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E D U C A Ç Ã O

Lençóis Paulista reforma 
creches e escolas

O ano de 2008 começou 
com reformas e adequações 
em seis escolas e quatro cre
ches da cidade. Na mesma 
frente de trabalho, o prefei
to José Antonio Marise (PS
DB) anuncia a construção 
de uma creche no Jardim 
Açaí e uma escola no Jardim 
do Caju. Ao todo, o prefeito 
abre seu último ano de man-

dato com um investimento 
de R$ 1,76 milhão em obras 
na Educação. A creche do 
Jardim Açaí está em fase de 
construção. O prédio será 
erguido na esquina entre 
as ruas José Pedro Ludovi- 
co e Abílio Gasparini, e terá 
uma área total de 1.160,34 
metros quadrados de área 
construída. ►► Página A8

As obras na creche do Jardim Açaí estão nos alicerces; obra vai custar quase meio milhão e deve ficar pronta no segundo semestre

PM vai centralizar 
190 em Bauru

Chamadas para 190 serão atendidas por central de Bauru; sistema já é adotado 

4 em São Paulo, impede monitoramento das comunicações e libera policiais

O gavião Chicão foi salvo pela família de Salvador Santa Rosa da Costa, 
morador na Vila Santa Rita, em Macatuba, quando ainda era um filhote. 
Aos poucos, foi conquistando todo o bairro e começa a ser conhecido em 
toda a cidade. Apesar de ser uma ave selvagem, Chicão vive como se fosse 
um animal doméstico e divide espaço com dois cães e uma gata. Na rua 
onde mora, nenhuma criança tem medo de afagar Chicão. Como hobby, 
coleciona chaves, chaveiros e objetos brilhantes. ►► Página C1

As chamadas para o telefone 
190 feitas em Lençóis Paulista e 
outras cidades de pequeno por
te serão atendidas no Copom 
(Centro de Operações da Polí
cia Militar), em Bauru. O novo 
sistema adotado pela Polícia 
Militar deve entrar em operação 
dentro de pouco tempo na área

do 4° Batalhão da Polícia Mili
tar, com sede em Bauru, e que 
abrange Lençóis Paulista e ou
tras cidades da base do jornal O 
ECO. O objetivo de centralizar 
as chamadas é liberar policiais 
do trabalho de atendimento ao 
telefone de emergência para o 
trabalho nas ruas. A iniciativa já

está em prática em São Paulo. 
Segundo o capitão Alan Terra, 
da 5® Companhia da PM em 
Lençóis Paulista, a implantação 
será feita em etapas. "Isso vai 
agilizar o serviço policial e vai 
haver uma mobilidade muito 
mais rápida no atendimento 
do cidadão e principalmente

no atendimento de ocorrên
cias mais complexas e graves. 
Vamos aumentar o número de 
patrulhas e policiais nas ruas", 
ressalta o capitão Terra. O novo 
sistema também deve impedir 
que estranhos acompanhem a 
comunicação da polícia e sai
bam seus passos. ►► Página A7

Piscina olímpica vai 
dar lugar a avenida

O prefeito de Agu
dos, José Carlos Octaviani 
(PMDB), quer desapropriar 
a antiga área social do Agu
dos Tênis Clube. O local 
tem até uma piscina olím
pica, mas está abandonada 
há algum tempo. O prefeito 
diz que precisa da área para 
fazer o prolongamento da 
avenida Sebastiana Leite até

a rua Fábio Leite Guima
rães. A diretoria do clube in
formou que estaria disposta 
a negociar a desapropriação 
da área. Octaviani infor
mou por meio de sua as- 
sessoria jurídica que espera 
fazer a desapropriação sem 
precisar gastar um centavo. 
É que o clube tem impostos 
em atraso. ►► Página B1

E L E I Ç Õ E S  2 0 0 8

Nechar declara apoio ao candidato de Marise
O deputado federal Sérgio 

Nechar (PV) declarou que vai 
apoiar o candidato escolhido 
pelo grupo do prefeito José 
Antonio Marise (PSDB) para 
as eleições 2008. O anúncio 
foi feito na manhã da quin-

ta-feira 12. O parlamentar 
passou por Lençóis Paulista 
e falou com a imprensa no 
gabinete do prefeito. A de
claração pública de apoio 
surpreende porque além de 
ser filiado ao PV, dos verea-

dores de oposição Ailton Ti- 
pó Laurindo e Nardeli da Sil
va, Nechar sempre foi muito 
próximo de Nardeli e fez 
campanha junto com Tipó 
nas eleições para deputado 
em 2006. ►► Página A5

M A C A T U B A

Coolidge
renegocia
dívidas

A partir da terça-feira 15, os 
macatubenses que tiverem im
postos em atraso como o IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano) e ISS (Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Nature
za) deve procurar a Divisão de 
Lançadoria, na prefeitura. A ne
gociação da dívida pode ser par
celada. Os carnês de IPTU e ISS 
deste ano começam a ser entre
gues no final de fevereiro. A pri
meira parcela vence no dia 10 de 
maio. O tributo poderá ser par
celado em até quatro vezes, com 
pagamentos em maio, junho, 
julho e agosto. ►► Página B2

BARRA BONITA

Tubinho arma 
a lona na 
Pedro Ometto

^  Página B6

I G A R A Ç U  DO T I E T Ê

SAE testa Estação de Esgoto
Técnicos da empresa Dedi- 

ni estarão em Igaraçu do Tietê 
na próxima segunda-feira para 
fazer teste e avaliar se não há 
vazamentos na estrutura de 
concreto da Estação de Trata
mento de Esgotos que está sen-

do construída no município. 
O esgoto de Igaraçu não será 
tratado em lagoas. O processo 
é todo feito por um sistema 
fechado, pioneiro no Estado, 
e que transforma o esgoto em 
água limpa. ►► Página B6

SAÚDE

Núcleo terá pronto-socorro
A partir de abril, a unida

de de saúde "Dr. João Paccola 
Primo", no Núcleo Luiz Zillo, 
terá pronto-atendimento. Atu
almente, a unidade passa por 
reforma e ampliação. O pré
dio será adaptado para fun-

cionar como pronto-socorro 
de segunda a sexta-feira, evi
tando a necessidade de des
locamento da população de 
pelo menos sete bairros para 
a unidade do pronto-socorro 
central. ►► Página A3
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E D I T O R I A L

Nova tecnologia, 
problemas antigos

O novo sistema que deve 
regionalizar e centralizar as 
chamadas telefone 190, que a 
Polícia Militar está implantan
do em todo o Estado de São 
Paulo, e que tem como objeti
vo agilizar o atendimento das 
ocorrências e ter mais policiais 
e patrulhas nas ruas, deve fun
cionar e agradar o cidadão que 
utiliza o serviço.

Pelo menos é o que se pre
vê se tudo o que foi informa
do pelo capitão da 5® Compa
nhia de Polícia Militar de Len
çóis Paulista, Alan Terra, for 
posto em prática. Afinal, não 
se trata apenas da centraliza
ção dos atendimentos do 190 
por um sistema considerado 
de primeiro mundo, segundo 
o capitão. A tecnologia a favor 
da segurança vai além. Lap- 
tops, computadores tipo de 
mão, GPSs, enfim, é a polícia 
de São Paulo se atualizando e 
usando o que há de novo em 
sistemas de informação para 
amenizar a criminalidade.

Tudo isso custa caro e se
gundo apurou O ECO para 
que toda essa tecnologia che
gue nos 645 municípios do 
Estado, as cifras ultrapassam 
os bilhões de reais. Por isso 
deve-se levar alguns anos pa

ra que vejamos tudo isso por 
aqui. Mas não lamentemos. 
Em algum momento é preciso 
começar, então que se comece 
agora.

Mas é preciso que se aten
te para uma questão. De nada 
vai adiantar a Polícia Militar 
ter o melhor equipamento do 
mundo nas mãos, se quem 
vai utilizá-lo não estiver con
tente com o que está fazendo 
ou ganhando. Não é novidade 
para ninguém e nem é de ho
je, que policiais reclamam dos 
salários e condições de traba
lho. O governo sinaliza para 
essa melhora nas condições e 
tomara que também já esteja 
pensando na outra questão. 
Afinal, são 40% de carga tribu
tária, em média, que pagamos 
para termos de volta serviços 
públicos de qualidade nas áre
as de saúde, educação, segu
rança e outras. E é claro que o 
governo não vem cumprindo 
sua parte. Mas que seja revista 
a questão salarial e que o go
verno paulista pague bem os 
policiais para que eles usem 
com eficiência os novos equi
pamentos que estão chegando 
por aí. Quem sabe um dia, a 
nossa polícia não esteja na lis
ta das melhores do mundo.

A R T I G O

Já sei em quem votar! 
A n d e r s o n  Pr a d o  d e  L im a

Não me apetece pensar 
que brasileiro é obrigado a 
votar. Não sei até que ponto 
isso é democracia, tem mais 
cara de regime imperialista. 
Voto porque gosto, quero e 
posso. Voto porque "de grão 
em grão a galinha enche o pa
po" e faz com que a maioria 
tenha autoridade, mesmo que 
seja para eleger um presidente 
que tem o meu respeito e não 
o meu aplauso. E isso sim me 
parece governo ou poder do 
povo, fazendo jus à tradução 
dos radicais gregos.

Parece que não, mas as 
eleições municipais já estão 
aí. E, no cenário que se pinta, 
a coisa não será boa, tampou
co fácil. Nunca fui de deixar 
de tomar partido, não acredi
to que ficar em cima do muro 
seja a melhor das posições. No 
entanto, também não pactuo 
com visões, ações ou reações 
exageradas que gritam ou es
perneiam por uma bandeira 
ou outra. Acredito na política 
de resultados e é ela que que
ro que se manifeste em cada 
um dos candidatos que con
tam com meu voto.

Claro, que como todo 
mundo, já sangrei a língua ao 
defender esse ou aquele po
lítico ou partido. Já votei no 
Maluf, pasme. "Laços de Fa
mília". Mas não costumo me 
arrepender daquilo que tem 
conserto. Conheço gente que 
votou de Enéas a Clodovil e, 
nem por isso, esconde sua es
colha. Questão de ideal, gosto 
ou estilo, já que nos apega
mos mais às virtudes do que 
aos defeitos.

Bom, não quero me entre
ter pelas veredas das esferas 
federais, prefiro, no momen-

to, me situar aqui em casa, 
porém, no cerne do poder 
legislativo. Escrevi, logo ali, 
linhas acima, que não tenho 
o hábito de arrepender-me, 
afinal, sempre há tempo para 
corrigir a besteira que a gente 
fez, por maior que ela seja. E, 
para o pleito, já vi quem tra
balhou, quem fez alguma coi
sa decente por aquela gente 
que saiu de casa e votou em 
um número que representa, 
além de um candidato, um 
punhado de esperança.

O legislativo me surpreen
deu, mesmo que seja um edil 
ou outro e, no máximo, dois. 
Entre chiliques e conchavos 
teve vereador que pôs a mão 
na massa, que tirou "o pou- 
pançudo" da cadeira e pro
vou aos colegas de câmara e 
à cidade que a casa legislativa 
tem força para fazer aconte
cer no campo do realizável, 
enquanto alguns pastam no 
campo do provável. Mas, en
fim, tem para todo gosto e 
logo logo estarão no velório, 
no bar, na igreja, no ônibus. 
Espero que o meu novo ve
reador continue na batalha 
pelo povo.

Faço minhas escolhas em- 
basado em alguns critérios de 
seleção, e o melhor deles, foi 
a sabida da minha avó que 
ensinou quando criança eu 
era ainda "por fora bela vio
la, por dentro pão bolorento". 
Escuto, de um dos lados do 
muro -  meu sangue pede que 
eu tome partido -, discursos, 
discursos, discursos e sei, que 
já já, verei vereador suando a 
camisa, mostrando trabalho 
já quase perto do fim. Ten
dência. Mas a gente percebe!

Anderson Prado de Lima é
formado em Letras

POVO

AVENTUREIRO
Além de andar badalado 

pela atuação e pela quanti
dade de verbas que consegue 
para o município, o vereador 
Manoel dos Santos Silva (PS
DB), o Manezinho, agora ata
ca de aventureiro. E ele revelou 
à Terceira Coluna uma aventu
ra pela qual passou em Brotas, 
no começo dessa semana.

FÃ
Manezinho foi a Brotas 

com o empresário José Santa
na, o Dodô. De passagem pe
la cidade, Dodô queria ver o 
túmulo do cantor João Paulo, 
da dupla João Paulo e Daniel. 
Fã da dupla, o empresário 
queria aproveitar a viagem 
para prestar homenagem ao 
cantor, morto em 1997.

OBSTÁCULO?
Qual não foi a surpresa da 

dupla quando encontraram o 
cemitério fechado, pouco de
pois das 18h. O zelador não 
estava no local, apenas um 
funcionário e foram devida
mente convidados a entrar. 
Detalhe: a chave estava com 
o zelador. Dodô não pensou 
duas vezes, e pulou o portão. 
Manezinho foi junto.

SORTE?
Um episódio curioso envol

veu um membro da equipe do 
jornal O ECO nessa semana. 
Um fotógrafo do jornal foi até 
a avenida Jácomo Nicolau Pac- 
cola, onde na altura do Jardim 
das Nações, a prefeitura traba
lha para terminar o asfaltamen- 
to da rodovia até o quilômetro 
304. Imediatamente após o fo
tógrafo deixar o local, o motor 
de uma das máquinas fundiu, e 
as obras foram interrompidas. 
Ou seja, a reportagem acabou 
de sair do local na segunda-fei
ra e as obras pararam. O reco
meço dos trabalhos dependo 
do conserto do motor.

GUILHOTINA
E ontem o TRE (Tribunal 

Regional Eleitoral) do Pará, 
aumentou a lista de cabeças 
roladas na guilhotina da in
fidelidade partidária. O vere
ador de Marapanin elegeu-se 
pelo PV em 2004, mas em se
tembro assinou com o PMDB. 
Já é o terceiro vereador a cair 
em todo o país.

MAIS
Os outros foram João 

Maria Alves da Silva, de San
ta Izabel, também do Pará, e 
Lourival Pereira de Oliveira, 
de Buritis, Rondônia.

NA FILA?
A notícia repercute em Len

çóis Paulista e apimenta os dias 
de calmaria política gerada pe
lo recesso parlamentar. Isso 
porque um dos vereadores da 
Câmara local pode estar na fila 
da guilhotina, conforme pu
blicou nessa semana a impren
sa lençoense. Trata-se de João 
Miguel Diegoli, que foi eleito 
pelo PTB e trocou várias de 
partido até ir parar no DEM.

HISTÓRICO
Miguel, aliás, pode ter ba

tido o recorde de trocas de 
partido: foi eleito pelo PTB 
em 2004, saiu em 2005 para 
o PSC, voltou para o PTB, saiu 
de novo, ficou sem partido e 
estava prestes para assinar 
com o PV quando percebeu 
que sua situação poderia se 
complicar. Não foi aceito de 
volta ao PTB, e acabou assi
nando com o DEM.

MOVIMENTAÇÃO
Enquanto isso, a visita do 

deputado federal Sérgio Nechar 
(PV) a Lençóis Paulista também 
ajudou a temperar o clima. Nas 
horas que antecederam a vinda 
do deputado, havia a expecta
tiva de que ele se encontraria 
com seus correligionários no 
município, entre eles, os vere
adores Ailton Tipó Laurindo 
e Nardeli da Silva (ambos do 
PV). A notícia de que ele iria ao 
gabinete do prefeito José An- 
tonio Marise (PSDB) ajudou 
a aumentar a expectativa pela 
visita de Nechar.

AUDIÊNCIA
A visita de Nechar gerou 

bastante curiosidade, inclusi
ve, entre o primeiro escalão do 
governo Marise que compare
ceu maciçamente ao gabinete. 
Entre outros, os diretores de 
Planejamento, Luis Antonio 
Paccola Coneglian, Financeiro, 
Júlio Antonio Gonçalves, de 
Meio-Ambiente, Benedito Mar
tins, Jurídico, Waldir Gomes, de 
Esportes, José Lenci Neto, entre 
outros, prestigiaram a passagem 
do deputado pela prefeitura.

s u r p r e s a

Para a surpresa de todo 
o contingente citado acima, 
ainda nas portas do gabinete 
do prefeito, Nechar deu en
trevista à imprensa local di
zendo que, independente do 
partido ter candidato a pre
feito em 2008, vai apoiar o 
nome escolhido por Marise. 
O deputado considera que 
Marise faz um bom governo 
e quer ver a continuidade da 
atual administração.

SINALIZAÇÃO
O vereador macatuben- 

se José Antonio Tavano 
(PMDB), o Zeca Tavano, 
guarda recesso como parla
mentar, mas como presiden
te do Comutran (Conselho 
Municipal de Trânsito) não 
tem sossego. Essa semana 
mesmo apareceu na prefei
tura levando ofício para que 
seja pintada faixa de esta
cionamento para motos e a 
colocação de uma placa na 
rua São Paulo.

NOVO VISUAL
O prefeito de Macatu- 

ba, Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB), está mudando de 
visual. Há cerca de uma se
mana não faz a barba. Na se
mana que vem, Coolidge tem 
visita marcada em algumas 
secretarias estaduais e diz que 
vai barbudo mesmo. Quem 
não está gostando nada disso 
é seu chefe de Gabinete, José 
Aurélio Paschoal, que agora 
está no DEM, mas é tucano 
de coração. Nem de longe ele 
quer o prefeito parecido com 
o presidente Lula.

IFECHADA
O verão chegou há qua

se um mês, em certos dias 
o calor é praticamente insu
portável, mas as piscinas do 
Cart (Centro de Apoio e Re
creação ao Trabalhador), em 
Macatuba, continuam fecha
das. A Secretaria de Esportes 
chegou a fazer o exame mé
dico dos usuários e anun
ciou que o parque aquático 
estaria liberado na semana 
seguinte, o que não aconte
ceu. A informação é que as 
piscinas, que tiveram o re
vestimento trocado, estão 
com problema. Vira e mexe 
e o problema continua.
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"Eu quero que o grupo 
Racionais venha fazer 
show na Facilpa, nunca 
vi eles de perto e adoro 
todas suas músicas".

João Lucas de Souza 
Dutra, estudante

"Eu gostaria que a dupla 
sertaneja Vitor e Léo, 
viessem na Facilpa. Gosto 
de todos as músicas".

João Vagner Gigioli, 
auxiliar de mecânica

"Eu quero assistir na Fa
cilpa os shows do grupo 
NX Zero, o grupo Inimi
gos da HP e a dupla ser
taneja Vitor e Léo. Amo 
todos eles".

Luiz Ricardo Barbosa,
estudante

Quem passa pela Praça Comendador José Zillo, a Concha Acústica, pode notar a boa quantidade de mato 
que nasceu entre as pedras. Com as últimas chuvas, o mato cresceu e agora já ficou seco por causa do 
calor. Para quem passa pelo local, a imagem não é das melhores.

FRASE

"O tempo- 
resposta 
vai ser 
diminuído. 
Hoje esse 
atendimento 
em Lençóis, 
em média, 
demora 
de 4 a 5 
minutos",
Capitão Alan Terra, de Lençóis 
Paulista, sobre as mudanças no 

atendimento do 190

p a r a  p e n s a r

" N ã o  h á  n a  t e r r a ,  

s e g u n d o  c r e i o ,  

c o n t e n t a m e n t o  

q u e  s e  i g u a l e  

a o  d e  a l c a n ç a r  

a  l i b e r d a d e  

p e r d i d a "

Miguel de Cervantes

mailto:oeco@jomaloeco.com.br
http://www.jomaloeco.com.br
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A reforma da unidade de saúde do Núcleo deve ficar pronta em abril e deve ficar aberta de dia e de noite

Pronto atendimento
Prefeito Marise e Norberto anunciam inauguração do pronto-socorro no Núcleo 

Luiz Zillo em abril; 'a parte alta da cidade não vai mais precisar se deslocar até o 

centro para atendimentos de urgência', diz diretor de Saúde

Cr is t ia n o  G u ir a d o

Está em andamento des
de o ano passado as obras de 
reforma e ampliação da UBS 
(Unidade Básica de Saúde) 
"Dr. João Paccola Primo", no 
Núcleo Luiz Zillo. E nessa 
semana o prefeito José Anto- 
nio Marise (PSDB) e o vice- 
prefeito e diretor de Saúde, 
Norberto Pompermayer (PR), 
anunciaram uma novidade 
para a população da parte alta 
da cidade: o prédio será adap
tado para funcionar como 
pronto-socorro, evitando a 
necessidade de deslocamento 
da população de pelo menos 
sete bairros para a unidade do 
pronto-socorro central.

Se tudo correr bem, o no
vo serviço será inaugurado 
junto com o prédio, em abril 
deste ano. Parte das verbas 
utilizadas para a obra che
gou ao município através de 
emenda de R$ 100 mil, feita 
pelo deputado federal Anto-

nio Carlos de Mendes Thame 
(PSDB), a pedido do vereador 
Manoel dos Santos Silva, o 
Manezinho, também do PS
DB. A prefeitura deve por uma 
contrapartida de R$ 25 mil.

O pronto-atendimento vai 
funcionar entre segunda-feira 
e sexta-feira. Os horários ainda 
estão em estudo. "As unidades 
de saúde funcionam entre 7h e 
17h30. Estamos fazendo uma 
pesquisa junto à comunidade 
para ver se vamos disponibi
lizar o serviço entre 17h30 e 
23h, ou entre 18h e 24h. Não 
adianta abrir em horários que 
o povo não quer ir", explica 
Norberto. Segundo ele, a uni
dade funcionará normalmen
te durante o horário normal, e 
assumirá as novas atribuições 
depois do expediente.

O responsável pelo pronto- 
atendimento do Núcleo Luiz 
Zillo será um clínico geral. 
"Esse profissional teria condi
ções de atender uma série de 
casos de urgências clínicas, e

poderá resolver até 80% dos 
casos, desafogando as filas no 
pronto-socorro central", expli
ca Norberto. "Em casos mais 
complexos, com necessidade 
de cirurgia ou internação, esse 
paciente seria removido até o 
hospital, já devidamente sele
cionado", completa.

Outra questão em estudo 
é o nome do clínico geral que 
deve assumir as funções do 
pronto-atendimento. "Vamos 
consultar os companheiros da 
rede municipal de saúde e des
cobrir se alguém tem interes
se nessas atribuições. Se não 
aparecer ninguém interessado 
vamos contratar outro pro
fissional", afirmou. Caso seja 
necessária, a contratação seria 
feita via Ocas (Organização 
Cristã de Ação Social).

Norberto comemora a no
vidade e lembra que o pron- 
to-atendimento do Núcleo 
era uma promessa de campa
nha dele e de Marise. "Era um 
pleito antigo daquela região

da cidade e uma promessa de 
campanha nossa. Essa me
lhoria veio em uma escala de 
prioridades. Foi uma decisão 
técnica, que sobrepõe os cri
térios políticos", diz. "Esse 
serviço tem data para inau
guração, depois fica disponí
vel para sempre. Não é uma 
fonte luminosa que pode ser 
simplesmente desativada", 
continua.

O prefeito Marise lembra 
que por duas vezes foi adiada 
a implantação do serviço de 
pronto-atendimento no Nú
cleo. A primeira delas foi para 
o incremento do PSF (Progra
ma de Saúde da Família) no 
Município, logo no início do 
mandato. A segunda, na época 
da reforma do pronto-socorro 
central, em 2004. "Conversa
mos a respeito desse serviço 
logo no início do mandato. 
Mas precisamos postergar por 
duas vezes, até que agora che
gou a hora de concluir a im
plantação", finaliza.

TEATRO
A Diretoria de Cultura 

de Lençóis Paulista pro
moverá em todo segundo 
domingo de cada mês de 
2008 o "projeto teatro no 
2° domingo" na Casa da 
Cultura "Prof® Maria Bove 
Coneglian", as apresenta
ções acontecerão sempre às 
17h. Os ingressos terão o 
preço de R$ 5 para maiores 
de 2 anos. Serão recebidos 
grupos da cidade de Bauru 
e região, que participam 
das temporadas no proje
to "Teatro aos Domingos" 
da Associação de Teatro de 
Bauru e Região que são rea
lizadas no Automóvel Clu
be de Bauru. Em Lençóis 
Paulista, os ingressos ficam 
à venda na casa da cultura. 
A primeira apresentação do 
ano acontece no dia 13 de 
janeiro com a Cia Sagrada 
de Arte de Teatro de Bauru 
exibindo a peça Chapeuzi- 
nho e o Lobo em: A super- 
magificação dos monstros. 
Mais informações pelo tele
fone 3263-6525.

MILHO v e r d e

Entre os dias 11 e 13 de 
janeiro será realizada a 3®

Festa do Milho Verde em 
Macatuba. A praça de ali
mentação será montada na 
avenida Brasil, em frente 
à Igreja Santa Rita. A fes
ta contará com parque de 
diversões e apresentações 
musicais e artísticas. O di
nheiro arrecadado com o 
evento será utilizado para a 
melhoria da infra-estrutura 
da igreja.

JERICÓ
Começa na próxima se

gunda-feira 14, o 7° Cerco 
de Jericó na igreja matriz de 
Santo Antonio, em Macatu- 
ba. As missas serão diárias 
às 3h, 15h e 19h30. O Cer
co de Jericó será realizado 
até o dia 20 de janeiro.

