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Concursos
oferecem
37 vagas
Lençóis abre concurso público para 36 vagas; Prefeitura de 
Borebi vai contratar professor de ensino fundamental

No natal, ele era considerado indispensável. Agora, passado menos de um mês, está abando
nado. Depois de ser o centro da decoração na avenida Carvalho Pinto em Agudos, um Papai 
Noel tamanho gigante foi deixado embaixo de uma mangueira, próximo à linha férrea, des
botando sob o sol e chuva e sem as renas. O bom velhinho pertence à empresa responsável 
por fazer os enfeites de natal do município.

A Prefeitura de Lençóis 
Paulista vai abrir concurso pú
blico para preenchimento de 
36 vagas em várias funções. 
Em Borebi, a prefeitura vai 
abrir concurso para contratar 
um professor do ensino fun
damental. Os editais comple
tos estão disponíveis na edição

OBRAS

Miltinho 
libera creche 
para Lençóis

►► Página A5

de hoje do jornal O ECO. Em 
Lençóis Paulista, as inscrições 
acontecem de 22 a 30 de janei
ro. As faixas salariais variam 
entre R$ 410, 56 e R$ 1.532,81. 
A maior parte das vagas exige 
pouca escolaridade, mas tam
bém há vagas para quem tem 
curso superior. A menor ta-

M A C A T U B A

Siqueira 
pode perder 
mandato

Página B1

xa de inscrição é de R$ 15. O 
edital completo está na página 
A6. Em Macatuba, os candi
datos que estão inscritos para 
concurso público têm prova 
na escola Caic Cristo Rei, no 
dia 10 de fevereiro. O edital 
completo de Macatuba e Bore- 
bi estão na ►► Página B6.

150 ANOS

Victor e Léo 
dificultam 
show na Facilpa

Página A2

BAI RROS

M oradores p ed em  m e lh o r iJ ip il ip e c a ipiT
Para alguns moradores 

da Cecap I, o prefeito José 
Antonio Marise (PSDB) se 
esqueceu do bairro durante 
os quase oito anos de sua 
administração. Essa sema
na, eles apresentaram uma 
lista de reclamações ao jor
nal. Um dos alvos é o ter
reno onde está sendo cons
truído um centro de ativi
dades para a terceira idade. 
O muro foi esburacado e 
o terreno acabou virando 
depósito de lixo. Marise 
informa que com a con
clusão do centro de convi
vência do idoso, a maioria 
dos problemas apontados 
pelos moradores deve ser 
resolvida. A expectativa 
é inaugurar o espaço em 
março. ►► Página A3

C AR NA VA L

Festa popular 
terá duas 
bandas

A tradicional festa de car
naval no recinto da Facilpa 
(Feira Agropecuária, Comer
cial e Industrial de Lençóis 
Paulista) acontece entre os 
dias 2 e 5 de fevereiro. Serão 
quatro bailes entre 23h e 4h, 
com duas matinês, no do
mingo e na terça-feira. A festa 
deve custar R$ 60 mil. As no
vidades este ano são a parti
cipação de duas bandas, que 
se revezam nos palcos nos 
bailes noturnos: Pop Shok e 
Evidence e o projeto Criança 
Feliz, que será desenvolvido 
durante as matinês. No carna
val, o grupo vai ao recinto pa
ra fazer maquiagens e organi
zar brincadeiras e danças. As 
matinês acontecem entre 16h 
e 18h. ►► Página A7

ASAS DA LIBERDADE
As primas Natália Fernanda Fregolente, 22 anos, e Maya- 
ra Voros Fregolente, 18 anos, de Barra Bonita, se apai
xonaram por um esporte que causa arrepios em muitas 
pessoas: o pára-quedismo. Há quase um ano, saltam com 
a equipe Skydive, em Boituva. Natália realizou 19 saltos 
até hoje. Mayara 15. A adrenalina é grande. Elas explicam 
que a queda livre acontece a 200 quilômetros por hora. 
São 15 minutos de queda livre e depois mais 7 minutos 
com o pára-quedas aberto. ►► Página C1

A R E I O P O L I S

Zezinho é 
cassado

Marcos Roberto Egídio 
(PT), o Marquinhos, 29 anos, é 
o mais novo vereador de Arei- 
ópolis. Ele assume o lugar dei
xado por José Benedito de Al
meida Filho (PSB), o Zezinho, 
cassado por ter perdido os di
reitos políticos devido proces
so criminal. ►► Página B2
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E D I T O R I A L

Com eça o ano eleitoral
Desde o dia 1° de janeiro 

começou o ano eleitoral. A 
partir de agora todo aquele 
que desejar ser candidato a 
um cargo público no dia 1° 
de outubro precisa de aten
ção redobrada para não fa
zer propaganda pessoal no 
rádio ou tevê. Todo cuidado 
é pouco. Agora é um grupo 
político vigiando o outro.

