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Jovens do projeto Virando o Jogo 
fizeram uma apresentação no UTC 
na noite de segunda-feira 27. Em 
pauta, demonstrações da força 
da arte da periferia. A proposta é 
mostrar que existe uma porta al
ternativa para a periferia, que não 
seja violência ou drogas. "Cada 
vez mais as pessoas respeitam o 
projeto e entendem que ele tem 
um caráter único que é preven
tivo e, mais que isso, respeita a 
dignidade das pessoas que partici
pam dele", disse o prefeito José 
Antonio Marise. ►► Página C1
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Tipó lidera corrida para 
a sucessão de Marise
Vereador do PV, que foi candidato a deputado estadual em outubro, fica à frente de Norberto 
Pompermayer, José Rubens Pietraróia e Dingo Bernardes; brancos, nulos e indecisos somam 19%

M A C A T U B A

Zeca Tavano 
desiste da 
presidência 
da Câmara

O vereador Moacir Silves- 
trini (PL) tem grandes chances 
de ser o próximo presidente 
da Câmara de Macatuba. Isso 
porque o líder da outra chapa, 
o vereador José Antonio Tava- 
no (PMDB), o Zeca Tavano, 
desistiu de concorrer ao cargo 
de presidente. Além de desistir 
da presidência do Legislativo, 
Tavano já avisou que não quer 
nem saber de fazer parte da 
mesa diretora. Com a mudança 
no cenário, Silvestrini tem duas 
possibilidades de compor sua 
chapa. Ou terá Joaquim San
tana dos Santos (PFL) como 
primeiro-secretário e José Célio 
Ferreira (PV) como segundo-se- 
cretário, com a possibilidade de 
negociar a vice-presidência com 
Zeca Tavano. Ou num segun
do cenário, ter Santana como 
vice-presidente. ►► Página B4

O vereador Ailton Tipó Laurindo 
(PV) sai na frente pela sucessão do 
prefeito José Antonio Marise (PSDB). 
É o que aponta a primeira pesquisa 
encomendada pelo jornal O ECO para 
medir o humor do eleitor e a tendên
cia para a sucessão do atual prefeito. 
Tipó lidera num cenário que prevê as 
candidaturas do vice-prefeito Norber
to Pompermayer (PL), do presidente

da Câmara, Dingo Bernardes (PRTB), 
e do ex-vice-prefeito José Rubens Pie- 
traróia (PMDB). Recém saído de uma 
disputa eleitoral, Tipó teria 33% das 
intenções de votos, se a eleição ocor
resse hoje. O vice-prefeito Norberto 
Pompermayer fica em segundo com 
19% das intenções. José Rubens tem 
a preferência de 17% dos eleitores 
locais. Ex-prefeito, Dingo Bernardes

fica na quarta colocação com 12% 
das intenções. Votos brancos e nulos 
somam 7% e os indecisos chegam a 
12%. Em outro cenário, sem o nome 
de Dingo, Tipó amplia a vantagem 
sobre seus possíveis adversários. Con
correndo com José Rubens e Norber
to, o vereador do PV teria 37% dos 
votos contra 23% do peemedebista e 
20% do vice-prefeito, que cairia para

a terceira colocação. A pesquisa tam
bém mediu um cenário onde haveria 
apenas duas candidaturas, dos médi
cos Norberto e José Rubens. O médi
co do PMDB venceria a disputa: 40% 
x 30%. A pesquisa de intenção de vo
to encomendada pelo jornal O ECO 
foi realizada pela empresa Factual 
Pesquisas, de São Carlos, nos dias 18 
e 19 de novembro. ►► Página A5 e A6

N A T A L  S E M  F O M E

Distribuidores 
já arrecadam 
alimentos

Lençóis Paulista e região sem
pre foram reconhecidas como 
de espírito solidário. A campa
nha Natal sem Fome, que ganha 
o reforço do jornal O ECO e o 
apoio da rádio Mix Centro Pau
lista, nem havia chegado à mí
dia, mas um homem já estava 
arrecadando alimentos para fa
mílias carentes. Edvar Cirico dos 
Santos, do Bar do Cirico, já vi
rou uma espécie de símbolo do 
Natal sem Fome. ►► Página B1

Papai Noel chega 
de Asa Delta

A campanha Natal Sem Fome 
quer arrecadar cestas básicas para 
cerca de 600 famílias carentes em 
Agudos. Para tanto, Papai Noel tro
ca o trenó e as renas por uma asa 
delta e chega voando ao antigo re
cinto do Espigão, às 17h, na sétima 
edição do evento. A edição deste 
ano da campanha acontece o dia to
do -  entre 9h e 18h -  e além do Pa
pai Noel voador, tem diversas atra
ções para o público. A entrada é um 
quilo de alimento. ►► Página B5
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E D I T O R I A L

Novas fronteiras
A gente não pára! Nossa 

equipe sempre foi assim, movi
da por sonho e determinação, 
desde o marco inicial -  a Folha 
Popular - até o tri-semanal O 
E C O . Agora, de novo, prepara
mos outra surpresa. Outro passo 
que vai deixar nossos parceiros 
mais felizes. Parceiros, porque 
esse é o termo mais apropriado 
para relação leitor/anunciante/ 
jornal. Parceiros, porque cada 
leitor que abre nossas páginas e 
se informa com nosso conteúdo 
é motivo de satisfação para nós, 
de dever cumprido. Parceiros, 
porque cada empresa que publi
ca aqui seu conteúdo institucio
nal ou publicitário confiou em 
nosso produto, em nosso poder 
de divulgação e informação.

Parceiros, porque trabalha
mos para oferecer sempre o me
lhor conteúdo, seja editorial, se
ja comercial. Mas, hoje anuncia
mos mais uma novidade. Com 
a mesma fé, força e coragem, a 
partir de hoje, os moradores de 
Agudos e Piratininga passarão 
a ler O  E C O . Esperamos que 
sejamos bem-vindos. Que essas 
cidades e seus cidadãos contem 
conosco, que nos conheçam, 
que esperem de nós o respeito e 
compromisso que Lençóis Pau
lista, Macatuba, Areiópolis e Bo- 
rebi já conhecem.

Que o comércio, a indústria 
e todo segmento que gere em
prego e renda possam, desde já, 
contar com mais um braço forte 
na busca de uma sociedade mais 
justa e igualitária.

Aqui, em nossa casa, que 
agora passa a ser maior e com 
novos irmãos, não nos preo
cupamos apenas em informar, 
nos preocupamos com o social,

com o humano, com o empre
go, com a geração de renda, com 
problemas que afligem nosso 
povo. Esse é o nosso convite. O 
convite de quem tem 68 anos 
e, humilde, estende as mãos e 
cumprimenta Agudos e Pirati- 
ninga. Esse importante passo 
em direção à região é a concreti
zação de mais um desses sonhos 
tão sonhados no passado, é algo 
que deixa de pertencer ao plano 
das idéias e se concretiza nesse 
instante. Adentrar pelas ruas des
sas duas novas cidades e conhe
cer suas histórias e seu povo será 
uma alegria, um prazer raro.

Queremos unir cidades e 
cidadãos, ser canal de informa
ção, comunicação e entreteni
mento para nossas pequenas 
grandes cidades. Já contamos 
muitas histórias, O  E C O  já é pai 
de muitos filhos e já viu muita 
gente crescer. Hoje, a felicidade 
desse jornal -  que é vivo, tem 
sentimentos e coração -  é a de 
um pai que recebe mais dois fi
lhos, mais dois meninos que vai 
conhecer, compreender, ajudar e 
ver crescer.

Afinal, quando a boca do 
sertão começou a ser ocupada, 
Agudos era o município mais 
importante. A Comarca de Agu
dos era a responsável por esse 
grande território que se transfor
mou em nossa região. Na série 
"Lençóis conta sua história", os 
moradores de Agudos e Pirati- 
ninga vão poder acompanhar a 
importância dessa imensa região 
desde o século 19.

Aos nossos leitores e anun
ciantes de Lençóis, Macatuba, 
Areiópolis, Borebi e, agora, 
Agudos e Piratininga, nosso 
muito obrigado!

A R T I G O

Os onze piores
Ká t ia  Sa r t o r i

Tem um monte de colu
nistas por aí divulgando su
as listas particulares com os 
melhores jogadores e o me
lhor técnico do campeonato 
brasileiro. Eu, como gosto de 
ser do contra, vou fazer justa
mente o contrário: uma lista 
com os onze piores. Afinal, 
são eles que conferem a real 
emoção ao torcedor -  metade 
do campeonato passei torcen
do para o Corinthians cair e, 
a outra metade, rezando para 
o Palmeiras ficar na primeira 
divisão.

O time do Corinthians e 
do Palmeiras, misturado seus 
elencos, dariam uma seleção 
de piores. Mas vou estender 
a minha homenagem àqueles 
que caíram ou que lutaram 
bravamente para cair, como 
é o caso do Fluminense e do 
Palmeiras.

Como pior goleiro eu po- 
deria escolher o Fábio, que foi 
quem mais tomou gol do Ro
gério Ceni, mas o menino até 
que foi bem. Aliás, o problema 
do Cruzeiro foi tomar muito 
gol do São Paulo. Justiça mes
mo é o troféu ficar com Sil
vio Luiz, que não jogou nem 
meio campeonato, ou com 
Johny Herrera, a grande piada 
do campeonato. Infelizmente, 
o Corinthians os substituiu a 
tempo.

Para a pior zaga a disputa é 
acirrada. Um dos troféus tem 
que ficar com Daniel, do Pal
meiras. Nem jogou tanto, mas 
quando entrou em campo 
só fez besteira. Para lhe fazer 
companhia, escalo Édson, do

Corinthians. Piores laterais: 
Paulo Baier e Chiquinho, am
bos do Palmeiras.

Continuando a lista, os 
troféus de piores volantes fi
cam com Magrão, do Corin- 
thians, que chegou com pinta 
de ídolo, não jogou nada e fez 
até gol contra. E Galeano, do 
Goiás, ex-Palmeiras. Há quem 
defenda este último. Mas con
venhamos, esta ficando velho 
e nunca fez nada.

Eu só tenho quatro po
sições sobrando. Então vou 
escolher dois meias, ou meia 
atacantes, e dois atacantes. 
Vai lá. O primeiro prêmio vai 
para o Ramon, que para falar 
a verdade, não sei direito em 
que posição atuou, se meia, 
se atacante. Sei que não jogou 
nada. O outro vai para Elton, 
do São Caetano. Em campo 
parece uma pulguinha de tão 
pequeno. Cisca, cisca, pendu
ra uns negócios estranhos no 
cabelo e não faz nada.

Ainda vou homenagear o 
Christian, do Juventude, por
que nunca vi neguinho com a 
camisa 9 perder tanto gol feito 
e Tuta, do Fluminense. Esse 
dispensa comentários.

A escalação desse time 
não time muita lógica, eu sei. 
Muita gente importante ficou 
de fora. Podia ter selecionado 
três zagueiros, três volantes. 
Escalar só um atacante lá na 
frente. Podia fazer um banco 
de reservas também.

E se eu tivesse que escolher 
um pior técnico, escolheria 
qualquer um. Com um time 
desses, fica fácil ser ruim.

Kátia Sartori é jornalista
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Terceira Coluna
EXTRA! EXTRA!

O presidente da Câ
mara de Lençóis , Adimil- 
son Vanderlei Bernardes 
(PRTB), o Dingo, tomou 
um susto na manhã de 
ontem. Foi publicada no 
site www.lençóisnotícias. 
com uma matéria falando 
sobre sua filiação ao PFL 
a convite do ex-presiden
te da Câmara, Celso Ân
gelo Mazzini (PFL), o Dé. 
Na quinta-feira a Terceira 
Coluna esclareceu que o 
assunto não passou de 
uma brincadeira. O site é 
produzido pelo jornalista 
Benedito Blanco.

EU?
"Não foi fácil conven

cer o Dingo, mas para o 
bem da política de Lençóis 
ele atendeu o meu pedido 
e assinou a ficha do PFL". 
Segundo o site, essa foi a 
declaração que Dé Mazzini 
teria dado sobre a vinda de 
Dingo ao PFL. Ouvido pela 
Terceira Coluna, levemente 
irritado, Dé Mazzini jura 
que nunca deu entrevista a 
Blanco.

PODE s e r ...
Dingo garantiu que po

de até mudar de partido, e 
que o novo partido pode 
até ser o PFL. Mas ele só vai 
pensar nisso no ano que 
vem. "Não tem nada dis
so", afirmou, perguntado 
sobre a matéria publicada 
na internet. Dingo confir
mou que tem convites de 
vários partidos, inclusive 
do PR, do deputado fede
ral Milton Monti, e que 
não descarta nenhum de
les. "Mas eu ainda estou 
analisando", afirmou.

AINDA NÃO
Correram fortes os boa

tos de que a eleição para a 
presidência da Câmara se
ria marcada para a sessão 
de segunda-feira 4, a última 
sessão ordinária do ano. Ou
tra informação negada pelo 
presidente do Legislativo, 
Dingo Bernardes.

BOM TAMBÉM
Ainda bem que a eleição 

não acontece na segunda, 
porque aparentemente os 
vereadores não chegaram a 
qualquer acordo. Ou seja, os 
bastidores da sessão seriam 
uma agitação total. É concre
to que existe um grupo for
mado por cinco vereadores e 
que deve votar em conjunto. 
O grupo é formado pelos 
parlamentares Palamede 
de Jesus Consalter Júnior 
(PMDB), Gumercinco Ti- 
cianelli Júnior (PFL), Edson 
Fernandes (sem partido), 
além de Ismael de Assis Car
los, o Formigão, e Manoel 
dos Santos Silva, o Manezi- 
nho (ambos do PSDB). Fora 
isso, mais nada é concreto.

p o s s ib il id a d e s
Diz a lenda que esse gru

po de cinco vereadores estuda 
três variantes de ação. A pri
meira delas seria apoiar um 
dos cinco nomes do grupo. O 
plano "B" prevê que os cinco 
vereadores fechariam com o 
nome de Claudemir Rocha 
Mio (PL), o Tupã. Outra op
ção seria apoiar João Miguel 
Diegoli (sem partido).

EMENDADO
O jauense eleito deputa

do federal, José Paulo Toffa- 
no (PV), conseguiu incluir 
no Orçamento Geral da 
União para o ano que vem 
12 emendas que irão repassar 
R$ 800 mil para instituições, 
programas ou prefeituras da 
região central do Estado. As 
emendas atendem as áreas 
da saúde, meio ambiente, 
cultura, assistência social e 
infra-estrutura urbana.

a p r e s s a d o
Nem assumiu a cadeira 

e Toffano já conseguiu seus 
primeiros resultados. A in
clusão das emendas ao or
çamento foi possível graças 
ao bom relacionamento do 
deputado eleito com a ban
cada do PV na Câmara, espe
cialmente com o deputado 
Jovino Candido, de Guaru- 
lhos, que não foi reeleito.

COBERTOR
"O cobertor ainda é curto, 

mas procuramos diversificar 
bastante para dar início a este 
nosso trabalho mesmo antes 
de tomar posse. Vale dizer 
que se Jaú e a região não ti
vessem eleito um deputado 
federal nada disso seria pos
sível", disse Toffano. Nenhu
ma verba vem para Lençóis. 
A Santa Casa de Macatuba foi 
contemplada com R$ 40 mil.

e s t r e it o
Toffano já avisou que 

quer estreitar as relações com 
Lençóis Paulista. Diz a lenda 
que ele já pediu a amigos 
lençoenses para que o apro
ximassem do prefeito José 
Antonio Marise (PSDB).

BRAVO
O vereador Aparecido 

Humberto Pavão (sem parti
do) anda extremamente bra
vo com o prefeito Coolidge e 
com o chefe de Gabinete, Jo
sé Aurélio Paschoal. Isso por 
causa das notícias no jornal 
de Macatuba. Na última edi
ção, o título de uma notícia 
dizia que o prefeito havia en
viado projeto que concede R$ 
70 mil a Santa Casa para ser 
'aprovado. Para Pavão, Pas- 
choal, que é colaborador do 
jornal, age como se o prefeito 
não precisasse da Câmara.

PARCEIRO
Quem manifestou apoio 

público às opiniões de Pavão 
foi o vereador Benedito Jordão 
(PTB), o Siqueira. Antes da 
sessão legislativa da segunda- 
feira 27 começar, os dois dis
cutiam a postura de Paschoal.

FURADO
Pavão foi à tribuna e ame

açou votar contra o projeto. 
Segundo ele, o dinheiro não 
vai beneficiar diretamente a 
população, já que é para o 
pagamento do 13° salário 
dos funcionários. E então, se
nhor Pavão, será que quem 
trabalhou o ano inteiro e que 
ajudou até a salvar vidas, não 
tem direito a um benefício 
que é garantido por lei?

P O V O

"Gosto quando a rua 15 
de novembro é fechada, 
acho que deveria fazer um 
calçadão aqui na 15 porque 
agora no final de ano as 
pessoas têm mais lazer e 
tranqüilidade para fazer 
suas compras e até lanchar" 

Aparecido Donizete, 
autônomo

"Para os motoristas, a in
terdição da rua 15 de no
vembro é ruim porque não 
tem onde estacionar, mas 
para quem gosta de passear 
a noite é uma boa opção", 

Vaguino Nunes de 
Almeida, operador de carga

"Acredito que as empresas 
e os comerciantes precisam 
dar oportunidade do pri
meiro emprego para os jo
vens, pois todos atualmente 
todos os lugares pedem 
experiência. Mas, como 
conseguir experiência se as 
pessoas não abrem a porta 
para o primeiro emprego", 

Tiago Pereira, autônomo

f r a s e

"Não exis
tem mais 
grupos de 
risco, mas 
sim, com- 
portamen- 
tos de
riscos f f

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

A mão de direção num trecho da rua Virgílio Enei, em Macatuba, mudou. Mas muitos motoristas ainda não 
perceberam e acabam entrando na contramão. No trecho compreendido entre as ruas Antonio Azevedo 
e Chile, próximo ao supermercado Coração de Jesus, para quem vem no sentido centro-bairro é proibido 
seguir adiante. O comandante da Polícia Militar, sargento Josué Francisco da Silva, diz que os motoristas 
estão habituados à via de mão de dupla. Ele lembra que avançar na contramão é passível de multa.

Adriana Santana Moreira, en
fermeira responsável pelo acom
panhamento dos portadores do 
vírus HIV em Lençóis

P A R A  p e n s a r

"A essência de toda vi
da espiritual é a emo
ção que existe dentro 
de você, é sua atitude 
para com os outros"

Dalai-Lama

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


s a u d e  b u c a l

Abra a boca
Diretoria de Saúde de Lençóis Paulista aproveita férias escolares e realiza 
mutirão de saúde bucal entre os dias 4 e 22 de dezembro para jovens e adultos; 
atendimento acontece durante todo o dia em três bairros da cidade

Ká t ia  Sa r t o r i

Começa na segunda-feira 
4, o mutirão de Saúde Bucal 
promovido pela diretoria de 
Saúde de Lençóis Paulista. O 
anúncio sobre a campanha foi 
feita na tarde de quarta-feira 
29, pelo vice-prefeito e diretor 
de Saúde, Norberto Pomper- 
meyer (PL).

Até o dia 22 de dezembro, 
profissionais da área odonto- 
lógica vão prestar atendimento 
durante todo o dia, no consul
tório da escola municipal Ézio 
Paccola, no Jardim Primavera, 
no consultório da escola Guio- 
mar Fortunata Coneglian Bor- 
cat, no Jardim Caju e no PSF 
(Programa Saúde da Família) 
Winter Malatrasi, no Conjun
to Habitacional Maestro Júlio 
Ferrari, com a unidade mó
vel de saúde. O atendimento 
acontece das 7h30 às 17h.

Segundo Norberto, a ação 
tem como meta principal a 
prevenção de problemas na 
boca e na gengiva e o mutirão é 
voltado para jovens e adultos.

Ao todo, 11 cirurgiões den
tistas serão mobilizados no 
mutirão. Para participar, bas
ta procurar um dos pontos de 
atendimento. "De preferência, 
com o cartão do SUS (Sistema 
Único de Saúde) para que o 
sistema informatizado seja ali
mentado", enfatiza Norberto.

Durante o mutirão, será 
prestado todo o tipo de trata
mento de gengivas e dentição, 
como raspagem, cirurgia, extra
ções e obturações. "O que for 
possível realizar em casos de ex
tração e obturação serão feitos 
e os casos mais complexos vão 
ser agendados no Ambulatório 
de Especialidades ou nas uni
dades básicas de saúde. Mesmo 
fora do mutirão", explica.

O mutirão, segundo Nor
berto, também será uma for
ma de prevenir doenças que 
atacam boca e gengiva, inclu
sive o câncer bucal. "Nós va
mos trabalhar muito a parte 
de prevenção, inclusive do 
câncer bucal. O cirurgião den-

MUTIRÃO
De 4 a 22 de dezembro

Horário: das 7h30 às 17h 

LOCAIS:
Escola Ézio Paccola
Jardim Primavera

Escola Guiomar Fortunata 
Coneglian Borcat
Jardim Caju

PSF Winter Malatrasi
núcleo Luiz Zillo

Júnior Ticianeli, dentista do município, atende paciente no programa de saúde bucal do trabalhador

tista está preparado para fazer 
esse diagnóstico, encaminhar 
os casos de suspeita para bi- 
ópsia e confirmação. Não é só 
a cárie, não é só a obturação 
e extração de dentes. O câncer 
bucal também está na nossa 
mira", acrescenta.

Ainda na quarta-feira, Nor
berto anunciou a expansão 
do atendimento odontológi- 
co noturno para o trabalha
dor em mais uma unidade da 
saúde. Atualmente, o serviço é 
prestado entre 19h e 21h, na 
unidade básica de saúde João 
Paccola Primo, no núcleo Luiz 
Zillo. A partir de 1° de feve
reiro de 2007, o atendimento 
também passa a ser feito na 
unidade Antonio Leão Tocci, 
na Cecap. A idéia, segundo 
Norberto, é que até o final do 
primeiro semestre de 2007 um 
terceiro ponto de atendimen
to esteja funcionando no am
bulatório de especialidades da 
avenida Brasil.

Sorria Lençóis terá 
m ais ações em  2007

O programa Sorria Len
çóis, que atende as crianças de 
7 a 14 anos do município, te
rá mais ações preventivas em 
2007. O trabalho das equipes 
odontológicas será reforçado 
com personagens infantis, 
peças teatrais, uma cartilha de 
saúde bucal e palestras.

Em 2006, o programa 
atendeu 100% das crianças 
da rede escolar municipal de 
Lençóis. "Nós estamos termi
nando o ano com todas as 
crianças com os dentes trata
dos, com exceção daquelas 
que os pais não autorizaram", 
comentou o diretor de Saúde 
Norberto Pompermeyer.

O índice de CPOD (Ín
dice de Dentes Permanentes

Cariados, Perdidos e Obtura- 
dos) em Lençóis caiu de 2,8 
em 2005 para 2,4 em 2006. 
"Esse índice não varia muito 
porque o dente que estava ca
riado passou a ser um dente 
obturado. Mas tem como a 
gente conferir também, atra
vés de um levantamento que 
nós pretendemos fazer no 
começo do ano, para saber 
quantos dentes nós temos pa
ra extrair, quantos dentes nós 
temos para restaurar", explica 
Norberto. "Esses números 
são absolutos. Antes nós fa
zíamos isso por amostragem. 
Aqui nós pegamos todas as 
crianças, examinamos uma 
por uma e fazemos esse le
vantamento", completa.

Prótese - Ortodontia - Clínica Geral

Dr. Celso Coelho Ferrari

* Convênios:
Lwart, Paníco, 
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BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO
0 alinhamento do sistema de direção do seu carro é uma forma de manter em ordem o 
conjunto de peças que compõe a suspensão, proporcionando segurança a você e a sua 
família. A falta de alinhamento causa diversos problemas como desgaste excessivo dos 
pneus, desvio para um dos lados durante a aceleração ou freagem, maior consumo de 
combustível edesconfortoaodirigir.
0 balanceamento é a distribuição do peso no conjunto de pneus e rodas. A falta de 
balanceamento causa problemas como trepidação no volante e no câmbio, desgaste 
irregular nos pneus e nos componentesda suspensão.

R. Rio Grande do Sulf 335 - Lençóis Paulista Fone: 3263-1294

Crianças recebem 
medicamento 
contra piolho

A Diretoria de Saúde de 
Lençóis Paulista realizou 
em novembro a campanha 
de prevenção "Fura Bolo- 
Mata Piolho". A ação acon
tece todo ano e tem como 
objetivo prevenir a infesta
ção por piolhos nas esco
las de ensino fundamen
tal da rede municipal de 
ensino. Seis mil crianças 
foram medicadas via oral 
com um comprimido dilu
ído em água, que garante 
proteção por 12 meses.

A infestação por pio
lhos compromete o ren
dimento escolar por causa 
da irritação, dificuldade de 
concentração, de sono e 
preconceito. "Com a cam
panha Fura Bolo-Mata Pio
lho, estamos garantindo às 
nossas crianças saúde para

brincar e ter um bom ren
dimento escolar", afirma o 
diretor de Saúde, Norberto 
Pompermayer.

O piolho é um parasi
ta que vive do sangue que 
suga do couro cabeludo. 
Ele é transmitido passan
do principalmente de uma 
cabeça para a outra pelo 
contato direto, por isso é 
mais comum nas crianças 
em idade escolar. A ma
neira mais simples de pre
venir o piolho é observar 
quando as crianças coçam 
frequentemente a cabeça, 
principalmente a nuca e 
atrás das orelhas. Nesse 
caso, deve ser iniciado ra
pidamente o tratamento, 
antes que os piolhos se es
palhem e infestem outras 
pessoas.

Ocas abre inscrições para 
agentes comunitários

A Ocas (Organização 
Cristã de Ação Social) pro
move uma seleção para a 
contratação de agentes co
munitários. As inscrições 
podem ser feitas nos dias 
5 e 6 de dezembro, das 
13h às 16h30, nas escolas 
municipais Nelson Brollo 
(Jardim Monte Azul), Ir- 
ma Carrit (Vila Cruzeiro), 
Luiz Zillo (Núcleo Luiz 
Zillo). Os candidatos pre
cisam ter mais de 18 anos 
e terem concluído o Ensi
no Fundamental comple
to (8® série) e morarem 
no bairro. É preciso ainda 
apresentar o documento 
de identidade (RG) e com
provante de residência.