CARNAVAL
Acontece hoje no Clube 

Esportivo Marimbondo, em 
Lençóis Paulista, a Micareta 
Marimbondo, com apre
sentações da Banda Beja e 
DJ Gabriel. A festa começa 
às 23h, os convites estão à 
venda na secretaria do Clu
be. Permitida a entrada so
mente para maiores de 16 
anos. Mais informações pe
lo telefone 3263-0314.



NELSON P A S C H O A L O T T O

H om em  forte d o  interior
Nelson Paschoalotto fala sobre as possibilidades da Facol e 

diz que acredita no biodiesel como o 'petróleo do futuro'

Fotos: Fernanda Benedetti

C r is t ia n o  G u ir a d o

Ele era, de longe, a pessoa 
mais concorrida do coquetel 
realizado na noite de sexta- 
feira 11, na Facol (Faculdades 
Orígenes Lessa). Depois dos 
discursos e da apresentação de 
um vídeo institucional sobre 
o grupo empresarial que agora 
administra 51% da faculdade, 
do Colégio Francisco Garrido 
e da Idéia Criativa, boa parte 
dos convidados queria trocar 
algumas palavras e saber um 
pouco mais sobre Nelson Pas- 
choalotto, presidente do Gru
po NP, que é o maior empre
gador da região, com cerca de 
3,2 mil funcionários. Durante 
seu pronunciamento, Pascho- 
alotto anunciou investimen
tos emergenciais na estrutura 
do campus, como a reforma e 
pintura das instalações, substi
tuição do mobiliário dos alu
nos, instalação de aparelhos 
de ar-condicionado nas salas 
de aula e a construção de uma 
mini-usina de biodiesel.

A reportagem do jornal O 
ECO teve acesso a uma infor
mação complementar, que 
não foi comentada durante 
o evento. Paschoalotto vai 
incorporar ao patrimônio da 
faculdade uma fazenda em 
Agudos onde vai funcionar 
um Campus Avançado da Fa- 
col, para abrigar dois novos 
cursos: Agronomia e Medi
cina Veterinária. A fazenda 
ajuda a direção da faculdade 
a pleitear ao MEC (Ministério 
da Educação) a abertura dos 
cursos. A fazenda tem 103 al
queires e fica distante cerca 
de 20 quilômetros de Len
çóis Paulista. A área também 
vai abrigar a micro-usina de 
biodiesel, que deve estar em 
funcionamento até o final do 
primeiro semestre de 2008. O 
investimento para a implan
tação da usina e preparação 
para os novos cursos seria em 
torno de R$ 2 milhões.

Depois do coquetel na sex
ta-feira, Paschoalotto recebeu 
a imprensa. O empresário fa
lou sobre investimentos na 
Facol, negócios pelo interior 
paulista e as perspectivas pa
ra a abertura do seu primei
ro investimento em Lençóis 
Paulista.

O ECO -  Essa parceria fir
mada com a Facol é um no
vo horizonte para o grupo

Nelson Paschoalotto?
Nelson Paschoalotto -

Sim. Ingressamos há pouco 
mais de um ano no segmen
to da Educação, mas logica
mente que a Facol vem para 
somar, ampliar e abrir outras 
perspectivas de crescimento. 
Principalmente porque pen
samos em transformar essas 
empresas de ensino e educa
ção em centros universitários, 
e assim poder crescer mais. E 
também trazer experiências 
do grupo NP para cá. Experi
ências novas e experiências de 
outros empreendimentos. E, 
eventualmente, também levar 
a experiência interna da Fa- 
col, seja de funcionários, seja 
de professores, para as outras
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CRESCER MAIS. E 
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EXPERIÊNCIAS 

DO GRUPO NP 
PARA CÁ"

áreas de atuação do grupo. É o 
sucesso do empreendimento: 
tudo como uma coisa só e to
dos se utilizando da experiên
cia que existe disponível hoje.

O ECO -  Em seu discurso, 
o senhor acabou de anun
ciar algumas mudanças a 
serem feitas na estrutura 
da Facol após o fechamen
to dessa parceria. Uma de
las seria essa mini-usina de 
biodiesel. Como seria esse 
processo?

Paschoalotto -  Que fique 
bem claro que se trata de uma 
micro-usina de biodiesel, vol
tada para as pesquisas cientí
ficas. Com a construção dessa

usina vamos propiciar a quem 
estuda aqui, no curso de bio- 
energia, as condições necessá
rias para o desenvolvimento 
de um trabalho nessa área. E, 
logicamente, ao mesmo tem
po, esperamos produzir e gerar 
receita. Até para a utilização 
de combustíveis nos veículos 
da faculdade e da fazenda. 
Temos outros investimentos 
previstos para serem feitos na 
escola em curto prazo. O pri
meiro deles seria uma reforma 
e pintura do prédio, a troca 
das carteiras e a instalação de 
aparelhos de ar-condicionado 
nas salas de aula. Essas são as 
urgências principais. Depois, 
ao longo do tempo, temos 
outros projetos que serão im
plantados por etapas.

O ECO -  O senhor é o 
maior empregador da re
gião, com cerca de 3,2 mil 
funcionários contratados 
nas diversas empresas do 
grupo Nelson Paschoalot- 
to. O senhor acredita nessa 
região do Estado como uma 
área com potencial de cres
cimento?

Paschoalotto -  Eu sou
natural do interior. Nasci em 
Guapiaçu, perto de São José 
do Rio Preto. E sempre morei 
no interior. Comecei a minha 
empresa em Bauru, onde che- 
guei no começo dos anos 80 
para estudar Direito. E estou 
em Bauru até hoje, e não que
ro mudar, não quero sair de lá. 
Ser do interior não nos limi
ta em nada. Nós estamos no 
Brasil inteiro, temos clientes e 
negócios em diversos estados. 
Não é por estar em Bauru que 
estamos atrás de qualquer em
presa da capital. Temos tecno
logia de ponta e uma gama de 
clientes. Tanto é que nós faze
mos 160 mil ligações por dia. 
Somos de Bauru e contamos 
com a melhor tecnologia dis
ponível no mercado em ter
mos de telefonia. A região de 
Bauru, aliada a Marília, Len
çóis, Agudos e outras cidades 
vizinhas, já é um pólo natural 
de desenvolvimento e uma 
região de muita potencialida
de estudantil. Temos grandes 
faculdades e universidades 
em Marília, Bauru e Jaú, e na 
região toda. É uma região de 
muito potencial, sem dúvida, 
e pensamos que hoje o jovem 
dessa região tem que ter escola 
para poder trabalhar. Sem es

IDADE:
Não divulgada

FORMAÇAO:
Direito

c a r g o  ATUAL:
Presidente 
do Grupo NP

cola não trabalha, ou não tem 
um emprego decente e uma 
renda justa.

O ECO -  O senhor tem 
outros ramos de atuações 
além do call-center e das fa
culdades?

Paschoalotto -  Muitos 
deles são ligados à própria 
atividade de recuperação de 
crédito e ao call-center. Mas 
temos também uma empresa 
que administra condomínios 
e terceiriza mão-de-obra para 
empresas, também com tec
nologia de ponta. Estamos in
vestindo em Turismo, através 
do Termas (Águas Quentes de 
Piratininga), e agora em Edu
cação. Também estamos in
vestindo um pouco em Saúde, 
levando essa área para os fun
cionários através da Beneplan. 
Estamos hoje em 18 cidades 
no país inteiro. São 18 cida
des em 14 estados diferentes, 
instalados em 14 capitais e em 
quatro cidades do interior de

São Paulo. Mas atuamos no 
Brasil todo, hoje não temos 
fronteiras. Em Lençóis Paulista 
é meu primeiro investimento, 
são outras portas abertas. Mas 
não quero andar muito. Ago
ra, tirando Bauru, Lençóis é a 
maior das cidades do interior 
onde nós atuamos.

O ECO -  Qual é a expec
tativa do senhor agora que 
foi firmada essa parceria da 
Nelson Paschoalotto com a 
Facol?

Paschoalotto -  Acho ago
ra que temos que organizar a 
faculdade para que ela se tor
ne um negócio, para que ela se 
torne uma fonte geradora de 
emprego e renda. Para isso te
mos que fazer alguma coisa, e 
nós vamos procurar trabalhar 
para que ela gere realmente, 
não só ensino de boa qualida
de, que é a sua função primor
dial, sua atividade fim, mas 
para que também gere empre
go e gere renda para quem a

administra e para quem traba
lha nela.

O ECO -  O que o senhor es
pera de Lençóis Páulista, agora 
que está instalado aqui fisica
mente e economicamente?

Paschoalotto -  Vou ser 
franco, não tenho vindo mui
to a Lençóis Paulista, tenho 
passado pouco por aqui. Mas é 
uma cidade pela qual passam, 
com muita freqüência, as pes
soas que vão a São Paulo. Fica 
perto de Bauru, tem um povo 
muito acolhedor e uma ad
ministração exemplar. Tenho 
visto que a administração do 
Marise (prefeito José Antonio 
Marise) supera a maior parte 
do que é visto no Brasil nos 
dias de hoje. E é uma cidade 
que tem muito para crescer e 
gerar emprego. E acredito que 
uma das possibilidades da ci
dade sejam esses investimen
tos na pesquisa do biodiesel. 
O biodiesel é o petróleo do 
futuro, com toda certeza.
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Marise recebeu Nechar em seu gabinete e de quebra ganhou o apoio do deputado para o candidato a prefeito de seu grupo

Aliado verde
Deputado federal do PV, Sérgio Nechar vem a Lençóis Paulista e anuncia apoio a 

candidato do grupo do prefeito José Antonio Marise nas eleições 2008; 'estamos 

em um país democrático e posso apoiar quem eu quiser", afirmou

C r is t ia n o  G u ir a d o

Na manhã de quinta-feira 
12, o deputado federal Sér
gio Nechar (PV) esteve em 
Lençóis Paulista. De passa
gem pela cidade, ele foi à di
retoria e conversou com o vi- 
ce-prefeito e diretor de Saú
de, Norberto Pompermayer 
(PR). Depois foi ao gabinete 
do prefeito José Antonio Ma- 
rise (PSDB), onde conversou 
com a imprensa e com dire
tores da prefeitura. Nechar 
adiantou que vai apoiar o 
candidato a prefeito escolhi
do pelo grupo de Marise pa
ra as eleições 2008. A afirma
ção surpreende, porque além 
de ser filiado ao PV, partido 
dos vereadores de oposição 
Ailton Tipó Laurindo e Nar- 
deli da Silva, Nechar sempre 
foi muito próximo a Nardeli 
e fez campanha junto com 
Tipó nas eleições para depu
tado em 2006.

"Partido não existe, exis

tem homens. O Brasil não tem 
partido político. É como na 
Câmara. O PV é da base alia
da e eu votei contra a CPMF", 
diz. O deputado diz que não 
teme uma eventual retaliação 
dos companheiros de legenda. 
"Pode acontecer de eles quere
rem me levar para o Conselho 
de Ética do partido. Mas eles 
podem tentar. Estamos em 
um país democrático e posso 
apoiar a quem eu quiser, e te
nho meu modo de discernir as 
pessoas", continua.

Nechar vai além. Ele aposta 
em uma candidatura da dupla 
formada pelo empresário Luiz 
Carlos Trecenti e o vice Nor- 
berto Pompermayer, e disse 
que a dupla pode ser tão for
te que não tenha opositores. 
"Estive pesquisando e vi que 
o percentual de aprovação de 
Marise é muito alto. Acho que 
se sair o Luiz Carlos e o Nor- 
berto, ou o Norberto e o Luiz 
Carlos não vão ter candidatos 
para se opor", avalia. "Vai ser

uma candidatura única e de 
consenso, o que seria o ideal", 
completa.

A visita a Lençóis Paulista 
faz parte do roteiro de Nechar, 
que deve passar o recesso par
lamentar de janeiro visitando 
cidades da região. "Esse tra
balho tem que existir. O pre
feito tem sempre que manter 
contato com um deputado, ou 
com vários deputados", diz. O 
deputado elogiou o prefeito e 
se colocou à disposição para 
conseguir verbas para a cida
de em Brasília. "Tenho gran
des amigos na cidade e Mari- 
se e Norberto são dois deles. 
Estou aproveitando as férias 
para abraçar os amigos e dis
ponibilizar meu trabalho em 
Brasília para os prefeitos da 
região", afirmou. "Me coloco 
à disposição do Marise pela 
consideração que eu tenho 
por ele e porque a gente sabe 
que a administração dele foi 
muito boa, porque olhou pe
lo coletivo e o modo de gestão

adotado por ele foi muito in
teressante", completa.

EMENDAS
Um dos assuntos conver

sados entre Nechar e Marise 
foi a possível transferência de 
emendas para a cidade através 
do deputado no futuro. Ele 
reclamou de eventuais limita
ções por ser seu primeiro ano 
de governo. "No final do ano 
eu peguei R$ 3 milhões em 
emendas para distribuir, mas 
como essas emendas tinham 
que estar carimbadas para a 
cidade e aprovadas no ano 
anterior", afirmou. Ele conta 
que só conseguiria concretizar 
convênios se algum deputado, 
não reeleito em 2006, tives
se uma verba aprovada para 
Lençóis Paulista. "Procuramos 
alguém que tivesse carimbado 
algo para Lençóis e não tivesse 
sido reeleito, mas como não 
tinha, tive que escolher como 
encaminhar as verbas já ca
rimbadas", finaliza.

E D U C A Ç Ã O

Prefeitura compra van e cam inhão

Extra! Redescobriram
a m atem ática!!!

Extra! Extra! Redescobri
ram a matemática! Foi até 
manchete. Se o semáforo 
tem quatro tempos, obvia
mente três ficam fechados 
(afinal o semáforo fica lá pra 
isso). Se quatro são 100% e 
um é 25%, logo, três é igual 
75%. Simplesmente brilhan
te! Quanto tempo será que 
demorou esse cálculo???

Matemática? Vamos lem
brar que Pitágoras era filó
sofo, não matemático. Os 
motoristas se irritam com 
o semáforo? Nem somados 
e elevados à quarta potên
cia, os quatro tempos do 
semáforo irritariam tanto 
quanto o comportamento 
dos motoristas. Afinal, o se
máforo cumpre a parte dele. 
Ficar aberto um tempo e fe
chado três (como explicou 
a brilhante matemática) 
é exatamente a função do 
equipamento, que, aliás, faz 
isso com muito talento. Se 
nossos quadrúpedes dirigis
sem com 25% da maestria 
com que o semáforo abre 
um tempo e fecha três, nem 
precisava do semáforo. Todo 
mundo entendeu as contas?

E já que estamos fazendo 
contas, quem anda ruim de 
matemática é o São Paulo. 
Chegou Adriano -  de res
saca -  e vão sair Leandro e 
Aloísio. E a diretoria diz que 
o time vai ficar mais forte. Se 
alguém souber explicar, por 
favor, à vontade. E o Palmei
ras??? Agora vai!!! Luxem
burgo dança pagode antes do 
treino, dorme sonhando com 
Diego Souza, Thiago Neves e 
Rafael Sóbis, e acorda com 
Preá. É isso mesmo!!! Preá, 
o roedor, é o mais novo ata
cante do Verdão!!! E dizem 
nas próximas horas a direto
ria do Palmeiras vai anunciar 
outro reforço, também roe
dor da família dos caviídeos:

o Porquinho da Índia! E pra 
não ficar pra trás, o Corin- 
thians -  que já tirou os roe
dores da diretoria -  também 
quer contratar dois roedores 
para o ataque: o Chinchila 
e o Ratão-do-Banhado! E o 
Santander contratou Rato, 
ex-FMI, como conselheiro. 
O salário? Duzentos mil eu- 
ros por ano!

Por falar em quadrúpe
des ou roedores, o Lula con
vidou o Lobão para o mi
nistério de Minas e Energia. 
Outros ministérios podem 
sofrer alterações: Lulu San
tos, Ritchie, Luiz Melodia e 
Marina Lima aguardam suas 
convocações. O primeiro pe
pino de Lobão vai ser evitar 
que Lula continue a sua sina 
de deixar feliz seu antecessor, 
FHC, e impedir que o Brasil 
passe por novo racionamen
to de energia. Enquanto 
FHC relembra seu governo 
da política do frango e da 
dentadura, sorri feliz e pen
sa: "esse é meu garoto!"

E o presidente final
mente tirou da gaveta seus 
planos de visitar Cuba. Mas 
os assessores do Fidel já 
avisaram: visita de Lula só 
com o aval dos médicos. 
Dizem que o líder cubano 
está proibido de se estressar. 
Já o barbudo -  o brasileiro 
-, com a saúde de ferro, dá 
uma pausa na cana, e parte 
pra uva. Recebeu no Planal
to os representantes da Festa 
da Uva, de Caxias do Sul, e, é 
claro, sorveu levemente uma 
taça de vinho. No mesmo 
dia deu entrevista dizendo 
que até abril as obras do PAC 
começam a gerar empregos. 
Que dia de abril será?

Enquanto isso, traseira 
de mercedão urgente: "Se 
dinheiro falasse, o meu diria 
tchau!". E não tem matemá
tica que salve!

A prefeitura de Lençóis 
Paulista vai incorporar no 
início deste ano mais dois 
veículos à frota municipal. 
Serão investidos R$ 198,3 mil 
na compra de um caminhão 
marca Ford Cargo 712, e uma 
Van com capacidade para 
nove passageiros. Os dois ve-

ículos serão utilizados para 
as atividades da Diretoria de 
Educação. A Van para trans
porte escolar e o caminhão 
será para transporte de equi
pamentos, móveis e outros 
serviços do tipo entre escolas.

No ano passado, a prefei
tura investiu R$ 986,3 mil na

compra de 12 veículos, sen
do nove veículos leves, um 
médio, um pesado e uma 
motoniveladora Carterpillar 
modelo HP 120H. Foi a pri
meira vez após 28 anos que 
a prefeitura comprou moto- 
niveladora, usada em obras 
de pavimentação, serviços de

terraplanagem e manutenção 
de estradas vicinais.

Também já está em opera
ção uma unidade volante pa
ra abastecimento de veículos 
da Frota Municipal. O com
boio possui capacidade para 
quatro mil litros de álcool e 
dois mil litros de gasolina.

Gigioli
E m p r é s t i m o s
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS
JANEIRO - Promoção de Aniversário
Planos de 60 meses
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1 comece a pagar somente em OUTUBRO/08

FAÇA SEU EMPRÉSTIMO EM 36 A 60 MESES. 
A PRIMEIRA NÓS PAGAMOS PRA VOCÊ!

Rua Cel. Joaquim Gabriel, 130 - Lençóis Pta. - F.: 3264-2291 / 3264-2293



A M A D O R

Olha o apito!
Começa amanhã em Macatuba a 2^ Copa Regional de 

Futebol Amador; evento conta com a participação de 19 

equipes de toda a região; seis jogos marcam a rodada

Da  r e d a ç ã o

Começa amanhã em Ma
catuba a 2® edição da Copa 
Regional de Futebol Amador. 
O evento é promovido pela 
Secretaria de Esportes e La
zer, em prol da creche Santo 
Antonio e conta com a parti
cipação de 19 equipes.

Seis jogos marcados para 
amanhã definem a primeira 
rodada da competição. No 
primeiro jogo, às 9h, no Cen
tro de Lazer do Trabalhador, 
tem confronto entre Rolamar 
e Palestra. À tarde, às 15h, a 
equipe de Borebi enfrenta o 
MAC e, na seqüência, a Van- 
glória encara Monte Mor. Já

no estádio municipal Ama
deu Artioli, às 9h, a Duratex 
joga contra o CSK de Maca- 
tuba. Também no Amadeu 
Artioli, às 15h, a Santa Luzia 
pega o União Cajuense e, no 
jogo de fundo, Areiópolis 
encara a agremiação Dina
mite, de Botucatu.

A segunda rodada tam
bém está definida. No do
mingo 20, no Centro de 
Lazer do Trabalhador, às 
9h, Borebi pega Duratex. Já 
à tarde, a partir das 15h, o 
Atlético encara o Mar Azul e, 
na partida de fundo, o União 
Cajuense joga contra a Rola- 
mar. Já no estádio municipal 
Amadeu Artioli, às 9h, tem

confronto entre Cruzeiro 
e CSK. Às 15h, o Liverpool 
joga contra a Santa Luzia e, 
na seqüência o Primavera/ 
Millenium enfrenta a Frigol. 
A Frigol é a atual campeã 
da copa. No ano passado, a 
equipe lençoense venceu o 
Palestra na final.

As equipes foram divi
didas em quatro grupos. 
Três com cinco times e um 
com quatro. O grupo A tem 
Duratex, CSK de Macatu- 
ba, Cruzeiro, MAC e Bore- 
bi. Já o grupo B é formado 
por Areiópolis, Dinamite 
de Botucatu, Expressinho/ 
Elétrica Pitoli, Vanglória e 
Monte Mor de Botucatu. O

A equipe de Borebi disputou o Amador por Lençóis Paulista e agora entra na briga em Macatuba

grupo C é constituído por 
União Cajuense, Rolamar, 
Liverpool, Santa Luzia e Pa
lestra. O grupo D tem Mar 
Azul, Frigol, Primavera/Mil- 
lenium e Atlético.

Nesta primeira fase, as

equipes jogam entre si, den
tro do grupo, classificando- 
se as duas melhores de cada 
grupo. Na segunda fase, as 
equipes formarão o grupo D 
e F, com quatro agremiações 
em cada grupo, classifican-

do-se as duas primeiras de 
cada grupo para as semifi
nais da competição. No final 
da competição, os três pri
meiros colocados recebem 
troféus e medalhas, além do 
artilheiro e melhor goleiro.

SE GU NDO NA

CAL disputará segunda divisão por São Manuel
A equipe do CAL (Clube 

Atlético Lençoense) não dis
putará o Campeonato Pau
lista da Segunda Divisão por 
Lençóis Paulista, mas sim 
pela vizinha São Manuel. A 
informação foi anunciada 
na tarde de ontem pelo pre
sidente do alvinegro, João 
Sérgio Moraes. O conselho 
arbitral dos clubes que vão 
disputar o Campeonato 
Paulista da Segunda Divisão 
está marcado para o dia 28 
de janeiro.

Na semana passada, o 
ex-presidente do CAL e em
presário Silvano Gasparini 
demonstrou interesse em 
firmar parceria com a atu
al diretoria para manter a

equipe em Lençóis. O em
presário confidenciou que, 
caso administrasse o clube, 
teria junto com ele mais três 
investidores. Gasparini não 
citou nomes.

Os planos de Gasparini 
eram de administrar o CAL 
como empresa. Ele admi
nistraria 80% do clube, os 
outros 20% ficariam com a 
diretoria. "A nossa intenção 
era de fazer uma boa admi
nistração, gostaria de trazer 
de volta o CAL para Lençóis. 
Com o apoio da administra
ção, dos empresários, queria 
fazer um grande trabalho pa
ra devolver a alegria do povo 
lençoense, que é o futebol", 
comentou Gasparini. O presidente do Clube Atlético Lençoense, João Sérgio de Moraes

F UT EB O L

Sub 15 da UME decide título em Itapeva
A equipe sub 15 (nascidos 

entre 93 e 94) da UME Lençóis 
Paulista disputa hoje, às 9h30, 
no campo do Corintinha, em 
Itapeva, a final da 9® Copa 
Itapeva de Futebol Infantil. A 
competição é promovida pela 
Secretaria de Esportes e Lazer 
de Itapeva. Na final, a equipe 
lençoense encara o vencedor

da partida entre Seleção de 
Itapeva e São Caetano. Até o 
fechamento da edição o jogo 
ainda não havia terminado. 
A equipe está sob o comando 
do ex-jogador Cláudio Abade 
e do auxiliar técnico Luiz Ro
berto da Silva, o Baracate,

Para chegar a final, a UME 
bateu nas semifinais a repre-

sentação do Olimpikus, de Ara- 
raquara, pelo placar de 1 a 0. O 
único gol da partida foi assina
lado pelo jogador Higor Prado, 
vice-artilheiro da competição 
com três gols. O artilheiro até 
o momento é o lençoense Hi
gor Cemianko, que marcou seis 
vezes. A 9® Copa Itapeva de 
Futebol Infantil teve início no

domingo 6, com a participação 
de 22 agremiações, dentre elas 
o Corinthians e São Caetano. 
Para Cláudio Abade, técnico da 
UME, o nível da competição es
tá sendo muito bom. "A nossa 
equipe tem se superado jogo a 
jogo, deixaram a gente chegar, 
então agora vamos brigar pelo 
título", comentou Abade.

A R E I A

Começa hoje a segunda fase da Copa O ECO
Dois jogos marcados para 

hoje marcam a segunda fase 
da 2® Copa Verão O ECO de 
Futebol de Areia -  Troféu José 
Antonio Marise. Às 17h, a No
va Lençóis joga contra o Auto 
Posto Bremen e, no jogo de 
fundo, a equipe da Santa Lu
zia encara a Stopcar. Amanhã, 
também a partir das 17h, a Es
quadrilha enfrenta a Elétrica 
Pitoli e, na seqüência, a Nações 
pega o América. A competição 
é organizada pelo vereador 
Gumercindo Ticianelli Júnior 
(DEM) com apoio da Direto
ria de Esportes e Recreação.

