
Participacoes e Contribuicoes:

Total de LUCRO do periodo: 0,00 12.334,68 C
Reconhecemos a exatidao da presente demonstracao encerrada em 31 de Dezembro de 2005 conforme documentacao 
apresentada.

CRECHE DONA CHIQUINHA PEREIRA 
SILVETE APARECIDA GIMENES 
FUNCAO: PRESIDENTE
RG: 25.046.441-X
CPF: 145.622.768-86______________________

LUCILENE MARIA TAVARES RODRIGUES BORGES 
FUNCAO: CONTABILISTA

CPF: 110.533.980-80 
TC/CRC: 1SP168069/O-9

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA
PAPELÃO E

INDÚSTRIA DE PAPEL, CELULOSE E PASTA DE MADEIRA PARA PAPEL, 
CORTIÇA DE LENÇÓIS PAULISTA E BAURU

R E C E I T A  S D E S P E S A  S

C O N T A  S C O N T A  S por cta da por cta da

COD DESIGNAÇÕES TOTAL CÓD DESIGNAÇÕES cont.sind. r. próprias TOTAL

RENDA TRIBUTÁRIA ADM INISTRAÇÃO GERAL

111 Contribuição Sindical 21.335,99 21.335,99 211 Diretoria (Art.521.§ único) 39.093,00 39.093,00
REN DA SOCIAL 212 Departamentos 3.684,12 3.684,12

121 Mensalidades 31.169,52 213 Serviços 32.538,47 32.538,47
122 Carteiras Sociais 214 Edificio (conservação) 6.229,60 6.229,60
125 Rev. Desp.Gab.Odontologico 219 Diversas Despesas 5.525,52 5.525,52
127 Rev. Desp.Colonia de Férias CONTRIBUIÇÕES REGULAM ENT.

128 Reversão Salão Barbeiro 221 Emprego Salário 3.200,40 3.200,40
129 Outras Rendas 19.714,14 50.883,66 222 Federação 2.133,60 2.133,60

RENDA PATRIMONIAL 223 Confederação 1.066,80 1.066,80
131 Aluguel de Imóvel ASSISTÊN C IA  SOCIAL

132 Aluguel de Móvel 231 Assitência Médica 508,84 508,84
133 Juros de Títulos 232 Assistência Hospitalar
134 Juros de Depósitos 88,32 233 Assistência Dentária 3.525,00 3.525,00
135 Correção Monetária 234 Assistência Maternidade
136 Recuperações (exerc.ant.) 1.719,17 235 Assistência Judiciária
139 Outras Rendas 1.807,49 236 Colonia de Férias

REN DA EXTRAORDINÁRIA 237 Auxilios Diversos
141 Donativos 239 Diversas Despesas

141/1 Subv.Ent. Publ. I.N .S.S. OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS

143 Multa Mora Cont.Sindical 241 Esc.Alfab. Prevoc.
143/1 Multa Contratual 242 Bolsas de Estudo
149 Eventuais 243 Agência de Colocação

Totais de Rendas 74.027,14 244 Finalidades Esport.e Sociais
M OBILIZAÇÃO DE CAPITAIS 245 Auxilio de Viagem

311 Bens Imóveis - Vendas 246 Cooperativa de Crédito
312 Mobili.e Instalações-Vendas 248 Salão de Barbeiro 7.854,48 7.854,48
315 Veiculos - Vendas 249 Cooperativa de Consumo
321 Títulos de Rendas ASSSITÊN C IA  TÉCNICA

332 Depósitos Bancários 251 Ens.Técnico-Prof.
Poupança - Saque 100.911,40 100.911,40 252 Congressos e Conferências
EXIG IB ILIDADE 253 Estudos Cientificos

324 Devedores Diversos 254 Premios A/Cientificos
329 Juros e Alugueis a Rec. 255 Real.Estudos Econ.Financeiros 1.874,12 1.874,12