O número total de va
gas não foi divulgado. Na 
escola Nelson Brolo podem

se inscrever os moradores 
das vilas Bela Vista, Irerê e 
da Prata. Já na escola Irma 
Carrit, quem mora no Jar
dim Alvorada e Vila Cruzei
ro. Os moradores do Par
que Rondon, J.C. Amaral, 
Contente, Jardim América, 
Gleba Lopes e Conjunto 
Habitacional Paraíso de
vem se inscrever na escola 
Luiz Zillo.

s e r v iç o
A escola Nelson Brolo 

fica na rua José Sanches, 
10 (Monte Azul). A Irma 
Carrit está localizada na 
rua Minas Gerais, 235 (Vi
la Cruzeiro) e a escola Luiz 
Zillo, na rua Nações Uni
das, s/n. As inscrições po
dem ser feitas nos dias 5 e 
6 de dezembro.

mailto:felipe@netstyle.com.br
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Reinvente-se
Cr is t ia n o  Gu ir a d o

Ele é formado em Educa
ção Física, Psicologia, apai
xonado por surf e morou na 
Índia, em busca de aperfeiçoar 
suas vertentes de crescimento 
espiritual. Sua formação é tão 
variada que, ao listar suas es
pecializações, é difícil afirmar 
com segurança que todas as 
características são da mesma 
pessoa. Mas são. O conferen- 
cista Eduardo Shinyashiki é 
um dos mais renovados do 
Brasil, talvez justamente por 
conseguir converter em infor
mações suas mais diferenças 
fontes de conhecimento em 
palestras que possam contri
buir para melhorar o ser hu
mano na sua busca cotidiana 
pelo sucesso.

"A vida pede que a gente 
cresça e evolua o tempo to
do, ainda mais nos dias de 
hoje, com tantas informações 
novas e conhecimento novos 
chegando. Quem deixa de 
transformar isso em experiên
cia está ficando", afirmou, em 
entrevista ao jornal O  E C O . 
Para ele, a capacidade das pes
soas de se "reinventarem" é o 
que vai determinar -  aliada 
ao conhecimento técnico -  o 
sucesso profissional e afetivo. 
"A empresa não determina 
quais pessoas são insubstituí
veis, mas a própria pessoa que 
se determinou assim. É legal 
quando a pessoa assume esse 
compromisso geral, como pai, 
amigo ou companheiro in
substituível, que está ao tem
po todo buscando uma forma 
nova de criar um dia novo", 
explica.

Reinventar-se. Shinyashiki 
acredita que essa seja a fórmu
la do sucesso. "O exercício de 
flexibilidade nasce de coisas 
básicas, como fazer coisas no
vas todos os dias, inventando 
um caminho novo para ir ao 
trabalho, por exemplo", disse. 
"A pessoa tem que estar com 
essa disponibilidade interna 
de fazer coisas novas. Por que 
ouvimos falar tanto em rom
pimento de gerações? É essa 
inflexibilidade", finaliza.

O ECO -  O senhor tem 
um repertório considerável 
de diferentes influências. 
Como tudo isso é converti
do em palestra?

Eduardo Shinyashiki -  
Cada ano eu crio uma palestra 
nova. A gente sempre fala da 
importância de estar se rein
ventando o tempo todo, essa 
busca também é válida profis
sionalmente. Eu procuro jun
tar toda essa direção de desen
volvimento humano ao coti
diano pessoal e profissional. 
A vida pede que a gente cresça 
e evolua o tempo todo, ainda 
mais nos dias de hoje, com 
tantas informações novas e 
conhecimento novos chegan
do. Quem deixa de transfor
mar isso em experiência está 
ficando, e esse "ficar para trás" 
é dramático na vida de muita 
gente. Se o homem fica para 
trás na relação com os filhos, 
se torna dramático, porque a 
distância até o chamamento 
para o jovem é muito grande 
e se o pai vive repetindo "is
so não é da minha época", ou 
"isso não é da minha geração",

De passagem por Lençóis Paulista, Eduardo Shinyashiki faz palestra e diz que 
pessoa precisa ter flexibilidade para fazer coisas novas; "As pessoas merecem cada 
dia mais ir ao encontro dos seus horizontes", diz o consultor

ele está deixando os filhos 
irem e está ficando. O profis
sional de hoje também tem 
esse chamamento. Uma orga
nização não espera nada além 
do que o sucesso do seu pro
fissional, ou seja, o sucesso do 
profissional é o sucesso da sua 
organização. Uma pessoa bem 
sucedida empurra uma orga
nização. Aceita-se pessoas que 
não tenham iniciativa, mas 
serão substituídos. A empresa 
não determina quais pessoas 
são insubstituíveis, mas a pró
pria pessoa que se determinou 
assim. É legal quando a pessoa 
assume esse compromisso ge
ral, como pai, amigo ou com
panheiro insubstituível, que 
está ao tempo todo buscando 
uma forma nova de criar um 
dia novo. Não é uma busca 
que a gente vai atrás em cursos 
profissionais. Tem que evoluir 
como pessoa. Uma das coisas 
que eu abordo na palestra é a 
timidez, que muita vezes jus
tifica o fato da gente não ou
sar. Não é só o conhecimento 
técnico. Existem muitos ingre
dientes que levam ao sucesso 
na vida.

O ECO -  O senhor quer 
dizer que o ser humano de
ve se valorizar em relação 
ao outro independente do 
conhecimento técnico?

Shinyashiki -  O conheci
mento técnico é fundamental, 
mas é muito similar. Muita 
gente se forma em uma turma 
da faculdade, mas quantos es
tão em atividade? Todos tive
ram a mesma formação, com 
cursos de especialização e pós- 
graduação, mas nem todos vão 
se lançar e o grande desafio 
deixa de ser o mercado, e sim, 
a pessoa ser lembrada. A ca
pacidade de ser lembrado por

pessoas que tomam decisões 
vai fazer diferença. Acho que 
um grande elemento do suces
so é passar óleo de peroba na 
cara todos os dias e se lançar, 
tomar um monte de fora, mas 
se lançar. E muita gente faz 
isso no âmbito profissional, 
mas não faz na área afetiva. 
Ganha muito dinheiro, mas 
perde um monte de vida. Que 
a gente busque cada dia mais 
ter conhecimentos técnicos, 
mas também conhecimentos 
sobre a gente mesmo. Ouço 
muita gente enumerar os pon
tos fracos e sempre digo que, 
ao transformar esses pontos 
fracos em pontos fortes, as 
pessoas serão insubstituíveis. 
É o dom de não se acomodar. 
Eu mesmo sou um ex-tímido. 
Meu maior medo era falar em 
público. E tem uma frase que 
eu gosto: "não permito que 
aquilo em que você acredita 
interfira naquilo que você po

de vir a ser". A coisa mais im
portante é a capacidade que a 
gente tem de transformar idéia 
em ação, mas para isso temos 
que trabalhar em cima de 
nossos hábitos. Tecnicamente 
falando, o circuito neuroló
gico de quem tem um hábito 
é idêntico ao de uma pessoa 
dependente química. As pes
soas são viciadas no hábito. O 
tímido, por exemplo, é uma 
pessoa dependente, que sem
pre se alimenta dessa forma.

O ECO -  O senhor acha 
que isso pode ser um reflexo 
do mundo contemporâneo? 
Hoje em dias as pessoas têm 
excelente relação com o 
computador e conhece vá
rias outras pessoas através 
do computador, enquanto 
que a relação de pessoa pa
ra pessoa fica prejudicada.

Shinyashiki -  Diria que 
era e, por isso, que hoje está

I
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sendo tão dramático. Saímos 
da era da informação, que re
fletia exatamente essa rapidez, 
esse avanço da quantidade de 
informações disponíveis. Ago
ra estamos na era do conheci
mento. O valor é a capacidade 
de pegar essa informação e 
transformar em experiência. A 
grande explosão dos relacio
namentos via internet já pas
sou. A gente voltou para uma 
fase onde os casamentos são 
tradicionais e cada vez mais a 
gente ouve as empresas desis
tindo de vendas pela internet 
e investindo no contato com 
o cliente. Essa volta se tornou 
dramática porque o pessoal 
tinha uma quantidade grande 
de novidades, mas ainda pre
za a atitudes passadas. Essa é 
importância da flexibilidade 
comportamental. A pessoa 
tem que estar com essa dis
ponibilidade interna de fazer 
coisas novas. Por que ouvimos 
falar tanto em rompimento 
de gerações? É essa inflexibi
lidade. As palavras correspon
dem à 7% da nossa comuni
cação, 35% é o tom de voz, 
e 55% é não verbal. Ou seja, 
93% da nossa comunicação é 
feita sem palavras e percebe
mos que muitas pessoas têm 
excelentes discursos, mas se 
comunica mal. A pessoa fica 
administrando conflitos a to
da hora em vez de administrar 
pessoas que a querem ajudar. 
A comunicação tornou-se uma 
ferramenta indispensável, tan
to pessoalmente como profis
sionalmente.

O ECO -  Depois que a 
pessoa decide fazer esse 
exercício de reinventar-se, 
qual é a principal dificulda
de?

Shinyashiki -  Einstein di

zia: "se a pessoa pensa da mes
ma forma que criou um pro
blema, dificilmente vai criar 
uma solução". Muitas pessoas 
vão se reinventar pensando da 
mesma forma. Dentro desse 
contexto é que eu diria que 
o primeiro ponto é trabalhar 
a criatividade e buscar coisas 
novas. O exercício de flexibi
lidade nasce de coisas básicas, 
como fazer coisas novas todos 
os dias, inventando um cami
nho novo para ir ao trabalho, 
por exemplo, é poder mudar 
uma frase, dizendo "ótimo 
dia", em vez de bom dia. Ex
perimentar coisas diferentes. E 
a gente começa a perceber que 
a pessoa está com outra que 
escolheu viver pelo resto da 
vida, mas faz tudo do mesmo 
jeito sempre. Por isso, a gente 
vê uma quantidade de livros 
que dizem que o homem vem 
de Vênus, a mulher de Marte, 
o homem faz sexo, a mulher 
faz amor e todos são repro
duções uns dos outros. E tem 
relação com aquela música do 
Belchior. Tem muita gente que 
diz que jamais será igual os 
seus pais e quando cresce o re
sultado é idêntico. A gente po
de fazer diferente e é legal que 
a gente se dê conta disso e nis
so, criatividade e flexibilidade 
passa a ser extremamente im
portante. Vamos interromper 
uma briga de casal e perguntar 
se ele estão brigando para ter 
razão ou para serem felizes. E, 
na maioria das vezes, vamos 
perceber que eles brigam para 
ter razão e nem se lembram 
mais do que é brigar para ser 
feliz. Da mesma forma que a 
gente vê um monte de profis
sionais talentosos que brigam 
entre eles para provar e se es
quecem dos seus verdadeiros 
propósitos. Brigam tanto para 
querer provar que acaba se es
quecendo de definir para on
de vão levar as suas vidas. Eu 
digo que daqui cinco anos vou 
fazer meu programa de demis
são voluntária e vou me tornar 
um surfista em tempo integral. 
Ter feito opção de morar em 
uma cidade de praia pelo pra
zer do surf é algo que temos o 
direito de escolher em algum 
momento, mas importante sa
ber para onde vai, o que quer 
da vida e ficamos batendo ca
beça. Muitas vezes, a comuni
cação é falha da pessoa para 
com ela mesma. Quando ela 
não sabe conversar com ela 
mesma, só sai besteira. Quan
do nos comunicamos bem co
nosco, nos comunicamos bem 
com os outros.

O ECO -  Considerações 
finais?

Shinyashiki -  Eu gosto de 
uma reflexão chinesa que tem 
mais de 3 mil anos: "na sua vi
da, você constrói mais pontes 
ou muros?". É uma reflexão 
fantástica. Podemos construir 
pontes e encontrar horizontes 
ou podemos construir muros 
e viver em um castelo. Esta
ríamos protegidos, mas sem 
ver o horizonte. E as pessoas 
merecem cada dia mais ir ao 
encontro dos seus horizontes. 
Eu gosto de pensar que feli
cidade é o momento em que 
você ouve a você mesmo, mas 
a plenitude é o momento em 
que você se dá o que você pe
diu a si mesmo.



Liderança
Verde
Tipó lidera preferência do eleitor em 
praticamente todos cenários simulados 
para 2008, afirma pesquisa de intenção

p e s q u i s a

Da  Re d a ç ã o

Apesar de não ter conse
guido votação suficiente para 
se eleger deputado estadual 
em 2006, o vereador Ailton 
Tipó Laurindo (PV) acumu
lou capital político com a 
campanha eleitoral e dá mos
tras de que o eleitor local 
pode ter compreendido sua 
mensagem. Seu nome está 
entre os mais cotados para ser 
prefeito de Lençóis Paulista a 
partir de 2008 num cenário 
estimulado com a apresenta
ção de um cartão contendo os 
nomes do atual vice-prefeito 
Norberto Pompermayer (PL), 
do presidente da Câmara, 
Dingo Bernardes (PRTB) e do 
ex-vice-prefeito José Rubens 
Pietraróia (PMDB).

É o que revela a pesquisa 
de intenção de voto enco
mendada pelo jornal O ECO 
e realizada pela empresa Fac
tual Pesquisas, de São Carlos, 
nos dias 18 e 19 de novem
bro. Foram ouvidos quinhen
tos lençoenses maiores de 16 
anos, estatisticamente repre
sentantes do universo de 40,5 
mil eleitores locais.

O vereador verde mantém- 
se à frente na pesquisa esti
mulada, naquela em que o 
pesquisador sugere nomes de 
prováveis candidatos a prefei
to. Tipó lidera a intenção de 
votos (com 33%) no cenário 
em que também saíssem can
didatos o vice-prefeito Nor
berto (19% das intenções), o 
médico Zé Rubens (17%) e o 
também vereador Dingo Ber- 
nardes (12%). Votos brancos 
e nulos somam 7% nesta mo
dalidade e os indecisos che
gam a 12%.

Em outro cenário, sem o

nome de Dingo, Tipó leva 
vantagem ainda maior. Con
correndo com Zé Rubens e 
Norberto, o vereador do PV 
teria 37% dos votos con
tra 23% do peemedebista e 
20% do vice-prefeito, que 
cairia para a terceira coloca
ção. Brancos e nulos somam 
8% e os indecisos são 11% 
neste cenário.

Sem Tipó na corrida, a 
disputa eleitoral entre os dois 
médicos daria vantagem a Zé 
Rubens Pietraróia, candida
to à prefeitura derrotado em 
2004. A pesquisa revela que 
ambos teriam chance de re
verter o quadro se convertes
sem os votos dos indecisos. 
O médico do PMDB somaria 
40% das intenções de voto 
estimuladas numa disputa 
direta com Norberto Pomper
mayer. O atual vice-prefeito 
teria, neste cenário, 30% dos 
votos. Neste caso, a atenção 
se voltaria para o eleitor inde
ciso, que soma 18% e pode- 
ria inverter a posição entre os 
pretendentes a prefeito. Bran
cos e nulos seriam de 12%.

e s p o n t â n e o
Mas na consulta espontâ

nea (sem sugerir nomes de 
prováveis candidatos) feita ao 
eleitorado local, a pesquisa 
perguntou qual seria a inten
ção de voto para prefeito em 
2008. Tipó surge em segundo 
lugar na modalidade, com 
3% das respostas. Só perde 
para o atual prefeito, José 
Antonio Marise (PSDB) - que 
em 2008 não pode disputar a 
cadeira de prefeito porque já 
foi reeleito para o cargo em 
2004 -, mas que obteve 26% 
das indicações.

Empatados como terceiros

Pesquisa ouviu  
500 eleitores

Tipó aparece em primeiro lugar na pesquisa estimulada

colocados na pesquisa espon
tânea, com 2% das intenções 
de voto cada, aparecem os no
mes de dois ex-aliados políti
cos: Dingo Bernardes e José 
Rubens Pietraróia. Os dois já 
fizeram a dobradinha prefeito 
e vice no mandato 1993/96. 
Em quarto lugar o eleitor 
coloca espontaneamente o

nome de Norberto Pomper- 
mayer, com 1% das respostas 
à pesquisa.

Essa sondagem serve para 
sinalizar quais nomes estão 
mais presentes na cabeça do 
eleitor. De acordo com a pes
quisa, 64% dos eleitores con
sultados não souberam ou 
não responderam à pergunta.

A pesquisa de potencial 
eleitoral para candidatos à 
sucessão do prefeito José 
Antonio Marise (PSDB) foi 
encomendada pelo jornal 
O ECO com o objetivo de 
prestar mais um serviço 
ao seu leitor. Para garantir 
confiabilidade no levan
tamento, contabilização 
e tabulação dos dados foi 
contratada a empresa Fac
tual Pesquisas, com sede 
em São Carlos.

A pesquisa segue rigoro
sa metodologia de consulta 
à opinião pública. Foram 
entrevistados 500 eleitores 
(pessoas com 16 anos ou 
mais, de ambos os sexos) 
entre os dias 18 e 19 de no
vembro. Os entrevistados 
estão distribuídos em 13 
diferentes regiões do mu
nicípio de Lençóis Paulista, 
abrangendo estatisticamen
te todas as faixas etárias, 
de renda e de instrução. O 
grupo representa estatistica
mente os 40,5 mil eleitores 
lençoenses.

A coleta de dados foi re
alizada através questionário 
apresentado em entrevistas 
pessoais nas residências dos 
eleitores, segundo um per
curso aleatório e um "pulo 
sistemático". Para se obter 
as informações foi utiliza
do questionário estrutura
do não disfarçado com per
guntas fechadas e cartões de

estímulo com os diferentes 
cenários para a eleição de 
prefeito 2008. Os entrevis
tadores estavam uniformi
zados e identificados por 
crachá da Factual Pesquisas. 
O levantamento estatístico 
respeita amostragem, com 
cotas proporcionais dividi
das entre os sexos mascu
lino e feminino, separados 
em treze diferentes regiões 
da cidade. A pesquisa toma 
como fonte dados do Cen
so 2000 do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística), do TSE (Tribu
nal Superior Eleitoral) e da 
Fundação Seade-SP (Funda
ção Estadual de Análise de 
Dados). A margem de erro 
é de 4,5 pontos percentuais 
para mais ou para menos 
sobre os resultados encon
trados no total da amostra, 
considerando-se um nível 
de confiança de 95%.

O trabalho de campo 
levantou as avaliações da 
administração José Antonio 
Marise (PSDB) e dos servi
ços públicos oferecidos à 
população do município. 
Além disso, o levantamento 
detectou as intenções de vo
to espontâneo e estimulado 
para a Prefeitura em 2008, 
o potencial eleitoral de pos
síveis candidatos ao cargo 
de prefeito e a importância 
do apoio de Marise para a 
próxima eleição.

Notícias on-line.
A t u a l iz a d a s  3 v e z e s  p o r  s e m a n a .

O ECO
Um senhor jornal
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Reduto eleitoral
Cenários estimulados apontam redutos eleitorais dos possíveis candidatos à prefeitura 
em 2008; Tipó é forte no Jardim Caju e Norberto tem boa aceitação no Centro

Mo is é s  Ro c h a

Os diversos cenários simu
lados para a eleição de 2008 
apontam alguns redutos elei
torais dos possíveis candida
tos a prefeito em 2008. Isso, 
levando em consideração o 
cenário pesquisado pela Fac
tual Pesquisas, de São Carlos. 
A região da Vila Éden (que 
inclui os bairros Maria Cris
tina, São José e Antonieta II), 
por exemplo, se mostra como 
importante reduto de votos 
para o vereador Ailton Tipó 
Laurindo (PV) em uma prová
vel candidatura a prefeito de 
Lençóis Paulista. Nesta região, 
Tipó teria 47% das intenções 
de votos. O vereador também 
tem boa penetração entre os 
eleitores dos Jardins do Caju I 
e II, onde 45% mostram von
tade de apoiar sua eventual 
candidatura.

O vice-prefeito Norberto 
Pompermayer (PL) tem seu 
melhor desempenho propor
cional na região formada pe
los bairros Vila da Prata, Pac- 
cola, Antonieta e Aparecida. 
Nessa região, Norberto tem 
29% das intenções de votos. 
Das regiões mais populosas, o 
vice-prefeito mostra potencial 
bom de votos na região da Vi
la Cruzeiro/Jardim Alvorada, 
onde teria 21% dos votos e no 
Centro, onde 25% dos eleito
res defendem seu nome para a 
prefeitura. Outra região onde 
o atual vice-prefeito seria bem 
votado é a formada pelos bair
ros Capoani, Santa Cecília I e 
II, Jardins Ipê, Granville, Mo- 
rumbi e gleba Marco. Nessa 
região, Norberto lidera a dis-

Norberto Pompermayer tem melhor desempenho na vilas da Prata, Paccola, Antonieta e Aparecida

puta com 24% das intenções.
O principal pólo de con

centração de eleitores do mé
dico José Rubens Pietraróia 
(PMDB), em uma provável 
eleição para prefeito, seria 
a região que inclui o Jardim 
Village, Núcleos Bela Vista I 
e II e Vilas Irerê e Nova Irerê. 
Nessa região, José Rubens te- 
ria 29% dos votos.

Nos bairros Jardim Prima
vera e Vila Repke, o peemede- 
bista teria 25% dos votos. Ou
tra região onde José Rubens 
tem bom potencial eleitoral é 
a compreendida pelos bairros 
Jardim Cruzeiro e Alvorada, 
onde o médico-candidato fi-

caria em segundo lugar com 
26% das intenções de votos.

O Jardim Primavera e a 
Vila Repke formam a região 
onde o ex-prefeito e atual 
presidente da Câmara, Din
go Bernardes (PRTB) obtém 
seu melhor resultado. Nessa 
região, Dingo chega inclusive 
a liderar a corrida pela suces
são do prefeito José Antonio 
Marise (PSDB) com 30% das 
intenções de votos. Na região 
formada pelos bairros Cacho- 
eirinha, Açaí, Açaí II e Monte 
Azul e na região que engloba 
a Vila da Prata, a Paccola, An- 
tonieta e Aparecida. Nas duas 
regiões, Dingo teria 18% dos

votos.
Os maiores indecisos mo

ram na região formada pelos 
bairros Santa Cecília I e II, Ca- 
poani, Jardins Ipê e Morumbi. 
Nessa região, 24% dos eleito
res se mostraram ainda indeci
sos. Outros 24% dessa mesma 
região preferiram não opinar 
na pesquisa.

O trabalho de campo da 
pesquisa realizada pela Factual 
Pesquisas, encomendada pelo 
jornal O  E C O , foi realizado 
nos dias 18 e 19 de novembro. 
Quinhentos eleitores distribu
ídos proporcionalmente entre 
sexo, idade, renda, bairros e ní
vel escolar foram entrevistados.
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Lula enfia o pé na jaca!

E atenção, galera. 
Atenção meu povo, fim de 
semana e eu aqui 
de novo. E a rua 
15 acordou. De 
tão velha, ia dor
mir às 7 da noite 
e acordava às 8 
da matina.
É que vai 
ter estrela 
brilhando à 
noite e o co
mércio espera 
não ver "estrela" 
este ano, por causa 
do "estrella".

E diz que o câmbio faz 
economia crescer só 0,5%. Já 
sei o motivo. O Lula enfiou 
o pé na jaca e tá difícil de 
mudar a marcha. Estragou o 
câmbio. Então leva pro Ma- 
lagi que ele conserta. Aliás, 
diz que a única marcha que 
funciona no câmbio é a ré.

Já lançaram uma enque- 
te: "O que machucou o pé 
do Lula"? Uns responde
ram que foi uma entrada 
do Marcinho Guerreiro, 
outros dizem que foi uma 
trombada com o Fabão. E 
outros acham que se ma
chucou de propósito só pra 
tomar posse de novo com a 
esquerda! Quanto a cadeira 
de rodas, deve ter empresta
do do Nardeli!

Em São Paulo, a equipe 
de transição do Serra con
cluiu que a Sabesp é a área 
que mais tem problemas 
acumulados pra resolver. 
Deve ser de tanta chuva. Ali
ás, diz que a situação anda 
tão braba, mas tão braba 
que até a chuva tem chegado 
com fome. Come estrada, 
come asfalto, come árvore!!! 
Deve ser protesto de São Pe
dro que ainda não recebeu 
nada do "fome zero"!

E já começou a pintar na 
praça o 13° salário. Como 
disse o companheiro Simão, 
um amigo dele resolveu in-

ves
tir o 13° 
em gado. 
Comprou 
1 quilo 

de alcatra. 
ver que é 

durar o ano
Vai 
p r a  
inteiro!

Aí, diz que um cara entrou 
num avião de passageiros, 
sentou ao lado de uma artis
ta de TV e pra puxar conversa 
disse a ela: "Toda vez que via
jo de avião morre uma pes
soa". E a atriz que não queria 
papo: "Percebi que você não 
escova os dentes"!

E alguns especialistas 
acham que dentro de pouco 
tempo teremos um novo "apa- 
gão aéreo". Bem, o primeiro 
foi culpa do governo passado. 
Agora, quem vai pagar o pato 
é o Santos Dumont.

Em Paris, dois portu- 
gas conversavam num café, 
quando um disse pro outro. 
"Sabes, Manoel, faz dois 
meses que estou cá em Paris 
e até agora ainda não fui no 
"Luvre"! E o outro: "Não te 
preocupes, Joaquim. Deve 
ser problema de adaptação 
intestinal"!

Pra encerrar, olha o que 
um caminhoneiro de Gua- 
rulhos escreveu na traseira 
do possante: "Deixei meu 
coração no Rio, e também o 
relógio, cordão e a carteira"!

E chega por hoje. Avisa a 
turma que a Copinha vai co
meçar e quem jogar um copi
nho de café no campo, o time 
ta fora de todas! E quem tiver 
"rolo" que pinte o Bregão!