Não é segredo e nem no 
vidade para quem vive no 
meio político, que o TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral) 
restringiu, e m uito, a forma 
como deve ser um a campa
nha eleitoral. Comícios com 
artistas, camisetas e brindes, 
só para citar alguns, estão 
proibidos. Enfim, o poder 
financeiro, pelo menos no 
papel, deve influenciar m e
nos na hora do voto. Pelo 
menos é o que se deseja com 
tais mudanças. Os ministros 
querem um a campanha mais 
equilibrada e sem o duelo 
do tostão contra o milhão.

Algumas pessoas de
vem reclamar ao ver uma 
cam panha mais "pobre", 
principalmente, na questão 
visual. Estão proibidos ou- 
tdoors, cartazes e panfletos 
pregados em bens públicos. 
A chiadeira é m aior entre 
os empresários do ramo de 
brindes e de artistas, que 
viam o núm ero de shows 
aum entar consideravelmen
te no período eleitoral.

Os ventos parecem estar

m udando pelos lados da po 
lítica nacional. Não no que
sito honestidade, ética e ou
tras qualidades morais que 
precisam ser garimpadas em 
Brasília, mas no que se refe
re ao TSE que pôs em prá
tica a questão da fidelidade 
partidária e vem cumprindo 
o que determinou. Alguns 
vereadores foram cassados 
no país. Na região temos ca
sos desses já confirmados e 
em andam ento em cidades 
como Macatuba, Lençóis 
Paulista, Barra Bonita e Arei- 
ópolis.

Teremos um a campanha 
eleitoral no estilo Big Bro- 
ther, ou seja, onde quer que 
um candidato esteja, um a 
câmera o acompanhará. Bas
ta lem brar que vários apa
relhos de celular filmam e 
fotografam.

Nós, enquanto im pren
sa, vamos acom panhar tu 
do de perto. O ECO terá a 
missão em 2008 de estar 
em oito cidades. Candida
tos a prefeito, vice, vereador 
terão espaço democrático 
para aparecerem quando 
o assunto for notícia e não 
propaganda pessoal. Nossa 
equipe está preparada para 
que, com transparência e 
imparcialidade, você leitor 
e eleitor possa acompanhar 
a campanha dos candidatos 
e decidir qual deles é o m e
lhor para sua cidade. E que 
venham as eleições!

A R T I G O

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

Se tem um a coisa que 
gosto, é de circo. Sempre 
gostei. Acho que desde que 
pude sair de casa sem a pre
sença dos pais, não deixei de 
ver nenhum  que passou por 
Barra Bonita. Não que meus 
pais não me levavam quan
do era menor, mas dependia 
da vontade deles.

Gosto de ver mágicos, 
malabaristas, equilibristas, 
mas nada me im pressiona 
mais do que o palhaço. É, 
sem dúvida, a alegria e a al
ma do circo. Dá para im a
ginar um circo sem mágico, 
m alabarista, equilibrista, 
mas não dá para imaginar 
um  circo sem palhaço. É o 
m om ento em que o públi
co interage com o artista. É 
ele quem mais se aproxima 
e envolve a gente. É a magia 
de alguém que pode até não 
estar em um  de seus m elho
res dias, mas que se trans
form a e deixa por debaixo 
da p intura no rosto toda 
sua tristeza para proporcio
nar alegria.

E eis que chega em Barra 
Bonita, e já está ali há uma 
semana, o popular Circo 
de Teatro Tubinho. Já tinha 
ouvido falar de seus espetá
culos, de seu programa na 
tevê, mas confesso que não 
tinha me interessado em as
sistir. Ainda não havia com
preendido o que de fato era 
um circo de teatro.

Depois de entrevistar pa-

ra O ECO, José Ham ilton 
França Pereira Júnior, que 
dá vida ao palhaço Tubinho, 
tive noção do que era o seu 
circo. E depois de assisti-lo é 
que compreendi e entendi o 
motivo de tanto sucesso. O 
hum or de Tubinho e sua tru- 
pe é incrível. É impossível 
não rir de suas trapalhadas.

E como é bom  rir! E com 
as piadas e as aventuras de 
Tubinho a gente ri por ri. 
São crianças, adolescentes, 
adultos e velhos, todos num 
mesmo lugar, vivendo e 
m antendo a história do cir
co viva. E com suas trapalha
das e jargões como "Ai, que 
tonto!", "Nenonho", "Ééé, 
bucha!", Tubinho vai levan
do alegria por onde passa.