256 Med.Divulg. Coml. e Industrial
257 Cursos Sindicais
259 Assistência Técnica 4.155,00 2.020,72 6.175,72

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

261 Restituições
262 Multas
263 Desp.Arrec. Cont.Sindical 629,04 470,13 1.099,17

Total do Custeio 11.184,84 103.324,00 114.508,84
APLICAÇÃO DE CAPITAIS

311 Bens Imóveis-Aquisições
Obras
Reconstr.

312 Mobiliario e Instalações- em geral
Aparelhos

313 Bibliotecas
315 Veiculos - Aquisição
321 Títulos de Renda 6.607,82 6.607,82
332 Depósitos Bancários

Poupanca-Saque 53.821,88 53.821,88

TOTAL 174.938,54 TOTAL 11.184,84 163.753,70 174.938,54
Saldo Exercício Anterior Saldo que passa ex.futuro

TOTAL 174.938,54 TOTAL 11.184,84 163.753,70 174.938,54
SILVIO DOMINGUES DE OLIVEIRA 
Presidente

CALIL NUNES MACHADO 
Tesoureiro

JÚLIO C é ZAR BROQUÁ 
CONTADOR CRC-SP 127.931

EDITAL DE CITAÇÃO, dos réus FRANCISCO DE ASSIS ARAÚ
JO BODINI E AMPARO PERES BODINI nos autos da AÇÃO DE CO
NHECIMENTO CONDENATÓRIA, requerida por COOPERATIVA 
DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DA ALIANÇA DOS MÉDICOS 
E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE LENÇÓIS PAULISTA 
-  ALCRED DE LENÇÓIS PAULISTA, feito n° 1990/05 com prazo de 
VINTE (20) DIAS.

A DRA. ANA LÚCIA AIELLO GARCIA, Meritíssima Juíza de Di
reito da 1“ Vara Cível da Comarca de Lençóis Paulista/SP, na forma da 
Lei, FAZ SA BER, aos Réus FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO BODINI, 
brasileiro, casado, médico, portador do RG n° 12.862.126 SSP/SP, CPF/MF 
n° 025.603.688/89, e AMPARO PERES BODINI, brasileira, Cirurgiã Den
tista, portadora do RG n° 05.799.796-7 SSP/SP, CPF/MF n° 906.228.397
72, ambos, anteriormente residentes e domiciliados à Rua Pillade Momo 
n° 80, nesta cidade de Lençóis Paulista, e atualmente em lugar incerto e 
não sabido, que no Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lençóis 
Paulista/SP, lhes foi proposta uma ação de CONHECIMENTO CONDE
NATÓRIA, requerida por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO 
MÚTUO DA ALIANÇA DOS MÉDICOSE DEMAIS PROFISSIONAIS 
DA SAÚDE DE LENÇÓIS PAULISTA, com pedido de tutela antecipada, 
feito n° 1990/05, alegando a Autora em síntese, que o Réu, Francisco de 
Assis Araújo Bodini, no exercício do seu mandato, como Diretor Presidente 
da Autora, praticou irregularidades tanto de ordem administrativa quanto 
financeira, inclusive obtendo aporte financeiro para si e terceiros, inclu
sive beneficiando a co-Ré Amparo Perez Bodini, direta e indiretamente, 
contrariamente a lei e ao Estatuto Social. Aduz ainda a Autora que, alem 
de contratos firmados com instituição financeira, da qual a Autora não foi 
beneficiária. O primeiro co-Réu, valendo-se de seu cargo, em falta séria 
e gravíssima, utilizou-se de funcionários da Autora para, em nome deles, 
obterem recursos financeiros, os quais foram remetidos, via transferência 
bancária, para a cidade de Niterói/RJ, e se destinou aquisição de um bem 
imóvel em nome de terceiro. Não bastasse isto, vários outros empréstimos 
foram contraídos, em nome também de terceiros celebrados de forma irre
gular, contrariamente ao estatuto e a lei e com desvio de finalidade, sendo 
que o primeiro Réu deles ora tornou-se beneficiado diretamente, ora indi
retamente, inclusive a segunda co-Ré. Tais empréstimos, da ordem de R$ 
517.224,74 (quinhentos e dezessete mil, duzentos e vinte e quatro reais e 
setenta e quatro centavos) venceram-se extraordinariamente por força de 
cláusula contratual e encontram-se impagos. Acontece que uma vez apura
da as irregularidades, os co-Réus mudaram-se para o local, cujo paradeiro 
se desconhece, daí a razão de ser desta cobrança, com pedido de tutela 
judicial antecipada, objetivando o bloqueio de bens em nome deles situados 
na comarca de Lençóis Paulista/SP. No final pede a condenação dos Réus 
ao pagamento da sobredita importância de R$ 517.224,74 (quinhentos e 
dezessete mil, duzentos e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos), 
acrescidos de juros e correção monetária, custas processuais e demais con- 
sectários legais. Ficam, assim, os réus FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO 
BODINI E AMPARO PERES BODINI, CITADOS para que conteste a 
ação, se assim lhes aprouver, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 
final da publicação deste edital (art. 241, V, CPC), esclarecendo que não 
sendo a ação contestada, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
articulados pelo autor (artigos 285, 2̂  parte e 319 do CPC), tudo nos termos 
do r. despacho de fls.280/281 (“No mais, citem-se os réus por edital, na 
forma da lei”.). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro 
ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente que será publi
cado e afixado na forma da Lei. Eu, (a) Sonia Aparecida Barbosa Geraldi, 
matr. 811.381-0, escrevente, digitei. Eu (a) Tânia Luciano Moreira, matrí
cula 803.051-4, escrivã, conferi e subscrevo.