DIA 14
DE DEZEM BRO

OME

o  e c o  ^

Podemos fazer a diferença.

http://www.rogete.com.br
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Mudança no sistema
Câmara de Vereadores aprova pagamento de IPTU em três vezes com 20% de 
desconto; vítimas da enchente de fevereiro terão dívidas perdoadas

O A B

Cr is t ia n o  Gu ir a d o

O IPTU (Imposto Predial 
Territorial Urbano) sofreu du
as sensíveis mudanças na ses
são da Câmara de Vereadores 
de segunda-feira 19. Uma de
las tende a permanecer, a ou
tra é uma medida emergencial. 
Os vereadores aprovaram dois 
projetos do prefeito José Anto- 
nio Marise (PSDB) que alteram 
o tributo. Uma delas possibili
ta que o contribuinte pague o 
imposto em três parcelas com 
os 20% de desconto oferecidos 
pelo pagamento à vista. O ou
tro traz remissão das dívidas 
imobiliárias com a prefeitura 
para as pessoas que tiveram as 
casas invadidas pelas enchen
tes em fevereiro deste ano.

O projeto que altera a for
ma de pagamento do IPTU 
nasceu de uma indicação do 
vereador Claudemir Rocha 
Mio (PL), o Tupã. Hoje ou o 
tributo é saldado de uma só 
vez -  com o desconto -  ou 
parcelado em 10 meses. "Mui
ta gente tem vontade de fazer 
o pagamento à vista para ter 
desconto, mas fica inviável 
porque março é um mês com 
outras despesas. Essa lei vai 
trazer uma grande vantagem 
para a população", diz. O ve
reador agradeceu o prefeito 
Marise e o diretor Financei
ro, Julio Antonio Gonçalves. 
"Eles se dedicaram muito para 
encontrar a melhor maneira 
de incluir essa opção para o 
contribuinte", destaca.

Tupã, que fez a indicação pedindo parcelamento com desconto

Outro projeto de Marise 
que foi destaque na última 
sessão legislativa nasceu de 
uma idéia do presidente da 
Câmara, Adimilson Vanderlei 
Bernardes (PRTB), o Dingo. 
No começo do ano ele havia 
protocolado uma indicação 
sugerindo que a prefeitura re
embolsasse o valor do IPTU 
para as pessoas que tiveram 
as residências invadidas pelas 
enchentes de fevereiro. A in
dicação virou lei nas mãos do 
prefeito Marise e voltou à Câ

mara para ser endossada. Se
gundo o projeto, quem ainda 
não pagou o IPTU fica isento e 
quem já efetuou o pagamento 
será reembolsado.

Dingo agradeceu os com
panheiros e o prefeito Marise 
pela concretização de sua in
dicação em projeto. "Agradeço 
a todos os vereadores que de
ram sustentação à minha in
dicação e que solicitaram que 
o prefeito estudasse com cari
nho o prejuízo que essas pes
soas tiveram com a enchente",

afirmou. "Gostaria de agrade
cer ao prefeito pela sensibili
dade de transformar isso em 
lei e elaborar um projeto de 
alto alcance social", completa.

O jornal O  E C O  foi ouvir 
duas vítimas das enchentes de 
fevereiro para saber como re
percutiu o projeto do prefeito 
Marise. O empresário Nilson 
Minetto, por exemplo -  que te
ve a residência na rua 15 de No
vembro invadida por mais de 
um metro de água -  aprovou 
a medida. "A prefeitura fez o 
que poderia ter feito", afirmou. 
"É óbvio que os prejuízos que 
a gente teve foram bem maio
res que o valor do IPTU. Mas 
também não é possível que a 
prefeitura indenize todos as ví
timas na íntegra", considera.

O comerciante Silas Bora- 
nelli enfrentou a inundação 
na residência e no seu estabe
lecimento comercial, ambos 
na rua 25 de Janeiro. Ele conta 
que em casa praticamente não 
teve prejuízos. Em compensa
ção, na loja, perdeu mais de 
R$ 3 mil em material e mer
cadorias. Ele aprova a medi
da, apesar de considerar que a 
prefeitura de Lençóis não teve 
responsabilidades no caso. "É 
uma boa medida, mas como 
eu sou inquilino, no meu caso 
essa ação beneficia o proprie
tário do imóvel", diz. "Mesmo 
assim a intenção foi muito 
válida. Nas outras vezes em 
que houve enchente, abando
navam o povo. Ninguém dava 
explicações", completa.

Lençóis reelege Contente e, 
no Estado, D'Urso vence

Vicente Bento, Oscar Galli, José Moraes e Antonio Contente

A OAB (Ordem dos Advo
gados do Brasil) e as 216 sub
seções espalhadas pelo Esta
do de São Paulo realizaram 
eleições na quinta-feira 30. 
Na subseção de Lençóis Pau
lista, apenas a chapa "OAB 
sempre Contente", presidi
da pelo advogado Antonio 
José Contente, disputou a 
eleição. Contente foi reeleito 
com 154 votos dos 194 ad
vogados que tinham direito 
a voto na subseção. Foram 
registrados ainda três votos 
nulos, seis votos em branco e 
34 profissionais não compa
receram para votar.

O advogado disse estar 
muito feliz por não ter ad
versário, o que representa 
que seu trabalho nos últi
mos três anos foi aprovado. 
"Vamos dar continuidade ao 
trabalho que começamos, 
valorizando o advogado e 
conduzindo a OAB cada vez 
mais próxima da comunida
de", comentou Contente.

REGIÃO
A OAB de Agudos tam

bém já conhece seu novo 
presidente. José Lourenço 
Vitti, da chapa "União",

venceu a advogada Eneide 
Aparecida Daniel de Castro 
Guedes, da chapa "OAB pa
ra todos". José Lourenço Vitti 
conseguiu 50 votos, 66% do 
total. Já sua adversária, 25 
votos, o que representa 33% 
dos votos válidos. Apenas 
um voto nulo foi registrado.

Na OAB de Pederneiras, 
que atende Macatuba, o ad
vogado Ricardo Tadeu Bap- 
tista, presidente da chapa 
"Unidos pela Advocacia", 
teve 95 votos dos 135 advo
gados votantes. Foram regis
trados também oito votos 
em branco. Como em Len
çóis, ele não teve adversário.

e s t a d o
Em São Paulo, o advo

gado criminalista Luiz Flá- 
vio Borges D'Urso, também 
foi reeleito para a ordem. 
No final da tarde de on
tem saiu o resultado final. 
D'Urso obteve 62.841 vo
tos. Rui Fragoso ficou com 
45.638 votos e Leandro 
Pinto, 4.105. Clodoaldo 
Pacce obteve 1.361 votos.

O Estado de São Pau
lo possui 199 mil advo
gados votantes.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, cientifica aos interessados que na data de 29.11.2006, foi reconhecido pelo 
Ministério da Integração Nacional através da Portaria n° 1.126, a situação de emergência decretada neste Município, em 
virtude de enxurradas ocorrida no dia 13.02.2006. Para maior clareza, transcrevemos na íntegra o extrato da portaria, 
publicado no Diário Oficial da União do dia 30.11.2006, como segue:

2.DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO -  SEÇÃO 1 -  MINIST. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL -  MÓDULO I -  
30/11/2006 -  PORTARIA
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N°- 1.126 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2006
Reconhece situação de emergência no Município de Lençóis Paulista -  SP.
O MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, com base no Decreto n° 5.376, de 17 de fevereiro de 2005, e 
Considerando o Decreto n° 084, de 20 de fevereiro de 2006, retificado pelo Decreto n° 273, de 21 de agosto de 2006, do Município 
de Lençóis Paulistas, devidamente homologados pelo pelo Decreto n° 51.071, de 25 de agosto de 2006, do Estado de São Paulo e, 
Considerando, ainda, as informações da Secretaria Nacional de Defesa Civil no Processo n°. 59050.001374/2006-1, resolve:
Art. 1° Reconhecer a situação de emergência, em virtude de enxurradas, no Município de Lençóis Paulistas, pelo prazo de 
noventa dias, contados a partir de 13 de fevereiro de 2006, nas seguintes localidades: a) Zona urbana: Bairros Vila Repke, 
Vila Mamedina, Vila Maria Cristina, Vila Éden, Jardim Primavera, Vila Baccili, Vila Contente, Vila Virgílio Capoani, 
Vila Santa Cecília, Jardim Capoani, Centro e Vila de Alfredo Guedes; b) Zona rural: Fazenda Faxinal, Fazenda Progresso, 
Fazenda São Domingues, Fazenda São João, Fazenda Irara, Fazenda Rocinha, e Fazenda Bom Jardim.
Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PEDRO BRITO
Diretoria Administrativa de Lençóis Paulista, 1° de dezembro de 2006.- 
LEANDRO ORSI BRANDI 
Diretor Administrativo

Publicado no jornal O Eco, no dia 2 de novembro de 2006. Na página A7. Valor da publicação R$ 157,73.

PREFEITURA M. MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRA

TO ALTERAÇÃO 03 CONTRATO 19- 
A/2005 (Originário Inexigibilidade 02-2005) 
FINALIDADE: suprimir valor para diminuir 
quantidade das apostilas CONTRATANTE: 
Município Macatuba CONTRATADA: 
GRAFICA E EDITORA POSIGRAF S.A.; 
OBJETO (contrato): contratação Sistema de 
Ensino Aprende Brasil-SABE FUND. LE
GAL: § 1°, do art. 65 da Lei 8.666/93 ASSI
NATURA: 28/11/06.

COOLIDGE HERCOS JUNIOR 
-  Prefeito Municipal

Registrar a sua marca
ClinCII I lICCl é mais fácil e barato 
m o fc c is  G p a t e n t e s  do que você imagina!

A gende um a v is ita  sem  co m p ro m isso  ou entre  em  
contato  com  no sso  co n su lto r, M arcelo F re ire s .

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

CASA rua Dr. Antonio 
Tedesco, ótima loca
lização. Fone 3263

2105 -  Creci 41.388.

VENDE-SE/TROCA-SE 
POR CARRO, apar

tamento no Guarujá, 
valor R$ 50.000,00. 

Tratar fone 3263-2105 
-  Creci 41.388.

CASA NA AVENIDA
Dante Andreoli, 129
-  Jardim Monte Azul, 
valor R$ 38.000,00.

Tratar fone 3264- 
7460/9691-7805.

CASA EM CONS
TRUÇÃO até a laje 
com comércio de 

frente (pronto), qui
tada e murada no 

Jardim Caju, valor R$
20.000. 00, impostos 

em ordem. Tratar fone
3263-5962.

VENDE-SE/TROCA- 
SE POR CARRO, uma 
casa no Jardim Júlio 
Ferrari (CDHU), valor 
R$ 12.000,00. Tratar 
fone 9724-6360 com 

Cabritinha.

CASA JARDIM MON
TE AZUL com 4

cômodos na avenida 
Luiz Paccola Sobrinho, 
306, quitada, valor R$
20.000. 00 (não aceito 
financiamento). Tratar

no local.

OPORTUNIDADE 
-  VENDE-SE apar

tamento no Edifício 
Alpha, direto com o 
proprietário. Tratar 
fone 3263-3222.

TROCA-SE por casa
-  apartamento no edi
fício San Remo. Tratar

fone 9772-5336.

DOIS TERRENOS
no Parque Antártica, 
murados com 707m2 
com edícula. Tratar 

fone 3263-2105 (Creci 
41.388).

DISK FARMAIS 24h
Fone: 0800-160480.

DISK CHOPP Fone: 
3264-3613.

DISK IMPRESSOS
3263-0170.

DISK MEDICAMEN
TOS Entrega grátis. Fo

ne: (14) 3264-7226.

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

1717. Pizzaria Hábil.

RESIDÊNCIAS
LO C A Ç Ã O

ALUGA-SE EDICULA
com piscina para festas 
na rua Geraldo Pereira 
de Barros, 454 ou fone 

3263-4698.

ALUGA-SE CONSUL
TÓRIO odontológico 
completo com ótima 

localização. Tratar fone 
8114-2513.

ALUGA-SE APARTA
MENTO na Ilha Com

prida, para seis pessoas. 
Tratar fone 3264-3479.

0  dinheiro que vocé precisa está oqul,
I

CHAVEIRO XV
Chaves e serviços 
Afíaçõo de alúates
Confe<ção de 
carimbos
^ 3263-6395
^ 9794-6796

Atendimento 24h
RUA XV DE NOVEMBRO, 669

EM FRENTE AO BANCO BRADESCO

• Sem Consulta 
aoSPCeSerssa

Passe na--------------^ h p I Aposcritãúos B 
Q | | C P - | | C | | l  dú INSS

ai«36 mestspara pagar

AnultHQ Uartitis-ESS \  ^ 2 0 4  1  Í  2 2

ORAÇAO A 
NOSSA

SENHORA APA
RECIDA 

À NOSSA QUE
RIDA NOSSA 

SENHORA APA
RECIDA

QUERIDA MÃE
Vós que nos 

amais e nos guiais 
todos os dias. Vós 
que sois a mais be
la das mães a quem 
eu amo com todo o 
coração, eu VOS 
peço mais uma vez 
que me ajudes a al
cançar essa graça, 
por mais dura que 
ela seja (pede-se 
a graça), sei que 
VÓS me ajudareis 
e me acompanha
reis sempre, até 
a hora de minha 
morte. Amém!

(Reza-se 1 Pai 
Nosso e 1 Ave- 
Maria. Faz-se 3 
dias seguidos esta 
oração, e então se 
alcançará a Gra
ça solicitada, por 
mais difícil que ela 
seja).

Após alcançar 
a Graça, mandar 
imprimir um mi- 
lheiro desta oração 
e distribuí-las.

Pagamento ai 
em até I

I Atendimento com hora marcada

{14) 9711-1826

VENDE-SE
Casas: Vila Ubirama, Vila Antonieta,

Sla. Cecilia, Av dos Estudantes, Irere,
Nova Lençóis, Nações, Rua Antonio Tedesco etc. 

Terrenos; Itamaraty, Ubirama, Av. Pe Saiústio etc. 
A pa rta m e n to s : Jacarandá.

C hácara: Completa, excelente, perto do asfalto.

OUTRAS OPÇÕES FAVOR CONSULTAR

ROMEU SANCTIS - Creci: 41388
Fone: 3263-2105

Afenr/imenfo 24h 
9702-3076 /  9724-8565

FONE: 3264-3029

' Cartuthos originais

' Recarga de cartuchos de 
tintas e toner s 

’ Manutenção em impressoras

R. tGNÁaOUlSEIMO, 199 - leufóis Pta. 
em freiife oo Magaime AmenVono

L U I Z  C A R L O S  C O N T I
C R E C I :  4 8 .8 8 9

C O R R E T O R  D E  IM Ó V EIS
2 quartos +dp. Na Rua T ira d e n te s  | 

S obrado+ com ércio  155m2:

C o m ércio : Av. 9  de Ju lho. 
T e rren o  co m  1940m2

Rua S e te  de Setem b ro , 1248 - C en tro  
L e n ç ó is  P au lista  • Fone: 3263-0755

Cartuchos

R. J o s é  do Patrocín io , 1015 
L e n çó is  Pauiista

NOSSA SENHORA APARECIDA 
QUERIDA MÃE

Vós que nos amais e nos guiais to
dos os dias. Vós que sois a mais bela das 
mães a quem eu amo com todo o cora
ção, eu VOS peço mais uma vez que me 
ajudes a alcançar essa graça, por mais 
dura que ela seja (pede-se a graça), sei 
que VÓS me ajudareis e me acompanha
reis sempre, até a hora de minha morte. 
Amém!

(Reza-se 1 Pai Nosso e 1 Ave-Ma- 
ria. Faz-se 3 dias seguidos esta oração, 
e então se alcançará a Graça solicitada, 
por mais difícil que ela seja).

Após alcançar a Graça, mandar im
primir um milheiro desta oração e distri
buí-las. (RP)

SERRALHERIAPORTAL
Portões Bascu lantes revestidos em chapas e alumínio. 

Esquadrias m etãiicas em geral

Fone/Fax (i4) 3264-431 3
Rua M arechal Dutra, ii° 338 - Jd . Ubirama - Lençóis Paulistaj^SP

G l B IS C U IT

. casamentos, 
maternidade, chaveiros 

e potes decorados.

Rua: Alexandre Raimundo Paccola, n*’ 345 
Fone: 3263-5612/9739-3648

Ê B Ê ^ J K
A  U T O M Ó 9 f e tS

F A Ç A  U M  O R Ç A M E N T O  P E L O  T E L E F O N E

(14) 3264-9191 /8 1 1 5  95 14

V E C T R A  G L S  2.0  
A Z U L  96/97 G . 

C O M P LE T O , O R IG.

A S T R A  2P G L S  
P R A TA  99/99 

G. C O M P LE T O

G O L  CLI 1.6 G  
B R A N C O  95/95 

R O DA S

CIVIC  L X  1.7 
C IN ZA  06/06 

G . (17000 KM)

PALIO E X  2P  
B R A N C O  02/02 B 

DH/VE/TE/AL

V E C T R A  G L S  
C IN ZA  96/96 G  

C O M P LE T O

G O L  S P E C IA L  
B R A N C O  04/04 
A L C . B Á S IC O

C O R S A  G L  1.4 
B R A N C O  95/95 G  

T R A V A

T W IS T E R  2 5 0C C  
P R E T A  06/06 G

PALIO E X  4P  
C IN ZA  01/01 G  

VE/TE/AL

V O Y A G E  S U P E R  
P R A T A  85/85 A

TITA N  K S  150C C  
A Z U L  03/04 G

C O R S A  S U P E R  4P  
B R A N C O  99/99 

G LT, DT, A R  C O N D

S 1 0  C S 2 .2  G B R A N C A  
95/96 R O D A S  L O N A  + 

K IT  M A TO

CIVIC L X  1.7 
C IN Z A  04/04 G  

C O M P L . + C O U R O

PALIO  E L X  1.0  
W E E K E N D  PR A TA  

02/02 G  C O M P  - A R

D IP LO M A T A  S E  4.1 
C IN Z A  90/90 

G A S O L IN A  C O M P L .

G O L  C IT Y  1.0  
4P P R A T A  03/04 A. 

LT, DT, V E

FA Ç A  UM O R Ç A M E N T O  P ELO  T E L E F O N E  - A B E R T O  S Á B A D O  A T É  A S  14H
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VEÍCULOS

VENDA

CORSA GL SEDAN,
98/98, azul, trava e 
alarme. Tratar fone 

3264-3033.

PALIO EX 4 PORTAS,
98/98, gasolina, cinza, 

básico. Tratar fone 
3264-3033.

PÁLIO ELX FLEX, pre
to, 04/04, B, completo. 

(14) 3264-9191.

FIESTA GL 4P, 98/98, 
G., cinza e básico. Tratar 
fone: (14) 3264-3033.

SAVEIRO 1.6, 2004 Alc./ 
Gás., Prata, D.H, Toatal 
Flex. Tratar 3263-7474.

GOL 1.0 4P., 03/04 A., 
Prata, Alarme, D.H, Tra
va. Tratar 3264-3033.

PARATI GLS 1.8, 90/91, a 
álcool, completa, menos 
direção, impecável, valor 
R$ 10.000,00. Tratar fone 
3264-5873/9778-7506.

VENDE/TROCA-SE VE- 
RONA 1.6 LX 92, prata, a 
álcool, CHT (troca-se por 
carro de menor valor). 
Tratar fone 3263-2732.

GOL 99, completo. Tra
tar fone 9773-6845.

VENDE/TROCA-SE MON- 
ZA 1.8, 85/86, dourado, 
a álcool e Escort 86, preto, 
a álcool, troca-se os dois 

por carro mais novo. Tratar 
Avenida Dante Andreoli, 
309 ou fone 3264-5436.

CORSA SUPER 97,
com kit visibilidade, 

rodas aro 15, som, alar
me, trava e acessórios 
tunning. Tratar fone 

3263-2669/9792-7456.

CORSA SEDAN Classic 
1.0, 2003, cinza, a gasoli
na com trava, alarme, in- 

sufilm, pneus novos e revi
sado, valor R$ 21.000,00. 
Tratar fone 8139-0573.

GOL POWER 1.6, 2003, 
álcool, branco, completo. 
Tratar fone 3263-7474.

GOL 99/00, G3 16v, 4 
portas, completo. Tra
tar fone 3264-9191.

CORSA WIND SEDAN,
99/00, gasolina, cinza, 
trava e alarme. Tratar 

fone 3264-3033.

MOTOCICLETAS
VENDA

TITAN 97, verde. Tratar 
fone 3263-2610.

TITAN 2003, vermelha. 
Tratar fone 3263-2610.

K O M fSâ
FONE:

3263-6535
DREAM 98, azul. Tratar 

fone 3263-2610.

STRADA 97, verde. Tra
tar fone 3263-2610.

CB 450 TR,87, ver
melha, Titan KS 2002 

prata, Titan KS 04, azul, 
Biz KS 03 verde, Biz KS 

2005 preta, tornado 
preta 04, CG 85 bran

ca, Twister 04 azul. Tra
tar Dimotos -  rua Dr. 
Antonio Tedesco, 722 
ou fone 3263-3466.

GRAMAS -  Mato gros
so, esmeralda e São 

Carlos. Fone (14) 3263- 
5253/9712-0847.

CHAVEIRO TATÁ -  
Qualidade pelo melhor 
preço, chaves, serviços 
e chaves codificadas. 

Rua XV de Novembro, 
550 -  Fone 9791- 
7066/3264-4049.

TÍTULO DO CLUBE 
ESPORTIVO MARIM

BONDO familiar. Tratar 
fone 3264-3339.

EXCURSÃO PARA SÃO 
PAULO (Compras) dias 
04/12, 06/12, 09/12, 
11/12, 13/12, 16/12, 
18/12, 20/12, 23/12 e 

27/12. Aparecida do nor
te 17/12. Ibitinga 09/12. 
Tratar fone: 3264-7919 / 
9794-7639 com Eliza ou 
3263-6938 / 9702-7108 

com Arlindo.

ACADEMIA e GALERIA
FITNESS, comunica que 
fechou convênio com a 
Associação dos Servido
res Públicos Municipais. 

Maiores informações 
pelo fone 3263-0455.

PROMOÇÃO: Travas 
Protecar para automó
veis e caminhonetas, 

valor R$ 320,00 instala
do. Parcele no cheque 
ou cartão. BARRACAR 
-  Fone 3264-9856.

DISK DECORAÇÕES
para festas infantis. FO

NE 3264-3474.

VENDE/TROCA-SE ge
ladeira Consul Biplex, 
branca (troca-se por 

menor tamanho). Tra
tar fone 9127-0004.

CADEIRA HIDRÁU
LICA, cadeira infantil 
para corte de cabelo, 
lavatório, 2 console 

com espelho, mesa de 
manicure, suporte de 
pé, pellix pedicuro, 

máquina de corte Wall 
e outros. Tratar rua 
Niterói, 65 ou fone 

3263-4891.

VIAGEM PARA CAM- 
BORIÚ-SC, dia 11 de 
janeiro, com passeios 

em Florianópolis e 
Beto Carrero World. 

Tratar fone (14) 3264- 
9887/9714-6342.

VENDE-SE TRÊS 
PLAYSTATION com 2
controles semi-novo, 

valor R$ 180,00 cada, 
CD prensado, R$ 3,00 

cada. Tratar fone 3263- 
6537/9790-2563.

GELADEIRA CONSUL 
360 LITROS, bege, em 

ótimo estado. Tratar 
rua Felipe Camarão, 

203 -  Jardim Ubirama 
ou fone 3263-6022.

VENDE-SE FILHOTES 
de pintcher. Tratar fone 

3264-9887.

ALUGA-SE PARA FES
TAS, casa na rua Ge

raldo Pereira de Barros, 
454 e casa em Aguas 
de Santa Bárbara com 

piscina. Tratar fone 
3263-4698.

MARMITARIA COM
PLETA com clientela na 

rua 28 de abril, 386, 
centro. Fazemos planos 
mensal para empresas, 
marmita a partir de R$ 
3,00. Tratar fone 3263

1752.

M.A. MODA E CON
SULTORIA com descon

to de 10% a 25% de 
25/11/06 a 09/12/06. 

Fone 3264-7033.

BRINQUEDOS
ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

- Cam a E lá s t ic a
- Tobogã
- C aste lo
- P is c in a  de Bo linha
- M áquina de Crepp
- M áquina A lgodão Doce
- Tribogã

(14) 3263-1485 
9791-4488

BRASIL CORES -  PRO
MOÇÃO, tudo por R$ 
29,00, selador acrílico 
18 litros -  R$ 29,00, 

látex PVA 18 litros -  R$ 
29,00, esmalte sintético 

3,6 litros -  R$ 29,00. 
Rua Ignácio Anselmo, 
1005, centro -  Fone 

3264-1844.

STUDIO G -  Precisa-se 
de manicure/cabelei- 
reira com experiência. 
Tratar fone 3264-7033.

FESTA! Alugo mesas 
e cadeiras. Tratar fone 

9776-5968.

DINAMITE SOM, 
iluminação, telão,

DJ, data show para 
festas em geral. Ca
samento, formatura, 
15 anos, aniversários. 
Super promoção de 
fim de ano. Tratar 

fone 3264-1410/3264- 
6105/9714-4755.

MESTRE DE CERIMÔ
NIA. Faço apresentação 
de formaturas e even
tos sociais. Consulte 

9771-5808.

DINAMITE SOM e
eventos, contrata meni
nas e meninos que sai
bam dançar com idade 
de 16 a 20 anos. Tratar 
fone 3264-1410/9714- 

4755.

INFORMÁTICA
IMPRIMAX: Cartuchos e 
toners. Fone: 3264-3029.

JORNAL O ECO
ANUNCIE!
3269-3311

TODAS AS TERÇAS, 
QUINTAS E SABADOS

Salmo 38 -  Leia o sal
mo 38, três vezes ao 
dia durante três dias. 
No quarto dia mandar 
publicar. Observe o 
que acontece.

mais
jorn al!