Quem participa do espe
táculo faz, talvez sem perce
ber, um a sessão de risotera- 
pia, que segundo seus defen
sores, é um a fonte inesgo
tável de saúde e bem-estar. 
Aliás, já está comprovado 
cientificamente, que o riso 
franco, a gargalhada, têm 
m últiplos e variados bene
fícios para a saúde. E já de
cidi! Quero continuar viven
do assim, com bom  hum or 
e sorrindo todos os dias. E 
não me im porto quando 
alguém confunde meu bom 
hum or ou m inha alegria, 
com imaturidade. Porque se 
im aturidade é ser feliz, que
ro m orrer imaturo.

Sandro Alponte, 31 anos, é 
jornalista

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

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

Lençóis Paulista, SP, CEP: 18680-020

Circulação Regional: Agudos, Areiópolis, Barra Bonita, Borebi, 
Igaraçu do Tietê, Lençóis Paulista, Macatuba e Piratininga

EDITORA RESPONSÁVEL:
Conceição Giglioli Carpanezi 
Mtb: 23.102

FONE/FAX: Telefone: (14) 3269-3311 
E-MAIL: oeco@jornaloeco.com.br 
SITE: www.jornaloeco.com.br

DEPARTAMENTO COMERCIAL:
Telefone: (14) 3269-3311
e-mail: comercial@jornaloeco.com.br

IMPRESSÃO:
JS Produções Gráficas Ltda. Bauru SP 
Fone/Fax: (14) 3227-1920.

Registrado no Cartório de Registro das 
Pessoas Jurídicas de Lençóis Paulista 
no Livro sob n° 004

O ECO é registrado conforme Lei de 
Imprensa, pelo decreto 2322 de 20 de 
maio de 1940, com registro no DIP.

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

P O V O

TUDO PARADO
O fechamento de toda a 

programação da 31® Facilpa 
(Feira Agropecuária, Comer
cial e Industrial de Lençóis 
Paulista) depende da agenda 
da dupla Victor & Léo, preferi
da dos lençoenses para a feira. 
Segundo apurado pela Tercei
ra Coluna, a Facilpa reservou 
data na agenda dos sertanejos 
em junho de 2007, antes do 
imenso sucesso dos dois.

MUDANÇA
Nas duas últimas sema

nas, a diretoria da Facilpa 
tem feito todos os esforços 
possíveis e imagináveis para 
que Victor & Léo mantenha 
o que foi acordado em 2007. 
Porém, na agenda da dupla 
não consta data para a Facil- 
pa em 2008. "Dependemos 
deles liberarem ou não uma 
data para que possamos fe
char a agenda", disse José de 
Oliveira Prado, coordenador 
geral da Facilpa.

PRAZO FINAL
Apreensivos com a inde

finição de Victor & Léo, os or
ganizadores da Facilpa/2008 
deram um prazo final para 
o escritório da dupla: segun
da-feira 21. Mantida a in
definição, os dois mineiros 
ficam fora da feira em 2008. 
"Será uma pena, mas não te
mos outra coisa a ser feita", 
revelou Prado.

DUPLA AGENDA
A Terceira Coluna apu

rou que a dupla Victor & Léo 
tem preferido bancar shows 
nos maiores municípios do 
Brasil. No formato adotado 
pelos dois mineiros, metade 
das bilheterias onde eles se 
apresentam fica para a du
pla e a outra metade para os 
organizadores do evento. A 
Facilpa topa esse formato. O 
problema estaria apenas na 
indefinição da dupla.

VIAGEM
Durante essa semana, o 

empresário Marcos Miot- 
to, que negocia parte dos 
shows da Facilpa, teria ido 
pessoalmente a Uberlândia 
(MG), cidade onde Victor 
& Léo tem escritório, para 
tentar convencer os dois a 
liberarem uma data para o 
aniversário de 150 anos de 
Lençóis Paulista.

d if íc il
Nem a viagem e nem 

os argumentos do ses- 
quicentenário de Lençóis 
Paulista teriam comovido 
a dupla, que por ora m an
tém a vontade de ficar fora 
da Facilpa 2008.

DOAÇÃO
Na m anhã de ontem, a 

prefeitura de Lençóis Pau
lista recebeu os dois veícu
los doados pela Câmara, 
um Volkswagen Santana, 
ano 2001, e um Corsa Wa- 
gon, ano 1998. Os veículos 
foram entregues no Almo- 
xarifado pelo presidente 
do Legislativo, Nardeli da 
Silva (PV).