Ana Lúcia Aielo Garcia
Juíza de Direito

A AÇAO DA CIDADANMIA CONTRA A FOME E 
A MISÉRIA E PELA VIDA.

Comunica a população lençoense que no período de 15 a 20 de maio, os 
líderes de quarteirão estarão recolhendo os alimentos que comporão as cestas 
básicas a serem distribuídas no dia 21 de maio, domingo.

Estamos aceitando roupas usadas para o bazar da pechincha, e remédios 
para o banco de remédios.

Mensagem
“Tive fome e me destes de comer, Tive sede e me destes de beber, era pere

grino e me acolhestes”. Mate-us -  35,36
“Quem aj-uda o próximo aj-uda a si mesmo.”



i l  Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista lÜ
PREFETTURA MUNTCTPAL DE LENÇOTS PAULTSTA 

CONCURSO PÚBLTCO N°. 01/2006 
EDTTAL DE CONVOCAÇÃO PARA T E ST E  PRÁTTCO

000288 AGNALDO APARECIDO DOS SANTOS 33893883 58 .31»

000248 CLAYTON 7AGHI GOIS 415444159 58 32»
1. Ficam convocados os primeiros candidatos aprovados e classificados nos cargos de AGENTE DE CONSTRUÇÃO E

000195 TOSE CARLOS DOS SANTOS T^JNIOR 3268969202 58 33»
MANUTENÇÃO (PINTOR E CAMPINTEIRO), conforme item 3.1 do Edital do Concurso, cujos nomes estão relacionados 
abaixo, a comparecer no dia 21 de maio de 2006, às 08:30 horas, no CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
(antiga SIDELPA), sito a Avenida Lázaro Brigido Dutra, 101 -  Lençóis Paulista -  SP, portando documento de identidade, para

000251 HEMERSON ROBISON CLEMENTE 4165.37.352 58 .34»

000089 GABRIEL, FRANCIS VALENTIM 418015466 58 35»
a realização do teste prático.

000273 REINALDO PROCOPIO 26822735 56 36°

_____________________ AGENTE DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO (CARPTNTlETRO)_____________________ 000209 DOMINGOS TOSE SANTANA 25967039-X 56 37°
____TNSCRTCAO____ NOME RG PONTOS CLASS 000151 ERIC LINI PRESTES 307118782 56 38°