TERÇAS
QUINTAS

ADOS
3 2 6 9 -3 3 1 1

O ECO
Um senhor jornal

w w w .Jornaloeco.com .br

B.CAR Autos & Motos Multimarcas
^ --------^

GOLCii.em 1997 GAS DIR. HIDR/KIT VISJB. PRATA
GOL SPECIAL 2002 GAS RODA DE LIGA BRANCO
PALIO WEEKEND ELX 2000 GAS DIREÇÃO/TRIO BRANCO
ESC0RTLL6 1989 ÁLCOOL CHAMPA6NE
ESCDRTHOBBY 
FORD FCOSPO/írXLS 1.6

1994
2005

GAS
GAS COMPLETA / EQUIPADA

VINHO
PRETA

C0RS4 lA 1996 GAS RODA/TRIO BRANCO
CORSA SUPER 4P 1.0 HPFl 1997 GAS KIT VISIBILIDADE PRETO
ASTRAGL 2P 1999 GAS COMPLETO BRANCO
ASTRAGL 2P 2001 GAS COMPLETO PRATA
ASTRA2P 2003 GAS COMPL. MOD NOVO CINZA
ASTRA CD 4P 2003 GAS C0MPL.AIR BA6/AR DIGHAL VINHO
ASTRA SEDAM CONf. 1.8 2005 ÁLCOOL COMPLETO CINZA COUHA
VECm GLS 1999 GAS COMPLETO PRETO
BLAZER 2001 GAS COMPifTA/COURO/EQUIPADA PRATA
SCENIC RXE 2,0 2003 1 ets COMPLETA/AIR BAG/RODA PRATA
BUGUI 1991 GAS VERMELHO
RANGER XL 4CC 1997 GAS COMPLETA PRETA
PICX-UPSIRADAADV.EXT 2007 FLEX TRYON /COMPLETA PRATA
S-1DDELUXEL2S 1997 GAS COMPLETA-AR AZUL
SIO 2.4̂00̂01̂0 2004 GAS DIREÇÃO + COURO BRANCA

1 mWCARROBAURU.COM.BR/BCAR 1
SIZKS 2002 PRETA
BIZKS 2005 AZUL
BIZES 2005 PARTIDA ELÉTRICA PRETA
BIZ KS 125 2006 AZUL
TITAN KS ISO 2004 VERMELHA
TITAN KS ISO 2005 AZUL
TITAN KS ISO 2006 AZUL
TITAN ES 150 2004 PARTIDA EléTRICA PRETA
TITAN ES 150 2005 PARTIDA ELÉTRICA PRETA
TITAN ESD ISO 2006 PARTIDA ELÉTRICA + FREIO A DISCO PRATA
CBX 200 5TRADA 1999 PARTIDA + FREIO + ROOA VERDE
TWISTER 250 2003 VERDE
TWISTER 250 2004 PRETA
TWISTER 250 2006 PRETA
XR 250 TORNADO 2002 AZUL
NX 400 FALCON 2004 PRETA
NX 400 FALCON 2005 PRETÂ/PRATA
CB500 1999 ROXA
CB SOO HORNET 2005 ESCAPE/RABETA/MINISETAS PRETA
CBR €00 F 1997 BCA/VERM
CBR 600 F 1999 PRETA
CBR 1000 RR 2004 VERMELHA
SUZ. BURGMAN125 2007 OKM AMARELA/VINHO PRETA
SUZ. BURGMAN125 2007 OKM DOCUMENTADA
SUZ SRAD1000 R 2005 MICRON AMARELA1__________________________________________1
ESTAMOS ATENDENDO NAAV.25 DE JANEIRO PRÓXIMO A CYBELAR

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

ÇARRACAR
SOM E ELÉTRICA

Alarme . T r av a p /  
Quantum ^  2  portas(2 anos de íarantia) ~

,, ^ a m >  ^
^  SJrfffítítS Q®ID3

Rua Rio G rande do Sul - 30S  - le n fó is  P au lis ta  (an tig o  BCAR)

TeL: ( 14)3264-9856/ 9743-1731

AUTO MECÂNICA • RETIRCA DE MOTORES

- Retifica e 
Montagem 
de motores

- Auto Peças

- Serviços de 
manutenção 
mecânica

- Serviços det
usinagem

FONE:
3263-  1535

FBK:
3264-  3961

H.FruileiiledeMorafls,20E 
Vila Eden - lançóis Paulista

C O M P R A  - V E N D A  - T R O C A  - F IN A N C IAPAGAN m o to s IchaVEIROTATÁ
Qualidade pelo melhor preço.

3264-4049

Mod 2007 - Motos 0 Km
- Semi Novas
- Financiamento
- Sem entrada
- 36 meses fixos

GRÁTIS 2 CAPACETES
RUA PEDRO NATÁLIO LORENZETTI, N“ 112 - LENÇÓIS PAULISTA

Fone: (14) 3264-4345

9791-7066- Chaves
- Serviços
- Chaves Codificadas

RUA XV DE NOVEMBRO 5S0A EM FRENTE A CASAS BAHIA

ADESTRAMENTO
ESPECIALIZADO
Obediência, guarda residencial e 
industrial, educação de filhotes, 

comportamento e treinamento de 
cães de companhia. Sistema norte 

americano de adestramento. 
Prevenção contra envenenamento.

Marcos Prado
A D E S T R A D O R

3263-5692 e 9714-4653

FEÇAS E ACESSÓRIOS

PROMOÇÃO DA SEMANA

Transmissão Titan
125 e 150 todos os modelos

RUA PR ANTONIO TEDESCO, 722
FONE: 3263-3466

SIMPATIA
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 Miguel) e 
fazer o pedido em três 
dias alcançara a graça. 
Mande publicar no 
terceiro dia e observe 
no quarto dia.

http://www.Jornaloeco.com.br


C O P A  S A O  P A U L O

Estréia anunciada
CAL estréia na Copa São Paulo contra o Luverdense de Mato Grosso no dia 7 de 
janeiro, no Bregão; tabela e regulamento saíram esta semana

Da  r e d a ç ã o

A estréia do CAL (Clube 
Atlético Lençoense) na 38® 
edição da Copa São Paulo de 
Futebol Júnior já está marca
da. Domingo, 7 de janeiro, 
ás 14h, no estádio Archan- 
gelo Brega, o Bregão, contra 
a equipe do Luverdense do 
Mato Grosso. No jogo de fun
do, o Paraná Clube encara o 
Santo André. Lençóis é uma 
das 22 sedes da competição. 
Além de CAL e Luverdense, o 
grupo C é formado ainda pe
las equipes do Paraná Clube e 
Santo André.

Nesta semana, a FPF (Fe
deração Paulista de Futebol) 
divulgou o regulamento e a

Sede Lençóis Paulista

d a t a HORÁRIO JOGO
G7/G1 1 4h CAL x Luverdense
G7/G1 16h Paraná Clube x Santo André
10/01 14h CAL x Santo André
1G/G1 16h Luverdense x Paraná Clube
14/G1 14h Santo André x Luverdense
14/G1 16h CAL x Paraná Clube

tabela de jogos da competi
ção. A Copa São Paulo será 
disputada em seis fases com 
a participação de 88 equipes, 
divididas em 22 grupos.

Na primeira fase, as equi
pes jogam entre si, dentro do 
grupo em turno único, classi

ficando-se para a segunda fase 
a equipe que obtiver o maior 
número de pontos ganhos nos 
respectivos grupos e as dez 
melhores colocadas por índi
ce técnico, independente do 
grupo a que pertençam.

Da segunda até a terceira

fase, as eliminatórias serão 
pelo sistema simples. Mesmo 
sistema adotado para as oita
vas de final e semifinal. A final 
está marcada para o dia 25 de 
janeiro, data do aniversário da 
cidade de São Paulo.

AMISTOSOS
Em preparação para a es

tréia na Copa São Paulo de 
Futebol Júnior, o Lençoense 
jogou ontem em São Carlos 
contra a equipe daquela ci
dade. Até o fechamento des
ta edição, o jogo ainda não 
havia terminado. Na quarta- 
feira 6, o alvinegro encara o 
Marília. A partida acontece ás 
15h, no estádio Archangelo 
Brega, o Bregão. Equipe de juniores do CAL durante treino para a Copa São Paulo

m a r i m b o n d o

Rodada de amanhã define finalistas do sênior
Amanhã, no campo de fu

tebol do CEM (Clube Esporti
vo Marimbondo), acontece a 
segunda rodada das semifinais 
do campeonato de futebol do 
clube, categoria sênior B (de 
28 a 41 anos). A rodada defi
ne os finalistas da competição. 
No primeiro jogo, às 8h45, o 
Flamengo encara o Cruzeiro e, 
na partida de fundo, o Goiás 
pega o Botafogo.

Na primeira rodada das se
mifinais, realizada no domin
go 26, o Flamengo goleou o 
Cruzeiro pelo placar de 4 a 0. 
Na partida de amanhã, o Fla
mengo joga pelo empate. Já 
o Cruzeiro, para chegar às fi
nais, precisa vencer o jogo por

uma diferença de cinco gols. 
Para o zagueiro Abobrinha, 
do Cruzeiro, será muito difí
cil reverter esta diferença, mas 
não é impossível. "O time do 
Flamengo é um dos melhores 
do campeonato, eles têm uma 
grande vantagem que é difícil 
de tirar, mas não é impossí
vel", comentou.

Para a partida de amanhã, 
o Cruzeiro conta com o retor
no dos jogadores Matheus Pra
do e Cidinho, que cumpriram 
suspensão no último jogo. Já 
para o atleta do Flamengo, 
Luiz Fernando Capelari, a par
tida vai ser como a primeira, 
equilibrada. "A diferença é que 
no primeiro jogo nós aprovei-

tamos as oportunidades de 
gols, acredito que vai ser um 
jogo difícil. A partida só termi
na quando o juiz apita o final 
dela. Vamos entrar em campo 
com humildade, acreditamos 
em fazer uma boa partida e 
conquistar a vaga para a final", 
completou Capelari.

No outro jogo da rodada, 
o Goiás precisa apenas de um 
empate contra o Botafogo pa
ra garantir vaga na final da 
competição. Para chegar a fi
nal, o Botafogo tem que ven
cer a partida por dois gols de 
diferença. No domingo 26, 
com gols de Tipó e Paulinho 
da Salca o Goiás bateu o Bota
fogo por 1 a 0.

VICE-CAMPEÃO A equipe do São Paulo conquistou o segundo lugar 
no Campeonato de Futebol do CEM (Clube Esportivo Marimbondo), 
categoria master (acima de 42 anos). Na final, realizada na noite de 
quarta-feira 22, o São Paulo foi derrotado pela equipe do Santos pelo 
placar de 2 a 1. O único gol da equipe sãopaulina foi assinalado por 
Beto Angélico. Confira ao atletas do São Paulo. Da esquerda para 
direita, Antigas, Vitinho, João, Val, Berto China, Binho, Edson (elei
to melhor goleiro da competição),Tim (capitão), Marcinho, Bortoli, 
Dr.Paulo Abreu e Angélico. Fazem parte do elenco ainda, os jogado
res Careca, Reinaldo (Pastor) e Zé Leotério.

A T L E T I S M O

A defilp participa de 
festival em  O urinhos

a m a d o r

Sai amanhã as duas equipes finalistas da Copa 1010 de futebol

A equipe de atletismo e nata
ção da Adefilp (Associação dos 
Deficientes Físicos de Lençóis 
Paulista)/Lutepel participa na 
manhã de hoje, em Ourinhos, 
do I Festival de Artinclusiva da
quela cidade. O evento é pro
movido pela AADF (Associação 
de Assistência ao Deficiente Fí
sico de Ourinhos) e conta com 
a participação de dez cidades.

Segundo o diretor da Ade- 
filp, José Carlos de Oliveira, o

Baixinho, a equipe lençoense 
participa do evento apenas fa
zendo uma demonstração e 
exibição aos participantes nas 
modalidades de corrida de ca
deira de rodas nos 40 e 100m, 
arremesso de peso e disco. A 
apresentação acontece na pis
ta de atletismo de Ourinhos. 
Além da Adefilp, a equipe de 
basquete sobre cadeiras de Pre
sidente Prudente também esta
rá se apresentando no festival.

A última rodada da fase 
semifinal da 4® Copa 1010 de 
Futebol Amador, promovida 
pela Liga Lençoense de Fute
bol Amador, define amanhã 
os finalistas da competição. 
Porto de Areiópolis, Primave- 
ra/Millenium, Grêmio Lwart e 
Palestra, todos com três pon
tos ganhos, lutam para chegar 
a final da copa.

O Porto de Areiópolis leva 
vantagem no saldo de gols, 
um positivo contra nenhum 
do Primavera/Millenium e 
Grêmio Lwart. Já o Palestra so

ma um gol negativo na tabela 
de classificação.

Amanhã, no estádio Ar- 
changelo Brega, o Bregão, o 
Porto de Areiópolis encara 
o Grêmio Lwart. Em Alfredo

Guedes, o Primavera/Mille- 
nium pega o Palestra. Os dois 
jogos começam às 10h30. As 
equipes vencedoras fazem a 
final da copa, marcada para o 
dia 10 de dezembro.

B A S Q U E T E
Lutepel disputa 
triangular final 
no Tonicão

A equipe masculina 
de basquete da Lute- 
pel, categoria cadete (17 
anos) disputa amanhã, a 
partir das 9h, no ginásio 
de esportes Antonio Lo- 
renzetti Filho, o Tonicão, 
o triangular final da Liga 
Centro-Oeste Paulista de 
Basquetebol. Além da 
Lutepel, participam ain
da do triangular as equi
pes de Bauru e Ibitinga. 
Na primeira partida, a 
Lutepel encara Ibitinga e, 
na seqüência, Bauru pe
ga Ibitinga.

Segundo o técnico da 
Lutepel, João Paulo Pas- 
choarelli, as três equipes 
tem chances de ganhar o 
título. "As equipes que 
participam do triangular 
são muito boas, mas nos
so grupo é muito unido e 
forte. Temos certeza que 
vamos fazer um grande 
triangular", comentou 
Paschoarelli.
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Corrida solidária
Alguns distribuidores já começaram a arrecadação de alimentos para a campanha 
Natal sem Fome; para Areiópolis e Borebi, iniciativa é novidade mas agrada

Areiópolis 
entra na luta

Ká t ia  Sa r t o r i

Tem gente que veste mes
mo a camisa da solidariedade. 
A campanha Natal sem Fome, 
que ganha o reforço do jornal 
O ECO e o apoio da rádio Mix 
Centro Paulista, ainda não ha
via ganhado as páginas do jor
nal, mas um homem já estava 
arrecadando alimentos para 
famílias carentes.

Edvar Cirico dos Santos, 
do Bar do Cirico, já virou uma 
espécie de símbolo do Natal 
sem Fome. Todo ano ele em
preende uma luta pessoal para 
bater seus próprios recordes. 
"Cinco dias antes de sair no 
jornal anunciando a campa
nha, eu comecei a arrecada
ção", conta.

Hoje, o jornal O ECO vai 
mostrar alguns pontos de dis
tribuição em Lençóis, Macatu- 
ba e Areiópolis, cujos proprie
tários ou responsáveis entram 
de cabeça na campanha do 
Natal Sem Fome. São dezenas 
de pessoas engajadas, mas in
felizmente, não dá para contar 
a história de todos. São pesso
as que usam a propaganda bo- 
ca-a-boca para convencer os 
leitores de O ECO a trocar um 
quilo de alimento não perecí
vel por um exemplar do jornal 
no dia 14 de dezembro.

O Bar do Cirico, no Jardim 
das Nações, é um dos pontos 
de distribuição de O ECO no 
município. E, desde que co
meçou a campanha, este é o 
local onde são doados mais 
alimentos.

No ano passado, quando 
a campanha era encabeçada 
pela extinta Folha Popular, Ci- 
rico foi recordista de arrecada
ções com 13 caixas de compra

O comerciante Edvar Cirico dos Santos, um grande colaborador da campanha Natal sem Fome
Conceição Ramos, distribuidora de O ECO em Areiópolis

bem cheias de alimentos. Em 
2005, haviam sido oito.

Este ano, o comerciante 
quer o pentacampeonato. Pa
ra isso já entrou na corrida. 
Por enquanto, ele conseguiu 
encher quase duas caixas de 
alimentos e arrecadou 25 qui
los de macarrão junto a uma 
empresa do município. Se
gundo ele, daqui para a frente 
as doações começam a chegar 
em quantidades maiores.

Para bater o recorde vale 
tudo. Cirico conta que não 
tem nenhum pudor em pedir 
para os clientes que freqüen- 
tam seu bar. E eles correspon
dem. O comerciante também 
não tem pudor em pedir para 
vizinhos, empresários conhe
cidos e até para fornecedores. 
Atualmente, ele aguarda uma 
remessa de arroz de uma em

presa lençoense e também tem 
a promessa de doação de uma 
cesta básica por uma distribui
dora de cerveja. "Eu ameacei. 
Se não colaborarem, não com
pro mais cerveja", brinca. Até 
o troco dos clientes, em moe- 
dinhas, Cirico consegue arre
cadar. "Depois vou no super
mercado e troco por comida", 
explica.

MACATUBA
Em Macatuba, o posto de 

distribuição do jornal cam
peão em arrecadação também 
é um bar, na rua João Batista 
Cavalari, próximo ao cemité
rio. O proprietário do estabe
lecimento, Nelson Ruiz, ajuda 
na campanha desde o começo. 
Para isso ele conta com a aju
da da moradora Ana Pinheiro 
que vai de casa em casa pe

dir comida. Sai do bar, caixas 
cheias de alimentos para a So
ciedade São Vicente de Paulo, 
os Vicentinos.

Tudo que for arrecadado 
será distribuído para famílias 
carentes, por meio de entida
des assistenciais de Lençóis, 
Macatuba, Areiópolis e Borebi. 
Em Lençóis, a distribuição fica 
a cargo do Comitê da Ação da 
Cidadania pela Vida contra a 
Fome e a Miséria. A Sociedade 
São Vicente de Paulo, os Vi- 
centinos, realiza a distribuição 
em Macatuba. Em Areiópolis, 
as doações vão para a cam
panha do quilo, promovida 
pela igreja de Santa Cruz. E a 
comunidade católica da igreja 
de Nossa Senhora das Graças, 
em Borebi, é que vai fazer a 
comida chegar à mesa de pes
soas carentes.

A campanha do Natal 
sem Fome, a partir deste 
ano, ganha adeptos em 
Areiópolis e Borebi. A 
agenciadora Maria Con
ceição Ramos, que tra
balha na rodoviária de 
Areiópolis, conta que está 
adorando a idéia de parti
cipar. "Sempre que for pa
ra ajudar, a gente entra na 
luta", diz.

Conceição é uma das 
primeiras pessoas a ter 
contato com o jornal O 
ECO, assim que ele chega 
em Areiópolis. É dali que 
o jornal é enviado para os 
demais pontos de distri
buição.

Consciente da situa
ção de algumas famílias

carentes do município, 
Conceição acredita que a 
campanha vai acrescentar 
e despertar algo novo na 
população. "Achei exce
lente. Eu procuro ajudar 
as pessoas da maneira que 
posso. Muita gente chega 
aqui precisando de ajuda. 
E o areiopolense é um po
vo solidário. Tenho certeza 
que vamos conseguir mui
tas doações", aposta.

A agenciadora Con
ceição se comprometeu a 
sensibilizar os distribui
dores de outros postos e 
manda uma mensagem 
para os leitores de O ECO 
no município: "colaborem 
no dia 14 de dezembro", 
finaliza.



S E G U R A N Ç A

O tenente-coronel João Batista Lamoso, comandante da PM na região de Bauru, e o prefeito de Lençóis, José Antonio Marise

Criminalidade em queda
Polícia Militar comemora queda nos índices de criminalidade na área do 4° 
Batalhão; para tenente-coronel Lamoso, a região é a mais segura do Estado

W a g n e r  Ca r v a l h o

Na reunião realizada na 
segunda-feira 27, entre o co
mando da Polícia Militar da 
região e os prefeitos das 19 
cidades que compõe a área 
atendida pelo 4° Batalhão 
da PM, foram apresentados 
os números da criminalidade 
nessa área, além da discussão 
sobre a necessidade ou não 
de instalação de câmeras de 
vídeo em alguns municípios, 
incluindo Lençóis Paulista. 
De forma geral, os índices 
caíram 20% este ano em re
lação a 2005. "Nós estamos 
na região mais segura do Es
tado", revelou o tenente-co
ronel Pedro Batista Lamoso, 
comandante do 4° Batalhão 
da PM.

Os números agradaram 
o comandante da PM, que 
comemorou a queda signifi

cativa nos índices de crimi
nalidade em toda sua área 
de cobertura. Roubos, furtos, 
roubos de veículos e furto de 
veículos, considerados priori
dade para o comando da Po
lícia Militar, caíram em média 
20% na região. Em Lençóis e 
Macatuba, os índices caíram 
de forma geral. Já em Borebi, 
houve uma ligeira alta em al
guns crimes. O município de 
Areiópolis pertence a outra 
área de atuação da PM.

Na avaliação de Lamoso, 
Lençóis Paulista, Agudos e 
Pederneiras sofreram uma 
elevação no número de ocor
rências no início do segundo 
semestre que chegou a preo
cupar, mas garante que os ín
dices voltaram ao normal.

Segundo os dados apre
sentados pela Polícia Militar, 
em Lençóis Paulista houve au
mento no número de homicí

dios e de furtos de veículos. 
Já os casos de roubo, furto e 
roubo de veículos, diminu
íram este ano se comparado 
com os índices de 2005.

Em 2006, até a sexta-feira 
24, Lençóis Paulista havia re
gistrado três homicídios. Em 
2005, apenas um. Os núme
ros de furtos de veículos tam
bém registraram alta. São 44 
ocorrências até agora contra 
37 do ano passado.

Porém, os índices indicam 
que os roubos não devem su
perar os números registrados 
em 2005 que foi de 58 ocor
rências. Este ano, até agora, 
foram registrados 32 roubos, 
redução de 45% . Os furtos 
também sofreram uma queda 
significativa. No ano passado 
foram 819 registros contra 
528 este ano. Em média, 35% 
a menos. Já no ano passado 
foram roubados 11 veículos

em Lençóis. Até a semana 
passada, apenas nove casos 
foram registrados. Redução 
de 22%.

MACATUBA
Em Macatuba, todos os 

índices monitorados pela Po
lícia Militar caíram este ano 
na comparação com 2005. 
Casos de homicídios não são 
registrados nos últimos dois 
anos e os roubos caíram 55% 
este ano na comparação com 
2005. Em 2006, foram re
gistrados seis roubos, contra 
14 no ano de 2005. Os fur
tos também registraram uma 
queda significativa, 24% a 
menos. Em 2005 foram 136 
ocorrências. Este ano, o nú
mero caiu para 103.

Os registros de roubos de 
veículos se mantiveram está
veis. Foram dois casos no ano 
passado e dois este ano.

Em Borebi, houve 
aum ento de furtos

Se em Lençóis Paulista e 
Macatuba os índices de crimi
nalidade caíram, em Borebi 
tiveram um aumento. Três 
dos cinco itens avaliadas apre
sentaram alta. Mas, segundo 
o comandante interino da 5  ̂
Companhia da Polícia Mili
tar, tenente Alan Terra, os nú
meros não são preocupantes.

Os dados da PM mos
tram que Borebi está há 
dois anos sem registrar 
homicídios. Já neste ano 
foram registrados dois rou
bos, contra nenhum do ano 
passado. O registro de furtos 
também apresentou uma li
geira alta. Em 2005 foram 
12 casos. Até a sexta-feira da 
semana passada os registros

mostravam 21 furtos.
Apenas um veículo foi 

roubado em Borebi este 
ano, mesmo número do 
ano passado. Em contrapar
tida, um veículo foi furtado. 
No ano passado, nenhum 
caso foi registrado.

Segundo Terra, em uma 
cidade do porte de Borebi é 
difícil tratar a criminalida
de através de porcentagem. 
"Os números de Borebi 
estão controlados. Houve 
uma mudança no esquema 
utilizado no policiamen
to preventivo e que está 
surtindo efeito. Até ontem 
(quinta-feira 23), nenhuma 
ocorrência havia sido regis
trada na cidade", disse.

Criminalidade cai, 
mas PM insiste em  
m onitoram ento

O tenente Alan Terra

A p e s a r  
da queda na 
criminalida
de, a Polícia 
Militar insis
te no moni
t o r a m e n t o  
por câmeras 
de vídeo em 
Lençóis Pau
lista. Para o 
comandante 
interino da 
5° Compa
nhia, tenente 
Alan Terra, 
o monitora
mento com câmeras vai ini
bir a ação de marginais na 
cidade e prestar um excelen
te serviço em outras áreas, 
como trânsito e defesa civil. 
"Com o auxílio das câme
ras poderemos monitorar o 
trânsito na cidade, auxiliar a 
defesa civil e proporcionar 
um atendimento ágil para a 
população", comentou.

Na reunião da segunda- 
feira 27, o prefeito José An
tonio Marise (PSDB) afir
mou que estuda a possibi
lidade de implantar o mo-

nitoramento 
por câmeras. 
"Seria uma 
medida pre
ventiva, o 
bandido que 
souber que 
Lençóis Pau
lista tem mo
nitoramento 
por câmeras 
em vários 
pontos da ci
dade vai com 
certeza es
colher outra 
cidade para 

cometer seu crime", disse o 
prefeito.

O monitoramento deve 
custar cerca de R$ 300 mil 
caso a previsão da instala
ção de 12 câmeras seja man
tida. O dinheiro deve sair 
do bolso de empresários e 
comerciantes que estejam 
dispostos a participar do 
projeto. "O monitoramen
to só sairá do papel com o 
apoio dos empresários. A 
prefeitura não tem condi
ções de arcar com estes cus
tos", disse Marise.

Furtos sem pre aum entam  n o  final 
d o  ano, d iz  o  ten en te Alan Terra

Segundo o tenente Alan 
Terra, o que puxa para cima as 
estatísticas, principalmente de 
furtos, são os pequenos deli
tos cometidos em função do 
descuido ou desatenção das 
vítimas. "Em dezembro, esses 
números tendem a aumentar 
porque muitas pessoas desa
tentas saem para fazer compras 
e deixam o vidro de carro aber
to ou as bolsas esquecidas em 
cima de balcões de lojas. Isso

facilita a ação de pessoas mal- 
intencionadas", alerta Terra.

O tenente recomenda tam
bém que os comerciantes e fun
cionários fiquem atentos a todas 
as pessoas que estão dentro dos 
estabelecimentos comerciais. 
Em caso de suspeita, a melhor 
coisa a fazer é chamar a polícia. 
"Muitas pessoas ficam pelas lo
jas esperando uma distração do 
dono, do cliente ou do funcio
nário para furtar celulares, bol

sas e outros objetos", alerta.
Para coibir a ação dos mar

ginais, a Polícia Militar de Len
çóis vai reforçar o policiamen
to na região do Centro, onde 
se concentra o maior número 
de lojas.