Nesta fase, quem perder 
está fora da competição. As 
partidas acontecem no campo 
de areia da Praça de Esportes 
e Lazer Euclides Jerônimo Ri
beiro, no Conjunto Maestro 
Júlio Ferrari. A final da co
pa está marcada para sábado 
26, às 17h. Os três primeiros 
colocados recebem troféus e 
medalhas e o quarto coloca
do medalhas. O artilheiro e 
melhor goleiro da copa tam
bém recebem troféus. Após a 
premiação tem show com os 
grupos de pagode Art' Manha 
e Evolusamba. A equipe da Stopcar joga hoje contra a Santa Luzia no Júlio Ferrari

M A C A T U B A

Tecnocana pega Agricana amanhã no Agrícola
A equipe da Tecnocana I en

frenta amanhã, às 9h, no cam
po do Nenzão, a agremiação 
Agricana. No jogo de fundo, 
a APA (Agrícola Pouso Alegre) 
joga contra o Condomínio II. 
As partidas são válidas pela

terceira rodada do 1° Campe
onato Agrícola de Macatuba, 
promovido pela Secretaria de 
Esportes e Lazer, com apoio do 
vereador José Antonio Tavano 
(PMDB), o Zeca Tavano.

No domingo 6, no estádio

municipal Amadeu Artioli, pe
la segunda rodada a Tecnoca- 
na II bateu o Condomínio II 
pelo placar de 3 a 2 e a equipe 
Mazetto goleou o Condomí
nio I por 4 a 0.

A competição que teve iní-

cio no dia 30 de dezembro e 
deve terminar no dia 9 de mar
ço. Sete equipes participam. 
As três primeiras colocadas no 
final do campeonato recebem 
troféus, além do artilheiro e 
melhor goleiro.

LENÇÓIS

Abertas as inscrições 
para futsal feminino

A Diretoria de Espor
tes e Recreação está com 
as inscrições abertas pa
ra novas turmas de futsal 
feminino. Podem se ins
crever meninas a partir de 
14 anos. Os treinos acon
tecem às segundas e quar
tas, no Ginásio de Esportes 
Antonio Lorenzetti Filho, 
o Tonicão, às 17h45. Du
rante o período de férias 
escolares, os treinos tam
bém estão agendados para 
as sextas feiras a partir das 
20h, no Tonicão.

Para as demais m o
dalidades, as inscrições 
para as escolinhas de 
iniciação esportiva serão 
abertas a partir do mês 
de fevereiro. A Prefeitura 
de Lençóis Paulista m an
tém escolinhas de atletis
mo, basquete, capoeira, 
caratê, futsal, futebol so- 
ciety, futebol de campo, 
handebol, tênis, vôlei e 
xadrez. Mais inform a
ções pelo telefone 3264
1444. (com assessoria de 
Comunicação)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  EXTRATO DO CONTRATO 01-2008
CONTRATANTE: Prefeitura de Macatuba PROC: 109-2007 CONTRATADA: Jaupavi Terraplenagem 
e Pavimentação Ltda VALOR: R$ 82.457,05 ASSINATURA: 08/01/08 OBJETO: Execução de 78,20 
m. lineares de sarjeta extrusada e 2.937,30 m2 de pavimentação asfáltica em CBUQ 3 cm, com forneci
mento de mão-de-obra, material e equipamentos e de conformidade com o projeto básico, para conclusão 
em 60 dias da Ordem de Serviço VIGÊNCIA: 6 meses MODALIDADE: Tomada de Preços (40-2007) 
PROPONENTE: 1

COOLIDGE HERCOS JUNIOR - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO ALTERAÇÃO 1 CONTRATO 67-2007 (Originário do Proc. 50, 
Convite 17-2007) FINALIDADE: realinhamento de preço para manutenção do equilíbrio econômico- 
financeiro inicial do contrato, alterando de R$ 3,27 para R$ 12,00 o preço do pacote com 2 kg de feijão 
tipo I CONTRATANTE: Município de Macatuba CONTRATADA: Águia Cereais Bauru Ltda - ME 
OBJETO: fornecimento parcelado de diversos generos alimentícios para composição de cesta básica aos 
carentes assistidos pelo Serviço de Assistência Social FUND. LEGAL: Art. 65, II, d, da Lei 8666/93 
ASSINATURA: 11/01/08.

COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO ALTERAÇÃO 2 CONTRATO 27-2006 (Originário Dispensa 
11-2006) FINALIDADE: prorrogar o prazo de vigência por mais 12 meses, com início em 13/01/08 
e término em 12/01/09 CONTRATANTE: Município de Macatuba CONTRATADO: Marcelo Leme 
OBJETO: locação prédio na Rua Pe. Salustio Rodrigues Machado, 5-49 FUND. LEGAL: Art. 57, c/c 
com art. 62, § 3°, I, da Lei 8666/93 ASSINATURA: 11/01/08.

COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal

E X T R A V IO
Nilce Alves Santos Lençóis Paulista -  ME, firma estabelecida na cidade de 
Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, à Rua Ângelo Lazari, 192 -  Cidade 
Jardim Caju, cadastrada no CNPJ 04.741.523/0001.40 e Inscrição Estadual 
sob n° 416.100.476.116, declara para os devidos fins que foi extraviado os 
talões de nota fiscal de Modelo 1 sob n° 001 a 205 e notas fiscais venda a 
consumidor modelo 2 série D-1 sob n°s 251, 401 a 450 e 451 e 452. Não nos 
responsabilizamos pelo uso indevido.

E X T R A V IO
Pizzaria Hábil LTDA-ME, CNPJ n° 05.923.127/0001-04, IE n° 416.104.462.112, 
estabelecida à Rua 7 de Setembro, 1174 -  Centro -  Lençóis Paulista, comunica 
o extravio dos talões de notas fiscal da série D-1 de n° 001 ao 500 em uso, não 
se responsabilizando pelo uso indevido dos mesmos.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

P R E F E IT U R A  M U N IC IP A L  D E  L E N Ç Ó IS  P A U L IS T A
A N U LA Ç Ã O  D E  L IC IT A Ç Ã O  

Concorrência n° 003/2007 - Processo n° 205/2007 
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna público que foi anulada a 
Concorrência n° 003/2007, cujo objeto é a concessão do serviço público de 
transporte coletivo urbano de passageiros de Lençóis Paulista, nos termos do 
artigo 49 da Lei 8.666/93, por descumprimento ao artigo 16 da Lei 8.987/95. In
formações: Setor de Licitações da Prefeitura, sito à Praça das Palmeiras, n° 55, 
Centro, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7088/7022. Lençóis Paulista, 11 de 
janeiro de 2008. JÚLIO ANTONIO GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

P u b l i c a d o  n o  jo r n a l  O  E c o , n o  d ia  12  d e  J a n e i r o  d e  2 0 0 8 . N a  p á g in a  A 6 .
V a lo r  d a  p u b l i c a ç ã o  R $  6 1 ,8 0 .



O capitão da 5” Cia da PM, em Lençóis Paulista, Alan Terra, anuncia as mudanças no 190

190 regional
Chamadas feitas a partir de Lençóis Paulista e outras cidades para o 

190, serão atendidas em Bauru; sistema impede monitoramento das 

comunicações e libera policiais para o serviço nas ruas

Sa n d r o  A l p o n t e

A Polícia Militar deixará 
de ocupar policiais exclusi
vamente para o trabalho de 
atendimento ao telefone de 
emergência 190 nas cidades 
e vai centralizar as chamadas 
em cidades pólos. O sistema, 
que já funciona em São Paulo, 
começa a ser implantado em 
breve na área do 4° Batalhão 
da Polícia Militar do Interior, 
com sede em Bauru, e que 
abrange Lençóis Paulista e ou
tras cidades da base do jornal 
O ECO. Para a PM, a adoção 
do novo sistema vai dar mais 
rapidez ao atendimento das 
chamadas e liberar policiais 
para o trabalho nas ruas.

Na região, as chamadas se
rão centralizadas no Copom 
(Centro de Operações da Po
lícia Militar), em Bauru. Mas 
segundo o capitão Alan Terra, 
da 5® Companhia da PM em 
Lençóis Paulista, a implanta
ção será feita em etapas. Ini
cialmente, o sistema será uti
lizado para as chamadas ao 
190 em Bauru. Gradualmente, 
entrarão as demais cidades do 
4° Batalhão.

Na prática a centralização

do 190 vai funcionar da se
guinte forma. A chamada feita 
a partir de Lençóis será atendi
da no Copom em Bauru e em 
seguida transmitida pela rede 
de rádio para alguma viatura 
de Lençóis. "Isso vai agilizar 
o serviço policial e vai haver 
uma mobilidade muito mais 
rápida no atendimento do 
cidadão e principalmente no 
atendimento de ocorrências 
mais complexas e graves. Va
mos aumentar o número de 
patrulhas e policiais nas ruas", 
ressalta o capitão Terra. "O 
tempo-resposta vai ser dimi
nuído. Hoje esse atendimento 
em Lençóis, em média, demo
ra de 4 a 5 minutos", afirma.

Além da expectativa de 
rapidez no atendimento e de 
liberar mais policiais para o 
policiamento nas ruas, o novo 
sistema também deve impedir 
que estranhos acompanhem a 
comunicação da polícia e sai
bam seus passos. "O novo sis
tema também vai impedir que 
outros tipos de rádio interfi
ram na nossa comunicação. 
A gente imagina que nossas 
transmissões são monitora
das, principalmente por crimi
nosos. Então esse pessoal po

de jogar fora porque não vai 
servir para mais nada", decla
rou o capitão. "É uma tecnolo
gia de ponta que já está sendo 
utilizada na capital e agora se 
estende para alguns centros 
no interior, como é o caso de 
Bauru", explica.

m a is  c id a d e s

No início o novo sistema 
vai atender apenas Bauru. "Essa 
é a primeira fase e para a tota
lidade dos 19 municípios que 
compõem a área do 4° Bata
lhão não há data definida. É 
preciso testar, verificar a eficiên
cia do serviço e depois amplia- 
lo", comenta o capitão Terra.

Questionado sobre as ou
tras cidades nas quais circula 
O ECO, Alan Terra diz que 
elas fazem parte de outro ba
talhão. Barra Bonita e Igaraçu 
do Tietê, por exemplo, são 
do 27° Batalhão, com sede 
em Jaú. Já Areiópolis integra 
o 12° Batalhão de Botucatu. 
Macatuba também faz parte 
do batalhão de Bauru.

As outras 13 cidades que 
compõem o 4° Batalhão 
são: Pederneiras, Duartina, 
Paulistânia, Cabrália Paulis
ta, Lucianópolis, Ubirajara,

Avaí, Presidente Alves, Bal- 
binos, Reginópolis, Pirajuí, 
lacanga e Arealva.

Para a implantação da 
medida em outros batalhões, 
Terra avalia que dependerá da 
disponibilidade tecnológica e 
financeira. O capitão não reve
lou, mas O ECO apurou que o 
valor para a aquisição do equi
pamento passa dos milhões 
de reais. "Não sei precisar os 
valores, mas são equipamen
tos de primeiro mundo, uti
lizados nos Estados Unidos, 
Inglaterra e França, por exem
plo", disse.

n a  c a p it a l

Toda essa tecnologia de rá
dio e outras como laptop, com 
acesso rápido às informações, 
computador de mão, que po
de ficar no bolso do policial e 
acessar rapidamente a ficha de 
um suspeito, monitoramen
to de viaturas por GPS, já são 
utilizados na capital. "Sou um 
adepto de novas tecnologias e 
novas experiências e como já 
funciona em São Paulo, não 
tem como não funcionar por 
aqui", acredita o capitão. "A 
qualidade da polícia tende a 
melhorar", finaliza.

a c i d e n t e

O condutor de uma 
Brasília, ano 79, perdeu o 
controle do veículo, na tar
de da última quinta-feira, e 
chocou-se contra um muro 
de concreto, na Vila São 
João. Ele foi socorrido pelo 
Resgate de Lençóis Paulista 
com ferimentos leves, me
dicado e liberado.

a g r e s s ã o

Uma mulher que esta
va em um culto evangé
lico, na noite da última 
quinta-feira, no Jardim 
Nova Lençóis, foi agredi
da com chutes e socos pe
lo marido logo depois que 
saiu da igreja. O pastor 
que conteve a agressão foi 
quem acionou a Polícia 
Militar para pedir ajuda. 
O homem fugiu do local.

a g r e s s ã o  II
O amásio de uma traba

lhadora rural, de 34 anos, 
do Jardim Caju, em Lençóis 
Paulista, chegou em casa 
embriagado, segundo sua 
companheira, por volta da 
meia-noite da quinta-feira 
10, e a agrediu. Ela estava 
dormindo e foi acordada 
depois que o amásio a pe
gou pelos braços e começou 
a apertá-la. Segundo ela, 
não é a primeira vez que ele 
age dessa forma. Segundo 
o homem, quem começou 
com a agressão foi a mulher

que, inclusive, o derrubou 
da cama.

QUEBROU
Em Igaraçu do Tietê, na 

Vila Nossa Senhora Apare
cida, por volta das 23h da 
quinta-feira 10, o ex-amá- 
sio invadiu a casa da ex- 
companheira arrombando 
a porta da sala, chutando 
tudo que via pela frente e 
quebrando vários objetos. 
Ela acionou a Polícia Mili
tar e o homem fugiu.

FURTO
Em Agudos, a Polícia 

Militar registrou um furto 
contra residência na Vila 
Honorina. A proprietária 
da casa chamou a polícia e 
informou que um homem 
desconhecido havia furtado 
um celular. O caso foi regis
trado na quinta-feira 10.

c a r t u c h e i r a

Gerson Luiz de Olivei
ra, de 18 anos, foi baleado 
na madrugada da quarta- 
feira 9, na zona rural de 
Agudos. O tiro, que atin
giu de raspão o braço, 
partiu de uma cartucheira 
e o autor do disparo ain
da não foi descoberto. A 
vítima contou que saiu 
da sua casa, no sítio Santa 
Ângela, por causa de um 
barulho no telhado e foi 
atingido. A Polícia Civil 
investiga o caso.



o b r a s

A escola Esperança de Oliveira ganha troca de pisos e 
revestimentos, além de outras melhorias internas

A creche que começa a ser construída no Jardim Açaí vai custar 
R$ 497 mil e terá mais de mil metros quadrados de área

Pedra sobre pedra
Prefeitura de Lençóis Paulista aproveita recesso escolar para reformar e construir 

creches e unidades escolares da rede municipal; investimento é de R$ 1,76 milhão

Da  r e d a ç ã o

A Prefeitura de Lençóis 
Paulista aproveita as férias 
escolares para dar uma ge
ral na estrutura do ensino 
municipal. O ano de 2008 
começou com reformas e 
adequações em seis escolas 
e quatro creches da cidade. 
Na mesma frente de traba
lho, o prefeito José Anto- 
nio Marise (PSDB) anuncia 
a construção de uma creche 
no Jardim Açaí e uma escola 
no Jardim do Caju. Ao todo, 
o prefeito abre seu último 
ano de mandato com um 
investimento de R$ 1,76 mi
lhão em obras na Educação. 
"A infra-estrutura das esco
las é uma parte importante 
do processo de aprendiza
gem, por isso estamos sem
pre investindo em reformas 
e ampliações, assim como a 
construção de novas escolas 
e creches", diz o prefeito Jo
sé Antonio Marise (PSDB).

A creche do Jardim Açaí 
está em fase de construção. O 
prédio será erguido na esquina 
entre as ruas José Pedro Ludo- 
vico e Abílio Gasparini, e terá

uma área total de 1.160,34 
metros quadrados de área 
construída. A previsão de in
vestimento é de R$ 497 mil e 
o prefeito Marise deve fazer a 
entrega da obra ainda no pri
meiro semestre. No Jardim do 
Caju já começou a construção 
de uma nova escola, que será 
destinada ao ensino infantil. 
O projeto prevê um prédio 
com cinco com cinco salas de 
aula, e capacidade para aten
der 110 crianças. A escola tem 
custo previsto de R$ 544 mil e 
também deve ficar pronta até 
o fim do primeiro semestre.

As reformas e ampliações 
estão em andamento e só nas 
creches serão investidos R$ 
165 mil. A creche Augusta Par- 
pinelli Zillo, na Vila Cruzeiro, 
terá os pisos e revestimentos 
substituídos. As obras também 
prevêem a regularização de pa
redes, reparos nas instalações 
hidráulicas e a impermeabili
zação da cobertura e pintura. 
No Núcleo Luiz Zillo, a creche 
Wilson Trecenti vai ganhar 
mais 119,59 metros quadra
dos de área com a construção 
de uma sala para repouso e 
uma sala para brinquedos. A

prefeitura ainda vai substituir 
os pisos, revestimentos, esqua
drias, vidros e alambrado, im
permeabilização da cobertura, 
reparos nas instalações elétri
cas e hidráulicas, e pintura.

Outras três creches vão 
passar por reformas. A creche 
do Conjunto Maestro Júlio 
Ferrari, entregue em 2006, será 
ampliada com a construção de 
um depósito de 19,53 metros 
quadrados. No Jardim Prima
vera o prédio terá sua cobertu
ra impermeabilizada.

Nas escolas da rede muni
cipal, o maior investimento 
será feito na escola Amélia 
Benta do Nascimento Olivei
ra, na Vila Contente. O prédio 
vai ganhar mais duas salas 
de aulas, varanda, sala para o 
serviço de aprendizagem es
pecial, sanitários, depósito e 
escovódromo. Na escola Nel
son Brollo, no Jardim Açaí, 
serão construídos vestiários e 
sanitários masculino e femi
nino para quadra de esportes 
e a ampliação do palco, além 
de pintura geral. A escola Es
perança de Oliveira, a mais 
antiga da cidade, terá troca 
de pisos e revestimentos, ras-

pagem e aplicação de sinteko 
nos pisos de madeira, pintura 
das lousas, reforma das portas 
de ferro, reparos nas instala
ções hidráulicas e pintura.

Na escola Marcelino 
Dayrell de Queiroz, no Jardim 
das Nações, serão construí
das mais duas salas de aula e 
um depósito. Na escola Luiz 
Zillo, no Núcleo Zillo, será 
construído um alambrado 
de 264 metros quadrados em 
volta da quadra de esportes. E 
as escolas Idalina Canova de 
Barros, na Nova Lençóis, Eliza 
Pereira de Barros, no Centro, 
e Edwaldo Bianchini, na Ce- 
cap, terão a cobertura imper
meabilizada.

Mesmo escolas que não 
estão na lista das reformas e 
ampliações, podem começar o 
ano com um reforço na estru
tura. A Diretoria de Educação 
está adquirindo armários e 
gabinetes para as escolas Eliza 
Pereira de Barros, no Centro, 
Luiz Zillo, no Núcleo Luiz 
Zillo, Nelson Brollo, no Jar
dim Monte Azul, e Edwaldo 
Bianchini, na Cecap. Só em 
mobiliário o investimento se
rá de R$ 75 mil.

p a n o r a m a  d a s  o b r a s  n a  
r ed e  m u n ic ip a l  d e  en sin o

CRECHE a u g u s t a  PARPINELLI ZILLO 
(v il a  c r u z e ir o )

Troca de revestimentos, pisos e regularização de paredes, repa
ros nas instalações elétricas e hidráulicas, pintura

v a l o r  - R$ 42.707,70

CRECHE WILSON TRECENTI
(n ú c l e o  z il l o )

Construção de sala de repouso e sala de brinquedos, troca de 
pisos, revestimentos, esquadrias, vidros e alambrado, imperme
abilização da cobertura, reparos na rede de esgoto, canaletas 
para águas pluviais, revisão nas instalações elétricas, hidráuli
cas, adequação de tanque e pia da lavanderia, pintura.

v a l o r  - R$ 105.471,39

CRECHE OLIVEIRO EMILIANO RIBEIRO
(Jú l io  f e r r a r i)

Construção de depósito
v a l o r  - R$ 17.006,88

CRECHE n o  j a r d im  AÇAÍ

Construção de creche com 2 berçários, lactário, refeitório, 2 
salas de aula, 3 salas de atividades, 3 sanitários, escovódromo, 
pátio coberto, dependências para diretoria, almoxarifado, cozi
nha, despensa, área de serviço, varanda, solário e playground. 
Área total de 1.160,34 m2.

v a l o r  - R$ 497.981,91

e m e f  a m é l ia  b e n t a  
(v il a  c o n t e n t e )

Construção de varanda, sala para aprendizagem especial, 2 sa
las de aula, 2 sanitários, escovódromo e depósito

v a l o r  - R$ 138.399,91

e m e f  NÉLSON b r o l l o

Construção de vestiários e sanitários masculino e feminino para 
a quadra de esportes, ampliação do palco e pintura geral do 
prédio

v a l o r  - R$ 127.481,10

e m e f  e s p e r a n ç a  d e  o l iv e ir a

Troca de pisos e revestimentos, reparos nas instalações hidráuli
cas, reformas e pintura das lousas, reforma em portas de ferro, 
raspagem do piso de madeira e aplicação de sinteko, pintura.

v a l o r  - R$ 91.956,68

e m e f  m a r c e l in o  q u e ir ó z

Construção de 2 salas de aula e um depósito
v a l o r  - R$ 64.967,09

e m e f  l u iz  z il l o

p r o f i s s i o n a l i z a n t e

CMFP faz provas de seleção na próxima semana
O Centro Municipal de For

mação Profissional inicia na 
próxima segunda-feira as provas 
de seleção para os alunos inscri
tos nos cursos de iniciação pro
fissional no primeiro semestre. 
As provas vão até a quarta-feira.

Os inscritos devem ficar aten
tos para os horários das provas, 
que acontecem na sede admi
nistrativa do CMFP, na avenida

Lázaro Brígido Dutra, em frente 
ao recinto da Facilpa. O horário 
de prova foi agendado durante 
o período de matrículas que ter
minou nesta quinta-feira.

A seleção é necessária porque 
o número de inscritos é maior 
que o número de vagas. Em mé
dia, o CMFP oferece 410 vagas 
nos cursos de artesanato (noi
te), costura industrial (manhã,

tarde e noite), eletricidade resi
dencial (manhã, tarde e noite), 
inclusão digital (manhã e tar
de), marcenaria (manhã, tarde e 
noite), mecânica de automóveis 
(manhã, tarde e noite), pintura 
em tecido e madeira (manhã e 
tarde) e informática (manhã, 
tarde e noite). Segundo a dire
ção da escola, 750 pessoas estão 
inscritas. O curso mais procura-

do neste primeiro semestre é o 
costura industrial. (com assesso- 
ria de Comunicação)

s e r v iç o

O Centro Municipal de 
Formação Profissional fica na 
avenida Lázaro Brígido Dutra, 
101, próximo ao recinto da Fa- 
cilpa. Informações pelo telefo
ne 3264-3598.

Instalação de estrutura metálica e alambrado na quadra de 
esportes

v a l o r  - R$ 32.736,00

e m e f  e d w a l d o  b ia n c h in i

Impermeabilização da cobertura
v a l o r  - R$ 28.963,97

n o v a  e s c o l a  n o  c a ju  I

Construção de escola com 5 salas de aula, biblioteca, depen
dência para secretaria, cozinha, sala dos professores, diretoria, 
sanitários adaptados para pessoas com necessidades especiais, 
quiosque, galpão, cozinha, sanitários para alunos, com área total 
de 1.073,42 metros quadrados.

v a l o r  - R$ 544.063,89

PREVE OBJETIVO
Excelência em Educação

Ensino Médio: Col. Especial e Forte, 3° Col. Integrado • Pré-Vestibular: EXTENSIVO

Matrículas Abertas
^ f^ d a ç ã o  ^
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Mergulho no asfalto
Prefeito de Agudos quer desapropriar piscina do Agudos Tênis Clube para fazer o prolongamento da avenida Sebastiana

Da  Re d a ç ã o

A antiga área social do 
Agudos Tênis Clube, incluin
do uma piscina olímpica, deve 
sumir do mapa nos próximos 
meses. O prefeito José Carlos 
Octaviani (PMDB) quer de
sapropriar a área para fazer 
o prolongamento da avenida 
Sebastiana Leite até a rua Fá
bio Leite Guimarães, desafo
gar o trânsito e ligar o bairro 
Santa Cecília ao centro da ci
dade. Ao todo, a área tem mais 
de dois mil metros quadrados. 
A diretoria do clube informou 
que estaria disposta a negociar 
a desapropriação da área.

A sede social do Agudos 
Tênis Clube tem mais de 30 
anos e está desativada já há 
algum tempo. Nas décadas de 
70 e 80, foi palco de muitos 
eventos, como bailes de carna
val e festas à beira da piscina. 
No local, predomina o aban
dono. Do prédio onde funcio
navam os vestiários, só restou 
a estrutura. Telhado, portas e 
janelas foram arrancados. Os 
quiosques estão em ruínas. A 
piscina desativada está quase 
coberta pelo mato, acumula 
água e favorece a procriação 
do mosquito da dengue.

O processo de desapro

f t lMÉlgâ
P R O FIS S Õ E S  DA S A Ú D E
Unidade de Pós-Graduação

Bauru - S P

Vista das instalações do antigo Agudos Tênis Clube, abandonadas há anos e que deverão ser desapropriadas pela prefeitura

priação já está sendo elabo
rado pelo assessor jurídico da 
prefeitura, Rafael Guilherme 
Franzin. Segundo ele, a prefei
tura pretende desapropriar a

área sem custos extras, já que o 
imóvel está com impostos em 
atraso. Só de IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano), 
o clube deve mais de R$ 12

mil. A quitação da dívida fica
ria como indenização.