AVALIAÇÃO
Segundo o prefeito Jo

sé Antonio Marise (PSDB), 
os dois carros passarão por 
uma avaliação das condi
ções mecânicas e de conser
vação, antes que seja decidi
do o destino deles. Segundo 
a assessoria do prefeito, a 
avaliação é necessária por 
conta da alta quilometra
gem. O Santana está com 
quase 400 mil quilômetros 
rodados e o Corsa com 270 
mil quilômetros de trecho 
andado. A prefeitura estima 
que o valor de mercado dos 
veículos esteja em torno de 
R$ 15 mil para o Santana e 
R$ 10 mil para o Corsa.

n o s  p l a n o s
Ainda sobre o assunto 

dos veículos, na sessão ex
traordinária de segunda-fei
ra 14, o vereador Ailton Ti- 
pó Laurindo (PV) deu uma 
pista. Ele diz que a Câmara 
deve comprar um veículo 
de menor porte para movi
mentar o Legislativo. "A Câ
mara tem dois motoristas 
e um único carro. Acredito 
que em breve a mesa possa 
estudar a possibilidade de 
adquirir um veículo peque
no para servir aos vereado
res que precisam", afirmou.

FALANDO n is s o ...
E por falar em veículos 

e motoristas, em novem
bro um único funcionário 
da Câmara teria recebido 
120 horas extras ou quatro 
horas extras na média diá
ria, isso contando dom in
gos e feriados.

a b u s o
Se descontar finais de se

manas e feriados (Finados e 
Proclamação da República, 
que caiu numa quinta-feira), 
novembro teve 19 dias úteis, 
levando em consideração 
que o feriado da Proclama
ção foi emendado. Feito as 
contas, o funcionário que 
recebeu 120 horas extras em 
novembro trabalhou mais 
de 14 horas/dia, em todos 
os dias úteis do mês.

e s c r a v o
Coitado do funcionário. 

Só para um raciocínio rápido: 
se ele entrou às 8h em todos 
os dias que ele foi trabalhar, 
para poder receber as 120 ho
ras extras, ele deixou de traba
lhar todos os dias às 20h. No 
mês de novembro... Um único 
funcionário da Câmara! Haja 
serviços! Haja viagens!

CAPITAL
E por falar em viagens, o 

prefeito José Antonio Marise 
(PSDB) esteve em São Paulo 
ontem, cumprindo uma série 
de compromissos. Acompa
nhado pela diretora de Edu
cação e Cultura, Izabel Cris
tina Campanari Lorenzetti, 
participou de reuniões para 
assinatura de convênio como 
o projeto Acessa São Paulo, 
que Lençóis Paulista aderiu 
recentemente.

l is t a
Na agenda de Marise esta

va uma lista de outras paradas 
obrigatórias na capital pau
lista. O prefeito participou 
de reuniões sobre a Lei Roua- 
net, com pessoas ligadas aos 
meios culturais, depois foi 
à Secretaria dos Transportes 
para reivindicar verbas para 
a recuperação da LEP 060, vi- 
cinal Juliano Lorenzetti, que 
liga o Distrito Industrial à 
Marechal Rondon.

DINHEIRO
Para fechar os compro

missos na capital, Marise 
ia pedir dinheiro ao gover
nador José Serra (PSDB). O 
prefeito conversou por tele
fone com o jornal O ECO, 
adiantou que ia reivindicar 
R$ 500 mil em verbas. Se 
aprovados, os recursos serão 
investidos na recuperação de 
ruas no perímetro urbano de 
Lençóis Paulista.

"O  elenco é sensacional e 
o Tubinho é incrível. Ele 
tem uma criatividade que 
nunca vi. Desde setembro 
acompanho o circo na re
gião. Quem  não viu tem 
que ver".
Tatiana Andreza Casarin,

28 anos, esteticista

"O  espetáculo é muito 
bom e o Tubinho é muito 
engraçado. D ei risada 
do começo ao fim . É  um 
sucesso".
Arnaldo Scavazza Júnior,

37 anos, pedreiro

"Ele é simplesmente fan
tástico. D e repente ele fala 
com a alma e tem uma 
facilidade muito grande na 
expressão oral. Gostei mui
to e vale a pena assistir".

Denise Rays, psicóloga

Com as chuvas dos últimos dias, o mato ganha força e acaba encobrindo as placas de sinalização na 
rodovia Osny Matheus (SP-261). Algumas placas estão praticamente encobertas. Isso em uma rodovia 
que tem tráfego intenso e alto número de acidentes. Sem contar os buracos, que piora na temporada 
de chuvas. Os políticos da região deveriam se unir e pedir o recape da estrada e uma terceira via em 
alguns trechos para o governo do Estado. Quem sabe parte do que for pago pela concessão da rodovia 
Marechal Rondon não seja usado para recuperar a Osny Matheus?

f r a s e

"Os eleitores 
realmente 
votam no 
candidato 
e não no 
partido, mas 
ele foi bem 
votado no 
PTB, não 
podia ter 
saído assim"

Ana Zuntini, suplente do PTB 
e que entrou na Justiça para 

reaver a vaga do vereador 
Benedito Jordão, o Siqueira, 

que mudou de partido e está 
sendo acusado de infidelidade 

partidária.