"A presença dos policiais 
tende a inibir a ação dos ban
didos, mas nós não podemos 
estar em todo lugar ao mesmo 
tempo. Por isso, recomenda
mos cautela" orienta.



E S T E L I O N A T O

Olha o golpe!
Esta semana, a polícia de Lençóis registrou dois casos envolvendo crime de 
estelionato; num deles, uma mulher de 66 anos foi parar atrás das grades

W a g n e r  Ca r v a l h o

A polícia de Lençóis Paulista 
registrou dois casos de estelio
nato esta semana. Num deles, 
um dos acusados de participar 
do crime é uma senhora de 66 
anos de idade. No outro, uma 
jovem procurou a polícia por
que caiu no golpe da recom
pensa e perdeu R$ 2,5 mil.

O primeiro caso foi registra
do na quarta-feira 29. A mulher 
de 66 anos acabou presa em fla
grante após tentar realizar um 
empréstimo com documentos 
falsos na agência do banco BMC. 
A mulher, que se identificava 
com o nome de Maria do Socor
ro, entrou na empresa com um 
rapaz que se apresentou como 
Aguinaldo de Souza Domingos. 
Eles pediram um empréstimo 
no valor de R$ 7,5 mil. O fun
cionário notou algo de estranho 
nos documentos fornecidos pe
la mulher e resolveu chamar a 
polícia. Isso porque parte da do
cumentação já tinha sido apre
sentada na seguradora em um 
outro empréstimo.

Segundo a vítima, L.C.G., há 
alguns dias um homem tentou 
realizar um empréstimo no va
lor de R$ 8 mil na empresa. Os 
documentos foram enviados 
para análise a um banco de São 
Paulo e no processo foi consta
tado que o código do cliente,

que constava 
na conta de 
energia, era fal
so e pertencia a 
outra pessoa.

"No mesmo 
dia que recebe
mos a comuni
cação do ban
co, essa mulher 
apareceu. O 
código da conta 
de energia for
necido por ela 
era o mesmo da 
conta que apre
sentou proble
mas. Comuni- 
quei o meu só
cio e chamamos 
a Polícia Militar 
que realizou a 
prisão", disse.

O rapaz que 
acompanhava 
a mulher fugiu ao perceber a 
chegada dos policiais. Para a 
polícia, a mulher disse que to
dos os documentos apresenta
dos por ela eram falsos.

Testemunhas informaram 
aos policias que viram a mu
lher com um terceiro homem, 
que a estava aguardando em um 
veículo Monza, com placas de 
Piracicaba, estacionado próxi
mo a uma agência bancária. No 
local, a polícia encontrou A.C.P., 
que disse ser filho adotivo da

Mulher foi presa em flagrante

mulher, mas 
que não tinha 
conhecimento 
da ação e que 
era inocente. A 
polícia também 
revistou o Mon- 
za e encontrou 
vários outros 
d o c u m e n t o s  
falsos, contas de 
água, energia e 
um cartão do 
Seguro Social.

Na delega
cia, a mulher 
declarou que 
seu nome ver
dadeiro era Ro
sa Cordeiro Bar
bosa, 66 anos, 
e que o rapaz 
que estava com 
ela e fugiu era 
seu filho, Adal

berto Aparecido Barbosa, 52. A 
mulher foi presa em flagrante 
pela prática de estelionato e foi 
conduzida à Cadeia Feminina 
de Cabrália Paulista.

A polícia informou que 
continua a investigação e a pro
cura pelo rapaz que fugiu. Eles 
acreditam se tratar de uma qua
drilha especializada nesse tipo 
de golpe. Segundo o delegado 
Marcos Jéferson da Silva, não 
há registro desse tipo de crime 
na história de Lençóis Paulista.

r e c o m p e n s a
O segundo caso de estelio

nato foi registrado na quinta- 
feira 30, no centro de Lençóis. 
M.A.B. foi abordada por duas 
mulheres, por volta das L1h30, 
enquanto tentava sacar dinhei
ro de um caixa eletrônico -  di
nheiro que acabou perdendo 
no golpe da recompensa.

Segundo M.A.B., ao dei
xar o caixa eletrônico, ela foi 
abordada por uma mulher 
morena, aparentando 30 
anos, trajando calça jeans e 
blusa bege. Ela teria dito que 
realizava serviços de banco há 
muito tempo e que havia per
dido um documento muito 
importante. Nesse momento, 
uma segunda mulher, de pele 
branca, trajando calça jeans e 
blusa azul florida se introme
teu na conversa dizendo ter 
encontrado o documento.

A mulher que fingia perder 
os documentos se mostrou con
tente e, para recompensá-las, 
disse que iria até uma loja com
prar um presente para as duas. 
Minutos depois, a mulher retor
nou com um cartão de uma loja 
e pediu para que a vítima fosse 
buscar o presente e se ofereceu 
para guardar a bolsa.

Ao chegar à loja, M.A.B. per
cebeu o golpe. Qando retornou 
para pegar a bolsa, as mulheres 
já tinham desaparecido.

a t r o p e l a d o
Um garoto de sete anos 

foi atropelado na tarde de 
quinta-feira 30, na rua 
Nicola Aielo, Núcleo Luiz 
Zillo. Segundo contou aos 
policias, ele brincava com 
seu irmão na calçada da 
vizinha, tentou atravessar 
a rua e não percebeu que 
o veículo se aproximava. 
O carro que atropelou o 
menino vinha do Núcleo 
para o Parque Rondon. A 
condutora declarou que 
não conseguiu evitar o 
acidente. Ela levou o garo
to para o pronto-socorro. 
O garoto foi medicado, 
passou a noite em obser
vação, depois foi libera
do.

p é  d o  o u v id o
M. R. T. deu entrada 

no pronto-socorro, na 
quinta-feira 30, com um 
ferimento próximo à ore
lha esquerda. Segundo 
contou aos policiais, ela 
estava trabalhando em 
um bar na rua Princesa 
Isabel, Vila Capoani, e 
chamou a atenção de uma 
cliente que promovia a 
desordem. Em represália, 
recebeu uma taça de vidro 
na cabeça. A cliente, iden
tificada como Nica, fugiu 
após a agressão.

QUASE TUDO
calças jeans, blusas, 

camisetas, bermudas e 
cuecas. Ladrões entraram 
numa loja da rua Joa-

quim Anselmo Martins, 
na madrugada da quarta 
para a quinta-feira, e le
varam quase tudo. O fur
to foi percebido por volta 
das 8h30 de quinta-feira, 
quando a proprietária 
chegou para trabalhar. Os 
ladrões conseguiram en
trar porque arrombaram 
o forro.

DESGOVERNADO
Um carro desgoverna

do se chocou contra uma 
casa na rua Fernão Dias 
Paes Leme, no Jardim Ubi- 
rama, na quarta-feira 29. 
A proprietária de uma Pa
rati disse que estacionou 
o carro e o deixou engata
do, mas o veículo desceu 
de ré e bateu no muro. A 
proprietária da casa disse 
que levou um susto. Nin
guém ficou ferido.

NA CONSTRUÇÃO
Um mecânico recebeu 

uma notícia nada agradá
vel na quinta-feira 30. Ele 
foi informado que sua ca
sa, ainda em construção, 
havia sido furtada. Os 
ladrões arrombaram uma 
janela, a porta da sala e 
da cozinha e levaram uma 
serra do tipo makita, um 
cortador de pisos, um ven
tilador de teto e a fiação 
completa. A construção 
fica no Jardim Maria Lui- 
za. O mecânico informou 
que trabalhou na cons
trução no dia anterior até 
por volta das 22h.
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Pref. M. Macatuba OBJETO: contratação 

empresa construção Centro de Referencia 

em Assistência Social - CRAS, na Rua João 

Carlos Hueb. s/n°, Jd. Esperança, com mão 

de obra, mat. e equip. necessários, para 

conclusão em 180 dias. A Prefeitura M. de 

Macatuba torna público para os efeitos do 

art. 109, I, b, da Lei 8666/93, que a Comissão 

P. Licitações, da análise das propostas a 

vista das exigências do edital, considerou 

todas aceitáveis, classificando-as, conforme 

segue: em primeiro lugar - DRUMNOND 

&  ANDRADE LTDA, no valor de R$ 

151.079,18; em segundo lugar - ENGETRIN 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, 

no valor de R$ 151.955,62; em terceiro lugar

- N.D. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA, no valor de R$ 159.764,71; em 

quarto lugar - EPC CONSTRUÇÕES LTDA, 

no valor de R$ 161.924,15; em quinto lugar

- KACEL KARAM CURI ENGENHARIA 

LTDA, no valor de R$ 167.770,17; em 

sexto lugar - G.D.S. ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA, no valor de 

R$ 168.313,13 e finalmente, em sétimo 

lugar - PLANEJA INCORPORADORA 

E CONSTRUTORA LTDA, no valor de 

R$ 170.470,36. Os autos do processo 

encontram-se com vista franqueada aos 

interessados, no Setor de Licitações, onde 

também poderão ser retirados os envelopes 

“PROPOSTA”, devidamente intactos, das 

empresas consideradas inabilitadas. 

Macatuba, 29 de novembro de 2.006 

Coolidge Hercos Júnior -  Prefeito 

Municipal.

OCAS • ORGANlZAÇAO CRISTA DE AÇAO SOCIAL

Promove seleção para
/ \g e n te s  com unitários de saú d e

Para moradores dos bairros:
Núcleo Hab. Bela Vista 
Vila Nova Irerê 
Jardim da Prata
Inscrições • Local: EMEIF “Prof. Nelson Brolo”
R. José Sanches,10 - Jardim Monte Azul

Para moradores dos bairros:
Jardim Alvorada
Jardim Cruzeiro
Residencial Parque Elizabeth
Inscrições • Local: EMEIF “Irmã Carriti”
R. Minas Gerais,235 - Vila Cruzeiro

Para moradores dos bairros:
Parque Residencial Rondon
Parque Residencial J. C. Amaral
Parque Residencial Vila Contente
Jardim América
Gleba Lopes
Conjunto Hab. Paraíso
Inscrições • LocaLEMEIF “Luis Zillo”
R. Nações Unidas • Núcleo Hab. Luiz Zillo

Inscrições 05 e 06 de dezembro de 2006 - Das 13:00 às 16:30 
Trazer RG e comprovante de residência

REQUISITOS
Z Idade: 18 anos completos 
Z Haver concluído ensino fundamental(8“ série)
Z Morar no bairro



M A C A T U B A

Chapa única
Zeca Tavano (PMDB) desiste de concorrer à presidência da Câmara de Macatuba e 
Moacir Silvestrini (PL) terá candidatura única; eleição será no dia 11 de dezembro

Ká t ia  Sa r t o r i

Faltam menos de 10 dias 
para a eleição da nova mesa 
diretora da Câmara de Verea
dores de Macatuba e uma coi
sa é certa: o vereador Moacir 
Silvestrini (PL) terá candida
tura única. O outro candidato, 
José Antonio Tavano (PMDB), 
o Zeca Tavano, desistiu de con
correr ao cargo de presidente.

Silvestrini voltou a partici
par de uma sessão legislativa 
extraordinária na quinta-feira 
30. O vereador havia ficado 
afastado por 15 dias, enquan
to se recuperava de uma cirur
gia de varizes.

De acordo com Silvestri- 
ni, a composição do restante 
da mesa diretora para o bi
ênio 2007/2008 ainda não 
foi definida. Nos bastidores, 
circulam duas possibilidades, 
ambas com Moacir presiden
te. A primeira delas seria Zeca 
Tavano como vice-presidente, 
Joaquim Santana dos Santos 
(PFL) como primeiro-secretá- 
rio e José Célio Ferreira (PV) 
como segundo-secretário. A 
segunda composição teria 
Santana como vice-presidente, 
Aparecido Humberto Pavão 
(sem partido) como primei- 
ro-secretário e Ferreira como 
segundo-secretário.

Zeca Tavano, que desistiu 
da candidatura, disse que não 
tem interesse em compor a 
mesa. Benedito Jordão (PTB), 
o Siqueira, também diz que

Moacir Silvestrini deve ser o novo presidente da Câmara

não quer participar. E o atual 
presidente, Francisco Sérgio 
Alves Nunes (PV), o Serginho, 
que poderia compor a mesa 
em outra função, diz que o 
certo é renovar.

Os vereadores planejavam 
se reunir na quinta-feira 30, 
depois da sessão, para definir

as funções, mas como Zeca 
Tavano não poderia partici
par uma outra reunião ficou 
acertada para a segunda-feira 
4.

f o r a  d o  p á r e o
Na segunda-feira 27, antes 

do início de mais uma sessão

legislativa, Zeca Tavano confir
mou que não ia mais disputar 
a presidência. O vereador diz 
que andou dialogando, fa
zendo contas e percebeu que 
Silvestrini conseguiria a vitó
ria por cinco votos a quatro. 
"Nem ele, que é do meu pró
prio partido vota em mim", 
disse, se referindo a Vavá. "Eu 
não entro numa disputa para 
perder", completou. O par
lamentar diz ainda que não 
quer participar diretamente da 
nova mesa diretora.

h is t ó r ic o
Desde a constituição da 

nova Câmara de Vereadores, 
a disputa pela presidência es
teve concentrada em três par
lamentares: Serginho, o atual 
presidente, Silvestrini e Zeca 
Tavano. Silvestrini e Sergi
nho seriam os favoritos.

Zeca Tavano desde o co
meço demonstrou o interesse 
em presidir a Câmara. Na se
gunda-feira, lamentou estar 
fora da disputa, lembrando 
que foi o vereador mais vo
tado dentre os nove que con
seguiram se eleger, com 317 
votos. O parlamentar chegou 
a se filiar ao PMDB no ano 
passado, para ter chances re
ais. Antes, Zeca Tavano era o 
único representante do PT 
no legislativo macatubense. 
Pelo regimento interno da 
Câmara de Macatuba, só po
dem concorrer os parlamen
tares cuja legenda é maioria.

DESTAQUE p r o f is s io n a l  a  diretoria do Rotary Club de Ma
catuba esteve reunida com empresários do município e seus 
funcionários para a entrega do prêmio "Destaque Profissional". 
A cerimônia e jantar de comemoração aconteceu na noite da 
segunda-feira 27, na sede do Rotary. Dez empresas que atuam 
em Macatuba participaram da entrega do prêmio, entre postos 
de gasolina, lojas de confecções, papelarias e até bancos.

Rodada de futsal 
é adiada para hoje

A rodada de quinta-fei
ra, que decidiria os semifi
nalistas da 2^ Copa Munici
pal de Futsal foi transferida 
para hoje. Às 19h, o M.M. 
Meduza entra em quadra 
contra o Grêmio. Depois 
tem Valência e Marsiniuk. 
Os jogos acontecem no gi
násio de Esportes Brasílio 
Artioli.

Por enquanto, a disputa 
está embolada e dependen
do dos resultados pode ser 
decidida pelo número de

gols marcados. No grupo 
C, M.M. Meduza e Jardim 
Bocayuva estão empatados 
em três pontos. Grêmio 
ainda não venceu na se
gunda fase, mas entra em 
quadra hoje. No grupo D, a 
situação é parecida. Valên- 
cia e Santa Cruz dividem a 
liderança com três pontos e 
Marsiniuk luta para entrar 
na briga no jogo com o San
ta Cruz. Garantem vaga na 
semifinal os dois primeiros 
colocados em cada chave.

e d u c a ç ã o

Prouni abre inscrições 
e oferece 108 m il vagas

Quem pretende cursar 
uma universidade com o au
xílio do Prouni (Programa 
Universidade para Todos), 
do Ministério da Educação, 
deve se apressar. As inscrições 
já estão abertas e vão até o dia 
16 de dezembro. Estão sendo 
oferecidas 108 mil vagas para 
o primeiro semestre de 2007. 
O MEC (Ministério da Edu
cação) divulgará pela inter
net no dia 20 de dezembro o 
nome dos selecionados.

Para concorrer a uma 
das bolsas, o estudante de
ve atender a várias exigên
cias. Uma delas é ter feito o 
Enem (Exame Nacional do 
Ensino Médio) em 2006 e 
obtido, na prova escrita e na 
redação, nota igual ou supe

rior a 45 pontos. Outra exi
gência é que o aluno tenha 
cursado todo o ensino mé
dio em escolas da rede pú
blica ou tenha sido bolsista 
integral na rede particular.

Para os alunos que se de
clarem negros, indígenas ou 
com deficiência, o Prouni 
reserva quotas que obedecem 
à porcentagem dessas popu
lações em cada Estado. Para 
pleitear a bolsa integral, a ren
da per capita da família não 
pode ser superior a um salá
rio mínimo e meio, ou seja 
R$ 525. Para a bolsa parcial, 
na qual o aluno paga 50% da 
mensalidade, a renda de cada 
membro da família não deve 
ultrapassar três salários míni
mos, ou seja, R$ 1050.

o l h o s

Óticas Carol distribuem 
óculos em Lençóis e Macatuba

As Óticas Carol distribu
íram 80 pares de óculos de 
grau para crianças carentes 
de Lençóis Paulista e Macatu- 
ba. A entrega, que aconteceu 
no domingo 26, faz parte da 
Campanha de Visão Infantil 
2006, promovida pela rede 
de óticas. Este é o segundo 
ano que a distribuição é feita.

Em Lençóis Paulista, 
a distribuição foi feita em

Equipe das 
Óticas Carol 
durante 
a entrega 
dos óculos 
em Lençóis 
Paulista

parceria com o Lions Clube, 
com o Serviço Social e o mé
dico oftalmologista, Sérgio 
Marun . Ao todo, foram be
neficiadas 60 crianças.

Em Macatuba, a cam
panha atingiu 20 crianças 
e contou com apoio do 
Rotary Club. As entidades 
foram responsáveis pela 
seleção e realização dos 
exames oftalmológicos.

'P fu n ch a

b o r e b i

Festa do Peão custou R$ 60 mil
A nona festa do Peão de Boia- 

deiro de Borebi, realizada entre 
os dias 23 e 26 de novembro, 
custou R$ 60 mil. Os números 
foram divulgados pelo prefeito 
Luiz Antonio Finotti (PTB) na 
quinta-feira 30. "Tivemos um 
retorno bastante satisfatório, a ci
dade recebeu cerca de 12 mil vi
sitantes nas quatro noites de festa 
e toda a população pode compa-

recer no evento com os portões 
abertos", disse o prefeito.

O destaque da festa, segun
do o prefeito, ficou por conta da 
segurança oferecida no evento 
já que não foi registrada ne
nhuma ocorrência importante. 
"Temos que destacar o apoio da 
PM, que inclusive deslocou até 
Borebi o policiamento monta
do", finalizou.



A G U D O S

Solidariedade no ar
Papai Noel chega em Agudos de Asa Delta para campanha 
Natal Sem Fome 2006; organizadores esperam arrecadar 15 
toneladas de alimentos e atender 600 famílias carentes

Cr is t ia n o  Gu ir a d o

Papai Noel chega em Agu
dos e troca as renas e o trenó 
por uma asa delta. A chegada 
está prevista para amanhã, às 
17h, na rua Jacinto Sanches, 
sem número (antigo Espigão), 
paralela à Avenida Carvalho 
Pinto, próxima à entrada da 
cidade. A atração faz parte 
da edição 2006 da campanha 
Natal Sem Fome e deve ser 
o ponto alto do evento, que 
vai acontecer durante todo o 
dia, entre 9h e 18h. Segundo 
a comerciante e voluntária 
organizadora do evento, Ciça 
Teixeira, a expectativa neste 
ano é beneficiar cerca de 600 
famílias carentes da cidade.

Ciça resolveu encabeçar 
a campanha em 2000. "Vi 
que era realizado algum tra
balho desse tipo em cidades 
da região e resolvi fazer em 
Agudos. Naquela época não 
consegui o apoio da admi-

nistração, mas mesmo assim 
decidi realizar", lembra. Se
gundo a organizadora, no 
primeiro ano do Natal Sem 
Fome arrecadou 2,2 mil qui
los de alimentos, revertidos 
em cerca de 90 cestas básicas. 
O movimento ganhou força 
quando o atual prefeito, Jo
sé Carlos Otaviani (PMDB), 
assumiu, em 2001. "O atual 
prefeito considerou que o 
projeto era importante para 
a cidade e resolveu apoiar. 
Crescemos muito desde en
tão", completa.

Em 2005, na sexta edição 
da campanha, o volume de 
alimentos arrecadados ultra
passou a casa dos 10,6 mil 
quilos, correspondentes a cer
ca de 430 cestas básicas. Nes
te ano, Ciça Teixeira está na 
expectativa de que a Campa
nha Natal Sem Fome supere a 
marca dos 15 mil quilos, que 
beneficiariam algo em torno 
de 600 famílias.

Além da chegada do Papai 
Noel, a Campanha Natal Sem 
Fome tem outras atrações. O 
público poderá visitar a expo
sição de carros antigos mon
tada pelo Clube Centro Oeste 
Paulista; exposição de orquí
deas e artesanato, e assistir 
apresentações de pára-quedis
mo, aeromodelismo, shows 
e corais natalinos. Também 
haverá a apresentação de um 
grupo musical infantil, cover 
dos mexicanos Rebeldes. Du
rante o dia, uma unidade de 
UTI Móvel, com equipe de 
enfermagem cedida pela Di
retoria de Saúde vai ao local 
para medir pressão arterial.

Para participar do even
to, o público deve doar um 
quilo de alimento não pere
cível, entre arroz, feijão, ma
carrão, óleo ou leite. A Cam
panha Natal Sem Fome tem 
apoio da Prefeitura, Skydive 
Radical Center, Baurucar e 
Volkswagen. Camapanha natal sem fome espera arrecadar 15 tolenadas de alimentos

Prefeitura Municipal de Areiópolis
1-COMUNICADO DE LIBERAÇAO DE 

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DA VI
GILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE 

AREIÓPOLIS
1- O DIRETOR DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA CONCEDE LICENÇA ANUAL 
DE FUNCIONAMENTO DE:
RAZÃO SOCIAL: ALINE ROBERTA ROSSI 
BASSETO
RUA JOSÉ GIORGETO N°246 COHAB AREIÓ
POLIS
CPF: 279.388.788-98 
CEVS: 350360401-851-000001-1-6 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALINE ROBERTA 
ROSSI BASSETO 
CPF: 279.388.788-98
RAZÃO SOCIAL: APARELHO DE RX ODONTO- 
LÓGICO DE ALINE ROBERTA ROSSI BASSETO 
RUA JOSÉ GIORGETO N°246 COHAB AREIÓ- 
POLIS
CEVS: 350360401-851-000002-1-3 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALINE ROBERTA 
ROSSI BASSETO 
CPF: 279.388.788-98
RAZÃO SOCIAL: CONSULTÓRIO DE FISIO
TERAPIA DA APAE DE AREIÓPOLIS 
RUA VEREADOR IGNACIO LEITE N° 1200 
AREIÓPOLIS

CNPJ: 02.609.654.000/1-42 
CEVS: 350360401-851-000032-1-2 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: FABIANA RENDA 
BRASIL
CPF: 282.218.418-62
2- O DIRETOR DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA CONCEDE LIBERAÇÃo  DE 
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO PARA: 
RAZÃO SOCIAL: ZACHARIAS INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA. -  AREA DE ENVASAMEN- 
TO DE PALMITO.
RUA: AVENIDA MARGINAL N°200 DISTRITO 
INDUSTRIAL AREIÓPOLIS 
CNPJ: 02.305.122/0001-11 
CEVS: 350360401-158.000010-1-5 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSE MARCOS DE 
ARRUDA
CPF: 045.587.348-83
3- O DIRETOR DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA CONCEDE ALTERAÇÃO DE 
ENDEREÇO PARA :
RAZÃO SOCIAL: BERTINHO APARECIDO MA
CHADO -ME
RUA : PRAÇA ANTONIO SILVIO CUNHA BUE- 
NO N°1 VILA BENTIVENHA AREIÓPOLIS 
CNPJ: 02.362.290/0001-49 
CEVS: 350360401-552-00006-1-2 
RESPONSÁVEL LEGAL; BERTINHO APARE-

CIDO MACHADO 
CPF: 127.694.038-69
4- O DIRETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
CONCEDE CANCELAMENTO DE LICENÇA 
DE FUNCIOANMENTO PARA:
RAZÃO SOCIAL: DIRCEU ANTONIO CAVA
LHEIRO ME
RUA : PRAÇA ANTONIO SILVIO CUNHA BUE-
NO N°1 VILA BENTIVENHA AREIÓPOLIS
CNPJ: 00.611.652/0001-62
RESPONSÁVEL LEGAL: DIRCEU ANTONIO
CAVALHEIRO
CPF: 045.581.458/86
SENDO QUE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS 
ASSUMEM CUMPRIR A LEGISLAÇÃO 
VIGENTE E OBSERVAR AS BOAS PRÁTICAS 
REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU 
SERVIÇOS PRESTADOS, RESPONDENDO 
CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO 
CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS 
FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO AO 
CANCELAMENTO DA LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO:
5- O DIRETOR DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA CONCEDE LAUDO TÉNICO 
DE AVALIÇÃO PARA:
RAZÃO SOCIAL: ZACHARIAS INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA. -  AREA DE ENVASAMEN-

TO DE PALMITO.
RUA: AVENIDA MARGINAL N°200 DISTRITO 
INDUSTRIAL AREIÓPOLIS 
CNPJ: 02.305.122/0001-11 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: OSNY BERNARDES 
CPF: 361.710.348-00
RAZÃO SOCIAL: VALDIR EDUARDO CAVA
LHEIRO
RUA: DR. JOÃO ABILIO GOMES N° 420 VILA 
BENTIVENHA AREIÓPOLIS 
CPF: 931.009.738-87
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANTONIO MAR
COS DOS SANTOS 
CPF: 141.379.128-07 
6—AUTO DE IMPOSSIÇAo  DE 
PENALIDADE ADVERTÊNCIA PARA:
RAZÃO SOCIAL: BERTINHO APARECIDO 
MACHADO-ME
RUA : PRAÇA ANTONIO SILVIO CUNHA BUE- 
NO N°1 VILA BENTIVENHA AREIÓPOLIS 
CNPJ: 02.362.290/0001-49 
CEVS: 350360401-552-00006-1-2 
RESPONSÁVEL LEGAL; BERTINHO APARE
CIDO MACHADO 
CPF: 127.694.038-69 
VIVIANE RODA
Diretora da Vigilância Sanitária Municipal 
AREIÓPOLIS, 20 de novembro de 2006.