O imóvel fica ao lado do es
tádio São José. Tanto o estádio 
quanto a sede do clube são ad

ministrados pela diretoria do 
Agudos Futebol Clube. O presi
dente Ademir Afonso disse que 
ficou sabendo do projeto de 
desapropriação e que não deve

haver obstáculos para as nego
ciações. "Uma reforma no local 
hoje é inviável, devido ao alto 
custo, que pode ultrapassar os 
R$ 50 mil, além dos impostos 
atrasados e manutenção do lo
cal", afirmou. A associação do 
Agudos Tênis Clube está desati
vada e não possui mais sócios. 
Além da sede social, há um pré
dio inacabado, no bairro Santa 
Cecília, que também está dete
riorando e poderá passar por 
um processo de desapropria
ção. Uma reunião entre Afonso 
e Octaviani está marcada para a 
próxima semana.

Na comunidade, a desa
propriação da área divide opi
niões. Algumas pessoas acre
ditam que o espaço poderia 
ser recuperado e utilizado em 
projetos de esporte e lazer. "O 
local é grande, a piscina po- 
deria ser reformada. Poderia 
ter também uma quadra e um 
campo de futebol de areia", 
sugere Márcia Godoy. Já para 
José Ademir de Carvalho Li
ma, que mora no bairro Santa 
Cecília, a abertura facilitaria 
o acesso ao centro da cida
de, mas lamenta que o clube 
tenha terminado assim. "Foi 
mesmo uma época marcante 
e é uma pena que tudo tenha 
acabado assim", finalizou.

A Uningá/Bauru estará 
realizando na segunda (14/1) 

e quinta (17/1), às 19h, triagem 
para a seguinte área:

ORTODONTIA
(APARELHO BUCAL)

IMPLANTODONTIA
Mais informações:

RU3 HGriníniO Pinto, 13*51 (emfrenteaoHotelObeidPlaza) 
OU pelo telefone (14) 3214-4612 ^
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Contas 1 •em dia
Prefeitura de Macatuba convida contribuintes com im postos 

em atraso para regularizarem situação; carnês de IPTU e ISS 

de 2008 serão distribuídos no final de fevereiro

Da  Re d a ç ã o

Os carnês de IPTU (Im
posto Predial e Territorial Ur
bano) e ISS (Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Nature
za) fixo começam a ser distri
buídos no final de fevereiro 
para os contribuintes maca- 
tubenses. Antes de cobrar os 
impostos de 2008, o prefei
to Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB) está convocando 
quem tem tributos em atraso 
para regularizar a situação. 
Quem tem impostos em atra
so deve procurar a Divisão 
de Lançadoria da prefeitura a 
partir da terça-feira 15.

O número de pessoas com 
impostos em atraso tem caído 
ano após ano. Só para ter uma 
idéia, em 2006 o número de 
inadimplência em relação ao

IPTU foi de 30% dos contri
buintes. No ano passado, a 
inadimplência ficou em 21%. 
Entre os contribuintes que 
devem o ISS fixo, o número 
de inadimplentes é grande. 
Em 2007, 70% dos carnês não 
foram pagos. De acordo com 
o responsável pela Divisão de 
Lançadoria, Gilson Daré, para 
quem tem débitos posteriores 
ao ano de 2002, a negociação 
da dívida é mais fácil e pode 
ser parcelada, uma vez que o 
processo de cobrança ainda 
não foi para o Judiciário. Mes
mo para quem tem pagamen
tos em atraso há mais tempo 
é possível negociar.

Os carnês de IPTU e ISS- 
QN começam a chegar no 
final de fevereiro. São quase 
seis mil carnês de IPTU e cer
ca de 600 de ISS. Os impostos

C A P A C I T A Ç Ã O

Prefeitura oferece 
curso de operador 
de colhedora de cana

Começam na segun
da-feira 14, as inscrições 
para um curso gratuito 
de operador de colhedo- 
ra de cana em Macatuba. 
As aulas acontecem no 
Cemp (Centro Municipal 
Profissionalizante) entre 
18 e 22 de fevereiro. A 
iniciativa é da Comissão 
Municipal de Emprego, 
da prefeitura, Sindicato 
do Açúcar, Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de 
Macatuba e Sindicato Ru
ral de Lençóis Paulista. Ao

todo são oferecidas 20 va
gas. O critério de seleção é 
a ordem de chegada.

As inscrições podem ser 
feitas no Balcão de Empre
gos, que fica no Terminal 
Rodoviário Fernando Valezi 
Filho. O horário de atendi
mento é das 8h às Uh e das 
13h às 16h30. O curso se
rá realizado das 8h às 17h, 
com aulas teóricas e prá
ticas. Os alunos recebem 
material didático, café da 
manhã e almoço gratuitos 
enquanto durar o curso.

serão reajustados em 7,89%, 
que foi a variação do IGPDI 
(Índice Geral de Preços), da 
Fundação Getúlio Vargas. A 
primeira parcela vence no dia 
10 de maio. O tributo poderá 
ser parcelado em até quatro 
vezes, com pagamentos em 
maio, junho, julho e agosto. 
A parcela sempre vence no dia 
10. Quem quitar tudo na pri
meira parcela ganha 10% de 
desconto. Quem atrasar o pa
gamento paga multa de 10% 
sobre o valor do imposto e 
mais 1% ao mês de juro.

No ano passado, o muni
cípio arrecadou R$ 350 mil 
com IPTU e R$ 25 mil com 
ISS fixo. A previsão de arreca
dação para esse ano é de R$ 
420 mil com IPTU e mais R$ 
930 mil com ISS, fixo e retido 
na fonte. Prefeitura chama contribuintes em atraso para regularizarem débitos com IPTU e ISS

Divulgação

p r o j e t o  v e r d e  O projeto "Macatuba mais Verde" foi oficialmente lançado pelo prefeito Coolidge Hercos Júnior (PMDB) na quarta- 
feira 9, no Paço Municipal, com a participação de representantes de diversos segmentos da comunidade. O projeto consiste numa ação 
conjunta entre poder público, sociedade e iniciativa privada para plantar 17 mil árvores no município -  uma árvore para cada habitante. 
O início do plantio das mudas foi marcado para 22 de março, dia internacional da água. O projeto está orçado em R$ 73 mil.

a g u d o s

Prefeito Octaviani prorroga 
vencimento do IPTU 2008

O prefeito de Agudos, 
José Carlos Octaviani 
(PMDB), prorrogou pa
ra o dia 31 de janeiro o 
vencimento da primeira 
parcela do IPTU 2008. A 
prorrogação vale também 
para o prazo de pagamen
to de cota única, com o 
desconto de 10%.

A Prefeitura informa 
aos contribuintes que este 
ano os carnês estão sendo 
entregues pelos Correios 
e que todos deverão rece-

ber a cobrança do impos
to em tempo hábil para 
o pagamento nos prazos 
estipulados.

Ao todo são cerca de 
12, 5 mil carnês, sendo 
aproximadamente 800 
para fora de Agudos. Os 
valores do IPTU 2008 se
guem congelados, sem ne
nhuma correção. Os con
tribuintes também pode
rão parcelar os pagamen
tos em até em seis vezes, 
só que sem o desconto.

Abertas inscrições para 
escolinhas esportivas

A Secretaria de Espor
tes da Prefeitura de Agu
dos está com inscrições 
abertas para diversas mo
dalidades de formação es
portiva. As escolinhas, que 
vão funcionar em parce
ria com a ong Associação 
Desportiva Independente 
de Agudos (ADIA) e Pro
jeto Crescer e Edificar, vão 
atender crianças, jovens e 
adolescentes na faixa etá
ria de 7 a 21 anos.

Para participar, basta 
residir em Agudos e se ins
crever nas modalidades de: 
futebol de campo, basque
te, vôlei, caratê, jiu-jitsu,

futsal e atletismo. Todas 
as modalidades possuem 
turmas masculina e femi
nina, com horários no pe
ríodo da manhã e tarde. 
As inscrições e as aulas são 
totalmente gratuitas.

s e r v i ç o

As inscrições pode sem 
feitas na avenida Benedito 
Otoni, 146, Galeria Muni
cipal, Centro, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às Uh 
e das 13h às 17h. É preci
so apresentar certidão de 
nascimento ou RG e com
provante de residência. As 
vagas são limitadas.
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VEÍCULOS
VENDA

VENDE-SE FORD KA,

ano 00, completo, R$

15.500.00. Fone (14) 

3261-2779.

ASTRA SEDAN, ano

04, cor cinza, comple

to. Fone (14) 3264

3033.

VECTRA CD, ano 94,

cor preta, completo. 

Fone (14) 3264-3033.

CORSA SEDAN, 1.0, 

4 portas, ano 00, 

cor branca, gasolina, 

básico. Fone (14) 

3263-7474.

GOL CITY, 1.0, ano

05, cor prata, a álco

ol, básico. Fone (14)

3263-7474.

SAVEIRO GIII, 1.6, ano 

03, cor preta, a álcool, 

completa. Fone (14)

3263- 7474.

VENDE-SE MONZA, 

SLE, ano 85, motor 

1.8, original a álcool, 

cor cinza, R$ 5.500.00. 

Fones (14) 3263-6001 

ou 8132-9002, com 

Tiraka.

VENDE-SE GOL BO

LA, 1.6, ano 95, cor 

cinza, gasolina, R$

12.500.00. Fone (14)

3264- 4138.

CORSA WIND, ano 

95, branco. Fone (14) 

3264-3033.

VENDE-SE ÔNIBUS, 

MERCEDES BENZ, 

ano 92, modelo 1318, 

motor com 44 mil Km, 

pronto para trabalhar 

na lavoura. Fone (14) 

3641-2955.

ouro MECÂMCA • REriRCA DE MOTORES

-  Retifica e 
Montagem 
de motores

- Auto Peças

- Serviços de 
manutenção 
mecânica

- Serviços de 
usinagem

FONE:

3263- 1535
;mK;

3264- 3961
R. Prudente de Moraes. 206 
Vila Erien' Lençóis Paulista

V E Í C U L  O S  J

Fone: (14) 3263-7474
Av. Pe, Salústio R. Madiado, 934 - lençóis Pta.

www.€arrolen€ois.€omJ>r
Saveiro Cl 1.6 

1994 - A - Cinza 
Básico

Palio EU< F IR E  1.3 4P  
2005 - Flex -  Prata 

Trava Alarm e

Burgm an 125 -  2007  
G  -  Am arelo - Partida 

Elétrica e Freio a Disco

C B X  Tw ister 250  - 2006  
G  -  Vinho -  Partida 

Elétrica e Freio a  Disco

C orsa G L  1.6 4P -  2001  
G -  V inho -  Com pleto  

( -  D h)

C orsa Sedan 1.0 
M ILENIUM -  2000  - G 

Branco -  Básico

F -4 0 0 0  -  CARR. 
M ADEIRA - 1991 -  D 

Branco -  Dh

Fíesta 1 .0  4P  
P ER SO N A LITE  -  2005  

G  -  C inza  -  Básico

Gol G 4  1.6 4P Copa  
Flex -  2006  -  Pr^ta - 

Trava A larm e Dh

Gol 1.0 C IP T  - 2004  
A - Cinza -  Básico

Palio EX  F IR E  1.0 4P 
2003  - G -  Prata 

Trava Alarm e

Parati G4 1.6 4P  
TO TA L FLE X  -  20 07  

Prata -  Com pleto

Parati C L  1.6 -  1994  
A  -  Vinho -  Básica

S antan a, 1 .8  Ml 
4P, 2002, A, C inza, 

Com pleto

Saveiro, G3 1.6 
PLU S, 20 03 , A, Preto, 

Com pleto

C B  500 -  2000  -  G  
C inza  - Partida Elétrica 

e Freio a Disco

VENDE-SE CORSA,

Wind, Hatch, ano 99,

1.0, azul metálico en

seada, gasolina, com 

alarme, insulfilm, com 

limpador e desembaça- 

dor traseiro, antena de 

teto, som e engate, R$

15.500.00, impecável. 

Fone (14) 3263-0520 /

9793-9724.

NX, ANO 96, cor 

vermelha. Fone (14) 

3264-3033.

VENDE-SE FIAT PALIO, 

ano 96. Fone (14) 

8116-5050.

FIESTA, ANO 98, cor 

prata. Fone (14) 3264

3033.

MONZA, ANO 93,

cinza. Fone (14) 3264

3033.

CORSA SUPER, 4 

PORTAS, ano 96, cor 

cinza. Fone (14) 3263

1222.

CELTA, 2 PORTAS, ano

04, gasolina, cor azul. 

Fone (14) 3263-1222

SAVEIRO, 1.6, ano 98, 

cor verde, gasolina. 

Fone (14) 3263-1222.

VENDE-SE GOL,

ano 90, gasolina, R$ 

7.000.00. Fone (14) 

9119-6272.

CORSA, SEDAN, ano

96, cor cinza, gasolina. 

Fone (14) 3263-1222.

VENDE-SE FUSCA, ano

77, em bom estado. 

Fone (14) 3263-2975.

VENDE-SE FUSCA,

ano 78, cor azul, com 

roda esportiva aro 15, 

em bom estado. Fone 

(14) 8125-1650.

GOL POWER 1.6, ano 

04, cor prata, Flex, 

com ar, direção, trava 

e alarme. Fone (14) 

3264-1000.

GOL 1.0 16V Série 

Ouro ano 2001, com

pleto (Ar, Vd Elelr. Dir 

Hid.) +trava e alarme 

R$ 19.500,00. Tel. 

32633702.

ASTRA SEDAN 2.0,

ano 02, preto, gaso

lina, completo, com 

rodas. Fone (14) 

3264-1000.

VENDE-SE OU TROCA- 

SE FUSCA, ano 75,

VENDO FIAT PÁLIO 

4PTS. completo menos 

ar, 99/00, cinza me

tálico, gas. 1.0, ótima 

conservação, tratar 

fone:8141-2588 ou 

3263-0945, falar com 

Fabricio.

VENDO CORSA SE- 

DAN Super Verde 1.0 

00/01 vidro/trava/ 

alarme/rodas, desemb. 

traseiro, ar quente/ 

frio. OTIMO PREÇO. 

Tratar com Leite 3263- 

5254/9756-9459.

VENDO OU TROCO 

PALIO 97, ÁLCOOL, 

COR AZUL, 2P, VALOR 

R$6.000,00 + 17 X DE 

R$353,00 FONE 9131 

8668 END: AV. PRO- 

COPIO FERREIRA 569 

CECAP.

reformado, sem motor. 

Tratar na Rua Castro Al- VDO/TCO GOL 1.6 ap VENDO MONZA, ALUGAMOS CAR-

ves, 169, Jd. Ubirama. álcool original c/ rodas ano 85, original a ROS - SE SEU CARRO

cor metalica ano 88 álcool, cor cinza, em QUEBROU NÃO

VENDE-SE CELTA, ano tel 8119-4532 / 3268- ótimo estado. Valor R$ FIQUE À PÉ LIGUE

01, cor branca. Fone 1038. 5.200,00. Fones:(14) PARA NÓS E ALUGUE

(14) 9652-0934, com 3263.6001 ou UM CARRO. WM

Dirceu. VDO/TCO CELTA ANO 8132.9002 com Tiraka. LOCADORA DE VEI-

GOL GIII, ANO 00, 4

01 c/ rodas 15+kit 

aparencia + ve + trv + F250 PRATA, 01, Pneus

CULOS -WILLIAM - 

14-32647191-9701-

portas, cor branca, R$ al #obs tco p/ vectra Novos, Marítima, Com- 1020.

18.000.00. Fone (14) 97... tel 3268-1038 / pleta, motor MWM

3261-2779. 81194532. f.9103-4256 c/ Valdeci. VENDO UM ESCORT

FIAT UNO, ELX, ano VENDE- SE MONZA VENDE-SE GOLF 1.6

GL, ano 88, cor cinza 

metálico, em ótimo

95, 4 portas, cor verde, 84. Bom estado. Tratar ano 2002 preto, roda estado. Telefone

R$ 10.500.00. Fone na Rua Zezinho Padeiro liga leve aro 16. Tratar para contato (14)

(14) 3261-2779. 140- Julio Ferrari ou 3263-3812 / 8111-0424. 32982767 ou (14)

GOL, 1.6, ANO 91, cor

32648928. Falar com 

Joao ou Elaine. CONSÓRCIO DE VEÍ-

97782796.

branca, R$ 8.000.00. CULOS e com o mar- JORNAL O ECO

Fone (14) 3261-2779. VDO CARAVAN 89. cos do consórcio www. ANUNCIE!

Completa, - AR (batida) marcosdoconsorcio.zip. 3269-3311

PARATI, 1.6, ano 95, Ótimo $. Tratar: 9146- net e marcosdoconsor- TODAS ÁS TERÇAS,

completa -  ar, cor cinza. 8898 -  Alex. cio@hotmail.com. QUINTAS E SÁBADOS

Fone (14) 3264-3033.

FIAT CONSÓRCIO de

carros semi-novos, em 

80 x de R$ 254.00. Fo

nes (14) 3011-1307 ou 

3016-4857.

CORSA SEDAN CLAS- 

SIC, 1.6, ano 03, preto, 

gasolina, com vidro e tra

va. Fone (14) 3264-1000.

COMPRO GOLF 

2006, 1.6 flash flex. 

Tratar 3263-3812 / 

8111-0424.

MONZA GL, 2 portas, 

ano 94, cor vinho, com 

vidro, trava e alarme. 

Fone (14) 3264-1000.

B.CAR Autos & Motos Multimarcas
SCENIC 1.6 EXPRESShOM 2064 GAS COMPLETA7MECANICA PRETA
COAOLLAExi 2064 GAS COMPLETO 7 AUTONATICOjCOURO PRETO ONlX
ESCORT GLX 1095 GAS COMPLETO ÉAODA VERMELHA
FORO micw 2067 5AS COMPLET07C0UR0rTETOrT0P PRETO
OOL1.D 4p 2061 5AS ARtDIREÇAa HIDRÁULICA BRANCO
PALIO gl1,9 1997 SAS DIRECÀO r
CORSA1.0MPFI SUPER 1997 5AS TRIOrRODA VERDEPEROL
CORSA «EOAM 1.0 P4FFI 1999 ols BRANCO
CORSA SEDAM 1.0 PFFI 2061 5AS DIREçAO ; TRAVATALARME AZUL
CELTA14TUNNKG 2064 ÁLCOOL EÓUFADISSWO AZUL
MONZA 54JE1.S 1993 ÁLCOOL COMPLETO-AR VINHO
ASTRA HATCH 8UNHY 2060 5AS COMPLETO PRATA
ASTRA SEDAM ADVANTAGC 2067 PLEX COMPLETO PRETO
VECTRA OIS ZJ] 1997 5AS COMPLETO PRATA
VECTRA CD 3.0 1997 5AS COMPLETO 7 TETO BRANCO
VECTRA íZLS 3.2 1999 5AS COMPIETOTAR DIC4TAL PRATA
VECTRA CQLLECTION 2.0 OV 2065 5AS COMPLETO (NOVIDADE» CINZA
OMEOA CD2J] 1964 COMVERT COMPLETO 7 TETO/PAINEL DIG VINHO
OMEGA CD 4.1 1090 GAS COMPLETO 7 TETO / PAINEL MG PRETO
ZAFIRA ELITE 2.D 2065 FLEX CONPLET07AUTONARICArCClURO PRATA
SA ÎROICGJ 2064 FLEX LONA7ALARME BRANCA
PICK UP FtORINOI.e 1095 GAS RODA AZUL
PICK UP STRACAI.SCAfi. EXT 2063 GAS COMPLETA 7 RODA PRETA
PICK UP CORSA ÍÂ 109T GAS RODA BRANCA
M0NTANASP0RT1.S 2064 FLEX COMPLETA PRATA
S10 2.2 CAB SIMPLES 1095 COMVERT COMPLETA PRATA
S10 2.2 CAB CKJPLA 109T COMVERT COMPLETA VINHO
S10 2.STCAB. DUPLA 2064 DIESEL COMPLETAiEQUIPADA CINZA
S10 2.STCAB. DUPLA 2064 DIESEL COMPLETAJABB7AIR BAO PRATA
RANGER XLT 2.0 T CAB.DUPLA 2062 DIESEL 4X4 COMPLETA AZUL
NISSAN FRONTER 4X4 2065 DIESEL COMPLETA7COURO PRATA
F2MXLL 2061 DIESEL COMPLETA PRATA
SILVERADO 4CC 109T DIESEL DIREÇAO.TTRAVAIALARJIE AZUL
SILVERACK3 D 20 2061 DIESEL COMFLETA PRATA

f FOTOS WWW b c a r x o m .br
KAZINSKI GF 125 2063 PARTIDAELETRICAiFREID a DISCO7R0DA PRATA
RIZKSIDO»720l>2 VERMELHA72004verde; 3H4 VERMELHAL
ElZ ES 1FW4T1DA ELÉTRICA» 7 2IKI> PRETA7 2001 VERMELHA r2»4 PRETA
EIZ125 KS 2065 PRETA
ElZ 125 ES I PARTIDA El̂ RICTAI 7 20H PRETA 1ZOH PRATA
T1TAN125710» VERMELHA r VERMELHA
TITAW KB 2002 VERDE
TtTAH 126 KSE íPARTIDA ELfTRICAI / 2H2 VERMELHA 7.20M PRETA
TITAM126 ES 2003 PARTIMELETRICtUTREIOA DISCO PRATA
TITAH 126 FAN 2065 PRETA
TITAM ISD KS 1 20lU PRETA 7 20DC PRATA
TITAM 1S6 ES 2065 PARTIDA ELÉTRICA PRETA
TITAM ISD ESDI PARTIDA ELÉTRICA+FREIO A DISCCi; .ZODS VERMELHA
TWISTER 2S0 (2M3 VERMELHA 7 200S PRETA 7 206C VINHO 12«e PRETA 12Hl6 PRATA 7 200T PRATA
NX406FALCON 7 2061 PRATA73M3 PRETA/2IH7 PRETAJ
CB 400 1093 RARIDADE VERMELHA
CB $00 í 1»3« AZUL 71t9B PRATA 71»69 ROXA 7 2062 PRETA
CBR 006 F 109T BCA7PRETAVERNELHA
CBR «6 RR FIREfiLADE 109B VERMELHA
CBR 629 RR FIREfiLADE 2061 ESCAPE YOSHWURAlIRABETA7SETAS VERMELHA
CBX 1160 XX BLACK BIRD 1090 INJEÇÃO PRETA
OeX 7» IMDY 1961 PRATA
KAWAZAKIZX 7 R 1968 ESCULPE D&O TEXAS USA CARBONO VERDE
SUZ. BUROMAN 125 2065 PRETA
SUZ. BAMDTT 506 S 2065 ESCAPE SEMI CARENADA PRATA
SUZ. BAMDTT 556 M 2067 ESCAPE PRATA
SUZ. CSX 750 F 1995 VERMELHA
YAMAHA Xr 506 R 2065 6 MIL KMS PRETA
YAMAHA TDM 556 f 1960 PRETAEI60URADA7Z66C PRATA
YAMAHA TOM 606 2063 PRETA

RUA PIEDADE ESQUINA COM AVENIDA 25 D E JANEIRO
Tel: Í14) 3264 3131 ■ 3264 3737 • 9792-2696

PAGAN MOTOS
C O M P R A

Mod 2008

V E N D A  ^ T R O C A ^  F I N A N C I A
- Motos 0 Km
- Semi Novas
- Financiamento
- Sem entrada
- 48 meses fixos

GRÁTIS 2 CAPACETES
RUA PEDRO  NATÁLIO LO REN ZETTI, N° 112 - LEN ÇÓ IS PAULISTA

Fone: (14) 3264-4345

RESTAURAdjiD * CONSERTO«REFORMA
Alto FalORtes • Cornetas • Tweeter

TODAS AS ____

TUDO EM B MESES DE CABAHTtA
AV. PIEI. JACDMO N. PACCOIA, 932 • PQ. lOKDDN •LIPISPM. 

[0ll[:1432G30Cã9-3»72249

MODELO ANO COR OPCIONAIS
C O R S A  WIND 1995 BRANCO
C O R S A  WIND 1995 AZUL
C O R S A  WIND 1995 VERM ELH A

C O R S A S  WIND 1999 AZUL
C O R S A  C L A S S JC 2003 BRANCO

K A D E T T G L 1996 PRATA
IPANEMA 1994 PRATA

A ST R A  SEDAN 2004 CINZA CO M PLETO
A S T R A  G L 1999 PRATA CO M PLETO

V E C T R A  CO 1994 PRETO CO M PLETO
V E C T R A  G L S 2 .2 2000 AZUL CO M PLETO

MONZA G LS 1994 AZUL CO M PLETO
MONZA S L  E F I 1993 CINZA

GO L C L 1991 B EG E
GO L GL 1.8 1993 B EG E

G O L S E R IE  O U RO 2000 BRAN CO a r -o ir -t r a v a
GO L POW ER 2002 PRATA CO M PLETO

GO L 1.0 4 PO RTAS 2004 CINZA TRAVA-ALARME
SAN TAN A C L  ISOO 1995 CINZA CO M PLETO -AR

PARATI 1.6 2006 PRATA CO M PLETO  RODA
E S C O R T  G L  1 6 V 1997 VERM ELHO D IREÇÃ O

UNO MILLE 1997 AZUL
UNO EP 1996 V ER D E VIDRO-TRAVA

PALIO  W EKEND 2005 PRATA C O M PLETA -FLEX
NX 1996 VERM ELH A

H O RN ET 2005 PRETA

JÂ PENSOU EM TER SEU CAMtNHÃO VENHA FAZER 
UMA CONSULTA DE FINANCIAMENTO E 

REFINANCIAMENTO ESTAMOS COM EXCELENTES TAXAS

ACIMA DO ANO 1994 FINANCIAMOS SEU PRÓPRIO VEÍCULO! 
SE VOCÊ COMPROU CARRO EM OUTRO LUCAR VENHA 

FAZER UMA CONSULTA DE FINANCIAMENTO ANTES 
DE FECHAR QUALQUER NEGOCIO

F o n e s :  3 2 6 4 -3 9 6 8  e  3 2 6 4 -3 0 3 3
Av. Papa João Paulo II (ao lado do Auto Posto Leão) - Lençóis Paulista

mailto:cio@hotmail.com


QUER UMA MOTO?