_______000054_______ ________ MARCOS PAULO MARTINS________ 261001565 84 __________^ _________ 010084 WETTINGTON RICARDO MANFRINATO 299048263 56 39°

_______000152_______ ____J^JNIOR CESAR DE ALMEIDA DICO____ ___70120666___ 82 _____ 2°_____ 000073 LUCIANO RODRIGO PANELLI DA COSTA 402641991 56 40°
_______000176_______ _________ JOAO BATISTA RIBEIRO_________ ___ 13341313___ 74 __________^ _________ 000252 T^ILIO CESAR CREPES 415415822 56 41»

AGENTE DE CONSTRUÇÃO E MANUTlFNÇÃO (PTNTOR) 000307 _____________ MARIO PEREIRA_____________ ___91238882___ 54 _____42°_____

TNSCRTCAO NOME RG PONTOS CLASS ____________ 0 0 0 2 1 2 _______ ______________ CARLOS ALBERTO GOMES________ 236437471 54 _________4 ^ ________

000067 ISRAET, GOMES VIEIRA 14505168 92 1° 000353 __________________ ANDERSON SANTANA__________ 415253998 54 _____44°_____

000314 PAUTO SERGIO PENA7,7,I 18036309 90 2° 000303 _________DANIET. BARNABE DOS SANTOS_____ 440077655 54 _________4 ^ ________

000035 FERNANDO XAVIER DE ALMEIDA 196670056 86 3° 000347 ______ANTONIO EL DER ALVES DE SOU7A___ 412096821 54 _________46°________

010089 ALEX FERNANDO MACIEL , 42148940-6 84 4° ____________ 0 0 0 0 1 0 ____________ LUCIANA MARIA VA7 342868962 52 _________42°________

000104 TOSE HENRIQUE LAZARI 2050663400 84 5° 000270 ________________________ TORGE RIBEIRO_____________ ______15510339___ 50 _________48°________

2. Ficam convocados os primeiros candidatos aprovados e classificados no cargo de COZINHEIRA, conforme item 3 .1
000256 REGINALDO PEREIRA DA SILVA 271929224 50 49»

do Edital do Concurso, cujos nomes estão relacionados abaixo, a comparecer no dia 21 de maio de 2006, às 08:30 horas, na
000157 WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS 956614 .308 50 _____^ _____^   ̂AAU ». J. -1.

realização do teste prático. OPERADOR DE MAQUTNAS (PA CARREGADETRA)

_____________________________________ ______________________________________________COZTNfíETRA_________________________________ _____________ TNSCRTCAO NOME RG PONTOS CLASS

TNSCRTCAO NOME RG PONTOS CLASS 000172 RICARDO FRANCISCO DE O L IV E I^ 268229739 62 1»

_______000183_______ _______ LIDIA IAGALO FIGUEIREDO_______ ___ 7197732___ 94 __________^ _________ 000075 VALDECIR FERREIRA 74079768 52 2»

000202 _____________ NEIDE ESCOBAR_____________ 54743497 88 _____ 2°_____ 000098 ANDERSON APARECIDO DA SILVA 343856657 50 3»

000279 MARIA DAS GRACAS AVE.LINO 19666622 82 3°
OPERADOR DE MAQUTNAS (TRATO R DE ESTETRA)

000025 ANA DAINF, FERREIRA DE ARAUTO G. PINTO 96167776 82 4°
TNSCRTCAO NOME RG PONTOS CLASS

010048 EUVANIA MARIA TOSCANO DE LEMOS 13909492-1 80 5°
000243 TOAO T^JCELINO DA SILVA CORDEIRO 20630832 52 1»

000167 VERA LUCIA FRANCO7O NELLI 15509407 80 6°
000170 DORIVAL, TOSE CHALO 12287961 52 2»

000229 LUCIMARA DA SILVA 286378577 80 7°
000306 ADAO ATVES CORREA____________________ ___ 13910572___ 50 _____ 3°_____

_______000315_______ __ MARIA HELENA COLTRE MARCOLINO__ ___ 14325183___ 80 _____ 8°_____ 4. Ficam convocados os primeiros candidatos aprovados e classificados no cargo de ANALISTA DE SISTEMAS, conforme
3. Ficam convocados os primeiros candidatos aprovados e classificados no cargo de AGEN 