Aviso de Processo Seletivo

A Prefeitura Municipal de Arei
ópolis avisa a todos 
os interessados que se encontram 
abertas as inscrições ao processo 
seletivo para possível preenchi
mento, pelo prazo de 6 (seis) me
ses, de 1 (uma) vaga de nutricio
nista. As inscrições deverão ser 
realizadas no período de 04 à 08 
de dezembro de 2006, no horário 
das 08:00 às 12:30 e das 13:30 
às 17:00, na Prefeitura Munici
pal de Areiópolis, oportunidade 
em que o candidato receberá có
pia do edital completo,mediante 
o pagamento da quantia de R$ 
15,00 (quinze reais). Maiores in
formações, bem como a relação 
de documentos necessários para a 
inscrição, poderão ser obtidas na 
própria Prefeitura Municipal. 
Areiópolis, 02 de dezembro de 2006 

José Pio de Oliveira 
Prefeito Municipal
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Temos crediário próprio, aceitamos cheques 
pré-datados, convênio com 

Sindicato dos Servidores Públicos.
T am bém  aceitamos cartões 
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Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Leandro Orsi Brandi, Diretor Administrativo da Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da 
Lei Orgânica do Município, torna público os seguintes atos oficiais:
Decreto 354 de 24.11.2006..............Dispõe sobre a suplementação de verbas
do orçamento vigente no valor de R$ 23.566,60.
Decreto 363 de 28.11.2006..............Nomeia os representantes da Prefeitura
Municipal na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes -  CIPA.
Decreto 364 de 28.11.2006..............Dispõe sobre suplementação de verbas no
valor de R$ 15.000,00 para o Instituto de Previdência Municipal - IPREM.
Decreto 365 de 28.11.2006..............Estabelece normas relativas ao
encerramento da Execução Orçamentária e Financeira, para levantamento do 
Balanço Geral do Município do exercício de 2006 face as recomendações da 
Lei Complementar 101/00 -  Lei de Responsabilidade Fiscal.
Decreto 366 de 28.11.2006..............Dispõe sobre a suplementação de verbas
do orçamento vigente no valor de R$ 324.380,00.
Decreto 368 de 1.12.2006..............Exonera Bruna de Cássia Sales Pereira da
função temporária de Enfermeiro -  a pedido.
Decreto 369 de 1.12.2006..............Exonera Julieta Alves Passos da função
temporária de Monitor de Creche -  término de contrato.
Decreto 370 de 1.12.2006..............Exonera Sandra Brun Beteto da função
temporária de Professor de Educação Básica I -  término de contrato.
Decreto 371 de 1.12.2006..............Exonera Tatiana Valvassori da função
temporária de Professor de Educação Básica I -  término de contrato.
Decreto 372 de 1.12.2006..............Desapropria área com 154.665,77 metros
quadrados, localizada na Fazenda Corvo Branco de propriedade Josefa 
Valdenice da Cruz Schuckar e Herdeiros -  (Espólio de Horst Schuckar).
Portaria 630 de 29.11.2006...............Concede nos termos da Lei Municipal
2714/99 e suas alterações, licença gestante a Eliane Cristina Leme, Agente 
de Saúde.
Portaria 631 de 30.11.2006...............Declara vago nos termos da Lei Municipal
n° 2.714/99 e suas alterações, o cargo de Agente da Conservação e Limpeza, 
em face da aposentadoria de Antonia Ramos de Camargo.
Portaria 632 de 30.11.2006...............Arquivo processo administrativo
disciplinar promovido em relação a funcionária pública portadora da Cédula 
de Identidade RG 10.970.560.
Portaria 633 de 1.12.2006...............Prorroga a licença concedida para
tratamento de saúde a Osmir Amorim Bezerra, Auxiliar de Manutenção.
Portaria 634 de 1.12.2006...............Afasta nos termos da Lei Municipal
2714/99 e suas alterações, para tratamento de saúde, Edivaldo Aparecido 
Botaro, Motorista.

Lençóis Paulista, 1° de dezembro de 2006.
Leandro Orsi Brandi 

Diretor Administrativo

EXTRAVIO

LWARCEL CELULOSE E PAPEL LTDA., com filial na cidade de Maca- 
tuba/SP, IE. N° 428.005.613.112 ,CNPJ N° 53.943.098/0003-49, comunica o 
extravio das Notas Fiscais Modelo 1 de n°s 51 a 59.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DO PAPEL 
CELULOSE E PASTA DE MADEIRA PARA PAPEL, PAPELÃO E 

CORTIÇA DE LENÇÓIS PAULISTA E BAURU

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os associados deste Sindi
cato, quites e em pleno gozo de seus direitos sociais, para participarem da As
sembléia Geral Ordinária, que será realizada no dia 07 de Dezembro de 2006, 
às 15:00 horas em primeira convocação, na sede do Sindicato, situado na Rua: 
XV de Novembro, 581 -  1° andar -  sala 11 -  Centro -  Lençóis Paulista -  SP, a 
fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

a) Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembléia anterior;
b) Leitura, discussão e votação da Proposta Orçamentária para o Exercí

cio de 2007 e respectivo Parecer do Conselho Fiscal.
NOTA: Não havendo número legal de associados em primeira convoca

ção, a Assembléia será realizada 2 (duas) horas após, ou seja, às 17:00 horas, 
em segunda convocação, com qualquer número de presentes. A votação será 
feita pelo sistema alternativo de escrutínio secreto ou aclamação.

Lençóis Paulista, 27 de Novembro de 2006.
Silvio Domingues de Oliveira
Presidente

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

DIA 11/12/2006 AS 14:30 -  Em frente ao n° 614 da Rua XV de Novembro- Centro- Lençóis Paulista - SP
ANTONIO MUNHOZ NETO, JUCESP 318 LEILOEIRO (A) PÚBLICO OFICIAL ESTABELECIDO NA AVENIDA NEWTON 
MONTEIRO DE ANDRADE N. ° 203 -  SALA 01 -  1° ANDAR -  V I^  DUZZI -  SÃO BERNARDO DO CAMPO -  FONE: 
(011) 4121-7504 - ESTADO DE SP. FAZ SABER QUE, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO AGENTE FIDUCIÁRIO 
-  BANCO MORADA S/A, DESIGNADO PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, VENDERÁ, NA FORMA DA LEI (DE
CRETO LEI 70, DE 21.11.66 A REGU^MENTAÇÃO COMPLEMENTAR -  RC 58/67, RC 24/68 E RD, 08/70 DO BNH 
E LEI N. ° 8004 DE 14.03.90) EM PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO, NO DIA, HORA E LOCAL ACIMA REFERIDO, PARA 
PAGAMENTO DE DÍVIDA HIPOTECÁRIA EM FAVOR DA (O) EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA, O (S) 
IMÓVEL (IS) ADIANTE DESCRITO (S).

PROCESSO CF 71451358/2005 -  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA /AGÊNCIA LENÇOIS PAULISTA - RUA 
XV DE NOVEMBRO, 614- CENTRO- LENÇOIS PAULISTA -SP, CEP: 18530-089 N. ° CONTRATO 8.0962.6127.781-0, 
JOÃO DIAS DA SILVA, CPF/MF 130.484.408-01 E MARIA DE LOURDES NASCIMENTO SILVA, CPF/MF 141.379.248-05, 
REFERENTE AO PRÉDIO RESIDENCIAL, DE ALVENARIA DE TIJOLOS, TÉRREO (DO TIPO: BU-II-3^7) COM 47,19 
METROS QUADRADOS DE AREA CONSTRUIDA, (CONTENDO: 03 QUARTOS, SALA, COZINHA E BANHEIRO), 
SITUADO NA RUA ALVARO OTTONI DE MENEZES, N° 113, NA CIDADE E COMARCA DE LENÇOIS PAULISTA -  SP, 
E SEU RESPECTIVO TERRENO DE FORMA REGU^R, CORRESPONDENTE AO LOTE N° 23 DA QUADRA “U", DO 
CONJUNTO HABITACIONAL JOÃO ZILLO (4° NUCLEO RESIDENCIAL DE LENÇOIS PTA -  2° ETAPA), COM AREA DE 
200,00 METROS QUADRADOS, MEDINDO: 10,00 METROS DE FRENTE COM REFERIDA RUA; PELO ̂ D O  DIREITO, 
DE QUEM DA VIA PUBLICA OLHA PARA O IMOVEL MEDE 20,00 METROS E CONFRONTA COM O LOTE N° 24; PELO 
^ DO  ESQUERDO, MEDE 20,00 METROS E CONFRONTA COM O LOTE N° 22; E, PELOS FUNDOS MEDE 10,00 
METROS E CONFRONTA COM O LOTE N° 02. CADASTRO MUNICIPAL N° 15.744.9.

SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS 
VALOR AVALIAÇÃO ART. 1484 DO CC

= R$. 37.597,49 
= R$. 21.140,84

A VENDA SERÁ FEITA PELO MAIOR ^ N CE  OBTIDO A VISTA, MEDIANTE PAGAMENTO INTEGRAL NO ATO DO 
LEILÃO, PODENDO TAMBÉM O ARREMATANTE PAGAR NO ATO, COMO SINAL DE 20% (VINTE POR CENTO) DO 
PREÇO DA ARREMATAÇÃO E O SALDO RESTANTE, DEVIDAMENTE CORRIGIDO NO PRAZO IMPRETERÍVEL DE 
08 (OITO DIAS), SOB PENA DE PERDA DO SINAL DADO. O LANCE MÍNIMO PARA A VENDA SERÁ O CORRESPON
DENTE AO SALDO DEVEDOR E ACESSÓRIOS, OU A  AVALIAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1484 DO CÓDIGO 
CÍVIL CONFORME O CASO, SUJEITO, PORÉM A ATUALIZAÇÃO ATÉ O DIA DA PRAÇA. AS DESPESAS RELATIVAS A 
COMISSÃO DO LEILOEIRO, REGISTRO, IMPOSTOS, TAXAS E DÉBITOS CONDOMINIAIS CORRERÃO POR CONTA DO 
ARREMATANTE, CASO O IMÓVEL ESTEJA OCUPADO, O ARREMATANTE FICA CIENTE QUE SERÁ RESPONSÁVEL 
PELAS PROVIDÊNCIAS DE DESOCUPAÇÃO DO MESMO. EM DECORRÊNCIA DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, O 
IMÓVEL EM QUESTÃO, PODERÁ SER ARREMATADO POR TERCEIROS ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO, UTILIZANDO 
CARTA DE CRÉDITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, A QUAL O INTERESSADO DEVE ESTAR DE POSSE ANTES DA 
REALIZAÇÃO DO LEILÃO. PODEM TAMBÉM, OS IMÓVEIS, SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FGTS, DESDE 
QUE O ARREMATANTE SE ENQUADRE NAS CONDIÇÕES PREVISTAS PARA USO DO FUNDO. O LEILOEIRO ACHA- 
SE HABILITADO A FORNECER AOS INTERESSADOS INFORMAÇÕES PORMENORIZADAS SOBRE O(S) IMÓVEL(IS). 
FICAM DESDE JÁ INTIMADO(S) O(S) DEVEDOR (ES) HIPOTECÁRIO (S) CASO NÃO LOCALIZADOS (S).

Lençóis Paulista, 25 de Novembro de 2006.
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COMUNICADO

O GRUPO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA TORNA PÚBLICA

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

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO:

01 -Adriano Athanázio, Rua Pedro Natálio Lorenzetti,n° 709, Centro, Clínica de Fisioterapia, 02 -Amarildo Luiz PríncipeME, Rua Manoel Amâncio,n° 668, 
Mamedina, Minimercado, 03 -André Bazucco Sales ME, Rua XV de Novembro, n° 708, Centro,Comércio Varejista de .Artigos de Ótica, 04 -Angela Márcia 
Mattos Jacon,Avenida Dr. Herminio Jacon,n° 360, Jardim Nova Lençóis, Consultório Odontológico com Equipamento de Raio-X, 05 -Antonio Marcos Contente 
Lençóis Paulista ME, Rua Dr. Antonio Tedesco,n° 232, Centro, Comércio Varejista de Artigos de Ótic, 06 -  Arthur Gonçalves Filho Embalagens ME, Avenida Nove 
de Julho,n° 718, Centro, Mercearia, 07 -Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Lençóis Paulista, Rua 28de Abril,n° 1295, Jardim Ubirama, Consultório 
Odontológico, 08 -Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Lençóis Paulista, Rua 28de Abril,n° 1295, Jardim Ubirama, Consultório Médico, 09 -Auto 
Posto São Cristovão Lençóis Ltda, Avenida Vinte e Cinco de Janeiro,n° 10, Centro, Loja de Conveniência, 10 -  Celso Coelho Ferrari, Rua XV de Novembro,n° 
949, Centro, Consultório Odontológico com Equipamento de Raio-X, 11 -Cláudia Maria Finco, RuaPadre Anchieta,n° 364, Vila Nossa Sra Aparecida, Psicóloga, 
12 -Cláudio Ferrareze Mercearia ME, Rua Prof. .Antonio Serralvo Sobrinho,n° 165,Núcleo Habitacional Luiz Zillo,Mercearia, 13 -Comércio deEmbalagens 
Quinze Ltda, Rua Cel. Joaquim .Anselmo Martins,n° 539, Centro, Mercearia, 14 -Cristiane D. Waldemar Pagan, RuaPadre .Anchieta,n° 364, Vila Nossa Sra 
Aparecida, Fonoaudióloga, 15 -  D.R. Da Silva Antunes ME, Avenida 09 de Julho,n° 868, Centro, Comércio Varejista de Produtos Nutricionais, 16 -Danielisson 
Diniz ME, Avenida Pref. Jácomo N. Paccola,n° 1800, Jardim das Nações, Supermercado, 17 -Deoclécio Mendonça de França Lençóis Paulista ME, Rua Vergílio 
Boranti,n° 450,JardimCaju I, Mercearia, 18 -Elisandra Altafim, Avenida Brasil, n° 506, Centro, Psicóloga, 19 -Giacometti & Filhos Ltda,Avenida Ubirama,n° 
408, Centro, Supermercado, 20 -Honorina M. da C. Pereira ME, RuaBahia,n° 442, Vila Cruzeiro, Comércio Varejista de Bebidas, 21 -José Carlos Martinelli 
Leite ME, Rua Rodrigues Alves,n° 265, Vila Contente, Comércio Varejista de Bebidas, 22 -José Demétrio Gabriel Vale, Rua São Paulo,n° 312,Mamedina, 
Consultório Médico, 23 -Laboratório de .Análises Clinicas São Lucas Ltda,Rua Edy Eurípedes Coneglian,n° 65, Centro, Laboratório de .Análises Clínicas, 24
-  Larissa .Antunes, Avenida 09 de Julho,n° 868, Centro, Nutricionista, 25 - Maíra Pietrarróia Nelli, Rua Edy Eurípedes Coneglian,n° 38, Centro, Fonoaudióloga, 
26 -Márcio A. Gasparini Lençóis Paulista ME, Rua Bom Jesus,n° 12, Alfredo Guedes, Comércio Varejista de Carnes, 27 -Marco Aurélio Leite Rosseto, Rua 
Piedade,n° 480, Centro, consultório Odontológico com Equipamento de Raio -  X, 28 - -Maria Aparecida Gonçalves dos Santos, Avenida José Garrido Gil,n° 
237, Núcleo Habitacional Luiz Zillo,Comércio Varejista de Bebidas, 29 -Maria Lúcia Chiquito Minutti, Rua Padre Anchieta,n° 237, Vila Nossa Sra Aparecida, 
Consultório Odontológico com Equipamento de Raio-X, 30 -Marineide dos Santos Lopes ME, Avenida Nações Unidas,n° 238, Núcleo Habitacional Luiz 
Zillo, Comércio Varejista de Balas, Bombons e Semelhantes, 31 -Nelma Terezinha Bagatini Speráfico ME, Rua Argentina,n° 295, Jardim das Nações, Veículo, 
32 -Nilce Alves Santos Lençóis Paulista ME, Rua Angelo Lazari,n° 192, Jardim CajuI, Mercearia, 33 -Paulo Sérgio Moio Lençóis Paulista ME, Rua Vinte e 
Oito deAbril,n° 378, Centro, Comércio Varejista de Bebidas, 34 -Sandro Augusto Zillo, Rua Geraldo Pereira deBarros,n° 962, Centro, Clínica Veterinária, 35
-  Silvana Marcondes Rezende, Rua Machado de Assis,n° 640, Antonieta I, Consultório Médico, 36 -Supermercado Rocha e Martin Ltda, Avenida Padre Salústio 
Rodrigues Machado,n° 1348, Centro, Supermercado, 37 -Supermercado Santo Expedito de Lençóis Pta ME, Rua Rio Grande do Sul,n° 367, Vila Cruzeiro, 
Supermercado, 38 -Z. Z. Reitenback ME, Avenida Vinte e Cinco de Janeiro,n° 730,Centro, Lanchonete

ESTABELECIMENTOS QUE RECEBERAM O CADASTRO POR TEMPO INDEFINIDO
01 -Claudia Meira Pinhalves Gigioli, Rua AdrianodaGama Cury, 468, Cecap,Cabeleireira, 02 -Sérgio Aparecido César Munhos, Rua XV de Novembro, n° 753 
-Sala 11, Centro, Tatuagem.

ESTABELECIMENTOS MULTADOS POR FALTA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

João Timóteo de Andrade, Rua Dr. Antonio Tedesco,n° 844, Centro, Cabeleireiro, 02 -  Sidney Soares Macedo, Rua Machado de Assis,n° 399, Antonieta I, 
Agropecuária.

Lençóis Paulista, 01 de Dezembro de 2006.

Dra. Cristina Consolmagno Baptistella 
Coordenadora de Saúde Comunitária

COMUNICADO

O Setor de Lançadoria e Cadastro de Empresas da Prefeitura Munici
pal de Lençóis Paulista, comunica a todos os contribuintes inscritos no 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e Taxa de Licença, que o 
prazo para a renovação das inscrições, encerra-se no dia 15/12/2006.

Evite transtornos, renove sua inscrição dentro do prazo.
SETOR DE LANÇADORIA E CADASTRO DE EMPRESAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Aviso de Licitação -  Pregão n° 038/2006 -  Processo n° 172/2006

Objeto: aquisição de uma ambulância, dois veículos de passeio e um veículo 
para 12 passageiros -  Tipo: Menor preço por item -  Recebimento das propostas 
e sessão de lances: 13 de dezembro de 2006 às 14:00 horas -  O edital completo 
encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: 
Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 30 de novembro de 2006. LUIZ CARLOS 
BAPTISTELLA - Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 2 de novembro de 2006. Na página B6. Valor da publicação R$ 690,38.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA

L E I N° 2 1 8 1

AUTORIZA O PODER LEGISLATIVO A CONCEDER EM DEZEMBRO/2006 UM ABONO 

AOS SEUS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS.

A Câmara Municipal de Macatuba aprova, e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1°. Fica o Poder Legislativo autorizado a conceder em dezembro de 2006 um abono no valor 

de R$ 200,00 (duzentos reais) aos seus servidores ativos e inativos.

Parágrafo Único - Para fins de apuração do direito ao recebimento do abono referido no “caput” será 

considerada a competência dezembro/2006.

L E I N° 2 1 8 3

DISPÕE SOBRE AABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E CONCEDE 
SUBVENÇÃO À IRMANDADE DA SANTA CASA DE MACATUBA.

A Câmara Municipal de Macatuba aprova, e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1°.- Fica o Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal (Lei n° 2134 de 13 de dezembro de 2005), 
um crédito adicional suplementar no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), em favor do seguinte órgão:

C/113 05.01.00 3350.00.00-10.302.1003.2018 DEPARTAMENTO DE SAÚDE FUNDO MUNICI
PAL DE SAÚDE Transferência a Inst. Privadas s/ Fins Lucrativos .Assistência .Ambulatorial e Emergencial.

Artigo 2°.- Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, serão os elencados no 
artigo 43, da Lei n° 4320, inciso II - tendência de excesso de arrecadação no valor de R$ 48.000,00

Artigo 2°. O abono não constitui direito adauirido á incomoracão em remunerações futuras e será (quarenta e oito mil reais) e inciso III anulação de dotações, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois
concedido por mera liberalidade, respeitando-se as possibilidades financeiras e orçamentárias, os 

percentuais e as demais imposições aplicáveis, previstas na Lei Complementar n° 101, de 04 de
mil reais), de conformidade com disposto no anexo da presente Lei.

junho de 2000 e legislação aplicável. Artigo 3° - Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder a título de subvenção, no presente 
exercício, os recursos previstos no artigo 1° à Irmandade da Santa Casa de Macatuba.

Artigo 3°. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotação própria do 

orçamento, as quais poderão ser suplementadas se necessário. Artigo 4°. - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Artigo 4°. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em Macatuba, 01 de dezembro de 2006.

contrário. COOLIDGE HERCOS JÚNIOR
Prefeito Municipal

Macatuba, 01 de dezembro de 2006. 

COOLIDGE HERCOS JÚNIOR
Prefeito Municipal

L E I N° 2 1 8 4

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER EM DEZEMBRO/2006 UM ABONO AOS
SEUS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS, DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA,

L E I N° 2 1 8 2 AOS PENSIONISTAS, AOS SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO 
MUNÍCÍPIO, AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, AGENTES DE CONTROLE

AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA A RECEBER, MEDIANTE 
REPASSE EFETUADO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, RECURSOS

DE VETORES E OUTROS QUE SE ENCONTREM EM SITUAÇÃO SEMELHANTE.

FINANCEIROS A FUNDO PERDIDO. A Câmara Municipal de Macatuba aprova, e eu, Prefeito Municipal sanciono e promulgo a seguinte 
Lei:

A Câmara Municipal de Macatuba aprova, e eu, prefeito Municipal sanciono e promulgo a seguinte
Lei: Artigo 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder em dezembro de 2006 um abono no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais) aos seus servidores ativos e inativos, da Administração Direta e
Artigo 1° - Fica o executivo autorizado a: Indireta, aos pensionistas, aos servidores estaduais que prestam serviços ao Município, aos Agentes 

Comunitários de Saúde, Agentes de Controle de Vetores, contratados pela Irmandade da Santa Casa
I Receber, através de repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros de Macatuba, para execução de Programas Governamentais de Saúde, mediante Convênio celebra-
a fundo perdido, procedentes do Tesouro do Estado; do com o Município, e outros que se encontrem em situação semelhante.

II Assinar com o Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Economia e Planejamento, Parágrafo Único -  Para fins de apuração do direito ao percebimento do abono referido no “caput”
através da Unidade de Articulação com Municípios o convênio necessário à  obtenção dos recursos 
financeiros previstos no Inciso I deste artigo, bem como as cláusulas e condições estabelecidas pela

será considerada a competência dezembro/2006.

referida Secretaria; Artigo 2° - Os valores poderão ser repassados por intermédio da Irmandade da Santa Casa de Maca- 
tuba aos beneficiários, se for o caso, transferindo o Executivo à referida entidade o montante devido

III Abrir crédito adicional especial para fazer face às despesas com a execução da (s) obra (s) e em parcela acrescida àquela prevista no cronograma de desembolso mensal anexo ao Convênio para
ou Aquisição (ões). a execução dos Programas respectivos.

Parágrafo Único - A cobertura de crédito autorizado no Inciso III será efetuada mediante a utilização Artigo 3° - O abono não constitui direito adquirido a incorporação em remunerações futuras e será
dos recursos a serem repassados. concedido por mera liberalidade, respeitando-se as possibilidades financeiras e orçamentárias, os 

percentuais e as demais imposições aplicáveis, previstas na Lei Complementar n° 101, de 04 de
Artigo 2° - Os recursos financeiros mencionados no artigo anterior destinar-se-ão a obras de infra- 
estrutura urbana, a saber: obras de guias, sarjetas e pavimento asfáltico em ruas do município de

junho de 2000 e legislação aplicável.

Macatuba. Artigo 4° - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações próprias 
do orçamento vigente, as quais poderão ser suplementadas se necessário.

Artigo 3° - Esta Lei entrará em vigor da data da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Artigo 5° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Macatuba, 01 de dezembro de 2006. Macatuba, 01 de dezembro de 2006
COOLIDGE HERCOS JÚNIOR COOLIDGE HERCOS JUNIOR

Prefeito Municipal Prefeito Municipal

http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
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Luta constante
Lençóis tem 150 casos confirmados de aids e lança campanha para 
conscientizar comunidade; Agudos e Macatuba discutem tema

Cr is t ia n o  Gu ir a d o

Na tarde de quinta-feira 
30, a Diretoria de Saúde de 
Lençóis Paulista apresentou 
a campanha que foi às ruas 
a partir de ontem, quando o 
mundo comemorou o Dia 
Mundial de Combate a Ai
ds. Neste ano, as equipes de 
saúde do município planeja
ram uma campanha diferen
te, com objetivo de quebrar 
a resistência que a sociedade 
lençoense tem com relação ao 
tema. "Deixamos muito mate
rial educativo em motéis, mas 
muita gente não levava para a 
casa com medo de se compro
meter", explica a assessora de 
comunicação da Saúde, Ana 
Rita Camargo.

A solução foi espalhar o 
material pelos lugares mais 
improváveis e os kits preven
tivos e educativos poderão ser 
encontrados -  além dos mo
téis -  nos restaurantes, salões 
de cabeleireiros e igrejas da 
cidade. Entre outros brindes, a 
diretoria de Saúde distribui ré
guas, lixas de unha, chaveiros 
e sais de banho.