Vendo Twister 2002 

ótimo estado de con

servação doc ok. R$ 

7.300,00.

VENDE-SE, CG FAN 

2006 Preta com todas 

as revisões. COM IPVA 

E SEGURO 2008 PA

GOS. R$ 4800.

MOTOCICLETAS 1
VENDA 1

COMPRAMOS SUA 

MOTO usada em bom 

estado. Pagamos o 

melhor preço à vista. 

Fone (14) 3264-4345.

VDO MOTO CG TITAN

KS ano/mod 2004 

ótimo estado Valor 

2.000,00 + 11 parcelas 

de 217,00 Ligar (14) 

9679-2900 falar c/ 

Mauri Ponce

TITAN ANO 05, cor 

azul. Fone (14) 3264

4345.

TITAN ANO 02, cor

prata. Fone (14) 3264

4345.

VENDO HONDA

BIZ 100 cilindradas 

2004 azul. Tratar com 

Marlon, 97126631 

ou 32645024 após 

18:30h.

BIZ ANO 04, cor 

preta. Fone (14) 3264

4345.

BIZ ANO 05, cor azul. 

Fone (14) 3264-4345.

TITAN 2003 part. 

elet. freio disco prata 

97727197.

POP 100, ano 07, cor 

preta. Fone (14) 3264

4345.

BIZ ANO 03, cor azul. 

Fone (14) 3264-4345.

TITAN KS, ano 01, 

prata. Fone (14) 3263

3466.

TITAN ANO 99, cor

azul metálico. Fone 

(14) 3263-3466.

TWISTER ANO 04, cor

preta. Fone (14) 3263

3466.

BIZ KS, ano 02, cor 

azul metálico. Fone 

(14) 3263-3466.

CG ANO 88, cor preta. 

Fone (14) 3263-3466.

TWISTER, ano 03, cor 

preta. Fone (14) 3263

3466.

VENDE-SE FALCON,

ano 00, cor Vermelha. 

Fone (14) 3263-3466.

VENDE-SE CG TITAN,

150, ano 04, com 8 mil 

Km, com partida elétri

ca, R$ 4.800.00. Fone 

(14) 3264-4378.

VENDE-SE OU TROCA- 

SE POR FALCON, Twis-

ter, ano 02, em ótimo 

estado de conservação. 

Fone (14) 3264-6454, 

com Roberto.

RESIDÊNCIAS
VENDA

VENDO APARTA

MENTO NO EDIFÍCIO 

BETA, andar alto, com 

excelente acabamento. 

Tratar fone (14) 9772

7716.

VENDE-SE CASA,

no centro. Fone (14) 

3263-2105 (creci

41.388) .

VENDE-SE CASA, no

Jd. Monte Azul. Fone 

(14) 3263-2105 (creci

41.388) .

BOBERG ENGENHA

RIA -  Projetos comer

ciais e residenciais, 

documentação para 

financiamento, cálculo 

estrutural, regulariza

ção de obra, desmem

bramento e unificação 

de lotes. Fone (14) 

3263-1611.

VENDE-SE CHÁCARA,

dentro da cidade, 

para residência ou 

empresa. Possui casa 

sede e para caseiro, 

com aproximadamen

te 1000 m de área 

construída, terreno 

de 23.900 m à 150 m 

da Rodovia Marechal 

Rondon. Informações 

no site : www.chaca- 

ratereza.pro.br.

ALUGA-SE SALA PARA 

TREINAMENTOS e

reuniões. Fone (14) 

3263-7211.

RESIDENCIAL LUNA 

-  VENDE-SE aparta

mentos novos com 2 

dormitórios, 76m2, 

garagem para 2 carros 

pequenos, pronto para 

morar, ótima localiza

ção. Tratar fone 9701

0907.

VENDE-SE TERRENOS 

NO JD. UBIRAMA.

Fone (14) 3263-2105 

(creci - 41388).

ALUGA-SE APARTA

MENTO, em Ilha Com

prida, para 6 pessoas. 

Fone (14) 3264-3479.

CHÁCARA NO VIRGÍ

LIO ROCHA, com casa 

com 2 dormitórios, 

sala, cozinha, 2 banhei

ros, varanda, churras

queira, forno e piscina 

para criança e adulto. 

Consult Imóveis, fone 

(14) 3263-1118.

VENDE-SE CASA, no 

Jd. Itamaraty. Fone 

(14) 3263-2105 (creci 

41.388).

VENDE-SE CASA, 3

dormitórios, R Profes

sor Simões. Fone (14) 

3262-1177.

VENDE-SE CASA, NO 

JD. BELA VISTA I, de

frente com a praça 

Marco Moretto. Tratar 

com corretor, na rua 

General Ozório, 304.

ALUGA-SE CHÁCARA,

para festas. Fone (14) 

9702-3900.

ALUGA-SE EM ÁGUAS 

DE SANTA BÁRBARA,

casa com piscina. Fones 

(14) 3263-0021 ou 

9702-3900.

ALUGA-SE APAR

TAMENTO, na Praia 

Grande, para férias e 

finais de semana, a 50 

metros da praia. Fone 

(14) 3263-1505, com 

Nair Pagan.

VENDE-SE CASA, na

Cecap, com 3 dormi

tórios, sala, cozinha 

grande, banheiro, 

com casa nos fundos, 

com 1 dormitório, 

sala, cozinha e ba

nheiro, R$ 35.000.00. 

Tratar na rua Paulo 

Ronai, 171, ou fone 

(14) 9731-9142.

VENDE-SE PRÉDIO 

NO CENTRO, próprio 

para consultórios. 

Fone (14) 3263-2105 

(creci 41388).

VENDE-SE EDÍCULA, 

no Jd. Itamaraty, em 

construção. Fone (14) 

3263-2105 (creci 

41.388).

VENDE-SE CASA, na 

Vila São João, na Rua 

Pedro Coneglian, 27. 

Fone (14) 9732-8721.

VENDE-SE UMA CASA,

na Cecap, com 3 dor

mitórios, sala, cozinha 

grande, banheiro, com 

casa nos fundos, com 

1 dormitório, sala, 

cozinha e banheiro, R$

35.000. 00. Tratar na 

rua Paulo Ronai, 171,

ou fone (14) 9731

9142.

VENDE-SE OU TROCA- 

SE TERRENO, no Jd. 

Planalto (Macatuba), 

ótima localização 

e bom preço. Fone 

(14) 9709-6061, com 

Marcos.

VILA HONORINA, com

3 dormitórios, casa 

de esquina. Fone (14) 

3262-2116.

JARDIM CRUZEIRO,

com 2 dormitórios, R$

27.000. 00. fone (14) 

3262-2116.

JARDIM EUROPA,

com 2 dormitórios, R$

13.000. 00. Fone (14) 

3262-2116.

PROCURA-SE CASA 

PARA ALUGAR, parti

cular. Fone (14) 9119

6176.

COMPRO CASA NO 

JD. JÚLIO FERRARI,

pago a vista, até R$

16.000. 00. Fone (14) 

9696-8909.

VENDE-SE TERRENO 

NO JD. CAJU. Fone 

(14) 9772-7716.

VENDE-SE CASA, com

4 cômodos, no Jd. Cru

zeiro, R$ 27.000.00, 

com documentação em 

andamento. Fone (14) 

3264-9818.

VENDE-SE CASA, na

Rua General Ozório, 

304, Jd. Bela Vista. Tra

tar no local.

VENDE-SE 2 ALQUEI

RES DE TERRA. Fone 

(14) 3263-2105 (creci 

41.388).

VENDE-SE CASA,

na Cecap, com 5 

cômodos, banheiro e 

garagem, quitada, R$

32.000. 00. Fone (14) 

3264-2261.

ITAÚ CONSÓRCIO 

DE IMÓVEIS, créditos 

de R$ 30.000.00 à R$

200.000. 00, e parcelas 

a partir de R$ 219.00. 

Fones (14) 3011-4857,

ou 3016-9656.

PORTO SEGURO CON

SÓRCIO DE IMÓVEIS,

sua casa a partir de R$ 

208.00 mensais em 

180 meses. Fones (14) 

3011-4857 ou 3016

9656.

ALUGA-SE EDICULA 

PARA FESTAS em geral 

com piscina. Tratar 

8119-5518.

VENDE-SE SOBRADO 

NO CENTRO DE LEN

ÇÓIS PTA, ótima locali

zação, casa e comércio. 

3 quartos, garagem p/ 

2 carros, área de lazer 

com piscina e churrasq.

VENDE-SE UMA 

LOJA COMPLETA,

INTERESSADOS LIGAR 

PARA: 97155611 OU 

32647386.

SALA ED LUIZ PAC- 

COLA, linda, gesso, 

blindex, ar condicio

nado, alugada, com 

escritura. Vendo par

celado 12 x 1000,00 

+ transfer no final. F: 

3264.5249.

PROCURA-SE CASA 

PRA ALUGAR na

cecap ou principe 

valores a combinar 

favor entrar em con

tato 91268712 com 

Valdir.

PROCURO CASA P/ 

ALUGUEL, SOMENTE 

DE PARTICULAR PARA 

PARTICULAR - TRATAR 

COM ROGERIO, NO 

FONE 14 9112-4499.

APLICA-SE HERBICIDA 

MATA MATO, em ter

renos e quintais. Fone 

(14) 9127-0004.

ALUGA-SE P/ ANIVER

SÁRIO DE CRIANÇA,

touro mecânico infantil 

bandido. Fone (14) 

3263-1485.

ALUGA-SE P/ ANIVER

SÁRIO DE CRIANÇA,

tobogã e tribogã. Fone 

(14) 3263-1485.

BRINQUEDOS
ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

Castelo
Piscina de Bolinha 
Touro Mec. Infantil (Bandido) 
Máquina Algodão Doce eCrepp 
Tribogã

(14) 3263-1485 
9791-4488

CHAVEIRO TATÁ
Qualidade pelo m elhor preço.

'24IV 3264-4049
- Chaves 9791 "7066
- Serviços
- Chaves Codificadas

RUA XV DE NOVEMBRO 550A EM FRENTE A CASAS BAHIA

ALUGA-SE CAMA 

ELÁSTICA, super pro

moção de aniversario, 

R$ 65,00. Fone (14) 

3263-1485.

VENDE-SE OU 

TROCA-SE Kit barco 

+ carreta + motor 30 

HP, R$ 9.000.00. Fone 

(14) 3262-2779.

VENDE-SE MÁQUINA 

FOTOGRÁFICA, Sam- 

sung, conservada. Fo

ne (14) 3263-2145.

EXCURSÃO PARA 

SÃO PAULO (Com

pras) 16/01, 23/01, 

30/01, 07/02, 13/02, 

16/02, 20/02 e 27/02. 

Praia Grande 21/03. 

Tratar fone: 3264

7919 / 9794-7639 

com Eliza ou 3263

6938 / 9702-7108 

com Arlindo.

VENDE-SE RÁDIO 

PANASONIC, MP3, 

para 5 CDs, super con

servado, R$ 300.00. 

Tratar na Rua dos Papa 

Capins, 32, fundos, Jd. 

Nova Lençóis, ou Fone 

(14) 9126-9408.

M o m e n to  E s p ír i ta
ÉS CAPAZ

Não sejas como os que não podem ajudar os outros 
Porque “não tem tempo”;

não podem ser felizes 
porque “tem problemas”; 
não podem ostentar saúde 

porque “são doentes”; 
não podem melhorar de vida 
porque “nasceram pobres”.
Reage as idéias negativas.

Põe em ti um pensar sempre positivo, 
sempre esperançoso, sempre livre e aberto, 

e jamais admitas impedimentos criados por ti mesmo.
Tens ampla condições de ação e resolução.

Por isso, acredita no que és 
e organiza-te interiormente.

És pessoa vencedora.
São bem-sucedidas as pessoas 
que põe ordem em si mesmo.

Lourival Lopes, Extraído de “Sempre Alegre”.

“A você, caro leitor e leitora, um Feliz Ano Novo, e, 
sobretudo, um Proveitoso Novo Ano.

Que se abram as portas do Janeiro das oportunidades e do recomeço, 
da continuação ou retomada de projetos e da conquista do sucesso existencial, 

objetivo de todos nós na peregrinação terrena”. WeUington Balbo.

CENTRO ESPÍRITA ANTÔNIO DE PÁDUA Missão: “Ser escola e oficina da alma”.Travessa João Ramalho, 22 (próximo ao Asilo)Fone: 3264 6414 - e-mail: ceap@lpnet.com.br Palestras:
Segundas-feiras: 20 horasSábados: 14 horas (na creche OCAS - CECAP)

VENDE-SE TITULO DO 

CLUBE ESPORTIVO 

MARIMBONDO, fami

liar. Fones (14) 3263

4002 ou 9621-6906.

VENDO PLAYSTATION

1 Apenas R$100,00 Tel: 

3264-4199.

VENDE-SE
Casas e Terrenos: Diversos bairros 

Sítios e Chácaras: Várias

Compra-se:
Casas: de R$30mil, R$50mil com documentação 

em ordem

OUTRAS OPÇÕES FAVOR CONSULTAR

ROMEU SANCTIS - Creci: 41388

V E N D E - S E
FAZENDA ANHEMBI - 175 ALQUEIRES

CAMINHÕES 26-38-2000 /  24-23K-2003

TRATORES E ESTEIRA 
VALTRA 1780 - 2001 E 2003

7D - 1995

NEW HOLLAND - TC57 - 2004 

NEW HOLLAND - 7630 - 2003 

NEW HOLLAND - TL75 - 2003 

NEW HOLLAND - T5 - 2002 

VALMET - 785 - 2000

[ 1 9 ]  9 2 2 8 1 0 2 0

1 4 ) 3 2 6 3 - 2 1 0 5

eXCURSÃO
PA RA

S Ã O  P A U L O
P A R A ÍSO  D A S C O M PA S: 

B R Á S  - 25 D E M A RÇO
CO N DE SA G ÊD A S -P R O D . EV A N G ÉLIC O S

TO D A
T E R Ç A  E  S E X T A

C o n tato  e in fo rm açõ e s:

9124-5298
F a la r  co m  O lív ia  ou R o se

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

O classificado não deverá ultrapassar o número de linhas deste cupom. Todos os campos são obrigatórios. Será permitido um (1) texto, aos sábados. 
Não serão publicados, a critério do jornal, classificados com dados insuficientes ou de conteúdos duvidosos. A promoção não é válida através de telefone.

• Veículos• Imóveis ^• Novos/Usados • Diversos

• Empregos• Serviços

Recorte o cupom e entregue na recepção do Jornal O Eco, na rua Geraldo Pereira de Barros, N°. 948, Centro, Lençóis Paulista, CEP 18680-020

http://www.chaca-ratereza.pro.br
http://www.chaca-ratereza.pro.br
mailto:ceap@lpnet.com.br
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VENDO UM FREEZER

semi novo em otimo 

estado de uso ligar 

para: 3263-0372 falar 

com dona LILI.

VENDE-SE CAMAS, 

mesas, e cadeiras usa

das, venda por motivo 

de mudança, nos dias 

12 e 13 de janeiro, 

móveis em exposição 

na rua Lídio Bosi, 221, 

Jd. Humaitá. Fone (14) 

3263-1741 / 9792

8542.

PROCURA-SE COM

PANHEIRA, para morar 

junto, que tenha entre 

40 e 50 anos, aposen

tada, de boa aparência, 

sou homem honesto, 

tenho casa própria. 

Tratar na Rua General 

Ozório, 304, Jd. Bela 

Vista.

VENDE-SE CELULAR, 

da operadora Claro, 

marca Sony Ericson, 

modelo Z530i, com 

câmera, vídeo, MP3, 

entrada para cartão de 

memória, sensor infra 

vermelho e bluetooh, 

semi-novo, em ótimo 

estado, R$ 300.00, 

com nota fiscal, pagto 

a combinar. Fone (14) 

9109-9546.

VENDO MP3 256 MB

semi-novo apenas 

R$80,00 tel: 3264

4199.

KlfKIl
COCHI
m m m m

9702-9612
3263-6795

VENDE-SE GELADEI

RA, tanquinho, mesa,

6 cadeiras de madeira, 

sofá de 3 e 2 lugares, 

tudo em ótimo estado 

de conservação. Fone 

(14) 3264-1866.

VENDE-SE GELADEI

RA, Clímax e fogão, 

R$ 200.00, geladeira 

Cônsul, R$ 180.00 e 

máquina de lavar Bras- 

temp, R$ 290.00. Tra

tar na Rua Primo Casali, 

61 ou fone (14) 9751

0235, com Márcio.

VENDE-SE 12M AN

DAIME t u b u l a r /

Esmerilhadeira Angular 

Bosch 9" /Toldo de 

1.50 x 1.00 na cor 

cinza em ótimo estado. 

Tratar: 3263.2828.

VENDE-SE UM JOGO 

DE RODA de Liga 

Original do Astra CD, 

pode se usadas no 

Opala, Omega, Zafira. 

Interessados Ligar p/ 

14-9127-0876 Falar 

com Ricardo.

VENDE-SE TITULO 

FAMILIAR do Clube 

Marimbondo.Preço a 

combinar Tel: 3263- 

4541/Falar com Deivid.

VENDE-SE 2 PNEUS

semi-novos de marca 

Good Year, para Kombi 

(185R14C 102/100S). 

Valor: R$ 120,00. Con

tato: 3264-4599 ou 

9143-7082. Carlos.

VENDO CORTADOR 

DE FRIOS FILIZOLA

PROFISSIONAL TODO 

REVISDADO, LÂMINA 

NOVA, SILENCIOSO, 

FATIAS PERFEITAS, PAR

CELO EM 5 VEZES LIG. 

3264-7004 / 9711

3964.

TAPEÇARIA, reforma 

de estofados em até 

5x. Descontos especiais 

para esse início de ano, 

confira! Agende um 

orçamento sem com

promisso. F.97346211- 

Elton

DMP PRODUÇÕES

- TEMOS FANTASIAS 

E ACESSÓRIOS P/ FES

TAS E SUPER PROMO

ÇÃO DE MP3 PLAYER 

1GB R$ 79,00 E MP4 

1GB R$ 149,00 TEL- 

9711-1826 PAULISTA 

SHOPPING.

VENDE-SE 1 GALO- 

NEIRA INDUSTRIAL,

3 overloque industrial, 

1travete industrial, 3 

máquinas reta indus

trial, 1 máquina de 

duas agulhas alternadas 

ind., 1 máquina de cos 

ind., 1 interloque ind.,

1 fechadeira de braço 

ind., 1fechadeira plana 

ind., 1mesa de corte 

com 5m, 1 máquina 

de costurar sacos, 1 

máquina de transfer. 

Contato pelo telefone 

(14) 9691-1291.

100% DE LUCRO 

DIRETO e mais 15% 

em níveis. Obtenha 

lucros de R$ 5.000,00 

indicando 5 pessoas 

apenas. Maiores infor

mações email - balsa- 

per@ig.com.br.

VENDO UMA COTA

CONTEMPLADA DE R$ 

18.000,00. FONE: (14) 

9704-0170.

CHAVEmo n
Chaves e serviços 
Afiaçõo de aliiates 
Confeição de 
carimbos

^3263-6395
^9794-6796

Atendimento 24h
RUA XV DE NOVEMBRO, 669

F^£A/re AO &A/VCO B ^O E SC O

VENDO UMA BATERIA

MAPEX VENUS SERIES 

COMPLETA EM ÓTIMO 

ESTADO FONE: (14) 

9749-5365 COM JU- 

LIANO.

INFORMÁTICA

IMPRIMAX: Cartuchos 

e toners. Fone: 3264

3029.

DISK GIGAPRINT -

Cartuchos e toners. 

Fone 3263-2318.

VENDO MICRO 

2.4GHZ, s/v/f, 256MB 

DDR, HD40Gb, 

Grav. LG+Impres. 

Canon BJC250 R$600.

K6/500, 128MB, 

HD10Gb, CD, video/ 

som R$150. Falar c/ 

Leite 3263-5254.

VENDE-SE IMPRESSO

RA HP 3920 ou Lexma

rk Matricial LX 300 In

teressados em Contato 

Fone: 3264-6854 (pós 

17hs) / 8136-5465.

VENDO COMPUTA

DOR PENTIUM III 

450MHZ; HD 40Gb; 

512 Mb, Grav. CD LG, 

4Pts. USB; Monitor 

14"; Teclado e Mouse. 

R$ 450,00 C/ Alexan

dre - fone 14-9702

9704.

DISK MEDICAMEN

TOS Entrega grátis. 

Fone: (14) 3264-7226.

DISK FARMAIS 24h

Fone: 0800-160480.

DISK PIZZA entrega 

rápida. Fone: (14) 

3264-1717. Pizzaria 

Hábil.

DISK MARMITEX - Fo

ne 3263-0052.

LIG ODONTOLO

GIA -  24h para toda 

região. Fone (0xx14) 

3263-3646/8138- 

7846/9133-8272.

VENDO 4 FILHOTES 

DE BOXER, sendo 4 

femêas e 1 macho. 

Valor: R$ 150,00. Tel: 

3263-5373. Tratar com 

Marcelo.

im prim I h
Atendimento 24ft 

9702-3076 / 9724-B56S

FONE: 3264-3029

Cartuthos originais

Retarga de tartuthos de 
tinfas e toner 's 
TiHanuten̂ áo em impressoras

Ateifamos:
VISA

R. KHACIO AHSeUUO, 199 - lençóis Pta. 
em trenfe oo IHagazine Amerínuto

s A e s

FAÇO b o lo s  E SAL

GADOS de todos os 

tipos, aceito encomen

das de kit festa, ótimo 

preço, faça seu pedido. 

Tratar fone (14) 3263

1292.

SALGADOS de todos 

os tipos, melhores 

preços e qualidade in

comparável. O melhor 

bolo salgado da cidade. 

Tratar fone 3264-2408 

com dona Maria.

NA COOPERELP- 

ANGLO, princípios e 

valores humanos fazem 

parte do currículo esco

lar. Aproveite as últimas 

vagas e traga seus filhos 

para estudar em nossa 

Escola. Tel. 3263 2472.

FAZEMOS PANFLE- 

TAGEM em Lençóis 

e região. Tratar com 

Donizete, Fone (14) 

9714-7033.

ANIVERSÁRIO -  SU

PER PROMOÇÃO, ca

ma elástica, R$ 65.00. 

Fone (14) 3263-1485.

NATURA PRONTA EN

TREGA. Fone (14) 3264

4251 / 9746-2701.

FERNANDO ACESSÓ

RIOS, peças e acessó

rios p/ Carretas. Fone 

(14) 3263-5756.

b lu e  a n g e l  t e l e -

MENSAGENS -  Aproxi

mando pessoas e unin

do corações! Cestas a 

partir de R$ 19.90. Men

sagens e homenagens 

de todos os tipos. Rua 

Dr. Antônio Tedesco, 

859, Lençóis Paulista.

SEJA UMA REVENDE- 

DORA YES.Tratar na Av. 

Padre Salústio Rodri

gues Machado, 1151, 

fone (14) 3263-2404.

CONSTRUTOR DE 

RESIDÊNCIAS, com 

material e mão-de-obra 

completa, planta de até 

70 metros é gratuita, re

sidência em construção 

e modelo, na rua Papa 

Paulo Pio, 71, Jd. Mo- 

rumbi. Fones (14) 3263

4328 ou 9751-2160.

SERVIÇOS DE TERRA

PLANAGEM, limpeza 

de terreno, areia fina 

ou grossa, pedra e 

terra. Fones (14) 9713

9058 ou 3263-4278.

ANA FASHION HAIR,

promoção, terças e 

quartas-feiras, pé e 

mão, R$ 12.00 e a no

vidade do tratamento 

com sabores, às terças 

e quartas-feiras, com 

produtos Mutari. Fone 

(14) 3264-6809.

FAMÍLIA MAGANHA

MÚSICAS PARA O SEU 

EVENTO CASAMEN

TOS, RECEPÇÕES, 

CONFRATERNIZA

ÇÕES... CONTATO - 

MICHELI - 3264-3203 / 

MARCOS - 9728-5747.

CONTRATA-SE VEN

DEDOR EXTERNO,

com moto própria, 

ajuda de custo mais 

comissão. Fone (14)

9709-3253.

OFEREÇO MEUS 

SERVIÇOS, casal sem 

filhos, serviços gerais, 

doméstica, caseiro, 

para Lençóis Paulista, 

Botucatu e Bauru. Fone 

(14) 9746-1438.

SEJA UMA REVEN- 

DEDORA YES, ótimos 

lucros. Fone (14) 3263

2404.

PROCURO EMPREGO 

PARA CUIDAR DE PES

SOAS IDOSAS, tenho 

experiência e referên

cia. Contato 32631359 

com Eva.

AUXILIAR - Trabalhe 

em casa envelopan- 

do impressos. Não 

é venda. Ganhe até 

R$1200,00 de ajuda 

de custo. Informações 

www.produtor.marke- 

tingreal.com.br.

MULTINACIONAL SE

TOR AGRÍCOLA procu

ra Eng. Agronomo ou 

Téc. Agrícola com exp. 

em vendas. Fixo + com 

+ benef. Enviar cv para: 

recrutamento.bauru@ 

hotmail.com.