3 todos os candidatos classificados e aprovados no cargo de OPERADOR DE MAQUINA 
do Concurso, cujos nomes estão relacionados abaixo, a comparecer no dia 21 de maio de 2

TE DE SERVIÇOS URBANOS item 3.1 do Edital do Concurso, cujos nomes estão relacionados abaixo, a comparecer no dia 21 de maio de 2006, às 08:30 
S, conforme item 3 .1 do Edital horas, na EMEIF GUIMAR F. CONEGLIAN BORCAT, sito a Rua Horácio Dias Batista, 255 -  Tardim Caju -  Lençóis Paulista 
)°6, às 08 .3° horas, no SET° R  -  SP, portando documento de identidade, para a realização do teste prático.

documento de identidade, para a realização do teste prático. ANALTSTA DE STSTEMA S

AGENTE DE SERVTCOS URB ANOS TNSCRTCAO NOME RG PONTOS _____CLASS__

TNSCRTCAO NOME RG PONTOS CLASS ____________ 010082_______ HELIO DINI7 226466127 60 __________ ^ _________

010093 GILSON BUENO DO AMARAL, 15755028 96 1° _______010002_______ __ FREDERICO TOSE CAMILOTI DALLALANA__ 252305954 56 _____ 2°_____

000050 MARCOS ANTONIO VILELA VI7ONI 416530539 88 2° _______010072_______ _______ LOURIVAT, ANTONIO GONCAT,VES____ 20817967-7 54 __________^ _________

000069 ROGERIO PIMENTEL CORREIA 41541992-X 86 3° ____________ 010005_______ ROGER DIAS BARBOSA 225137677 54 __________4°_________

000257 TOSE APARECIDO QUINTILHANO 247374404 78 4° ____________ 010061_____________ ______________ IVES FERNANDO BERTOLI________ 288509778 54 __________5°_________

000188 RODRIGO CREMONESI 433059588 78 5° 000205 _______________ SIDNEY TOAQUIM VIEIRA_______________ 224153900 52 __________6 °_________

000238 F7FQUIFT CAIRES DE SOUZA FILHO 15509339 74 6° 000132 ___________HELIO VAGNER GASPAROTTO______ 421487410 52 7» .

000197 MARLON TOSE CREPES 412098179 72 7°
5. Ficam convocados os primeiros candidatos aprovados e classificados no cargo de TÉCNICO DE INFORMÁTICA 

conforme item 3.1 do Edital do Concurso, cujos nomes estão relacionados abaixo, a comparecer no dia 21 de maio de 2006, às 
10:00 horas, na EMEIF GUIMAR F. CONEGLIAN BORCAT, sito a Rua Horácio Dias Batista, 255 -  Tardim Caju -  Lençóis000352 TULIO CESAR PACCOLA 334748458 70 8°

000233 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS 32588061-X 70 9°
Paulista -  SP, portando documento de identidade, para a realização do teste prático.

000219 FABIANO CARANI FELIPE 15244083 68 10° _____________________ _________________ TECNTCO DE TNFORMATTCA_________________________ _____________

000190 VA LDIR TADEU TASCA 276937223 66 11° TNSCRTCAO NOME RG PONTOS __ CLASS__

000074 ADRIANO VAGNER SANTANA 415251795 66 12° _______010001_______ ______TOSE REGINALDO TERRABUIO______ 287823593 70 __________ ^ _________

000064 SEBASTIAO RODRIGUES 16824755 66 13° _______010097_______ _________ PAULO SERGIO PEREIRA_________ 23786399-6 68 _____ 2°_____

000357 EDER ANTONIO PEREIRA 413731285 66 14° _______010062_______ __ GIANCARLO BAPTISTFLLA BOAVFNT^TRA__ 326899510 64 _____ 3°_____