O primeiro caso de aids 
em Lençóis Paulista foi anota
do em 1987 quando, segundo 
os registros, apareceram duas 
pessoas infectadas pelo vírus. 
Atualmente, cerca de 150 len- 
çoenses estão infectados pelo 
HIV. Desses casos, 77 foram 
notificados na rede pública 
de saúde da cidade. Os ou
tros foram anotados pela Di
retoria Regional de Saúde. No 
entanto, a Diretoria de Saúde 
lembra que o número de ca
sos sofreu queda desde que 
o programa de ações preven
tivas foi implantado, no final 
de 2003. Naquele ano, foram 
registrados 29 casos. Em 2006, 
até agora, foram 12 notifica
ções. Além dos lençoenses, a 
saúde pública do município 
atende outras cinco pessoas 
da microrregião, como Agu
dos e Macatuba. Do total de 
contaminados, cerca de 50 
pacientes recebem tratamento 
com o coquetel de drogas an-

A diretora de Saúde Comunitária, a médica Cristina Baptistella

ti-retroviral.
Para o coordenador do 

PAM (Plano de Ações e Metas), 
José Aparecido dos Santos, a 
prevenção é o grande desafio 
das campanhas. "A sexualida
de é um tema complicado de 
ser abordado. Se todo mundo 
usasse preservativo, a aids aca
baria em um futuro próximo. 
Mas ainda há uma resistência 
ao uso", constatou. "O que 
nos resta é usar esse arsenal de 
material educativo", comple
ta. Calcula-se que a Diretoria 
de Saúde gaste cerca de R$ 70 
mil ao ano em campanhas de 
prevenção ao HIV.

r e g io n a l
Outras duas cidades da re

gião fazem atividades específi
cas aproveitando o gancho do 
Dia Mundial da Aids. Macatu- 
ba e Agudos preparam cam
panhas de conscientizações 
apostando em uma ampla di
vulgação do assunto.

A prefeitura de Agudos fez 
campanha através da mídia 
e carros de som para atrair 
público para uma palestra 
programada sobre o tema,

realizada na tarde de ontem. 
Segundo o diretor de Saúde de 
Agudos, Altair Francisco da Sil
va, o evento foi aberto ao pú
blico e contou com a presença 
de lideranças da comunidade. 
Cartazes foram afixados nas 
paredes dos postos de saúde 
e foi intensificado o trabalho 
de orientação aos usuários do 
serviço público. A diretoria de 
Saúde do município confir
mou 25 casos notificados da 
doença.

Durante todo o dia, Maca- 
tuba distribuiu kits -  conten
do material educativo e pre
servativos -  nas unidades de 
Saúde. Equipes da prefeitura 
abordam os jovens na saída 
das escolas para discutir o te
ma e entregam a eles o mes
mo kit. O PSF (Programa de 
Saúde da Família) Santa Rita 
organizou uma peça de teatro 
para levar a discussão sobre a 
aids até as escolas. O trabalho 
foi incrementado com a uti
lização de cartazes, painéis e 
outros materiais de campanha 
esclarecendo sobre a doença. 
A cidade confirmou quatro 
portadores da doença.

Aids contamina 
mais mulheres

As mulheres já são as prin
cipais vítimas do vírus HIV. Ao 
longo do tempo, o sexo femi
nino ficou mais suscetível ao 
contágio do vírus em Lençóis 
Paulista. Para se ter uma idéia, 
entre 1987 e 1997, a proporção 
de contaminados era de três ho
mens para cada mulher. Entre 
1998 e 2005, a relação se esta
bilizou. Ou seja, para cada ho
mem contaminado havia uma 
mulher com o vírus. Em 2006, 
essa proporção se inverteu, ou 
seja, três a cada quatro infecta
dos são do sexo feminino.

Em Lençóis, os maiores índi
ces de contágio entre os homens 
estão na faixa etária de 40 a 50 
anos. Para as mulheres, a mar
gem é bem maior: entre 20 e 60 
anos. Já os números no cenário 
nacional servem como alerta. Es
tima-se que cerca de 600 mil pes
soas estejam contaminadas, das 
quais menos da metade -  apro
ximadamente 235 mil -  sabem 
que tem o vírus. A aids avança 
em todas as regiões do Brasil, 
menos no sudeste, onde os índi
ces apresentam estabilidade.

Caminhoneiros e 
donas-de-casa são 
as principais vítimas

Aliás, os primeiros casos de 
aids em Lençóis estão prestes 
a fazer aniversário de 20 anos. 
Nesse tempo, as equipes da saú
de detectaram uma mudança 
no perfil do contaminado. "Não 
existem mais grupos de risco, 
mas sim, comportamentos de 
riscos", observa a enfermeira 
responsável pelo acompanha
mento dos portadores do vírus 
HIV no município, Adriana 
Santana Moreira. "Antigos gru
pos de risco, como os homosse
xuais, estão se cuidando melhor 
do que ninguém", completa.

Em Lençóis, a doença tem 
seu grupo de risco em parti
cular: motoristas (caminho
neiros) e donas-de-casa. Os 
primeiros porque levam a vi
da viajando e podem ser con
taminados com doenças de 
toda sorte, além das DSTs. As 
segundas são as esposas, que 
terminam contaminadas pelo 
marido promíscuo.

Outro grupo começa a pre
ocupar a Diretoria de Saúde é o 
da terceira idade.

g l Q U E l R g ^ D E N X R O

COMERCIO
A partir da segunda- 

feira 4, as lojas do co
mércio lençoense ficam 
abertas até às 22h. A rua 
XV de Novembro, no tre
cho compreendido entre 
o cruzamento com as ruas 
Pedro Natálio Lorenzetti e 
rua Piedade está fechado 
para o trânsito de veículos 
automotores. Os enfeites 
começam a ser colocados 
na segunda-feira.

FESTA
Começa hoje o segundo 

final de semana da 2^ Festa 
do Lar das Crianças Dona 
Angelina Zillo, em Lençóis 
Paulista. Barracas de pastel, 
quibe, mini-pizza, espeti- 
nho, cachorro quente, do
ces, sucos e bebidas fazem 
parte da praça de alimenta
ção. Tem ainda barracas de 
bijuterias e de pesca, para 
quem busca diversão. A fes
ta começa a partir das 19h, 
no próprio Lar das Crianças 
que fica na rua Anita Gari- 
baldi, 534, centro.

h a r d c o r e
Amanhã acontece o 1° 

Hardcore Pró-Natal no Be- 
er Pub de Lençóis Paulista, 
a partir das 16h. O evento 
contará com a participa
ção de seis bandas de rock: 
Krustin, Smile -  31, Wink 
-  11 e Stage Dive, de Len
çóis Paulista, e das bandas 
Radio e Sinapse, de Bauru. 
O ingresso para as apresen
tações custa R$ 3 ou um 
brinquedo novo ou usado, 
desde que esteja em bom 
estado. Os brinquedos se
rão revertidos para as crian
ças do Conjunto Habitacio
nal Maestro Júlio Ferrari.

LIVRO
A escritora lençoense, 

Conceição Carlis Arruda, 
lança sua primeira obra, 
'Ternura', na quarta-feira 
6, a partir das 20h, no Es
paço Cultural 'Cidade do 
Livro'. Conceição diz que 
sempre foi apaixonada por 
literatura e há quase cinco 
décadas sonhava em ter um 
título publicado. 'Ternura', 
segundo a escritora é uma

história baseada em fatos 
reais. O enredo começa na 
Áustria, no século 19, e se 
desenrola em Lençóis Pau
lista. Conceição, que é des
cendente de austríacos, diz 
que foi pesquisar a origem 
de seus antepassados. O li
vro, financiado pela própria 
escritora, sai com tiragem 
inicial de 500 unidades, pe
la editora Joarte, de Bauru.

BAILÃO
A creche Desidério Mi- 

netto, de Macatuba, pro
move um baile beneficente 
hoje, no Clube da Terceira 
Idade Jacarandá. O evento 
está marcado para às 21h e 
a animação fica com Aga- 
gê Banda Show. Ingressos 
custam R$ 5 e podem ser 
adquiridos na creche ou na 
relojoaria Ruby.

v a g a s
O Balcão de Empregos 

de Macatuba oferece qua
tro vagas de trabalho: uma 
para mecânico de manu
tenção, uma para lubrifi- 
cador, uma para pedreiro e 
uma vaga para servente de 
pedreiro. As vagas são para 
trabalhar no próprio muni
cípio. Interessados podem 
levar o currículo no Balcão 
de Empregos, que fica no 
terminal rodoviário Fer
nando Valezi Filho, das 8h 
às 11h, e das 13h às 16h30. 
Informações pelo telefone 
(14) 3298-2131.

CHÁ
Hoje, a Casa da Crian

ça Cristo Rei, promove um 
chá beneficente, a partir 
das 20h, no Rotary Club 
de Macatuba. A renda do 
chá será utilizada para ter
minar a reforma do pré
dio da entidade. Convites 
custam R$ 5 e podem ser 
adquiridos com funcioná
rios da creche ou na ho
ra do evento. A Casa da 
Criança Cristo Rei atende 
diariamente 183 crianças, 
com idade entre seis me
ses e seis anos, do Jardim 
Bocaiúva, Planalto, Santa 
Felicidade, Sonho Meu, 
América e Esperança, entre 
6h30 e 17h30.
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Casa do Papai Noel
No mês do Natal, o Posto Tubarão, em Lençóis Paulista, prepara surpresa para 
crianças e monta a casa do Papai Noel

Para quem passa pelo 
cruzamento das aveni
das 25 de Janeiro e Nove 
de Julho a decoração de 
Natal do Posto Tubarão 
chama a atenção. Por lá, 
o Papai Noel já chegou e 
dá plantão todas as noi
tes, das 19h às 22h.

Este ano, o posto resol
veu inovar e criou uma de
coração que lembra muito 
o Pólo Norte. Tem casinha 
de Papai Noel, trenó, renas e 
muita luz colorida. É o Can
tinho do Natal, não se trata 
de uma promoção, mas uma 
forma de cultivar a imagina
ção das crianças, mantendo 
vivo esse sonho infantil tão 
bom e que continua na ima
ginação dos adultos.

O Papai Noel está de plan
tão no Posto Tubarão desde o 
dia 24 de novembro e quem 
quiser conversar com o bom 
velhinho tem até a véspera 
de Natal.

Além de distribuir balas 
e doces, as crianças também 
vão poder escrever cartinhas 
para o Papai Noel. As primei
ras correspondências já che
garam. A idéia é fazer com 
que os pequenos coloquem 
no papel tudo aquilo que gos
tariam de dizer ao bom velhi
nho ou o que desejam ganhar 
neste Natal. É importante 
colocar na cartinha informa
ções como nome completo e 
endereço. Isso porque o bom 
velhinho vai responder as 
cartas que chegarem até o dia

19 de dezembro. Ainda tem 
mais. Quem quer registrar o 
encontro com o Papai Noel, 
ou tirar foto com a rena, pode 
levar máquina fotográfica ou 
requisitar o serviço para um

profissional. Uma equipe da 
Cíntia Fotografias atende os 
clientes que quiserem tirar fo
tografias, de segunda à quin
ta-feira, das 19h às 22h, com 
uma qualidade ainda melhor.

O Posto Tubarão deseja a 
todos, e em especial às crian
ças, um ótimo Natal, um ano 
novo cheio de realizações e fe
licidades e que em 2007 todos 
os sonhos sejam realizados.

Postos v ã o  sortear 40  
p rêm ios a  partir do d ia  22

Começa no dia 22 de de
zembro o sorteio da promo
ção "Abasteça sua sorte" dos 
postos Leão e Tubarão (Len
çóis Paulista), Europa (Maca- 
tuba) e Dragão (Areiópolis). 
A promoção vai distribuir 40 
prêmios, 10 em cada posto: 
uma troca de óleo gratuita, 
50 litros de combustível, câ
mera fotográfica digital, apa
relho celular, bicicleta, apa
relho de DVD, microondas, 
televisão de 20 polegadas e 
uma incrível TV de plasma 
de 42 polegadas.

Para concorrer é só 
abastecer acima de 20 litros 
de qualquer combustível e 
preencher o cupom. O sor
teio será realizado entre os 
dias 22 e 31/12/2006, com 
a distribuição de um prê
mio por dia.

QUALIDADE
GARANTIDA

O Posto Tubarão, ofi
cializou sua parceria com

a Petrobrás, desta forma 
firma de vez sua imagem 
de posto com qualidade 
nos produtos e nos servi
ços prestados. Hoje o Posto 
conta com nova e moder
na imagem e ainda passa 
por pequenas reformas pa
ra poder atender cada vez 
melhor sua clientela. Vale 
lembrar que a Petrobrás 
também é fornecedora de 
combustível para o Posto 
Leão de Lençóis Paulista.

SERVIÇO
O Posto Tubarão, que 

abriga a Casa do Papai No- 
el, fica na avenida 25 de 
Janeiro, 850, em Lençóis 
Paulista. O Posto Leão fica 
na avenida Papa João Pau
lo II, 380. Em Macatuba, o 
Posto Europa está na aveni
da Coronel Virgílio Rocha, 
U- 04. Já em Areiópolis, o 
endereço do Posto Dragão 
é avenida Dr. Pereira de Re
zende, 38.

V I A G E M  & C I A

Lençóis e região ganham  
mais uma agência de viagens

Lençóis Paulista e região 
acabam de ganhar mais uma 
opção quando o assunto é 
viajar. A agência Viagem & 
Cia. se instala no município 
com pacotes turísticos para os 
mais diversos lugares do Bra
sil e do exterior. Pode ser um 
final de semana em Brotas ou 
uma temporada na Europa, 
por exemplo.

A empresária Priscila Dal 
Ben Dellamura, proprietária 
da Viagem & Cia, conta que 
resolveu investir em Lençóis 
Paulista. "Eu acredito que 
Lençóis merecia mais uma 
agência", diz.

Formada em Turismo e 
fazendo pós-graduação na 
área, Priscila garante que 
o diferencial da Viagem & 
Cia é o atendimento e a as- 
sessoria técnica. O cliente 
é atendido num ambiente 
tranqüilo e descontraído. 
"Comprando um paco
te diretamente na agên
cia, o cliente tem a van
tagem de ser orientado 
sobre qual o melhor 
destino, qual o melhor 
hotel para se hospedar. Eu 
percebi que existe um grande 
diferencial nesse atendimen
to personalizado. Esse conta
to com o cliente faz com que 
se torne mais fácil atender às 
suas necessidades e desejos. 
Aprendi isso quando fiz está
gio na agência Asa Sul Turis
mo, em Bauru . Na realidade, 
não vendemos simplesmente

viagens e, sim, sonhos..."
A Viagem & Cia entrou em 

operação há pouco mais de um 
mês. Segundo Priscila, a agên
cia oferece opções de viagem 
e pacotes t u r í s t i cos
p a r a  todos os
1 u - g a r e s

Priscila Dal Ben 
Dellamura

do Brasil, exterior e opções de 
cruzeiros marítimos. "Monta
mos pacotes de acordo com a 
preferência do cliente", reforça. 
As principais parceiras da agên
cia são as operadoras CVC, Fly 
Tour, Ancoradouro e Sun Co- 
ast, Flot, Costa Atlântica, Trade 
Tours, Agaxtur, Abreu Tours, 
New Age, entre outras, além de 
empresas aéreas e hoteleiras.

A empresária aproveita as 
férias de final de ano que estão 
chegando para anunciar que 
pacotes turísticos para vários lu
gares estão à venda. "As pessoas 
podem programar a viagem de 
Natal, de Ano Novo ou até de 
Carnaval. Vendemos inclusive 
pacotes para formaturas escola
res, lua-de-mel e também per
sonalizados, de acordo com o 
perfil do cliente. Por exemplo, 
terceira idade, infantil, para sol
teiros, entre outros", reforça. 

Para quem deseja passear com 
as crianças, tem excursões para o 

\  Parque da Mônica e para o Zôo 
\  Safári, em São Paulo, saindo 

k A  este mês. Em janeiro, tem ex- 
k  cursão para O Fantasma da

Ópera, também na capital 
paulista e para as Ther- 
mas dos Laranjais. Quem 
deseja viajar no carnaval 
já pode passar na agência 
e escolher o seu destino. E 
para quem deseja conhe
cer destinos mais distan
tes, em julho do próximo 
ano tem uma viagem 
programada para a Dis- 
ney, nos Estados Unidos, 

e para Buenos Aires, ambos com a 
escola de idiomas English D.C.

Priscila aponta também que 
na agência o atendimento pode 
ser personalizado e o cliente não 
paga mais por isso. "Algumas 
pessoas acreditam que ao pro
curar uma agência, a viagem vai 
ficar mais cara e isso não é ver
dade. Os preços dos pacotes tu
rísticos são tabelados. A agência

SERVIÇO
A Viagem & Cia 
fica na rua 28 de 

Abril, 926, Jardim 
Ubirama. O telefone 
é o (14) 3263-3267. 
A agência fica aber
ta das 9h às 18h, de 
segunda a sexta-fei
ra, e aos sábados até 

o meio dia. Quem 
preferir pode enviar 

um e-mail para 
viagemecia@terra.

com.br.

tem sempre algo mais para 
oferecer, uma dica, uma re
serva de hotel, sem cobrar 
mais por isso", ressalta.

Para quem tem pressa 
em conhecer novos lugares, 
a hora de procurar a Viagem 
& Cia é agora. "O pagamen
to pode ser parcelado em até 
dez vezes e aceitamos todos 
cartões de crédito. É bom 
lembrar as pessoas que não 
é preciso concluir o paga
mento do pacote para fazer 
a viagem. Você pode viajar 
e pensar nisso depois", con
clui Priscila.
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W a g n e r  Ca r v a l h o

Talento todos têm de so
bra. Eles são jovens e alimen
tam muitos sonhos para o 
futuro. O projeto Virando o 
Jogo atende quase 300 ado
lescentes e tem como objetivo 
atender jovens em situação de 
risco social e também aqueles 
que já cometeram pequenos 
delitos. A proposta é mostrar 
que existe uma outra porta 
para o mundo que não seja 
a violência ou as drogas. Na 
segunda-feira 27, os jovens 
fizeram uma apresentação no 
UTC (Ubirama Tênis Clube) e 
mostraram um pouco da arte 
da periferia.

"Hoje, cada vez mais, as pes
soas respeitam o projeto e en
tendem que ele tem um caráter 
único que é preventivo e, mais 
que isso, respeita a dignidade 
das pessoas que participam 
dele. Nossa missão não é mais 
recuperar, mas não deixar que 
essas crianças cometam algo 
de errado", disse emocionado 
o prefeito José Antonio Marise 
(PSDB) durante a apresentação.

Na segunda-feira 27, quan
do o programa realizou a pri
meira amostra do projeto Vi
rando Jogo no UTC (Ubirama 
Tênis Clube) Marise se mos
trou muito satisfeito com o 
resultado do projeto, três anos 
depois da sua implantação. 
"Hoje cada vez mais as pesso
as respeitam o projeto, e en
tendem que ele tem hoje um 
caráter único que é preventivo 
e mais que isso, respeita dig
nidade das pessoas que parti
cipam dele, nossa missão não 
é mais recuperar, mas não dei
xar que essas crianças come
tam algo de errado", disse.

Segundo a assistente social 
e coordenadora do projeto, 
Sueli Mariano Almeida da Sil
va, o objetivo é trabalhar com 
eles e não para eles. "Por isso, 
montamos várias oficinas de 
silk-screen, letreiro, grafite, 
customização em camiseta, 
musicalização, dança, hip- 
hop, bijuteria e atendimento 
psicológico para alunos e fa
miliares", revela. O projeto 
tem atividades em três bairros, 
Júlio Ferrari, Cecap e Primave
ra. A sede fica na região cen
tral, ao lado do prédio onde 
funciona o Departamento de

o

C d

í>
Virando o Jogo se apresenta na UTC e encanta público presente; projeto atende mais de 300 adolescentes

Assistência Social.
Andréa Rodrigues, 20 anos, 

mora no Jardim São Judas Ta- 
deu e freqüenta o Virando o 
Jogo há nove meses. Ela conta 
que nesse período aprendeu a 
fazer bijuterias como brincos, 
colares e pulseiras, e customi
zação de camisetas. Mais do 
que isso aprendeu a se valo
rizar e acreditar no seu poten
cial. "Hoje começou a apare
cerem oportunidades para eu 
começar a ganhar dinheiro, 
faço várias bijuterias e tenho 
várias encomendas de camise
tas customizadas", revela.

Sueli Mariano disse que 
outros alunos também estão 
começando a ganhar dinhei
ro com o que aprenderam no 
projeto. "Tem gente digitando 
trabalhos escolares, tem gente 
grafitando e outros estão desen
volvendo o silk-screen", disse.

Outra pessoa que estava 
muito emocionada na apre
sentação era o professor Cris- 
tiano Brega, que hoje não faz 
mais parte do projeto, mas viu 
o Virando o Jogo nascer e ven
cer suas próprias dificuldades. 
A maior delas, o preconceito. 
"O projeto venceu junto com 
esses garotos e garotas cada 
dificuldade. No começo foi

difícil e muitos pensaram em 
desistir, inclusive eu, mas a 
garra desses jovens fez o proje
to alcançar o sucesso que tem 
hoje", disse.

Segundo a primeira-dama

e diretora de Assistência So
cial, Joana Andreotti Marise, 
o projeto não terá grandes no
vidades no próximo ano, mas 
dará continuidade aos progra
mas de ensino que estão sen-

do desenvolvidos. "É muito 
gratificante ver o que essas 
crianças podem produzir e o 
que elas já produziram. Isso 
para o amanhã deles será mui
to importante", disse. Segundo

Joana, acreditar no ser huma
no é o segredo do sucesso do 
projeto. "Todos dependemos 
uns dos outros e com o pro
jeto estamos plantando uma 
boa semente", comentou.

UTILIZE NOSSO

C A R T Ã O  E TENHA  

MUITAS V A N T A G E N S !

> Até 40 dias para pagar. Sem juros;
> Cartão sem anuidade;
> A cada R$ 50,00 gastos com o cartão, 
ganhe um cupom e concorra a prêmios:

1 DVD • 1 Fogão • 1 Bicicleta

Sorteio día 16 de dezembro
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Lençóis Paulistaconta sua história
Apoio Cultural Patrocínio Colaboração
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Cr is t ia n o  Gu ir a d o

Na edição de hoje do 
jornal O ECO, o lei
tor vai saber que ape

sar de escondida no coração 
do sertão paulista, a Vila de 
Lençóes -  como Lençóis Pau
lista era conhecida no século 
19 -  tinha as suas vertentes 
políticas. Isso porque não 
demorou muito -  cerca de 
três dias -  da Proclamação 
da República e na pequena

vila já tinha liderança políti
ca se declarando republicano 
desde criancinha. O autor da 
façanha é um velho conhe
cido da evolução da história 
da cidade, João Antonio Da- 
masceno e Souza, que fez um 
pronunciamento na Câmara 
defendendo sua posição po
lítica. E ainda escreveu uma 
carta ao então governador 
do Estado de São Paulo, Pru
dente de Moraes. "Ao receber 
a grata noticia dos faustozos

acontecimentos do dia 15 de 
Novembro, minha alma de 
72 annos, rejuvenesceu-se e 
procurei, n'esta infeliz cida
de, digna de melhor sorte, em 
vista da pressão que soffre 
dos mandões, com outros 
amigos e correligionários ex
pandir os nossos sentimen
tos de modo condigno, e isso 
conseguimos", diz um trecho 
do documento.

Proclamada a República, 
a pressa era para escolher os

governantes do país no novo 
sistema político-administra- 
tivo e uma dessas mudanças 
era a lei n° 16, de novembro 
de 1891, fixando o número 
de vereadores e inserindo a 
figura do intendente -  pos
teriormente chamado de pre
feito -  que seria escolhido 
uma vez por ano entre os ve
readores. Na Vila de Lençóes, 
o Conselho de Intendência 
ficou com o já conhecido pa
dre D. José Magnani e pelos

vereadores Capitão João An- 
tonio Damasceno e Souza, 
Miguel Augusto Rodrigues de 
Almeida e Manoel Amâncio 
de Oliveira Machado.

Apesar da mudança, os 
trabalhos cotidianos da po
lítica local parecem não ter 
sofrido alteração sensível no 
seu cotidiano. Afinal, fosse 
qual fosse o sistema vigente, a 
Vila de Lençóes ainda era um 
pequeno povoado escondido 
nos confins do sertão paulista

e era preciso buscar sua estru
turação e modernização para 
que viesse o crescimento de 
fato. Ou seja, naquela época 
a Câmara continuou fazendo 
ao governo do Estado prati
camente as mesmas reivindi
cações que fazia antes: verbas 
para obras de estrutura ur
bana e abertura de estradas, 
construção de pontes e balsas 
para facilitar a comunicação 
da vila com os outros povoa
dos das redondezas.

A Vila de Lençoes e ' suas idéias republicanas
Na época da Proclama

ção da República, algumas 
lideranças da Vila de Len- 
çóes se posicionaram a favor 
da nova ordem política. Na 
sessão da Câmara de Verea
dores do dia 18 de novem
bro -  ou seja, três dias após 
a proclamação -, o vereador 
João Antonio Damasceno 
e Souza, velho conhecido

na evolução da história do 
município, fez um pronun
ciamento onde afirmou que 
"tendo adherido o manifes
to do partido republicano de 
três de dezembro de 1871 de 
toda a convicção tem desde 
esta dacta até esta época tra
balhado a fim de ver estabe
lecida esta forma de governo 
para felicidade de sua pátria

tendo sido muito guerriado 
pelos monarchistas; por isso 
congratula-se com a nação 
pela nova aurora de igualda
de liberdade e fraternidade 
podendo pois o novo gover
no contar com um soldado 
firme que na eleição geral de 
trinta e um de agosto ultimo 
foi o único neste collegio 
que sufragou o seu candida-

to". Um engano de Damasce- 
no e Souza: o manifesto era 
de 3 de dezembro de 1870.

Em 10 de dezembro da
quele ano, o mesmo Damas- 
ceno e Souza escreveu ao 
agora governador do esta
do Prudente José de Morais 
Barros (futuro presidente 
da República). Eis a íntegra 
de sua carta:

O primeiro 
ano da 
república 
no sertão

A proclamação da Re
pública no Brasil, em 15 de 
novembro de 1889, provo
cou um novo ordenamen
to político do país. Uma 
das primeiras novidades 
era a própria necessidade 
de escolher as pessoas que 
governariam a República, 
governos e cidades, a partir 
daquele momento. A ex
pulsão da família imperial 
-  que tinha Dom Pedro II à 
frente -  pôs fim a um sím
bolo. Dessa forma fez-se 
necessária a criação de sím
bolos outros para adaptar 
o imaginário popular à no
va realidade política, sem 
maiores transtornos.

A organização muni
cipal no período repu
blicano começaria a ser 
delineada com a Lei n° 
16, de 13 de novembro 
de 1891, que estabeleceu 
o número de vereadores 
para as localidades. Um 
desses vereadores seria o 
intendente que seria eleito 
anualmente pelos demais 
vereadores. Posteriormen
te, o cargo de intendente 
mudou de nome. Passaria 
a chamar-se prefeito.