PAT - BARIRI - RUA

SETE DE s e t e m b r o , 

993, SALA 5 

CENTRO - FONE: (14) 

3662-3888 
______________________ ^

Acompanhante de 

idosos

Ajudante de cozinha

Assistente administrativo

Atendente de balcão

Auxiliar de cozinha

Caixa de loja

Costurador de calçados 

a máquina

Empregado doméstico 

Faxineiro

Oper. De máquina de 

corte de roupa

Pedreiro

Supervisor de cozinha

Técnico de enfermagem

Técnico em segurança 

no trabalho

ESTR U TEL
E S T R ü T

C O N T R A T A
- M O TO R IST A  C A R T A  E  (COM EXPERIÊNCIA EM MUNCKJ

- M O TO R IST A  (COM EXPERIÊNCIA EM GUINDASTE)

- S O LD A D O R

- T É C N IC O  D E  M A N U T EN Ç Ã O

- P IN TO R  - COM EXPERIÊNCIA EM ESTRUTURAS METÁLICA

- M O N TA D O R  D E  ESTR U TU R A S M ET Á LIC A S

o s  INTERESSADOS DEVEM ENTRAR EM CONTATO ATRAVÉS DO TELEFO N E: 3263-1094
OU IR DIRETAMENTE NA EMPRESA.

DIAS 11 E 13 
DE JANEIRO

V e n d e -s e  c a s a s ,  m e s a s  e  

c a d e i r a s  u s a d a s .  M o tiv o  

d e  m u d a n ç a .  E x p o s iç ã o  

d o s  m ó v e is  n a  R u a  

L íd io  B o s i, m ,

J d .  H u m a i tá  

L e n ç ó is  P a u l i s t a

FONES:
3 2 6 3 - 1 7 4 1  / 9 7 9 2 - 8 5 4 2

Vendedor lojista

PAT - BAURU - RUA 

JOAQUIM DA 

SILVA MARTA, 

11-39 ALTOS DA CI

DADE FONE:

(14) 3234-9923
V___________________________

Açogueiro

Açogueiro desossador

Armador de ferragens 

na construção civil

Atendente de assistente 

social

Atendente de balcão

Atendente de farmácia

Atendente de mesa

Atendente de telema- 

rketing

Auxiliar administrativo 

de pessoal

Auxiliar de adminis

tração

Auxiliar de almoxa- 

rifado

Auxiliar de marceneiro

Cobrador externo

Consultor de vendas

Cozinheiro de restau

rante

Cozinheiro geral 

Destilador de álcool 

Eletricista 

Eletrotécnico

Empregada doméstica

Encarregado de açougue

Encarregado 

de segurança

Engenheiro civil

Fiscal de loja

Fresador

Garçom

Gerente comercial

Instalador de alarme

Lavador de automóveis

Mecânico

Mecânico de autos

Mec. De man de cami

nhão a diesel

Mecânico de manut. 

De máq. Ind.

Mecânico de refrigeração

Motoboy

Motorista de caminhão

Motorista particular

Oficial de serviços 

gerais

Operador de caixa

Operador de decantador 

de refinação de açucar

Operador de enxofreira 

na refinação de açucar

Operador de estação 

de captação, trata

mento e distribuição 

de água

Operador de evapora- 

dor na destilação

Operador de filtro na

refinação de açucar

Operador de guilhorina

Operador moenda na

fabricação de açucar

Plainador de metais 

Porteiro

Programador de com

putador

Recepcionista aten- 

dente

Repositor em super

mercado

Representante comercial 

Salgadeira 

Soldador

Super. De atendimento 

ao cliente

Super. De telemkt e 

atendimento

Técnico de enferma

gem do trabalho

Técnico de máquinas 

eletrônicas

Técnico de refrigeração

Torneiro mecânico

Vendedor de serviços 

Vidraceiro

PAT - DOIS 

CÓRREGOS RUA 

TIRADENTES, 459 

CENTRO - FONE: 

(14) 3652-4858

Assistente comercial de 

seguros

Caseiro

Empregada doméstica 

diarista

PAT - JAU - RUA 

PAISSANDÚ, 671 - 

CENTRO - FONE: (14) 

3622-6997
V____________ ./

Ajudante de cozinha

Auxiliar administrativo 

de pessoal

Caixa de loja

Cortador de calçados

SERRALHEMA
P O R T A L
P o rtõ es B a s c u la n te s  re v e st id o s  

em  c h a p a s  e alum ínio .

[iDsOÈíB3ge ©cm

F o n e / F n x  |i4) 3 2 0 4 - 4 3 1 3
Rua M arechal Dutra, n" 333 

M ,  Ubiram a ■ Lenç6 í$  P au lista  - SP

Costurador de calça

dos, a máquina

Garçom

Jardineiro

Oficial de serviços 

gerais

Vendedor no com. de 

mercadorias

PAT - LENÇÓIS 

PAULISTA - RUA 

CORONEL JOAQUIM 

GABRIEL, 11 

CENTRO - FONE: 

(14) 3264-6199

Ajudante de motorista

Ajudante geral (área de 

construção civil)

Almoxarife

Analista de contabi

lidade

Analista de exportação 

e importação

Armador de ferros 

(construção civil)

Atendente de telema- 

rketing

Caldeireiro

Caldereiro de manu

tenção

Carpinteiro de obras 

Caseiro

Editor de fotografia 

Empacotador a mão 

Encanador industrial

Encarregado de depar

tamento pessoal

Encarregado de expe

dição

Encarregado de pro

dução

Fotógrafo

Lavador de veículos

Marceneiro

Mecânico de manu

tenção de máquina 

industrial

Mecânico de manu

tenção de maquinas 

agrícolas

Mecânico 

de usinagem

Montador de estruturas 

metálicas

Motorista de caminhão 

(guindaste)

Motorista de caminhão 

(munk)

Pedreiro

Psicólogo do trabalho

Recepcionista telefo

nista

Soldador

Supervisor de mon

tagem

Trabalhador rural

JORNAL O ECO

ANUNCIE! 

3269-3311 

TODAS AS TERÇAS, 

QUINTAS E SABADOS

E 9  Canon Lexm v̂rk X '# "  H

R. Jo sé  do Patrocínio, 1015 
Lençóis Paulista

ADESTRAMENTO
ESPECIALIZADO
Obediência, guarda residenciai e 
indu$trioi, educação de filhotes, 

comportamento e treinamento de 
cães de companhia. Sistema norte 

omericono de odestramento. 
I^evenção contra envenenamento.

Marcos Prado
A P E 4 T R A D O R

3 2 6 3 - 5 6 9 2  e 9 7 1 4 - 4 6 5 3

mailto:balsa-per@ig.com.br
mailto:balsa-per@ig.com.br
http://www.produtor.marke-tingreal.com.br
http://www.produtor.marke-tingreal.com.br


José Maria, diretor do SAE, acompanha diariamente as obras da Estação de Tratamento de Esgotos de Igaraçu do Tietê

Teste final
Estação de Tratamento de Esgotos passa pelo primeiro teste na semana que vem  

para ver se não há vazamento; obra deve entrar em funcionam ento em abril

Sa n d r o  A l p o n t e

Técnicos da empresa Dedi- 
ni, de Piracicaba, estarão em 
Igaraçu do Tietê na próxima 
segunda-feira para fazer teste 
e avaliar se não há vazamentos 
na estrutura de concreto da Es
tação de Tratamento de Esgo
tos que está sendo construída 
no município. A empresa de 
Piracicaba é responsável pelo 
projeto que está na fase final de 
implantação. O esgoto de Iga- 
raçu não será tratado em lago
as. O processo é todo feito por 
um sistema fechado, pioneiro 
no Estado, e que transforma o 
esgoto em água limpa.

A obra que vai tratar 100% 
do esgoto doméstico produ
zido na cidade começou a ser 
construída no início de 2006. 
A atual administração conse
guiu recursos junto ao Proje
to Águas Limpas, do governo 
do Estado, que destina verbas 
para tratamento de esgoto em 
municípios com até 30 mil

habitantes. A ETE vai custar R$ 
2.950.000. Desse valor, 80% 
já foram liberados.

De acordo com José Ma
ria Capelasso, diretor do SAE 
(Serviço de Água e Esgoto), a 
estação deve estar em funcio
namento em abril. "Isso se 
tudo correr bem e o tempo 
ajudar", comenta José Maria. 
"Mas se tudo der certo no tes
te, já é um grande passo".

O teste vai ser feito da se
guinte forma. A caixa de con
creto será cheia com água, 
isso deve demorar cerca de 
12 horas, e ficará durante um 
período com a água. Em se
guida, é esvaziada e imperme
abilizada. Depois será nova
mente preenchida com água e 
novamente esvaziada. Se ficar 
comprovado que a estrutura 
está sem vazamentos, a De- 
dini já pode colocar a parte 
mecanizada da estação. "Para 
esse processo da instalação 
dos equipamentos, a Dedini 
prevê uns 30 dias", comenta o

diretor do SAE. "E nesse perí
odo a Neec, empresa respon
sável pela parte da construção 
civil, vai terminar a parte do 
laboratório, nivelar o terreno, 
fechar o local, enfim, os deta
lhes finais. Acho que dá para 
tudo ficar pronto até abril", 
torce José Maria.

O diretor avalia que a ETE é 
a principal obra da atual admi
nistração de Igaraçu. "A estação 
traz benefícios para todos que 
precisam do Rio Tietê e não só 
o igaraçuense. Saímos na fren
te em contribuição para a des- 
poluição do Tietê", ressalta.

Em novembro do ano pas
sado, Igaraçu do Tietê foi clas
sificada em terceiro lugar entre 
os municípios com maior ín
dice de captação de esgoto no 
Estado. A pesquisa Impactos 
Sociais de Investimentos em Sa
neamento foi feita pelo Centro 
de Políticas Sociais da Funda
ção Getúlio Vargas. "A captação 
de esgoto é um dos itens avalia
dos para identificar o Índice de

t e a t r o

Barra recebe circo de teatro do Tubinho
O popular Circo de Tea

tro do Tubinho está em Bar
ra Bonita e ontem à noite 
ocorreu a primeira apresen
tação. O circo está montado 
na avenida Pedro Ometto, 
próximo ao estádio de fute
bol Vicente Antonio Zenaro 
Manin, o Vicentão.

A trupe vem da cidade 
de Jaú, onde ficou quatro 
meses e teve a presença de 
cerca de 50 mil espectado
res, quase a metade da po
pulação do município. José 
Hamilton França Pereira 
Júnior, 27 anos, o palhaço 
Tubinho, não prevê quanto 
tempo fica em uma cidade. 
"Ficamos seis meses em 
Botucatu, cinco meses em 
Bauru, quatro em Jaú. Aqui 
na Barra posso ficar uma se
mana ou seis meses. É o pú
blico que manda", afirma. 
"Não fazemos só a cidade 
de grande e médio porte. 
Entramos em todas as cida
des. Estivemos em Bauru e 
logo em seguida em Maca- 
tuba, que são cidades com 
população bem diferente. 
Porém, o sucesso foi igual 
nas duas", explica.

Em uma hora e meia de

Circo do Tubinho está montado na avenida Pedro Ometto, em Barra Bonita

espetáculo, Tubinho apresen
ta várias peças teatrais. "A ca
da noite temos um espetácu
lo diferente. Ao todo são 98 
peças em nosso repertório", 
diz. São 43 pessoas, todas 
com vínculo familiar, que 
produzem e participam dos

espetáculos. "São todos ato
res profissionais que formam 
uma grande família", diz Tu
binho.

Entre as peças que serão 
apresentadas em Barra Boni
ta, o palhaço confirmou três: 
Tubinho capitão da Tropa de

Elite, Tubinho na casa do Big 
Brother, Tubinho extermina- 
dor do seu furo, entre outras. 
O Circo de Teatro tem capa
cidade para acomodar 650 
pessoas e tem apresentações 
diárias às 21 h, com exceção 
da quarta-feira.

Desenvolvimento Humano", 
comenta José Maria.

Igaraçu é a cidade com 
maior captação na região. O 
município coleta 97,77% do 
esgoto produzido.

COMO f u n c io n a

A estação de Igaraçu irá uti
lizar o sistema de tratamento 
anaeróbio e aeróbio, que é mo
delo no Estado de São Paulo. 
Não tem problemas com mau 
cheiro, tem menor consumo 
de energia, menor produção de 
lodo excedente, menor espaço 
ocupado e pouca geração de 
gases energéticos. O esgoto pas
sa por peneira onde é separado 
os sólidos e líquidos. Em se
guida, os dejetos são digeridos 
por bactérias em dois estágios, 
com e sem oxigênio. O que so
bra são três tipos de resíduos: 
o lodo, que vai para um com
partimento específico, o esgoto 
tratado, que é lançado no rio, e 
o biogás, que sai em forma de 
chamas e evita odores.

t e r ç a - f e i r a

m a c a t u b a

Um funcionário públi
co, de 63 anos, de Maca- 
tuba, acusa policiais mili
tares de agressão quando 
trabalhava na praça Santo 
Antonio. O caso aconteceu 
no domingo 6. Segundo a 
vítima, por volta das 16h, 
enquanto ele fazia o serviço 
de manutenção da praça, 
uma briga teria começado. 
Quando os policiais che
garam, teriam perguntado 
para a vítima quem eram 
os causadores do tumulto. 
O funcionário público diz 
que chegou a ajudá-los no 
trabalho de identificação 
dos briguentos, mesmo as
sim foi atingido nas costas 
por um golpe de cacetete. O 
caso foi parar no comando 
da Polícia Militar.

JACOMO
Com a construção de 

guias e sarjetas, a prefeitu
ra de Lençóis Paulista deu 
início à pavimentação as- 
fáltica no prolongamento 
da avenida Prefeito Jácomo 
Nicolau Paccola até a rota
tória de acesso à rodovia 
Marechal Rondon. A obra 
será feita com recursos fe
derais, estaduais e munici
pais. A expectativa do pre
feito José Antonio Marise 
(PSDB) é de que esteja tudo 
pronto até abril. A primeira 
fase da obra consiste na co
locação de 1,4 mil metros 
lineares de guias e sarjetas. 
O serviço de terraplanagem 
também já foi feito. Esta 
parte do trabalho está sen
do executada com recursos 
da própria prefeitura.

q u i n t a - f e i r a

c in e m a t o g r á f ic o

A madrugada de quarta- 
feira 9, foi movimentada no 
centro de Lençóis Paulista. 
Uma quadrilha de ladrões 
arrombou e levou todo o 
dinheiro de quatro caixas 
eletrônicos da agência local 
do Itaú e ainda fez 30 reféns 
que trabalhavam na manu
tenção do prédio da agên
cia do Santander Banespa, 
que fica a poucos metros 
do local do crime, na rua 
XV de Novembro. Segundo 
testemunhas, a ação demo
rou menos de três horas. 
Segundo a Polícia Militar, a 
quadrilha era formada por 
12 homens. Esse dado não 
pode ser confirmado, já 
que as únicas pessoas que 
viram os ladrões foram os 
trabalhadores que estavam 
na agência do Santander 
Banespa. A gerência do Itaú 
não informou o valor rou
bado. Extra-oficialmente, 
O ECO apurou que os ban
didos fugiram com aproxi
madamente R$ 190 mil em 
dinheiro.

a u l a s

Os consumidores come
çam a buscar os materiais 
escolares para o ano letivo 
de 2008. O jornal O ECO 
cotou o preço dos itens de 
listas de duas escolas de Len
çóis Paulista, em três lojas 
diferentes. A variação sobre 
o preço de um material es
colar pode chegar a mil por 
cento na mesma loja. O que 
encarece são detalhes como 
personagens famosos, aro
mas especiais ou o próprio 
design. A ordem é pesquisar 
preço e qualidade.

a l is t a m e n t o

Vai até o dia 30 de abril, 
em todo o país, o prazo pa
ra o alistamento militar. No 
Brasil, são aguardados mais 
de 1,6 milhão de jovens pa
ra fazer o cadastramento no

Exército, Marinha ou Aero
náutica, segundo informa
ções do Ministério da De
fesa. O alistamento para o 
serviço militar é obrigatório 
para jovens que já comple
taram ou que completam 
18 anos em 2008 e quem 
se encaixa nessa faixa etá
ria deve procurar a Junta de 
Serviço Militar de sua cida
de. A maioria dos alistados 
recebe o certificado de dis
pensa da corporação. As ta
xas de alistamento e os do
cumentos exigidos variam 
de cidade para cidade.

d in h e ir o

O presidente da Câmara 
de Vereadores de Piratinin- 
ga, Jair Gonçalves Guedes 
Júnior (PR), devolveu aos 
cofres públicos na semana 
passada R$ 210 mil referen
te ao duodécimo do Poder 
Legislativo. O cheque foi 
entregue ao tesoureiro da 
prefeitura, Sérgio Fortuna- 
to. Jair Gonçalves informou 
que a compra de terreno é 
prioridade do Poder Legis
lativo em 2008. "Já está em 
processo a desapropriação 
de um terreno que será uti
lizado para a construção do 
prédio da Câmara", disse 
o presidente. "Já temos no 
orçamento deste ano uma 
quantia reservada para a 
construção. Vamos negociar 
o valor", anunciou.

LIXO
Desde a semana passada, 

o lixo produzido em Ma- 
catuba tem novo destino. 
O antigo lixão, que estava 
com a capacidade esgotada, 
foi desativado e já começou 
a funcionar o novo aterro 
em valas do município. Esta 
semana, o prefeito Coolid- 
ge Hercos Júnior (PMDB) 
também anunciou a contra
tação de uma empresa espe
cializada para o descarte de 
lixo hospitalar.



f e r i a s

Caixa de ferramentas
Internet sabe tudo para quem vai viajar e também para quem fica em casa

He n r iq u e  Ma r t in

Fo lh a press

Férias de verão - ou in
verno - para muitos. Hora 
de viajar, conhecer novos lu
gares, explorar experiências 
inéditas. Mas, na hora do 
desembarque, o fuso horário 
é diferente do que você ima
ginou, e o dinheiro no bolso 
é menor, pois a cotação da 
moeda estava um pouquinho 
acima do esperado.

Antes de sair de férias, con
sulte a internet - ela também 
é muito útil para as tarefas do 
dia-a-dia.

Páginas como a do CP- 
TEC (Centro de Previsão do 
Tempo e Estudos Climáticos, 
www.cptec.inpe.br) trazem 
informações, claro, sobre o 
tempo, mas também sobre 
ondas, qualidade do ar, mo
nitoramento de chuvas pelo 
Brasil e imagens de satélite.

lã a página brasileira do 
The Weather Channel (br. 
weather.com) traz previsões 
climáticas para todo o mun
do, com ênfase em atividades 
como viagem, esportes aquáti
cos, esqui e escalada.

O site da Climatempo 
(www. climatempo.com.br), 
além de informações sobre o 
clima no Brasil, traz dados sobre 
aeroportos e uma breve seção 
de notícias com comentários 
sobre as condições em diver
sas cidades do país.

Uma dica final para quem 
vai viajar e estiver em um aero
porto norte-americano: vá di
reto ao Google (www.google. 
com) e digite o nome da com
panhia aérea e o número do 
võo para checar o status da sua 
viagem (com atrasos ou não).

Eidar com horários tam
bém é uma tarefa que deixou 
de ser complicada com a inter
net. Inúmeros sites oferecem a 
hora atualizada de qualquer 
lugar do mundo, com o fuso 
horário correto e a indicação 
sobre existência ou não de ho
rário de verão nas localidades.

Sites como o 24TimeZones 
(24timezones.com), Hora do 
Mundo (www.horado mundo, 
com) e Timeticker (www.ti- 
meticker.com) desempenham 
bem essa tarefa.

Veja
respostas
a perguntas 
inusitadas

Como viajar com 
seus bichos de estima
ção? E aprender japonês 
com Akira Kurosawa? Es
sas são apenas duas das 
questões presentes no 
buscador Mahalo (www. 
mahalo.com). Além de 
sites como o Yahoo! 
Respostas (br.answers. 
yahoo.com) e a própria 
Wikipédia (www.wiki pe- 
dia.org), o Mahalo conta 
com a ajuda de pessoas 
comuns para responder 
a dúvidas nem sempre 
simples, criando guias 
gerais.

Além de viagens, o 
Mahalo tem informa

ções sobre como evi
tar o jet lag em longas 

distâncias. Para evitar 
o mal-estar, há uma ex
celente calculadora de 
horas de exposição à luz 
no site da companhia 
aérea British Airways, 

em www.britishairways. 
com/travel/drsleep/ pu- 
blic/enus.

Ainda na questão do 
'como fazer', sites como 
o eHow (www.ehow. 
com) trazem respostas a 
dúvidas simples, mas di
fíceis de serem respondi
das ('Como se ajusta um 
cachecol no pescoço?' é 
uma das questões).

Ajuda mais técnicas, 
envolvendo computado
res, fotografias digitais e 
dicas do dia-a-dia para 
se virar melhor em via
gens (ou não) estão em 
blogs como o Lifehacker 
(www.lifehacker.com) 
e o Magaiver (magaiver. 
blig.ig.com.br).

Comunidades são guias para viagens
Ao planejar as férias, tudo 

que o internauta quer é evitar 
qualquer tipo de problema na 
chegada ao destino.

Então, por que não con
fiar em comunidades on-line 
criadas em volta de blogs, sites 
e portais, para saber tudo so
bre o hotel, o local, descobrir 
as melhores dicas de passeios 
e os restaurantes estrelados 
e fugir das principais rouba
das que envolvem turistas em 
qualquer lugar do mundo?

Um ponto de partida es
sencial para qualquer viajan
te brasileiro é o blog Viaje na 
Viagem, do 'viajante profis
sional' e publicitário Ricardo 
Freire (viaje aqui.abril.com. 
br/ indices/conteudo/blog/ 
viaje-na-viagem.shtml).

O blog, já em sua terceira

vida, passou por diversas fases 
e é uma excelente dica para ti
rar dúvidas sobre destinos.

O blogueiro conta suas ex
periências viajando pelo mun
do, cria charadas sobre os lo
cais onde está (ou esteve) e, se 
não sabe a resposta para algu
ma pergunta muito específica, 
a comunidade de leitores do 
site o ajuda a responder.

Não é à toa que existe uma 
seção chamada Perguntódro- 
mo, com a idéia de aumentar 
a interação e o conhecimento 
dos visitantes.

Alternativas interessantes 
sobre cidades e suas curiosi
dades são o blog Gridskipper 
(gridskipper.com) e a rede de 
sites lideradas pelo Gotha- 
mist (www.gothamist.com), 
que fala sobre Nova York, mas

tem versões para cidades co
mo Londres (www.londonist. 
com), Xangai (www.shanghai 
ist.com) e até São Paulo (www. 
sampaist.com).

Entretanto, se a informação 
que você precisa é sobre hotéis 
em quase todo o planeta, não 
deixe de visitar o TripAdvisor 
(www.tripadvisor.com) e o 
Venere (www.venere.com). Es
tão em inglês e são excelentes 
guias de hotéis e viagens.

O TripAdvisor serve como 
um ajudante para planejar via
gens. Diga qual seu destino, o 
tempo que quer ficar e busque 
informações de centenas de in- 
ternautas que já passaram pelo 
local ou ao menos pelo hotel. 
Dá para filtrar hotéis por classe 
e preço e, ainda, fazer reserva e 
pagamento da estadia.

O Venere ftinciona do mes
mo modo, mas é mais indica
do para busca de hotéis na Eu
ropa, embora tenha informa
ções de outros locais também.

Caso a dúvida seja grande 
sobre hotéis, destinos e o que 
fazer, vá aos tradicionais guias 
em versão on-line. Sites como 
Fodors (www.fodors.com) 
e LonelyPlanet (www.lone- 
ly planet.com) trazem ajuda 
profissional ao viajante, todos 
com guias de destinos.

Se quiser planejar uma via
gem com a ajuda da internet 
e mostrar ao mundo todo, o 
Yahoo! Trip Planner (em in
glês, em travel.yahoo.com) 
permite selecionar hotel, pas
seios, restaurantes e deixar tu
do isso em uma página aberta 
a outros visitantes.

http://www.cptec.inpe.br
http://www.google
http://www.horado
http://www.ti-meticker.com
http://www.ti-meticker.com
http://www.wiki
http://www.britishairways
http://www.ehow
http://www.lifehacker.com
http://www.gothamist.com
http://www.londonist
http://www.shanghai
http://www.tripadvisor.com
http://www.venere.com
http://www.fodors.com
http://www.lone-ly
http://www.lone-ly
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Ano novo, 
vida nova!
A rádio HOT 107 FM com eça 2008 com  nova equipe e nova program ação

A rádio HOT 107FM , a 
rádio do centro-oeste pau
lista, inicia o ano de 2008 
dando sequência ao traba
lho de levar aos ouvintes e 
anunciantes a melhor pro
gramação para o seu dia a 
dia. A HOT, uma jovem rá
dio, tanto na sua existência 
( fundada em 2005 ) quanto 
na sua programação, após 
uma reestruturação no final 
de 2007, reafirma seu com
promisso com o público, 
abrindo o ano de 2008 com 
novos colaboradores, nova 
programação e com a missão 
de consolidar sua liderança 
em toda a região do centro- 
oeste paulista.

Pautada pela ética, respon
sabilidade, qualidade e, acima 
de tudo, respeito ao seu gran
de público, composto por to
das as camadas da população, 
a HOT 107 está trabalhando 
muito para atender seu pú
blico e com os olhos voltados 
para o futuro, de acordo com 
seus diretores.