000356 T^TLIANO CORREA BARBO7A 415252611 66 15° _______000187_______ ___ DIOGO MASTRANGELO DE MOURA___ 418016021___ 64 _____ 4°_____

000029 PAULO CESAR MILANI TUNIOR 415417430 66 16° _______010081_______ ________ ADRIANO DA SILVA BRA 7________ 415080393 60 _____ 5°_____

000007 LEANDRO APARECIDO PEREIRA 415417740 66 17° ____________ 010088_______ LUCIANF APARECIDA MFNDONCA RAMOS 283775750 58 _____ 6°_________

000059 TOEL AUGUSTO GONCALVES FAXINA 415417120 66 18° _______010030_______ _______ ALDREY THOMA7 GIGLIOLI_______ 34036488-9 58 _____ 7°_____

000326 VALDECI RODRIGUES 235322581 64 19° 000269 ___________TOSE MARCOS BALSI___________ ______18220949___ 56 __________8 °_________

000192 VANDERLAN MARCELINO DA SILVA 433057099 64 20° ____________ 010087_______ ROGERIO REDONDO DOS SANTOS 41325142-1 54 __________9°_________

000225 FABIANO TUCHFI7 41360844-X 62 21° ____________ 000129_______ _____ CARLOS ALEXANDRE CAVALHEIRO___ 345300439 54 _________^ ________

000294 TOSE BENEDITO DE ARAUTO 18036357 62 22° 010003 ____________HENRIQUE AUGUSTO BORIN______ 326897008 54 _________ 1 ^ ________

000031 ALMIR MOTA DOS SANTOS 225138384 62 23°
6. O candidato que 

condicionalmente.
ainda não teve seu recurso julgado pela Comissão do Concurso Público, fará teste prático,

000287 MURILO FERREIRA DA CRU7 415415925 62 24° 7. As regras estabelecidas no primeiro edital do Concurso Público permanecem em vigor.

000327 ADRIANO MARQUES DA SILVA 305041162 60 25°
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Concurso Público.

000156 ATILIO TOAO GEORGETE 11415499 60 26° CONVOCAÇÃO PARA TESTE PRÁTICO em complemento ao Edital de Concurso Público n° 01/2006, que será publicado no

000009 ROGERIO PEREIRA DE SOU7A SALES 288421450 60 27°
jornal local, no site: http://www.mouramelo.com.br e afixado na Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista.

000116 IVAN CARLOS DE ARRUDA SILVA 410189224 60 28°
Lençóis Paulista, 10 de maio de 2006

000324 TOSE FRANCISCO PEDRO 410188992 60 29° TOSÉ ANTÔNIO MARISE

000134 ANDERSON OLIVEIRA LAGO 415252842 58 30»
PREFEITO MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

PREFETTURA MUNTCTPAL DE LENÇOTS PAULTSTA 
CONCURSO PÚBLTCO N°. 01/2006 

EDTTAL DE CONVOCAÇÃO PARA EXA M E MÉDTCO
000009 ROGERIO PEREIRA DE SOU7A SALES 288421450 60 27»

000116 IVAN CARLOS DE ARRUDA SITVA 410189224 60 28»
1. Ficam convocados os 60 (sessenta) primeiros candidatos classificados e aprovados no cargo de AGENTE DE SERVIÇOS

000324 TOSE FRANCISCO PEDRO 410188992 60 29»
URBANOS, cujos nomes e dias estão relacionados abaixo, a comparecer as 0 7:30 horas da manhã no SETOR DE MEDICINA

000134 ANDERSON OLIVEIRA LAGO 415252842 58 _____^ _____
’  T

DTA 15/05/2006 _______________________________________________ DTA 18/05/2006_______________________________________________

TNSCRTCAO NOME RG PONTOS CLASS 000288 AGNALDO APARECIDO DOS SANTOS 33893883 58 31»