PARA p e n s a r

"Na maioria das 
vezes, um pepino 
é somente um 
pepino"

Sigmund Freud
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Buracos no asfalto deixam a água empoçada e irritam moradores Muro esburacado e falta de calçada também geram reclamações

Boca no trombone

Inauguração de centro 
deve resolver problema

O prefeito José Antonio 
Marise (PSDB) disse que visi
tou a rua Carlos Drummond 
de Andrade na manhã de 
quinta-feira 17, antes mes
mo de saber das reclamações. 
"Acreditem ou não foi uma 
coincidência", relata. Marise 
informa que foi conferir o 
andamento das obras do cen
tro de convivência da melhor 
idade. Com a inauguração 
do espaço, o prefeito diz que 
deve resolver a maioria dos 
problemas apontados pelos 
moradores da Cecap. A ex
pectativa é inaugurar o centro 
em março.

Marise diz que as recla
mações vêm da região conhe
cida como Cecap I e que por 
enquanto os investimentos 
da administração foram para 
uma parte do bairro conhe
cida como Cecap/Mutirão, 
que fica nas proximidades da 
rodovia.

Segundo o prefeito, antes 
de inaugurar o centro, a rua 
Carlos Drummond de Andra
de vai ganhar asfalto novo. O

muro deve ser consertado e 
a calçada implantada. Para 
resolver o empoçamento de 
água, Marise informa que 
existe um projeto para esticar 
uma galeria para fazer a cap
tação. Tudo isso já estaria pre
visto no cronograma de obras 
para 2008. Sobre o problema 
da falta de iluminação, o pre
feito diz que pode resolver 
com a poda ou até retirada 
de árvores que acabam enco
brindo as luzes do poste.

O outro terreno apontado 
pelos moradores, onde exis
te o ponto de ônibus, é uma 
área institucional e, segundo 
o prefeito, não se pode trans
formá-lo em praça. Apenas 
em prédios públicos.

O prefeito lembra tam
bém que o município firmou 
um convênio com o governo 
do estado para o recape de 
ruas, no valor de R$ 300 mil. 
Destes, R$ 150 mil vão para 
o Núcleo Luiz Zillo. Outros 
R$ 150 mil vão para a Cecap 
e nesse bolo estaria incluída a 
avenida Procópio Ferreira.

Moradores da Cecap acusam Marise de descaso com o bairro e apresentam lista 
de reclamações; prefeito diz que problemas estarão resolvidos até março

Da  Re d a ç ã o

Os moradores das ruas 
Manoel Bandeira e Carlos 
Drummond de Andrade, na 
Cecap, acusam o prefeito José 
Antonio Marise (PSDB) de ter 
se esquecido do bairro duran
te os quase oito anos de sua 
administração. Essa semana, 
eles apresentaram uma lis
ta de reclamações ao jornal, 
que inclui a deterioração do 
asfalto, ausência de calçada, 
mato e, consequentemente, 
a proliferação de animais e 
insetos, falta de iluminação 
e água empoçada. O prefeito 
diz que espera resolver todos 
os problemas ou a maioria

deles até março.
Osório Luiz Argentino 

conta que é morador da Ce- 
cap há 23 anos. Para ele, o 
prefeito Marise tem negligen
ciado o bairro. "Nós paga
mos imposto por quase oito 
anos e aqui não foi investido 
um centavo", afirma. Além 
da rua onde mora, a Manoel 
Bandeira, ele também recla
ma das condições da avenida 
Procópio Ferreira, uma das 
principais do bairro e que aos 
poucos estaria sendo tomada 
pelos buracos.

A rua Carlos Drummond 
de Andrade é a campeã de re
clamações. Os moradores re
clamam, sobretudo, do terre

no onde está sendo constru
ído um centro de atividades 
para a terceira idade. O muro 
foi esburacado e o terreno 
acabou virando depósito de 
lixo. Animais, como cobras, 
lagartos e ratos surpreendem 
os moradores dentro de casa. 
"Outro dia eu levei um sus
to com um lagarto em cima 
da minha estante", conta 
uma moradora. Para tirar o 
animal da casa, ela diz que 
teve que pedir o apoio da 
Diretoria de Meio Ambiente. 
Até a visita de uma cobra a 
vizinhança já teria recebido. 
"Era uma cobra verde. Caiu 
de cima de uma árvore", diz 
uma moradora.