Fabiano Fernandes, dire
tor artístico, promete agitar a 
programação e revolucionar 
a grade. Outra novidade é o 
locutor Klebis Precioso, que 
também atuará como coorde

nador de programação. Bau- 
ruenses com grande experi
ência em rádio, eles vão fazer 
a programação junto com a 
apresentadora Fernanda Mar
tins. Daniela Almeida conti
nua como gerente comercial, 
Lílian Oliver é auxiliar admi
nistrativa e Nataly Mendes, 
representante comercial.

Fabiano Fernandes traz 
suas propostas de inovação: 
"O objetivo é, ao longo do 
ano, implementar novas vi
nhetas e novos programas. 
Queremos dar uma mexida 
na grade", destaca. "Aqui nós 
assumimos um compromisso 
regional de ampliar o alcance 
da HOT", completa.

Os ouvintes podem esperar 
novas campanhas e shows de 
prêmios. "Teremos pelo me
nos uma promoção por mês", 
afirma Daniela Almeida.

As mudanças na grade de 
programação começam já na 
segunda-feira, dia 14. A pri
meira novidade é o programa 
Bom Dia, que volta a fazer 
parte da programação e traz o 
melhor da música sertaneja, 
das 4h às 6h, com a apresen
tação de Klebis Precioso. O 
programa Festa Sertaneja, de 
grande audiência no horário,

ganha mais uma hora indo ao 
ar das 17h às 19h.

"Muitas outras novidades 
estão por vir , aguardem !!!", 
garante Klebis.

S E R V IÇ O
A HOT 107 FM fica na

avenida Padre Salústio Ro
drigues Machado, n° 1.219, 
Jardim Ubirama, em Lençóis 
Paulista. O telefone comer
cial é (14) 3263-2494 e os 
ouvintes podem participar 
pelos telefones (14) 3264
3107 e (14) 3298-2005.

Fabiano Fernandes assume a direção artística da HOT

HOT fica em 10° em  
ranking de rádios

A equipe da HOT 107 
FM também comemora a 
10  ̂ posição no ranking 
Brasil, que mede a audi
ência de rádios em todo 
o país. O resultado está 
disponível no site www. 
radios.com.br. A página 
traz o endereço de todas 
as rádios nacionais que 
estão devidamente regu
lamentadas e costuma 
ser utilizada pelos inter- 
nautas como uma espé
cie de guia.

O segredo do site da

HOT, além da programa
ção, é a interatividade que 
a página sempre ofereceu 
aos internautas. Quem 
acessa www.hot107fm. 
com.br pode ouvir músi
ca, conhecer os últimos 
lançamentos do meio mu
sical, conferir letras, ficar 
sabendo tudo sobre o seu 
artista preferido, deixar 
um recado no mural, fa
zer um pedido de música, 
checar o que rola no estú
dio ao vivo, participar das 
promoções e muito mais.

Nós, da Equipe Interdis- 
ciplinar do Ambulatório de 
Saúde Mental e Hospital -  Dia 
"Vereador Nycanor Pereira 
de Godoy", agradecemos a 
todos que colaboraram para 
viabilizarmos a Festa de Final 
de Ano, que pela 14̂  vez rea
lizamos com os pacientes que 
são acompanhados há vários 
anos, portadores de doenças 
mentais crônicas, muitos que 
vieram de inúmeras interna
ções psiquiátricas anteriores 
ao tratamento no Hospital- 
Dia. A festa foi realizada no dia 
21, na barraca da prefeitura.

Nesse dia fazemos dos seus 
SONHOS (certamente não es
tamos falando em "Delírio"), 
uma REALIDADE: com Papai 
Noel, presentes, músicas, brin
cadeiras, comida, frutas, do
ces, num ambiente acolhedor, 
harmônico, fraterno, resga
tando neles sua capacidade de 
se relacionar com o "outro" e 
assim, reforçando sua RESSO- 
CIALIZAÇÃO.

Muitos deles já estão inse
ridos em suas famílias, reassu
mindo seus papéis de filhos, 
irmãos, pais e mães, desen
volvendo bem suas atividades

da vida diária (AVDs), porém 
alguns ainda são muito com
prometidos mentalmente, 
com acentuado prejuízo de 
suas funções cognitivas, mas 
nem por isso menos aceitos, 
acolhidos e respeitados.

Entre nossas atividades de 
trabalho, além dos medica
mentos, dos cuidados de en
fermagem, da psicoterapia, da 
terapia ocupacional, do apoio 
social da laborterapia, das ati
vidades lúdicas e de lazer, in
cluímos o AMOR, através de 
atos concretos como atenção, 
dedicação, carinho e respeito,

para assim trocarmos o antigo 
método de "isolar para tratar" 
com o "ouvir para conhecer, 
tratar e conviver"!.

É por isso que nos sentimos 
realizados com o que fazemos 
o que seria inviável sem a aju
da da sociedade, que continua 
tendo seu "papel" indispensá
vel para a reinserção social dos 
nossos pacientes.

OBRIGADOS A TODOS!
Dra. Fátima Aparecida 
Pereira Sampaio 
Responsável Técnica 
do ASM e HD.

O locutor Klebis Precioso é outra novidade da equipe
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Ká t ia  Sa r t o r i

Chicão é cheio de hábitos 
saudáveis. Levanta e dorme ce
do, toma ar puro, se alimenta 
com carnes magras, normal
mente frango, toma banho to
dos os dias. Apesar de ter um 
problema físico que dificulta 
sua locomoção, pratica exercí
cios com regularidade. Como 
hobby, coleciona chaves, cha
veiros e objetos brilhantes. E o 
mais importante, se relaciona 
bem com toda a comunidade 
e sempre está conquistando 
novos amigos. Esta é a vida 
que a maioria das pessoas so
nha em levar. O detalhe é que 
Chicão não é uma pessoa, mas 
um gavião.

Essa história se passa lá em 
Macatuba e desafia as leis da 
natureza no que diz respei
to ao relacionamento entre 
homens e animais. Uma ave 
extremamente selvagem con
segue viver como se fosse um 
animal doméstico e a família 
que o adotou dá um exemplo 
de humanidade.

Chicão é de todo mundo e 
não é de ninguém. Ele foi res
gatado pela família de Salva
dor Santa Rosa da Costa, mo
rador na Vila Santa Rita, em 
Macatuba, quando ainda era 
um filhote. Por recomendação 
do Ibama (Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Re
cursos Naturais Renováveis) 
pode ficar com a família, mas 
de forma alguma pode ser pre
so ou impedido de voar.

Hoje, além de ser conheci
do em todo o bairro, também 
está ganhando fama no resto 
da cidade. "Ontem mesmo ele 
voou e foi parar lá perto do fó
rum. Um amigo nosso trouxe 
ele de volta. Enquanto está de 
papo cheio voa pela cidade in
teira. Quando fica com fome 
vem parar aqui", diz Salvador. 
Nem um problema em uma 
das patas impede a sua loco
moção.

Amigo
Chicão
Gavião salvo por família quando era 

pequeno se relaciona com cachorros, 

gata e com  a criançada da rua

A história chamou a aten
ção até do advogado e presi
dente da OSC (Organização da 
Sociedade Civil) Patriotismo, 
Luiz Eduardo Franco, que quer 
registrar as aventuras de Chicão 
em livro. "O que mais me cha
mou a atenção foi o respeito 
que as crianças têm pelo Chi
cão. Se eles estão jogando bola 
e o Chicão aparece, a brincadei
ra é interrompida para não ma
chucá-lo", avalia Franco. Na rua 
onde mora, todas as crianças o 
conhecem e não tem medo de 
afagá-lo, como se fosse um ca- 
chorrinho ou gatinho.

Quem achou Chicão ain
da bebê, cuidou dele e o ba
tizou dessa forma foi o filho 
de Salvador, Mauro. Isso há 
dois anos. "Ele era motorista, 
puxava turma lá no Rio Cla
ro. Um dia ele encontrou esse 
passarinho sem pena. Tinham 
queimado cana e o coitadinho 
lá no meio. Era filhotinho, no- 
vinho. Ele pegou e trouxe pa
ra cá", conta Sal
vador. A mãe de 
Mauro, Margarida, 
ficou com medo de 
pegar o bichinho e o 
colocou numa caixi
nha. No começo, ele 
era alimentado com 
minhoca e todo dia ia 
para a roça. Quando 
começou a emplumar, 
passou a ficar em casa 
com Margarida e Salva
dor. Há um ano, Mauro 
se mudou para Bauru, 
por causa do trabalho, 
e a guarda definitiva de 
Chicão ficou para o casal.
"Nós estimamos muito 
esse bichinho. É como se 
fosse da família", conclui 
Salvador.

O dia-a-dia de Chicão
Chicão levanta bem 

cedo e antes mesmo de to
mar café da manhã dá um 
pulinho, ou melhor, uma 
voada, para respirar ar pu
ro e se exercitar no Cart 
(Centro de Apoio e Recre
ação ao Trabalhador), que 
fica a poucos quarteirões 
de sua casa. Os funcioná
rios de lá revelam que Chi- 
cão vai lá para encontrar 
uma namorada.

Segundo Salvador, Chi- 
cão vai em busca do baru
lho da criançada e já fez 
muitos amigos por lá.

Quando bate aquela 
fominha, volta para casa e 
fica esperando o convite de 
Margarida para o almoço. 
Aliás, Chicão tem verdadei
ra paixão por

Margarida. No cardápio, 
carne magra, geralmente 
tirinhas de frango. Antes da 
refeição, Chicão toma um 
gostoso banho de bacia. 
Via de regra, não fica um 
dia sem tomar banho.

Depois do almoço dá 
um soninho e Chicão, que 
não tem compromisso, 
aproveita para tirar a sesta. 
Às vezes, se acomoda con
fortavelmente em sua almo
fada. Em outras ocasiões, 
se junta a amigos, no caso 
dois cachorros e uma gata, 
que também têm o hábito 
de dormir após o almoço. 
Na parte da tarde, é comum 
ele sair sem paradeiro defi
nido. Depois, é claro, volta 
para fazer a última refeição 

do dia. Antes do anoite
cer, Chicão se acomoda 
num dos bancos da ave
nida Brasil e fica lá ob
servando o movimen
to de carros, pessoas 
e crianças, até o sono 
bater e ele se empo
leirar na casa de Mar
garida.

Se alguém encon
trar com Chicão pela 
rua, só deve tomar 
um cuidado. Ele é 
absolutamente lou
co por chaves, cha
veiros e objetos bri
lhantes como pul
seiras e brincos. Se 
achar um objeto 
assim dando so
pa, leva para casa 
no bico.

Margarida cuida da 
alimentação de Chicão 
diariamente; gavião não 
se intimida com o cão
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Referência em

Lençóis Paulista lança escola para ser referência no ensino 

profissionalizante; quase 20 anos depois, Senai local exporta 

tecnologia e metodologia de ensino para o Brasil e para o mundo

C r is t ia n o  G u ir a d o

N os anos 80, havia um 
sonho e uma gran
de empolgação de 

se criar em Lençóis Paulista 
uma grande escola profissio
nalizante que fosse referên
cia em formação profissio
nal. Sonhadores, um grupo 
de empresários -  entre eles, 
Valter Amabilini, tido como 
um dos grandes idealizado- 
res do projeto -  e o prefeito 
Ideval Paccola, começaram 
tornar esse sonho realidade. 
A construção do prédio on
de hoje funciona o Senai foi 
o primeiro passo e aconteceu 
nos anos de 1986 e 1987. Em 
abril de 1988 -  quase 20 anos 
atrás -  Ideval inaugura CMFP 
(Centro Municipal de Forma
ção Profissional) que mais 
tarde, como forma de home
nagem, levaria o seu nome.

Em 1989, o funciona
mento do centro se aquece. 
Pequenas parcerias com o Se- 
nai/Bauru traziam cursos pro
fissionalizantes para Lençóis 
Paulista e sua microrregião. 
A comunidade começa a sen
tir os resultados e a maioria 
dos alunos consegue garantir 
seu emprego ao término dos 
cursos. Os primeiros anos da 
década de 90 são de aqueci-

mento e de uma vitória: o in
cremento do convênio entre 
prefeitura e Senai, algo nunca 
antes visto no cenário nacio
nal da formação profissional. 
Méritos para outro sonhador. 
Quem poderia pensar que 
uma cidade no coração pau
lista, que sempre comprou de 
outras cidades da região suas 
noções de educação, pudesse 
ser referência em formação 
profissional? O então prefei
to Adimilson Vanderlei Ber- 
nardes, o Dingo, pensava.

O ano da primeira gran
de mudança foi 1994. Com 
a vinda do atual diretor Rei- 
naldo Munhoz para inaugu
rar a parceria em maio da
quele ano, começa o desafio 
de fazer do CMFP/Senai um 
centro de referência em for
mação profissional, e mais 
do que isso, um provedor 
de tecnologia. Os resultados 
vieram rápido. No mesmo 
ano, o aluno Fábio Rocha, 
bem colocado na fase nacio
nal das Olimpíadas do Co
nhecimento, se gabarita para 
a fase mundial, em 1995, em 
Lion, na França. Foi a pri
meira aparição de Lençóis 
Paulista no cenário interna
cional quando o assunto era 
profissionalização.

Outra grande mudança

veio em 2002. A parceria es
tabelecida em 1994 rezava 
que o Senai se responsabi
lizaria pela tecnologia, pro
fessores e material didático, 
enquanto que à prefeitura 
cabia manter a estrutura em 
funcionamento. A escola to
mou proporções tão grandes 
que passou a demandar in
vestimentos altos para o ce
nário municipal. O prefeito 
José Antonio Marise propôs, 
o diretor regional Luis Car
los de Souza Vieira aceitou, e 
Lençóis Paulista era a cidade 
sede da mais nova unidade 
independente do Senai.

A edição de hoje tem um 
gostinho especial porque 
mostra como sonhos podem 
sair do papel e o que é me
lhor, toda a cronologia até 
que o grande sonho de gen
te como Valter Amabilini e 
Ideval Paccola, nos anos 80, 
viesse a ser realidade 20 anos 
depois. E na edição de hoje o 
leitor vai conhecer um pouco 
da história do CMFP "Prefei
to Ideval Paccola" e do Senai 
de Lençóis Paulista, institui
ções que caminharam juntas 
de 1988 até 1997 e que hoje, 
separadas, fazem da cidade a 
grande referência em forma
ção profissional que era so
nhada no passado.

♦

Foto aérea dos anos 80, durante a fase de construção do sonho lençoense

D o sonho à realidade
C r is t ia n o  G u ir a d o  

E Ra il s o n  Ro d r ig u e s

Essa história começa de 
um sonho de um grupo de 
pessoas nos anos 80 e, prati
camente 20 anos depois, os 
que ainda estão vivos con
cordam que ela se tornou 
mais que uma realidade. Um 
desses sonhadores não está 
mais entre nós, mas foi um 
dos grandes responsáveis pe
la referência tecnológica que 
a unidade do Senai de Len
çóis Paulista viria a ser duas 
décadas mais tarde. O prefei
to Ideval Paccola foi quem 
construiu o prédio e pôs a es
cola funcionando. Antes dis
so, outros dois sonhadores ti
veram a idéia e participaram 
da concepção do conceito de 
escola profissionalizante e do 
plano ambicioso de se ter na 
cidade um centro educacio
nal que fosse referência na 
área: Valter Amabilini e Luís 
Antonio Paccola Coneglian.

Em maio de 1986, a du
pla foi apresentar a idéia ao 
prefeito Ideval Paccola, que 
prontamente aceitou, e pe
diu um material mais deta
lhado para que ele pudesse 
conversar com a Câmara de 
Vereadores. A apresentação 
aconteceu 90 dias depois, foi

aprovada pelo Legislativo e a 
prefeitura partiu para a com
pra da área de cerca de 100 
mil metros quadrados onde 
seria erguida a escola. A es
trutura -  inclusive boa parte 
do que está em funciona
mento até hoje -  foi constru
ída em dois anos. Ainda em 
salas improvisadas, começou 
o primeiro curso, o de solda. 
Enquanto isso, começava a se 
formar uma estrutura admi
nistrativa e um nome: CMFP 
(Centro Municipal de Forma
ção Profissional). O centro 
seria administrado por um 
diretor executivo e um conse
lho formado por empresários 
e representantes do poder 
público e da comunidade. 
O Centro foi inaugurado em 
abril de 1988.

Com as eleições daquele 
ano e a troca de grupos polí
ticos no poder, com a eleição 
de Ézio Paccola para o seu 
segundo mandato, aconteceu 
uma troca no comando do 
centro: sai Manuel Minetto, 
entra Altair Toniolo, o Roci
nha. Aliás, algo interessante 
de observar é que todos os 
prefeitos, desde Ideval Pacco- 
la, nunca envolveram a esco
la em discussões políticas e 
essa isenção viria a ser consi
derada mais tarde como um

dos segredos do sucesso. O 
centro não servia à prefeitura, 
servia ao setor produtivo.

Políticas à parte, quando 
Rocinha chegou o centro era 
um prédio enorme. E com 
uma mesa e uma cadeira, pa
ra não dizer que estava vazio. 
Era necessário correr atrás de 
estrutura para o funciona
mento dos cursos e conseguir 
maquinário, equipamentos, 
ferramentas, metodologias e 
professores. E o Senai aparece 
pela primeira vez na história, 
ao assinar um convênio com 
a prefeitura, ainda em 1989, 
para a implantação do cur
so de mecânica. Mais tarde, 
outras parcerias iguais foram 
formadas para a vinda dos 
cursos de caldeiraria, dese
nho técnico industrial, eletri
cidade industrial. O contato 
dos lençoenses era a unidade 
do Senai de Bauru.

Foi um período impor
tante porque foi justamente 
a época em que a sociedade 
descobriu que o Centro Mu
nicipal de Formação Profis
sional funcionava. Foi nos 
primeiros anos, depois de 
formadas as primeiras tur
mas, os alunos começaram a 
arrumar empregos. Já aconte
ceu de uma empresa contratar 
duas turmas fechadas de cal-

deiraria, 32 alunos. Fato que 
chamou a atenção inclusive 
do Senai, que percebeu que 
poderia expandir sua atuação 
pelo interior paulista.

Em 1993, já durante o 
mandato de Adimilson Van- 
derlei Bernardes, o Dingo, 
talvez o passo mais impor
tante na história da unidade. 
Dingo sentiu a possibilidade 
de ampliar a parceria e garan
tir uma presença mais efetiva 
do Senai em Lençóis Paulista, 
ficou no pé da Fiesp (Federa
ção das Indústrias do Estado 
de São Paulo) e de lá não saiu 
até voltar com o convênio as
sinado. A assinatura aconte
ceu no dia 17 de novembro 
daquele ano. Na questão ad
ministrativa, o CMFP ficaria 
responsável pela contratação 
do corpo docente e pela ma
nutenção e operação do pré
dio. O Senai fornecia a didá
tica e repassava verbas para o 
pagamento dos professores.

Designado pela Fiesp em 
3 de dezembro de 1993, Rei- 
naldo Munhoz desembarca 
em Lençóis Paulista para se 
reunir com então conselho 
diretor do Centro Municipal 
de Formação Profissional -  
formado por Valter Amabi
lini, Hélvio Moretto e Mário 
Baptistella, entre outros -  e

começa a preparar a transi
ção para a inauguração do 
convênio, no dia 20 de maio 
de 2004, na abertura da se
mana da indústria (o dia da 
Indústria é comemorado em 
21 de maio). O sonho ainda 
era fazer daquela escola uma 
referência. Como naquele 
tempo a escola de Bauru já 
tinha 38 anos de atividades e 
o Senai já tinha unidades em 
Jaú e Botucatu, as lideranças 
perceberam que era possível 
criar algo diferente.

Já havia um estudo pa
ra as vocações da região e é 
impressionante perceber co
mo, 14 anos depois, as coi
sas aconteceriam. A pesquisa 
já apontava para uma região 
com uma indústria de proces
sos contínuos de produção e 
usuária de grandes estruturas 
de software e hardware para 
aplicação de ferramentas de 
gestão. Isso obrigava a escola 
a dar um salto qualitativo no 
seu trabalho. A formação pro
fissional continuaria, mas era 
necessário que a escola fosse 
um centro de geração de tec
nologias e uma provedora de 
soluções. Processo no qual 
foi importante a participação 
do ex-deputado federal Car
los Eduardo Moreira Ferreira, 
intimamente ligado à Fiesp.

Mais de 1 mil pessoas fo
ram à cerimônia de inaugura
ção da parceria CMFP/Senai. 
A diretoria da escola montou 
uma exposição industrial 
com estandes ocupados pela 
maioria das indústrias da re
gião. A idéia era sensibilizar 
a Fiesp -  que naquele tempo 
só conhecia o nome da cida
de por causa da cachaça -  de 
que, industrialmente, Lençóis 
Paulista e região era a bola da 
vez. Foi a primeira parceria 
público-privada que se teve 
notícia no âmbito da CNI 
(Confederação Nacional da 
Indústria). A diretoria nacio
nal do Senai esteve por várias 
na cidade para conhecer a es
cola que era historicamente 
mantida pela indústria, mas 
que encontrava uma alqui
mia positiva na parceria com 
a prefeitura.

Ainda na década de 90, 
o Senai de Lençóis Paulista 
conseguiu duas conquistas 
importantes. A primeira de
la foi a instalação dos cursos 
de aprendizagem industrial, 
que nasceram junto com o 
Senai em 1937. Em 2000, 
outra evolução. A cidade foi 
a segunda no interior -  de
pois de Campinas -  a im
plantação do curso técnico 
de eletrônica.

\
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Curso de mecânica automotiva no CMFP no início dos anos 90 Alunos do atual curso de movelaria do Senai

Dingo 
discursa para 

autoridades 
durante a 

inauguração do 
convênio em 

maio de 1994

Em 2002,
o desmembramento

Em 2002, já durante a ad
ministração de José Antonio 
Marise (PSDB), a mudança 
derradeira na história do Senai 
de Lençóis Paulista. Com o 
crescimento da escola e a cres
cente demanda do mercado, a 
prefeitura não conseguia mais 
fazer os investimentos necessá
rios para manter a escola sem
pre em nível de ponta e Marise 
propôs o desmembramento 
entre Senai e CMFP. O diretor 
regional do Senai, Luis Car
los de Souza Vieira, comprou 
a idéia. O Senai transformou 
a parceria em uma nova uni
dade. O CMFP, hoje coman
dado por Wanderley Francati, 
ganhou novas instalações na 
área da antiga Sidelpa, e hoje 
tem 13 centros de treinamento 
espalhados em diversos bair
ros do município.

Hoje, o Senai tem cerca 
de 90 funcionários e aproxi
madamente dois mil alunos 
-  metade deles em cursos no
turnos- divididos em diversas 
áreas. Cursos de aprendiza
gem industrial focados na ele- 
troeletrônica, movelaria e usi- 
nagem. A área tecnológica é 
voltada para eletroeletrônica, 
metalurgia, mobiliário, auto
mobilística e automação.

Outras grandes novidades 
estão na agulha. Uma delas é o 
laboratório de combustíveis, a 
ser inaugurado nos próximos 
18 meses. A segunda é um 
curso técnico de eletrônica, e 
a terceira é uma faculdade de 
tecnologia de instrumentação. 
Lençóis será a terceira cidade 
do interior a ter o curso. As 
outras duas são Campinas e 
São Carlos.

A apresentação do 
PAM e o surgimento 
da Escola de Produção

A primeira aparição inter
nacional de Lençóis Paulista 
através de seu ensino pro
fissionalizante foi em 1995, 
pouco menos de um ano de
pois da assinatura do convê
nio entre prefeitura e Senai. O 
então aluno Fábio Rocha, clas
sificado na fase nacional da 
Olimpíada do Conhecimento 
no ano anterior, foi para a fase 
mundial, em Lion, na França. 
Rocha hoje é diretor de uma 
unidade em São Paulo.

Mas o Senai/Lençóis ganha
ria projeção internacional de 
fato em 2000, com a apresen
tação do PAM (Programa de 
Ações Móveis), na direção na
cional, em Brasília. O PAM vi
nha sendo aplicado na região, 
nos 22 municípios que estavam 
sob a jurisdição da unidade len- 
çoense. O projeto foi apresenta
do por Reinaldo Munhoz e seu 
então coordenador, José Anto- 
nio de Jesus Fabri, hoje diretor 
da unidade de Araraquara.

O PAM é uma metodolo
gia de ensino que permite ao 
Senai levar sua tecnologia a lo
calidades onde não existe um 
centro fixo operante. Na épo
ca, o programa atendia um de
sejo do Senai nacional de fle
xibilizar ações nos estados da 
região amazônica, dada a dis
tância de alguns municípios 
de cidades onde eram manti
das unidades operacionais.

Hoje -  além de estar em to
do o país -  a metodologia do 
PAM faz parte de um portfólio 
de produtos disponibilizados 
à área de cooperação interna
cional, que funciona através 
da ABC (Agência Brasileira de 
Cooperação), órgão ligado ao 
Itamaraty. Começou a parceria 
com outros países, que conhe
ceram de perto a tecnologia 
do Senai/Lençóis Paulista. O 
programa passou por Timor 
Leste, Cabo Verde, Guiné Bis- 
sau e Angola. Atualmente, sua 
implantação está em estudo 
no Marrocos e no Panamá.