Em Lençóis, como nos 
demais municípios, pou
co tempo após o advento 
da República, o poder le
gislativo ficou a cargo do 
Conselho de Intendência. 
Este era formado por um 
presidente, o conhecido 
Padre D. José Magnani e 
pelos intendentes, Capi
tão João Antonio Damas- 
ceno e Souza; Miguel Au
gusto Rodrigues de Almei
da; e Manoel Amâncio de 
Oliveira Machado.

É interessante acompa
nhar as discussões que se 
travavam nas reuniões do 
Conselho no ainda inci
piente ambiente republi
cano de um município tão 
pequeno, distante da ca
pital federal e escondido 
nas florestas do coração 
do sertão paulista. Perce
be-se o fervor patriótico 
dos intendentes até no 
tratamento dispensado às 
pessoas comuns, as quais 
eram designadas como 
"cidadãos", influência tar
dia dos revolucionários 
franceses de 1789.

Por exemplo, é possí
vel encontrar algo nas atas 
das reuniões da Câmara 
no século passado. Na ses
são de 18 de fevereiro de 
1890, o "cidadão" Conti 
Artidoro (provavelmente 

\ um imigrante italiano) foi 
N omeado porteiro com 

um "ordenado" anual de 
150$000 (cento e cin-

qüenta mil réis). Era uma 
indicação feita pelo inten
dente Miguel Augusto e 
aprovada por unanimida
de de votos. A mesma ses
são foi palco para outras 
discussões, como o pedi
do feito pelo intendente 
João Antonio Damasceno 
e Souza para abrir uma es
trada "desta villa ao Porto 
dos Lençóes, passando pe
la Aguinha" e também em 
direção aos Agudos.

A cumplicidade no tra
tamento dos compatriotas 
não impediu o Conselho 
de Intendência, em sua 
reunião do dia 18 de mar
ço de 1890, de aplicar uma 
multa ao "cidadão" Anto- 
nio Francisco de Oliveira 
Bittencourt no valor de 
15$000 (quinze mil réis), 
por não ter licença para ne
gociar. Sua sorte momentâ
nea foi não estar presente 
no momento da aplicação 
da referida multa. O fiscal 
achou "inconveniente" 
aplicá-la contra a mulher 
do cidadão e deixou a mul
ta para outro momento.

Ainda em 1890, na ses
são de 21 de abril, o Pre
sidente do Conselho, D. 
José Magnani fez um pro
nunciamento ressaltan
do a necessidade de uma 
nova balsa no Tietê, na al
tura do porto de Lençóis. 
A única balsa disponível 
até então era particular e 
pertencia a João Franco de 
Lacerda. "Considerando 
ser de grande vantagem 
a collocação de uma bal
sa publica no dito Porto, 
pois, poupa muito di
nheiro a tantos transeun
tes e favorece a vinda de 
pessoas a esta villa e por 
isso facilita o comercio e 
o seu povoamento".

O assunto da balsa ain
da retornaria outras vezes, 
depois da exoneração do 
Padre Magnani da presi
dência da Intendência, 
ocorrida no dia 30 de se
tembro de 1890. Poucos 
dias antes do primeiro 
aniversário da República, 
ficou estabelecido que a 
balsa teria capacidade de 
1,2 mil arrobas e que sua 
construção não deveria 
exceder a dois contos de 
réis. Poucos dias após o 
segundo aniversário, na 
sessão de 12 de dezembro 
de 1891, a Intendência 
constatava não haver apa
recido nenhuma pessoa 
interessada na construção 
da balsa devido à insigni
ficância da verba. E assim 
se passou o primeiro ano 
da República em Lençóis.
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BOLO
O vereador Manoel 

dos Santos Silva, o Mane- 
zinho, está que é só ale
gria essa semana. Depois 
de receber o anúncio da 
liberação de verbas pa
ra a construção da ponte 
da Cecap, um de seus so
nhos, ele comemora mais 
um ano de vida, amanhã, 
ao lado da mãe, Maria 
Quitéria da Silva, que 
aniversaria no mesmo 
dia. Aos dois, felicidades 
e muitas alegrias.

FELICIDADES Carlos José Morelli 
comemora aniversário amanhã 

e reúne a família e os amigos na 
noite de hoje para festejar a data.

O empresário tem motivos de 
sobra para comemorar. Suas lojas, 
que pertencem à nova geração do 

comércio local, vêm se destacando 
e, ano a ano, conquistando seu 
espaço no concorrido mercado 
da moda em Lençóis Paulista e 

região. Além disso, ele conta com 
um trunfo: trabalha e faz suas 

coleções ao lado da esposa Natália 
Morelli, também responsável pelo 

sucesso das empresas. Casal do 
bem, sempre com largo sorriso 
e simpatia ímpar, comemoram 

juntos o sucesso, o casamento, o 
aniversário, enfim, a vida.

da redação

c o n v it e
A Prefeitura de Agudos, 

o Rotary Club e a Acira 
(Associação Comercial e 
Industrial de Agudos) con
vidam a população para 
uma palestra sobre moni
toramento por vídeo a ser 
realizada na segunda-feira 
4, às 17h30, na sede da Aci- 
ra. O palestrante será o ma
jor Nelson Garcia Filho, da 
Polícia Militar. Pelo jeito, a 
implantação de câmeras de 
vídeo não é assunto exclusi
vo de Lençóis Paulista.

Cice, Maria e Sérgio Artioli marcaram presença no evento

DESTAQUE Na noite da segunda-feira 27, a diretoria do 
Rotary Club de Macatuba realizou a cerimônia de entrega 
do prêmio Destaque Profissional 2007. Empresários e 
colaboradores aproveitaram a ocasião para colocar a 
conversa em dia.

A Coordenadora de Comunicação Institucional do 
Grupo Lwart, Eliane Oliveira da Silva, comemora idade 
nova hoje ao lado de amigos e familiares. De bem com 
a vida e com muita energia e disposição, Eliane passou 
os últimos dias cheia de compromissos. Na semana 
passada, ministrou a palestra "Cenários Futuros da Res
ponsabilidade Social -  Moda, Marketing ou Diferencial 
Competitivo?" para 90 alunos dos cursos de Comércio 
Exterior e Administração da Facol (Faculdade Orígenes 
Lessa), de Lençóis Paulista.
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O prefeito Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB) e o escritor Muniz Zalaf

A Secretaria de Cultura de Macatuba promoveu na noite 
de quinta-feira 30 o lançamento da 5^ Antologia Poética, 
com poemas de autores infantis, infanto-juvenis, juvenis e 
adultos do município. A cerimônia aconteceu no teatro mu
nicipal Renata Lycia dos Santos Ludovico. Depois da entre
ga dos livros, os autores das poesias se reuniram no saguão 
do teatro para uma noite de autógrafos. A antologia foi uma 
parceria entre Prefeitura de Macatuba e a Oscip (Organiza
ção da Sociedade Civil de Interesse Público), Patriotismo.

O presidente da 
Oscip Patriotismo, 
Luiz Eduardo 
Franco, sua 
esposa Cristina e a 
diretora regional 
de Cultura, Suad 
Haddad Barrach

DECLAMAÇAO Antes da entrega dos livros, o público 
teve uma verdadeira aula de literatura com o professor 
da Unesp Adenil Alfeu Domingues, com o presidente 
da Academia Bauruense de Letras, Muniz Zalaf, e com a 
Delegada Regional de Cultura, Suad Haddad Barrach, 
jurados na escolha das poesias que compõem a edição.
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O R T O P E D I A

Sem bisturi
Para especialistas brasileiros, cirurgia de hérnia de disco só é indicada para cerca 
de 5% dos casos, quando o tratamento não obteve sucesso e o paciente sofre muito

Co n s t a n ç a  Ta t s c h
Fo l h a p r e s s

Especialistas brasileiros 
consultados pela Folha con
cordam com o estudo sobre 
hérnia de disco lombar e afir
mam que a cirurgia deve ser 
feita em apenas cerca de 5% 
dos casos, quando o tratamen
to não obteve resultado, a dor 
do paciente é insuportável, há 
comprometimento dos mem
bros ou compressão da cauda 
eqüina (feixe de nervos que se 
estendem além da medula).

Apesar de a indicação ser 
para uma parcela pequena, es
pecialistas reconhecem que há 
um excesso de operações, que 
poderia chegar a até 40% dos 
pacientes. 'Há uma superindi- 
cação, isso é indiscutível, mas 
que alguns casos precisam de 
cirurgia também é indiscutí
vel', afirma Mirto Prandini, 
neurocirurgião e professor de 
neurocirurgia da Unifesp.

'Esse estudo é perfeito. Eu 
raramente opero hérnia, a não 
ser nos casos de indicação ab
soluta. Os casos bem tratados 
têm 95% de chance de suces
so', diz o clínico reumatolo- 
gista do hospital Albert Eins- 
tein José Goldenberg.

Estava na p on ta  da 
agulha e escapei

Me tratava de uma su
posta doença chamada 
espondilite. Tinha dor 
lombar apesar dos remé
dios, que tomei quase 15 
anos. Em janeiro de 2005 
eu estava na praia, cor- 
ri de manhã e à tarde fui 
tentar levantar da rede e 
travei. Senti uma fisgada 
nas costas que descia até o 
final da perna. Depois fui 
levantar uma caixa de lei
te e aí tive a crise mesmo 
de hérnia. No dia seguinte 
não conseguia levantar.

Disseram que eu precisa
va de cirurgia. Tentaram até 
me vender por R$ 25 mil um 
amortecedor para a coluna.

A ressonância revelou 
que eram duas hérnias de 
disco muito grandes, fora

Para o chefe do Departa
mento de Ortopedia do HC, 
Tarcísio Barros Filho, a pes
quisa mostra que é possível 
optar entre um tratamento

do padrão. Consultei outro 
médico que disse: 'primei
ro tentamos tratar, depois 
pensamos na cirurgia, caso 
não dê certo o tratamento.' 
Ele me receitou remédios e 
fisioterapia. Dois dias de
pois já não sentia mais dor, 
só o incômodo. Comecei a 
fazer fisioterapia. Reduzi a 
medicação, passei a fazer 
pilates. Cerca de seis meses 
depois, voltei a nadar. Es
tou cada vez melhor.

Eu não tinha medo de 
fazer a cirurgia, mas para 
mim foi ótimo não fazer 
porque não deixa de ser 
invasivo. E veio por tabela 
a cura da espondilite, que, 
na verdade, eu nunca tive. 
Eu estava na ponta da agu
lha e escapei.

menos invasivo ou a cirurgia. 
'A maioria pode ser tratada 
sem cirurgia porque a longo 
prazo a tendência da curva é 
se igualar.'

p e r g u n t a s  e r esp o s t a s

1 - COMO s ã o  a s  
h ér n ia s  d is c a is  
l o m b a r e s ?
A hérnia pode se apresentar co
mo lombalgia, quando só dói o 
nervo; ciatalgia, que irradia para 
as pernas pelo nervo ciático; e 
lombociatalgia, que causa dor nos 
nervos e nas pernas. Muitas pes
soas podem ter hérnias, mas não 
sentir os sintomas (dor).

2 - COMO EVITAR AS
c r is e s  a s m á t ic a s ?
Além da medicação de controle, 
é importante manter o ambiente 
limpo, ensolarado e ventilado, 
evitar contato com ácaros, retirar 
objetos que acumulem poeira, evi
tar odores fortes, evitar a presença 
de animais e nunca fumar ao lado 
de um asmático. Deixar os centros 
urbanos poluídos, sempre que 
possível, ajuda o paciente.

3 - PODE HAVER UM
d e s g a s t e  n a t u r a l  
NO d is c o ?
Sim, o disco se desgasta natu
ralmente porque, com o tempo, 
começa a sair dele mais água com 
os nutrientes necessários do que 
entra. Com isso, vai calcificando e 
fica mais frágil.

4 - COMO É A HÉRNIA 
DE d is c o  CERVICAL?
Quando a hérnia acontece na 
altura da coluna vertebral cer- 
vical, a diferença maior é que 
os sintomas afetam membros 
superiores. A pessoa pode ter dor 
na omoplata, na região axilar, 
perto do trapézio ou extremo do 
ombro, irradiando pelos braços e 
podendo afetar até os dedos.

+SAUDÂVEL
O rgan ização  u n e  forças 
n a  lu ta  contra  o câncer

Foi lançado nessa semana o Instituto Brasileiro de 
Pesquisa em Câncer, uma organização civil de inte
resse público sem fins lucrativos, que vai atuar em 
10 hospitais públicos conveniados ao SUS de cinco 
Estados: Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e São Paulo. O lançamento ocorre 
pouco antes do Dia Nacional de Combate ao Cân
cer, celebrado amanhã. A organização vai treinar 
médicos, montar centros de pesquisas nos hospitais 
e providenciar medicamentos e tratamentos para 
pacientes voluntários.

MITO OU 7
verdade;

Spray de própolis cura
dor de garganta?

MITO. O spray de própolis não é capaz de curar sozi
nho a dor de garganta. 'Porém, o própolis tem poder 

bacteristático suave e ajuda no médio prazo a melho
rar as defesas das vias aéreas superiores', afirma o otor- 
rinolaringologista da Unifesp Mário Sérgio Lei Munhoz.
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N O V E L A

Profeta do mal
Marcos usa seus dons para arrumar dinheiro, causa 
confusões ao revelar segredos de pessoaas e atrai infelicidade

Fo l h a p r e s s

Finalmente Marcos (Thia- 
go Fragoso) começa a mostrar 
as garras em 'O Profeta'. Além 
de se unir aos vilões e usar seu 
dom para enriquecer, ele vai 
causar confusões e conquistar 
inimigos, ao revelar segredos 
de personagens da novela.

A virada do vidente come
ça quando ele usa o dinheiro 
conseguido com uma premo
nição para comprar o anel de 
noivado para Sônia (Paola 
Oliveira) - mesmo sabendo 
que a namorada é contra. Ca
da vez mais empolgado com o 
poder, logo no jantar de noi
vado Marcos tem uma nova 
visão. Ele deixa Teresa (Paula 
Burlamaqui) transtornada, 
após revelar a todos que a se
cretária passou por uma gran
de perda no passado.

Teresa, porém, não será a 
única. 'As premonições vão 
render muitas inimizades. Cló- 
vis [Dalton Vigh], Baby [Juliana 
Didone] e Paulito [Thiago Lu- 
ciano] terão segredos revelados. 
Esse poder vai interferir na vida 
de todos', contam as autoras 
Duca Rachid e Thelma Guedes.

Quem também não vai 
gostar desta demonstração de 
poder será Sônia, que acabará 
com o noivado ao descobrir de 
onde veio seu anel. Mais uma 
vez sozinho, Marcos culpará a 
falta de dinheiro pela má sor
te no amor. E a situação ficará 
ainda pior quando a mulher 
de seu patrão lhe tascar um 
beijo, causando sua demissão.

O ator Thiago Fragoso, na pele do profeta vidente Marcos

'Quando o Marcos ficar de
sempregado, o Camilo [Mal- 
vino Salvador], a Ruth [Carol 
Castro] e o Paulito vão formar 
um grupo e vender os poderes 
dele em apresentações pela 
cidade. Como Marcos ficará 
muito próximo dos três, aca
bará descobrindo muita coisa', 
conta o ator Thiago Luciano.

Os gananciosos compa
nheiros não perderão a chan
ce nem mesmo de transformar 
a desgraça em boa notícia. 
Nesta semana, Baby (Juliana 
Didone) se perderá em uma 
floresta com o namorado, 
causando desespero na famí
lia. Atendendo a um pedido 
de Ester (Vera Zimmermann), 
Marcos conseguirá descobrir o 
paradeiro dos jovens, que se-

rão resgatados. 'A Ruth, então, 
pegará este gancho para avisar 
a imprensa que um profeta 
salvou os desaparecidos. Essa 
fama vai mexer com a vaidade 
dele', diz a atriz Carol Castro.

O sucesso fará com que as 
boas companhias fiquem lon
ge de Marcos. 'Apesar dos con
selhos das pessoas que que
rem o seu bem, ele seguirá se 
apresentando, fazendo fama e 
fortuna. À medida que exerci
tar sua clarividência, Marcos 
terá mais controle, e o dom 
ficará cada vez mais forte. É 
uma bola de neve, e ele vai se 
enredar nessa neve toda! Per
derá de vista os melhores valo
res e sentimentos', sentenciam 
Duca e Thelma. E o mocinho 
se transforma em vilão.

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

Segunda: Eduardo descobre 
que tem leucemia e é inter
nado. Giovana e Tuca se en
cantam por Astolfo, sobrinho 
de Vinícius. Cauã e Cleiton se
guem Túlio.

Terça: Cleiton grava uma con
versa de Túlio, na qual deixa 
claro que armou para Manuela. 
Fred visita Eduardo.

Quarta: Túlio é demitido e Ma
nuela agradece a Cleiton. Da
niel consegue um emprego.

Quinta: Download briga com 
Bel por causa de Astolfo. Cauã 
vê Tonzinho, doente e ele e 
Manuela defendem o menino 
de um homem chamado Tio 
Ita.

Sexta: Manuela leva Tonzinho 
para sua casa, e Tio Ita a segue. 
Mulambo segue Fred até o hos
pital e vê Eduardo internado.

O p r o f e t a

Segunda: Uma aranha pica o 
pescoço de Baby. Margarida 
descobre que Rosa foi adotada. 
Clóvis descobre a mentira de 
Natália. Marcos segue o vulto 
de Lucas pela mata, e encontra 
Baby, Tony e Wanda. Clóvis pe
de Sônia em casamento.

Terça: Ruth conta sobre Mar
cos aos jornais. Gilda e Teresa 
se unem para ajudar Natália. 
Ruth provoca Sônia.

Quarta: Henrique diz a Ester 
que vai se mudar para São Pau
lo. Wanda vê Tony descendo da 
sacada de Baby. A história de 
Marcos sai em todos os jornais.

Quinta: Ester proíbe o namoro 
de Tony e Baby. Marcos vê uma 
mulher vestida de branco no 
carro com Henrique. Baby foge 
com Tony. Marcos adivinha que 
Tainha ganhou na loteria.

Sexta: Tainha desmaia. Baby e 
Tony embarcam num ônibus 
para o Rio. Piragibe passa mal e 
é operado. Henrique e Ester en
contram Tony e Baby saltando 
do ônibus. Clóvis paga a opera
ção de Piragibe.

Sábado: Gilberto propõe pa-

trocínio a Marcos. Carola dá 
um beijo no rosto de Marcos, e 
Ruth vê. Tainha perde o bilhe
te premiado. Baby diz aos pais 
que está grávida de Tony. Sônia 
dá esperanças a Clóvis.

_______ PÉ NA JACA_______
Segunda: Caco conta a Guine- 
vere que seu rim não serve pa
ra Último. Lance é contratado 
para trabalhar de garçom na 
festa de Maria. Vanessa vê Juan 
observando-a.

Terça: Vanessa decide ir com 
Arthur para o sítio de José. Eli- 
zabeth se oferece como doado- 
ra para Último. Maria vê Lance 
na festa. Elizabeth se muda pa
ra a fazenda do pai. Lance foge 
da polícia e se encanta ao ver 
Maria.

Quarta: Lance arruma um em
prego numa pizzaria e vai en
tregar pizzas para Pietra. Gui- 
nevere decide levar o caminhão 
para o chefe de Caco e atropela 
Arthur.

Quinta: Guinevere sai a pro
cura de um médico. Lance e 
Pietra transam. Guinevere e 
Vanessa se conhecem. Juan vai 
ao sítio de José, buscar Vanessa. 
Maria liga para Pietra, e Lance 
atende.

Sexta: Arthur se encanta por 
Guinevere. Último pede que 
Guinevere fique com ele, e 
Elizabeth ouve. Tanaka prende 
Guinevere. Lance vê três ho
mens atacando Maria, e corre 
para salvá-la. Maria desmaia.

Sábado: Lance leva Maria para 
casa. Arthur pune Vanessa pela 
prisão de Gui. Caco reencontra 
uma ex-namorada na fábri
ca de Último. Lance vê Maria 
abraçando Jean Luc e vai em
bora. Hussein seqüestra Isabelle 
para atrair Maria.

PÁGINAS DA VIDA
Segunda: Marta sente a pre
sença de Nanda. Tide pede a 
Greg a contabilidade da AMA, 
preocupando-o. Nanda apare
ce para Clara e Helena a ouve 
chamar Nanda de mamãe.

Terça: Jorge conta a Carmen 
suas intenções com Simone e

Thelma ouve. Lívia prova a Be- 
lita que o romance de Isabel e 
Renato continua. Giselle e Anna 
discutem por Luciano.

Quarta: Giselle come sem pa
rar e Anna a ouve passar mal. 
Tereza recebe um envelope 
com fotos de Luciano e Gisel- 
le. Simone avisa a Jorge que vai 
viajar por seis meses. Isabel vê 
Renato chegando com Lívia à 
sua exposição.

Quinta: Sandra chega à exposi
ção de Isabel sem ter sido con
vidada. Isabel e Lívia discutem 
calorosamente. Marina e Rafael 
se beijam. Olívia e Silvio discu
tem.

Sexta: No jantar de Anna e 
Miroel, Tereza conta sobre as 
fotos que recebeu. Giselle des
maia. Sandra desfila no casarão 
com o carro novo. Olivia e Tô- 
nia têm seu primeiro encontro 
após a separação.
Sábado: Luciano é seqüestrado 
e Giselle fica fragilizada. Marta 
e Francisco chegam à casa de 
Hortênsia para lanchar com Ali
ce. Carmen desconfia que Greg 
tem uma amante.

_____ a l t a  e s t a ç ã o _____
Segunda: Bianca aconselha
Bárbara quanto a transar com 
Gustavo. Renata passa mal e 
desiste de acampar. Ricardo e 
Bárbara se beijam (foto).

Terça: Ricardo e Bárbara vão 
para o quarto, mas Renata os 
interrompe. Zen flagra Samuel 
e Maria Cristina se beijando.

Quarta: Ricardo e Bárbara bri
gam por causa de Edu. Taissa vê 
Caio com uma garota. Bárbara 
vê Ricardo na cama com outra. 
Zen está no caixa do Jony's, 
quando é assaltado por dois 
mascarados.

Quinta: Zen conta a João Pedro 
que reconheceu o perfume de 
um dos assaltantes. João Pedro 
consola Flávia. Bárbara e Ricar
do se beijam na rua.

Sexta: Ricardo e Bárbara, envol
vidos, tiram a blusa e são surpre
endidos pela polícia. Taissa está 
no apartamento dos meninos, 
quando este é invadido por dois 
homens.
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ÁRIES
Momento em que 

^1 sua Inteligência se 
t elevará devido ao

bom fluxo de Vênus. 
Contudo, procure compreender me
lhor seus colegas de trabalho bem co
mo os familiares e a pessoa querida.

LEÃO
Cuidado para não 

ü  magoar seus compa
nheiros de trabalho, 
exaltando demasia

damente suas qualidades profissionais, 
pois todas as pessoas possuem valor 
naquilo que fazem, independente do 
reconhecimento dos outros.

SAGITÁRIO
Novas perspectivas 
de êxito vão se abrir 
diante de você. Evite 
desgastar-se, abor

recer-se ou irritar-se por questões de 
pequena monta. O fluxo astral ainda 
não é totalmente bom para você.Êxito 
amoroso e sentimental.

TOURO
Fluxos excepcional
mente benéficos para 
a sua vida em conjunto 
com outras pessoas,

para o trabalho e para a profissão. Procu
re se valer deste momento para promo
ver a sua elevação em todos os sentidos.

VIRGEM
P v y  Você pode se sair 

bem se adotar uma 
U  atitude otimista. Mo

mento excelente para 
estudos, amor e contatos pessoais. 
Melhor ainda para contratar servido
res, contar com favores, fianças, etc.

CAPRICÓRNIO
Momento em que 
sua inteligência se 
elevará devido ao 
bom fluxo de Vênus. 

Contudo, procure compreender me
lhor seus colegas de trabalho, bem 
como os familiares e a pessoa querida.

GÊMEOS
W T  ^  Suas coisas correrão 
Ww  ▼ melhor nos próximos 

dias. A posição da lua 
vai favorecer você em 

toda ordem. Cuidado com o amor à 
primeira vista. Confie em si e fará as
sociações que trarão bons resultados.

LIBRA
Momento em que 

^  terá o máximo suces
so desde que saiba 
agir de maneira mais 

prática e menos idealista. Se cometeu 
algum erro, evite culpar-se ou lastimar 
o tempo perdido. Tente outra vez.

AQUÁRIO
Você deve neste mo- 

^  mento, tomar uma 
atitude firme e auto- 
confiante quanto aos 

negócios e ser mais constantes em 
seus projetos e no trabalho. Êxito em 
jogos, sorteios e na loteria. . Obterá 
favor de pessoas religiosas.

JW  Todos os assuntos 
importantes, par
ticularmente os de 
ordem financeira, se 

tratados com interesse e inteligência, 
obterão os mais excelentes resultados. 
Tendências às aventuras o esperam.

ESCORPIÃO
■  o  fluxo de Júpiter 

muito deverá bene
ficiar você neste mo
mento. Aproveite a

influência para colocar em ordem seus 
negócios e compromissos que estão 
em atraso. Êxito sentimental, amoroso 
e profissional.

PEIXES
o  lado financeiro ain
da estará indo muito 

H L  * bem, o que o deixará 
com uma incrível

segurança neste sentido. Mas, será na 
família e nos amigos que você estará 
mais ligado. Você poderá receber aju
da de uma pessoa mais velha.
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Gente bonita e de bem com a vida aproveita 

a noite. Confira quem esteve na Pizzaria 

Prâmio, Bichano e Pop Esfirra

LIVROS • REVISTAS 
JORNAIS • PRESENTES  

CARTÕES DE NATAL

Cíntia Fotografias

Rua XV de novembro, 571 Centro 
Lençóis Paulista 

email: lrevistas@globo.com

F O N E : 3263-1522
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0 IrTo dVa

Cintia Fotografias

"li

R. 7 de Setembro, 1147 
(ao lado da Matriz)

S e r r a IIh e r ía

MARIMBONDO

• esquadrica metálicas
• portões em qlumír^io
• porfóes eletrônicos
• alarmes ____ _

M m 26m i564
Lençóis Pta

R. Francisco Prestes Maia, 826
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