Ao lado do terreno tam
bém não existe calçada. "Não 
tem por onde passar", recla
ma Andréia Camargo. Ela 
conta que sua mãe já foi atin
gida por uma bicicleta por
que estava no meio da rua. 
"Se tivesse calçada, ela estaria 
na calçada", avalia. Também 
está na lista de reclamações 
um terreno, com um ponto 
de ônibus desativado, e que 
atualmente foi tomado pelo 
mato. Andréia diz que o local 
deveria ser aproveitado para 
uma área de lazer. Por últi
mo, ela reclama da água que 
empoça na rua Carlos Drum- 
mond de Andrade. "Chega a 
criar lodo", aponta.



ANA L U CI A  A I E L L O  G A R C I A

O ano eleitoral
Juíza eleitoral de Lençóis Paulista, Ana Lúcia Aiello Garcia 
fala a O ECO sobre as eleições de 2008; "em 2004 correu 
tudo dentro do previsto e não tivemos grandes problemas. 
Espero que esse ano seja da mesma forma", afirmou

NOME:
Ana Lucia Aiello Garcia

Cr is t ia n o  Gu ir a d o

Assim como todos os bra
sileiros, os políticos e homens 
públicos também comemora
ram a virada do ano de 2007 
para 2008. Mas diferente da 
grande maioria, quem ocupa 
ou pretende ocupar algum car
go eletivo começou o ano mais 
atento. Isso porque, a partir 
de janeiro foi aberto juridica
mente o ano eleitoral. Para fa
lar sobre o que isso implica, a 
juíza Ana Lúcia Aiello Garcia, 
que vai comandar as eleições 
municipais em Lençóis Pau
lista, recebeu a reportagem do 
jornal O ECO para falar sobre 
as eleições 2008, regulamenta
ção de candidaturas e detalhes 
da campanha.

Segundo a juíza, é preciso 
uma atenção especial das pes
soas públicas, inclusive os ser
vidores. "A lei eleitoral 9.504, 
de 1997, estipula regras rígi
das com as suas mudanças em 
2006, a fim de que haja maior 
igualdade entre os candidatos. 
Assim, não pode o servidor pú
blico, em horário de serviço, 
prestar serviços para determi
nados candidatos, os bens pú
blicos não podem ser utilizados 
pelos candidatos a fim de favo
recer determinada pessoa para 
concorrer na eleição", afirmou. 
"Então é bom que todos os 
candidatos, partidos e pessoas 
públicas estejam atentos à lei 
eleitoral e bem informados pa
ra não ter problemas", adverte.

Ela chama a atenção dos 
candidatos para os problemas 
de propaganda eleitoral ante
cipada e outros problemas, e 
sugere que os partidos tenham 
uma assessoria jurídica para 
orientar os trabalhos durante a 
campanha e evitar problemas 
com a lei. "Nossa maior preo
cupação é que o candidato não 
siga a lei", revela. "E sugerimos 
que os partidos tenham algum 
auxílio jurídico para poderem 
orientar para melhor agirem na 
campanha", completa. Confira 
abaixo, na íntegra, a entrevista 
de Ana Lúcia Aiello Garcia.

O ECO -  Está aberto o ano 
eleitoral. O que muda na vida 
dos homens públicos?

Ana Lúcia Aiello Garcia
-  Teremos eleições no dia pri
meiro de outubro e em razão 
disso algumas regras devem ser 
seguidas pelos partidos políti
cos e seus candidatos, que serão 
dispostos no prazo legal. Princi
palmente as pessoas públicas e 
servidores devem ficar atentos. 
Não podem fazer uso da má
quina pública administrativa 
para privilegiar um determi
nado candidato. A lei eleitoral 
9.504, de 1997, estipula regras 
rígidas com as suas mudanças 
em 2006, a fim de que haja 
maior igual entre os candida
tos. Assim, não pode o servidor 
público, em horário de serviço, 
prestar serviços para determina
dos candidatos, os bens públi
cos não podem ser utilizados 
pelos candidatos a fim de favo
recer determinada pessoa para 
concorrer na eleição. Então é 
bom que todos os candidatos 
e partidos e pessoas públicas

estejam atentos à lei eleitoral e 
bem informados para não ter 
problemas.

O ECO -  Existe alguma 
restrição aos prefeitos, es
pecificamente? Como, por 
exemplo, um limite de prazo 
para o lançamento de proje
tos sociais?

Ana Lúcia -  Quando é doa
ção para projetos sociais, desde 
que já tenha execução pelo me
nos desde o ano passado e a ver
ba destinada para isso já esteja 
aprovada, existe a permissão de 
utilização. Salvo isso, o que for 
frente social está tudo proibido 
para este ano. Não pode haver 
promoção de funcionários pú
blicos e nem reajuste de salário 
para essa categoria e bens públi
cos não podem ser doados. Há 
um conjunto de restrições legais 
para este ano de 2008.