O sucesso do PAM foi res
ponsável direto pela idéia de 
se criar no Senai/Lençóis, em 
2001, a Escola de Produção, 
uma área dentro da escola des
tinada à busca de soluções tec
nológicas. Era, finalmente, a 
institucionalização do sonho 
de se fazer da unidade lenço- 
ense uma referência nacional. 
A idéia foi abraçada pelo então 
diretor de Operações do Senai 
-  hoje diretor geral -  José Ma
nuel de Aguiar Martins.

A Escola de Produção tem 
como objetivo encontrar solu
ções para problemas didáticos 
para as unidades do Senai em 
todo país. Como a metodolo
gia é a mesma, ao se criar so
luções para Lençóis Paulista, 
através de simuladores, a esco
la cria soluções para o Brasil.

VOCAÇÃO
Nessa edição que traz a história da 
criação do CMFP (Centro Municipal 
de Formação Profissional), e do surgi
mento da gigante tecnológica e edu
cacional que é a unidade lençoense 
do Senai, vale a pena refletir sobre o 
passado da preocupação com a for
mação profissional em Lençóis Paulis
ta. Nos anos 60, a cidade já tinha uma 
estrutura industrial razoável, e isso já 
exigia uma mão-de-obra técnica. A 
partir da necessidade de se formar es
sa mão-de-obra, a primeira escola pro
fissionalizante veio em 1968, por uma 
parceria entre a prefeitura de Lençóis 
Pauista e a Massey Ferguson, fábrica 
de tratores e implementos agrícolas.
O centro funcionou durante muito 
tempo, às margens do rio da Prata, 
onde hoje é o bairro Itamaraty.

EXPEDIENTE

Projeto: Moisés Rocha. Pesquisa e textos: Edson Fernandes, Ney Góes, Cristiano Guirado, Susy Oliveira e Railson Rodrigues. Edição e coordenação: Conceição Giglioli Carpanezi. Projeto gráfico: 
Bruno Gonçalves. Diagramação: Vinicius Humberto de Castro.



Na sessão discursos, Paschoalotto 
e Afonso Placca dividiram os microf°nes

________________
Dentre autor,dades e convidados presentes, Luiz Eduardo 
Conti, Norberto Pompermayer e Altair Toniolo, o Rocinha

MAJORITÁRIO A última sexta-feira foi de festa na Facol (Faculdade Orígenes Lessa) com a apresentação do 
novo sócio de Afonso Placca. Nelson Paschoalotto adquiriu 51% das ações da faculdade e também do Colégio 

Francisco Garrido e assumiu o comando das escolas. Esta semana, o clima era de renovação.

MUITA FESTA O mês de janeiro é 
de muita festa na família Maganha 
por causa de seis aniversariantes. 
O patriarca da família, Nori 
Maganha, abriu a festança no 
dia 1°. Érica aniversariou ontem. 
Marcelle festeja idade nova na 
quinta-feira 17 e Mary no dia 22. 
Marcelinho recebe os parabéns no 
dia 29 e Monique fecha o mês no 
dia 31. Para o sexteto, que adora 
música, os parabéns dos familiares 
que não festejam idade nova este 
mês e dos amigos.

3^
ZERINHO

Amanhã, a partir das 
13h, os Supermercados 
Santa Catarina sorteiam 
os prêmios da promo
ção "52 anos com você, 
22 prêmios pra você". 
O evento acontece no 
estacionamento da lo
ja da avenida Brasil e 
os olhos de cobiça dos 
consumidores estão 
voltados para o sorteio 
de um Celta zerinho em 
folha. O segundo prê
mio é uma moto Suzuki 
Burgman. A lista de pre- 
miação é completa com 
20 vales-compras. Vale a 
pena conferir!

A

CANUDO A mais nova nutricionista de Lençóis Paulista 
atende pelo nome de Mariana Lourenço. A bela jovem recebeu 
o diploma no sábado passado em cerimônia coordenada pela 
USC (Universidade do Sagrado Coração), em Bauru. Mariana 
recebe os parabéns dos pais, Vanilde e Joaquim Lourenço, e 
dos muitos e muitos amigos.

vice Por falar em Caixa Federal, 
o também gerente Pedro Sérgio 
Barbosa, o Pepô, está firme no batente 
e ainda concilia mais uma função 
já que foi eleito vice-presidente da 
Associação dos Gerentes da CEF para 
o interior do Estado de São Paulo. 
Aliás, hoje a Caixa Federal completa 
147 anos de existência. Parabéns!

BOLO Renato Peroni está comemorando 
idade nova hoje e bem longe de casa. O 
gerente da agência da Caixa Econômica 
Federal de Lençóis Paulista resolveu 
festejar ao lado da esposa Denia e dos 
filhos Felipe e Nadja em Santa Catarina, 
onde a família curte merecidas férias. 
Felicidades e muitos anos de vida!

J i b a .
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Aniversários, batizados, casam entos, 

form aturas são ocasiões para reunir a 

fam ília  e com em orar m uito.

• e s g u a d ir^
• p ortões enir^KwnHnio |

• portões eletrônicos

• a lam ies

(14)3263-0564
Lençóis Pta

R. Francisco Prestes Maia, 826

.to  «SCO.

3263-7342
Rua Piedade, 320 
Lençóis Pauiista

Parafusos 

Mangueiras 

Conexões 

Ferramentas 

Válvulas 

EPI I

M õfimrttvjí

A competente equipe Gal Estética. 
Na foto Jaqueline, Priscila, Raissa e Gal

Cíntia Fotografias

A pequena Izabela foi batizada 
no dia 6, na Igreja de São José

Cíntia Fotografias

Eduardo recebeu o batismo dia 6

Cíntia Fotografias

João Paulo, também batizado 
dia 6 na Igreja de São José

Cíntia Fotografias

Marcia e André subiram ao altar 
dia 4, na Igreja Nossa Senhora 
Aparecida, em Lençóis Paulista

F e r ra g e n s  São Carlos
R. Geraldo P. fia Barnu ItUU CtnV» Lençóis PauHita ■ SP 

Pftnt: 14-SM9^1SWE'tnaH: íieáttcaáiprat.efun.br

Cíntia Fotografias

Talita e Felipe se formaram em IL 
Sistemas de Informação, na 

FGP. Parabéns de toda a família.

■Dtim [LDGDCÍ]̂
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T R A T A ME N T O

Sinusite
em debate
Estudo questiona necessidade de antibiótico contra sinusite 

aguda; sintomas da doença desapareceram em 10 dias em 

64% dos que não tomaram Amoxicilina

m á r c io  P in h o

Fo l h a p r e s s

Uma pesquisa questionou 
o uso de antibióticos para 
tratar sinusite aguda e mos
trou que, em muitos casos, 
eles podem ser desnecessá
rios para o desaparecimento 
de sintomas.

Cientistas da Universi
dade de Southampton, na 
Inglaterra, acompanharam 
240 pessoas com crises de si
nusite causada por bactérias 
e verificaram que 64,4% dos 
que não tomaram antibióti
co já não apresentavam sin
tomas dez dias após a mani
festação da crise.

O desempenho não foi 
muito pior que o dos pacien
tes tratados com amoxicilina 
- remédio mais comumente 
prescrito para tratar a doença. 
Setenta e um por cento deles 
não tinham os sintomas após 
os dez dias.

A possível explicação, se
gundo os autores do estudo, 
é a dificuldade de o antibió
tico penetrar nas cavidades 
com muco.

'O resultado é interessan
te, e há estudos com conclu
sões semelhantes sobre ou
tros antibióticos, mas ainda 
é preciso comprovação com 
novas pesquisas', diz Tatiana 
Abdo, da Associação Brasilei
ra de Otorrinolaringologia. 
Para ela, parte das sinusites 
virais e bacterianas tem reso
lução espontânea, e um nariz 
escorrendo ou dor na face nos 
primeiros dias não justificam 
o antibiótico.

Apesar dos resultados, os 
últimos consensos médicos 
ainda recomendam a amoxi
cilina no tratamento. 'Se hou
ver piora relevante até cinco 
dias após a manifestação da 
doença ou caso os sintomas 
não desapareçam em dez 
dias, o antibiótico é indica
do', diz a médica.

p r e s c r iç ã o
A pesquisa chama a aten

ção para prescrições desne
cessárias, muitas vezes fei
tas em pronto-socorros sem 
uma maior análise. No Reino 
Unido, por exemplo, onde 
foi feito o estudo, 92% dos

c a í r a  m a i cs a id a  m a is

Tratamento 
pode evitar 
complicações

Para evitar a evolu
ção da sinusite e um 
quadro em que tom ar 
antibiótico seja inevi
tável, os médicos reco
m endam  tratam entos 
na fase inicial e mais 
leve da doença, o que 
pode levar ao restabe
lecimento do paciente.

Aplicar nas narinas 
uma solução salina fi
siológica, que pode ser 
o soro fisiológico, po
de causar uma melhora 
satisfatória, segundo a 
o to rrino laringo log ista  
Eliezia Helena de Lima 
Alvarenga.

casos de infecções respirató
rias recebem prescrição de 
antibiótico.

'Talvez tenhamos que usá- 
los com mais racionalidade 
para evitar resistência no or
ganismo', afirma Tatiana.

Já Eliezia Helena de Lima 
Alvarenga, otorrinolaringo- 
logista do Hospital Samari- 
tano, concorda que muitos 
casos de sinusite se resolvem 
naturalmente, mas discorda 
da impressão dada pelo estu
do de que usar antibiótico e 
não usar nada dá no mesmo.

'Não se pode comparar 
com placebo a eficiência de 
só um produto, a amoxicili- 
na, que já encontra até uma 
certa resistência no organis
mo, e concluir que o antibió
tico tem pouca utilidade', diz. 
Segundo ela, essa resistência 
existe também porque muita 
gente compra o remédio por 
conta própria.

O soro fisiológico 
também é aplicável em 
forma de inalação de va
por, o que pode ser feito 
em casa ou no hospital. A 
inalação umidifica o na
riz e diminui a viscosida
de da secreção nasal.

Outra alternativa é o 
uso de corticoesteróide, 
antiinflamatório dispo
nível em sprays - tomado 
por via respiratória - ou 
comprimidos - por via 
oral. Essas substâncias ti
veram bom desempenho 
no estudo dos pesquisa
dores ingleses em pacien
tes com sintomas leves.

'Mesmo assim, a amoxici- 
lina é hoje uma boa opção, 
principalmente quando alia
da a outros remédios. Ela é 
o antibiótico mais acessível 
à população em geral. Se o 
paciente não está melhor 
em 48 ou 72 horas tomando 
amoxicilina, muda-se a me
dicação', afirma, criticando o 
método usado no estudo em 
que os pacientes tomaram o 
antibiótico por sete dias.

Outra crítica ao estudo é 
do professor da Unifesp Má
rio Sérgio Munhoz, que diz 
que o desaparecimento dos 
sintomas verificados não sig
nifica que os pacientes que 
não tomaram antibiótico fi
caram curados. 'A doença po
de ter evoluído para sinusite 
crônica', afirma.

O estudo foi publica
do em dezembro, no jor
nal da Associação Médica 
Americana.

+SAUDÂVEL
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v e r d a d e ;
Quem provoca aborto 
pode reduzir chance 

de engravidar?
VERDADE. O aborto provocado pode dei
xar seqüelas na mulher. Por exemplo: le
sões nas trompas e aderência das paredes 
do útero, explica o diretor do Centro de 
Medicina Reprodutiva Huntington, Már
cio Colosvksy. Abortos espontâneos, com 
até dez semanas de gestação, não apre
sentam risco.

Dr. Alexandre 
I  RayesCirurgião

Dentista
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RestgurgcãOlEsieíiCa em ate 
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Prefeitura Municipal

R: XV de Novembro, 949 - Centro 
Lençóis Paulista/SP - F : (14) 3263-1072
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U rgêncio  e  
Em erg ên cia  24h

Atendimento 
em domicílio Rtendo toda região

Tel.: (14) 3263-3646 
Cel.: (14) 8138-7846 / 9133-8272

Dra. EveA. C. 
Temer Feres

Cirurgia Dentista - CRO/SP 63486
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>  Estética 
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Rua José do Patrocínio, 534 - Centro 
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O QUE VAI  a c o n t e c e r  NAS NOVE LAS
MALHAÇÃO

MTV estréia programação de verão que traz entre as novidades, ^  

duas VJs; atrações se concentram no Rio de Janeiro ""O

Fo l h a p r e s s

Assim como em todos os 
verões, em 2008, a MTV vol
ta a descer a serra e coloca no 
ar sua programação especial. 
Desta vez, a maioria das atra
ções será gravada no Rio de la- 
neiro. 'Nesta temporada, nõs 
nos baseamos no Rio porque 
queríamos usar muito menos 
estúdios e mais praias', conta 
Zico Goes, diretor de progra
mação do canal.

Até março - quando es
tréia a nova programação -, 
oito atrações serão exibidas. 
Algumas são reformulações 
de programas que jã existem, 
como o 'Caveirão do Gordo', 
que terã entrevistas no estilo 
do 'Gordo Visita', sõ que na 
praia do Arpoador, no Rio, e 
o 'Govemation', atração apre
sentada por Marcos Mion que 
terã duelos de artistas famo
sos fazendo 'covers' de suas 
bandas prediletas. Entre os 
participantes estará a baiana 
Pitty, que cantará Gachorro 
Grande, enquanto a banda 
do Sul interpretará as músi
cas de Pitty. Também haverá 
Fresno interpretando Kiss, 
e NXZero cantando U2, entre 
outros.

Destaque também para a 
volta do 'Top Top', com Mari
na Person e Léo Madeira, que 
traz divertidas listas dos 'dez 
mais alguma coisa' da música. 
As listas desta edição terão te
mas como 'fiascos', 'regueiros',

'músicas sacanas' e 'feios'.
Entre as novidades ainda 

estão duas novas VJs que pro
metem esquentar mais a pro
gramação. Kika, gaúcha de 26 
anos, irá comandar o 
programa '40', so
mente com cli
pes de verão.
A top model 
Caroline Ri
beiro estréia 
como VJ 
no 'Arquivo 
Luau'. 'Por 
e n q u a n to , 
a Caroline 
fica só no

verão, mas nada impede que 
ela continue com a gente de
pois, vamos ver', afirma Goes. 
Caso seja confirmada a con
tratação, Caroline seguirá os 

passos de Daniella Cicarelli, 
que deixou a emissora 

no fim do ano passado 
e começou na MTV 
no verão de 2002. 

O temporão do ca
nal é o reality 'Os 
Q uebradeiros', 
que teve uma 
versão com me
ninas e mostra
rá agora as fé
rias de garotos.

Kika, uma das novidades da MTV

Segunda: Gustavo é levado 
para o hospital, e Joaquim, 
Daisy e Antonieta se deses
peram. Débora e Angelina 
discutem.

Terça: Domingas coloca em 
seu site a prova da armação 
de Andréas e os alunos se 
voltam contra ele. Joaquim 
descobre que seu carro foi 
sabotado. Daisy expulsa An
gelina do hospital.

Quarta: Felipa se declara a 
Tiago. Domingas escreve 
nas paredes da sala de convi
vência e Andréas filma. Félix 
ameaça Joaquim, Gustavo 
desperta e ouve.

Quinta: Gustavo recebe alta. 
Angelina conta a Gustavo so
bre o vídeo de Andréas.

Sexta: Madre Inês revela a 
Conceição quem era o pai de 
Angelina. Gustavo e Angelina 
cantam no festival. Joaquim 
sai num barco alugado, que 
explode.

DESEIO PROIBIDO

Segunda: Madalena revela a 
Purezinha que gosta de João. 
Laura estranha ao ver o reló
gio que ganhou de Lázaro, 
e ele lhe conta sua história. 
Raquel e Henrique armam 
uma encenação, para que os 
romeiros e Laura acreditem 
que ele voltou a andar por 
um milagre.

Terça: Doralice conta a Tra- 
jano sobre o bilhete de Ana 
para Escobar, e sobre sua dis
cussão com Henrique. Laura 
acusa Henrique de mentir.

Quarta: João é preso. Miguel 
se declara a Laura. Trajano 
interroga Henrique, que acu
sa Chico de ter desaparecido 
com Ana.

Quinta: Chico e Henrique 
discutem e Chico passa mal. 
Laura expulsa Henrique. Ma
dalena conta a Trajano sobre 
seu romance com João. Elisa, 
Jacinto e Nezinho doam a ca
deira de rodas de Henrique 
para o posto médico. Tonha 
e Iraci contam a Trajano so

bre o dia do desaparecimen
to de Ana.

Sexta: Diogo confessa sobre 
os frascos a Galileu, que pe
de desculpas a Lídio. Henri
que engana os romeiros, que 
queimam um boneco repre
sentando Miguel, e exigem 
que ele deixe a cidade.

Sábado: Padre Inácio e Brasil 
tentam acalmar os romeiros. 
Ciro sugere a Florinda simu
lar uma gravidez para adian
tar o casamento. Galileu ex
pulsa Diogo de casa. Miguel 
procura Henrique.

s e t e  p e c a d o s

Segunda: Ariel e Aquiles se 
entendem. Nalah encontra 
Olga Ivanovna trabalhando 
como camelô, e avisa Rodol
fo e Otília. Juju começa a qui
mioterapia. Renato pressiona 
Rebeca, que confessa o que 
fez a mando de Beatriz.

Terça: Miriam e Vicente con
firmam a Adriano que Benta 
tem um poder especial. Olga 
e Otília brigam. Um grupo de 
pais exige que Mirian expulse 
Gina, que encontra seus ca
dernos rasgados. Ariel ouve a 
discussão, e conta a Simone.

Quarta: Nalah propõe um 
negócio a Otília. Simone de
nuncia Miriam à secretaria de 
educação. Lineu e Adalgisa 
brigam por causa de Antero. 
Estela decide conversar com 
Teobaldo. Clarice oferece 
ajuda a Beatriz.

Quinta: Simone se une a Már
cia e Lilian contra Miriam. Co
meça o casamento de Irene, 
e Schmidt assiste escondido. 
Teobaldo ofende Estela. Bea
triz abre o armário misterioso 
do restaurante de Pedro.

Sexta: Um homem bate 
em Beatriz, que desmaia e 
acorda em sua casa. Irene e 
Leonardo abrem a pista de 
dança. Régis e Elvira tran
sam. Amadeu recebe uma 
denúncia sobre a estátua da 
fênix, e vai à casa de Dante 
procurá-la.

Sábado: Dante encontra a 
estátua e a entrega a Ama

deu. Berenice beija Dorival. 
Adriano e Teobaldo discu
tem. Beatriz foge e pede aju
da a Clarice. Benta diz a Cus
tódia que já sabia quem ela 
era, e as duas se abraçam.

DUAS CARAS

Segunda: Guigui rasga o 
bilhete de Ronildo. Geral
do e Juvenal se reconciliam. 
O artista prometido para a 
inauguração do restauran
te demora, e Bernardinho é 
perseguido pelas ruas até sua 
chegada. A festa começa e 
Juvenal aparece de surpresa.

Terça: Todos correm para 
abraçar Juvenal. Jojô desco
bre que a testa de Vesga foi 
carimbada pelo sufocador. 
Sílvia vai à escola de Rena
to com uma desculpa, e se 
aproxima dele. Célia encon
tra uma carta de Seu Manoel. 
Antônio vende os dobrões, e 
entrega o dinheiro a Débora.

Quarta: Juvenal se declara a 
Alzira. Começa a votação pa
ra o plebiscito. Solange se in
sinua para Evilásio. Júlia passa 
mal. Dália flagra Ronildo en
trando na Portelinha. Evilásio 
realiza a apuração dos votos 
e avisa Juvenal que o povo 
votou a favor da fábrica.

Quinta: Dália alerta Evilásio so
bre Ronildo, que foge. Rudolf 
arma para Macieira. João Ba
tista começa a trabalhar para 
Ferraço. Amara flagra Débora 
dando dinheiro a João Batista. 
Sílvia vê Renato na porta da es
cola, e lhe diz que foi a mando 
de Adalberto. Renato corre em 
direção ao carro de Ferraço.

Sexta: Ferraço engana Re
nato, que promete manter o 
encontro em segredo. Célia 
avisa Barreto sobre a carta. 
Amara chantageia Débora. A 
aula de Alzira na academia é 
um sucesso. Ronildo liga pa
ra Gugui. Júlia revela a Evilá
sio que está grávida.

Sábado: Evilásio sugere que ele 
e Júlia reatem e ela pede um 
tempo para pensar. Barretinho 
fica desnorteado por causa de 
Sabrina, e bate o carro. Duda e 
Clarissa se beijam. Barreto cha
ma Júlia para conversar.

H O RÓ S C O P O  1 2 /0 1  A 18/0 1
F o n t e : In s t i t u t o  O m a r  C a r d o s o

ÁRIES
A influência da lua

H  promete bons ganhos 
e lucros em negócios 
rápidos e especula

ções razoáveis. Especial atenção aos 
assuntos domésticos e profissionais 
e tudo o que lhe dê elevação e esta
bilidade.

l e ã o
Êxito nas questões 
que demandem sigilo, 
loteria, jogos, esportes 
e casamento. Fase

excelente para resolver um problema 
financeiro. Possibilidades de ganho na 
loteria ou ter sua situação mudada pa
ra melhor a qualquer momento.

s a g it á r io
Muitas oposições 
deverão surgir, neste 
momento. Mantenha 
a calma, pois con

seguirá superar tudo com facilidade. 
Lucros inesperados, através de jogos, 
sorteios e da loteria.

t o u r o
Tudo indica que você 
será inclinado a fazer 
uma viagem, se é 
que ainda não viajou. 

Acontecimentos, notícias e circunstân
cias farão deste período, um pleno êxito 
e satisfações. Por outro lado, a fase será 
boa para novas associações e trabalho.

VIRGEM
Fase em que exigirá 
o máximo de sua 
inteligência para que 
possa conseguir reali

zar seus anseio e desejos. O momento 
é dos melhores para a sua saúde, para 
tratar com religiosas e para solicitar 
favores.

c a p r ic ó r n io
Algumas contrarie- 

1^1 dades em seu lar
estarão previstas para 
o período. Por outro 

lado, o momento é favorável para ten
tar a sorte na loteria. Bom fluxo para 
negócios. Neutro no amor.

g ê m e o s
^ Uma mudança na sua 

maneira de se relacio
nar com as pessoas se 
fará necessária, para 

criar um melhor ambiente no lar. Não 
adianta estar em sintonia emocional 
com as pessoas; será preciso saber o 
que você quer com relação a elas.

LIBRA
Os fluxos poderão 
ajudá-lo, surpreen
dentemente, neste 
período. Tudo se

resolverá da melhor forma possível e 
com perspectivas das melhores. Lu
cros e vantagens. Fase neutra para o 
amor. Tudo ficará bem neste período.

a q u á r io
Melhora sensível de 

^  J Í  saúde de condições 
gerais deverão se 
apresentar. A vida 

familiar será bastante harmoniosa e 
as chances de sucesso pessoal, pro
fissional e financeiro, deverão surgir. 
Momento bom para viagens.

j *  Grandes possibilida
des de sucesso estão 
ao seu redor. Basta 
estender a mão

confiantemente. Procure ser mais 
amigo e cortês, a fim de ganhar 
dinheiro e conquistar simpatias. Lo
teria favorecida.

e s c o r p iã o
Fase em que receberá 
benefícios inespera
dos, conseguirá atrair 
a simpatia dos outros 

e será muito feliz, em sua vida fami
liar, amorosa e bem sucedido, profis
sional e financeiramente. Viagem e 
contatos pessoais propícios.

PEIXES
Mente engenhosa, 
progressista, idéias 

H L  claras e brilhantes 
muito influenciarão 

de um modo benéfico em sua vida. A 
cor que dará sorte e o azul. Mantenha- 
se na sua rotina. Aproveite suas opor
tunidades para fazer novas amizades.

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

SOLUÇÃO
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R ecu p ero  100%  do va lor  do in v e s tim e n to  
em  rede e lé tr ica  q u e  v o cê  fez em  s e u  

em p r en d im e n to  e d ep o is  foi ob rigad o  a  d oar  
p ara  c o n c e s s io n á r ia  de en erg ia  e lé tr ica .

_______ nAO PERCA TEMPOÍ________
Mais informações no telefone:

(19) 3295-7727 com Ornar Flunes
omar@mapizzolato.adv. br

Por que não  ̂ ,

e r e s c e r m a i s ?

mailto:omar@mapizzolato.adv


aqui seu c^pRo
GASTA menos 

NOVIDADES
Agora convênio com a 

O.A.B. de Lençóis Paulista 
* Confira

Convênio com os Servidores 
Públicos de Lençóis

Agora aceitamos o cartão

GOOD CAR
PROMOÇÃO

FINAL DE SEMANA

Gas. Comum

I i_i i_i

R $ I ^ 9

AGORA NO
TICO TINTAS

BELL  ̂ OR
Aqui você tem os melhores preços! 

Qualidade e o melhor atendimento!

Venha Conferir!

Fone: (14) 3 2 6 3 .1 3 1 5

R. Cel. Joaquim  G ab rie l, 506  
Centro - Lençóis Paulista

G R A N D E PRO M O ÇÃ O  
D ESCO N TO S D E 20 À  50%

Rua São Paulo, 1017-Macatuba ®  [i4j 3298.1838 I Rua Piedade, 754 - F.: 32G4-I83S - Lerçóís Paulista

LANCHES

DI5K-ENTREQR J
3854-8399J
ESDIIINA AV. PE. SAIÜSTID CDM PÁCID ÍNSEIM0, ^ H

LANCHES

SUCDS

CERVEJAS

REFRIGERANTES