010093 GILSON BUENO DO AMARAL, 15755028 96 1° 000248 CLAYTON 7AGHI GOIS 415444159 58 32»

000050 MARCOS ANTONIO VILELA VI7ONI 416530539 88 2.» 000195 TOSE CARLOS DOS SANTOS T^INIOR 3268969202 58 33»

000069 ROGERIO PIMENTEL CORREIA 41541992-X 86 3° 000251 HEMERSON ROBISON CLEMENTE 416537352 58 34»

000257 TOSE APARECIDO QUINTILHANO 247374404 78 4° 000089 GABRIEL FRANCIS VALENTIM 418015466 58 35»

000188 RODRIGO CREMONESI 433059588 78 5° 000273 REINALDO PROCOPIO 26822735 56 36»

000238 E7EQUIEL CAIRES DE SOU7A FILHO 15509339 74 6° 000209 DOMINGOS TOSE SANTANA 25967039-X 56 37»

000197 MARLON TOSE CREPES 412098179 72 7° 000151 ERIC LINI PRESTES 307118782 56 38»

000352 TULIO CESAR PACCOLA 334748458 70 8° 010084 WELLINGTON RICARDO MANFRINATO 299048263 56 39»

000233 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS 32588061-X 70 9° 000073 LUCIANO RODRIGO PANELLI DA COSTA 402641991 56 _____40°_____

_______000219_______ FABIANO CARANI FELIPE 15244083 68 _____ ^ _____ DTA 19/05/2006

DTA 16/05/2006 000252 T^ILIO CESAR CREPES 415415822 56 41»

000190 VALDIR TADEU TASCA 276937223 66 11° 000307 MARIO PEREIRA 91238882 54 42»

000074 ADRIANO VAGNER SANTANA 415251795 66 12° 000212 CARLOS ALBERTO GOMES 236437471 54 43»

000064 SEBASTIAO RODRIGUES 16824755 66 13» 000353 ANDERSON SANTANA 415253998 54 44»

000357 EDER ANTONIO PEREIRA 413731285 66 14» 000303 DANIEL BARNABE DOS SANTOS 440077655 54 45»

000356 T^ILIANO CORREA BARBO7A 415252611 66 15» 000347 ANTONIO EL DER ALVES DE SOU7A 412096821 54 46»

000029 PAULO CESAR MILANI TUNIOR 415417430 66 16» 000010 LUCIANA MARIA VA7 342868962 52 47»

000007 L.EANDRO APARECIDO PEREIRA 415417740 66 17» 000270 TORGE RIBEIRO 15510339 50 48»

000059 TOEL, AUGUSTO GONCALVES FAXINA 415417120 66 18» 000256 REGINALDO PEREIRA DA SILVA 271929224 50 49»

000326 VALDECI RODRIGUES 235322581 64 19» 000157 _____WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS_____ 956614308 50 _____^ _____

_______000192_______ VANDERLAN MARCELINO DA SILVA 433057099 64 20»
2. O candidato que ainda não teve seu recurso julgado pela Comissão do Concurso Público, fará exame médico

condicionalmente.

DTA 17/05/2006 3. As regras estabelecidas no primeiro edital do Concurso Público permanecem em vigor.

000225 FABIANO LUCHEI7 41360844-X 62 21»
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Concurso Público.

000294 TOSE BENEDITO DE ARAUTO 18036357 62 22»
E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, faz baixar o presente e d it a l  d e

000031 ALMIR MOTA DOS SANTOS 225138384 62 23» no jornal local, no site: http://www.mouramelo.com.br e afixado na Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista.

000287 MURILO FERREIRA DA CRU7 415415925 62 24» Lençóis Paulista, 10 de maio de 2006

000327 ADRIANO MARQUES DA SILVA 305041162 60 25» TOSÉ ANTÔNIO MARISE
PREFEITO MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA000156 ATILIO TOAO GEORGETE 11415499 60 26»

Publicado no jornal O Eco, no dia 13 de maio de 2°°6. Na página C4. Valor da publicação R$ 1.348,29.

http://www.mouramelo.com.br
http://www.mouramelo.com.br