O ECO -  Esta é a primei
ra eleição municipal desde 
que a mudança nas regras, 
em 2006, decretou o fim dos 
showmícios e da distribuição 
de brindes. Do que os candi
datos podem se valer para 
fazer a campanha?

Ana Lúcia -  Pode fazer im
pressos e a distribuição de pa
péis é livre. Pode afixar placas 
em propriedades particulares 
e pintar muros. Não pode ou- 
tdoor, que está proibido por 
lei, mas há uma maleabilidade 
nessa questão. Há uma juris
prudência do TSE (Tribunal Su
perior Eleitoral) que ainda vai 
ser melhor normatizada. Essa 
jurisprudência permite o uso 
de placas de até quatro metros 
de largura e altura em proprie
dades particulares, mas por 
enquanto há a proibição total 
pela lei. Além da proibição do 
uso de outdoor, os prédios pú
blicos, como postes de ilumi
nação e pontes, não podem ser 
pintados e não é permito que 
se afixe nada em propriedades 
públicas. Não pode haver dis
tribuição de brindes também, 
como chaveiros, bonés e cami
setas. Isso a lei mudou com bas
tante rigor e vamos ver como 
vai proceder. Os comícios são 
permitidos e uso de sons fixos 
ou móveis também. Facilita o 
trabalho, porque assim há uma 
igualdade e uma possibilidade 
de maior lisura e transparência 
do processo eleitoral.

O ECO -  Os comícios não 
podem mais ter o reforço de 
artistas. O que o candidato 
pode fazer? Um prefeito na 
disputa pela reeleição pode- 
ria, por exemplo, utilizar um 
equipamento áudio visual 
e se valer de um telão para 
ilustrar seus comícios?

Ana Lúcia -  Não há proibi
ções a respeito do telão, só dos 
outdoors. Se o candidato quiser 
utilizar, por enquanto, não há 
proibição nesse sentido. Pode 
ser até que surja no decorrer 
do ano, que o TSE ainda não 
publicou todas as normas. Mas 
os comícios podem ter o som, 
desde que seja dentro das nor
mas, ou seja, entre 8h e 24h, 
respeitando a distância de 200 
metros de hospitais, do Fórum

e de outros locais determina
dos por lei. Mas por enquanto 
o comício está bem à vontade. 
Só os shows que são proibidos 
e os horários que precisam ser 
respeitados.

O ECO -  Qual vai ser a 
atuação da justiça na fiscali
zação dos comícios, já que a 
tendência é que eles aconte
çam em diversos pontos da 
cidade?

Ana Lúcia -  É obrigatório 
comunicar a Polícia Militar 
com uma antecedência de 48 
horas. Não precisa de autori
zação da polícia para fazer o 
comício, mas é obrigatória a 
comunicação com antecedên
cia. Isso é para a proteção dos 
próprios candidatos, e para 
evitar que aconteça de dois 
candidatos quererem fazer um 
comício no mesmo local e no 
mesmo horário. Aquele que 
enviar primeiro a comunicação 
para a polícia vai ter a preferên
cia, e com isso a polícia vai fa
zer a segurança. E a tendência 
é que os próprios candidatos se 
fiscalizem. E a comunidade vai 
ajudar, com certeza.

O ECO -  Como fica a 
situação de quem já é ho
mem público e quer sair 
candidatos em 2o0b ? Mais 
especificamente no caso 
de um vereador ou o chefe 
de uma diretoria da prefei
tura que queira ser candi

dato a prefeito?
Ana Lúcia -  O político tem 

que ter uma desincompatibili- 
zação e nessa situação estão os 
vereadores, o prefeito e o vice- 
prefeito. No caso de Lençóis 
Paulista não pode mais haver a 
reeleição, porque já estamos no 
segundo mandato do atual pre
feito. Quem teria que se desin- 
compatibilizar seriam os verea
dores, no caso de concorrerem 
a outro cargo, e o vice-prefeito. 
Seis meses antes do pleito eles

têm que renunciar para poder 
concorrer nas eleições. Os de
mais setores públicos não preci
sam disso, inclusive os secretá
rios de governo, que podem ser 
candidatos sem deixar o cargo.

O ECO -  Quando os par
tidos têm que entregar suas 
chapas, suas coligações e as 
relações de candidatos?

Ana Lúcia -  Salvo engano, 
os partidos têm até o dia 30 de 
junho para fazer suas conven
ções internas para a escolha dos 
candidatos. No máximo até o 
dia 5 de julho eles são obriga
dos a registrar as candidaturas 
na Justiça Eleitoral. Justamente 
nessa data, no dia 5 de julho, 
eles são liberados para fazer 
campanha eleitoral.

O ECO -  Em eleições passa
das, Lençóis Paulista já viu can
didatos enfrentarem proble
mas com a justiça por terem 
feito campanha eleitoral ante
cipada, ou seja, fora do prazo 
permitido. O que configura 
essa irregularidade e quais 
sãos as punições cabíveis?

Ana Lúcia -  Propaganda 
antecipada é a veiculação em 
jornal ou rádio promovendo 
um determinado candidato. Ou 
seja, o candidato vai à imprensa 
e começa a falar de si próprio, 
de seus propósitos para a cida
de etc. Isso não é permitido e a 
punição é uma multa, e os va
lores são altos, cerca de 20 mil 
Ufirs, no valor atual a multa fica 
na casa dos R$ 20 mil.

O ECO -  Quais serão as 
principais atividades da Jus
tiça Eleitoral nesse ano de 
2O0B? E quais são as princi
pais preocupações?

Ana Lúcia -  A Justiça Elei
toral trabalha normalmente, 
aguardando as candidaturas, 
documentos e todos os regis
tros. O processo é normal até 
a chegada do dia da eleição. 
Se houver problemas, a Justiça 
Eleitoral vai ter que atuar. Ai te- 
ria que ter a provocação da Jus
tiça Eleitoral, por parte de um 
partido, do Ministério Público 
ou de candidatos delatando 
um fato irregular, e nós vamos

agir de acordo com a lei. Nos
sa maior preocupação é que 
os candidatos não sigam a lei 
e sugerimos que os candidatos 
tenham algum auxílio jurídico 
para poderem orientar os par
tidos para melhor agirem na 
campanha. Tudo merece aten
ção, tanto a distribuição de 
cestas básicas quanto a publi
cação em jornal. Tudo merece 
ser fiscalizado.

O ECO -  Qual deve ser a 
cartilha básica para o candi
dato seguir para evitar pro
blemas durante a campanha?

Ana Lúcia -  É só seguir a lei, 
não há muito segredo. A lei é 
clara e expressa. Se cada um res
peitar a lei e os outros candida
tos, a fim de haver democracia, 
harmonia e igualdade de con
dições, não vai ter problemas. E 
eu acredito nisso, que tudo vá 
seguir normalmente, e acredito 
que todos estejam compactuan
do com minha vontade.

O ECO -  Em comparação 
com as eleições de 2004, o 
que a senhora espera para as 
eleições deste ano?

Ana Lúcia -  Em 2004 cor
reu tudo dentro do previsto e 
não tivemos grandes proble
mas. Espero que esse ano seja 
da mesma forma.

"PROPAGANDA 

ANTECIPADA É A 

VEICULAÇÃO EM 

JORNAL OU RÁDIO 
PROMOVENDO UM 

DETERMINADO 

CANDIDATO. OU 

SEJA, O CANDIDATO 
VAI À IMPRENSA E 

COMEÇA A FALAR 

DE SI PRÓPRIO, DE 

SEUS PROPÓSITOS 
PARA A CIDADE 

ETC. ISSO NÃO É 

PERMITIDO"

FREIRES & FREIRES
a s s e s s o r i a  e m p r e s a r i a

e l í n a m í e a
m a r c o s  g p a t e n t e s

10
O )
CM
IO

■

( O
CM
<0

CO

o  ^
-§ Ü_ Ê 
(0 (/) O I O
m ^ ^™ rt>S  (O il

o ü_ ^■= íft■S .í Sí ‘3 o -

0) —' ü
CL nJ 

.

/f0
M U LT ISO M

COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNCOS

SO M  - TV  - V ID EO
A s s is tê m i tÊ  t é tn i€ a  

espetiaUzada 
\e m  t e l e f o n e  i e l u l a r

Rua XV de Novembro, 242 
______ leinéis Paulista_______

A D V O C A C IA

V irg ílio  F elip e
A d vo g ad o
OAB/SP - 38966

C IV IL  - TR A B A LH ISTA  
CRIM INAL

Rua Cal. Joaquim  A. M artins , 851 - Centro

Fone: (14)3263-1504  

e - m a i l :  f e l i p e @ n e l s t y l e . c o m . b r

OMERCIAL

UTRA
M A TE R IA IS  PA R A  C O N S TR U Ç Ã O

R. Cel. Joaquim A. Martins, 506 • Centro • Lençóis Pta. F. 3269 1890

mailto:felipe@nelstyle.com.br


OBRAS

Mais uma creche
Lula libera 
R$ 700 mil para a 
construção de uma 
creche no Jardim 
Maria Luiza; 
segundo o prefeito 
Marise, as obras 
devem começar no 
mês de abril

_________Da  Re d a ç ã o ___________

O governo federal vai en
viar uma verba de R$ 700 mil 
para a construção de uma cre
che em Lençóis Paulista. Em 
outubro do ano passado, a 
prefeitura aderiu ao Proinfân- 
cia, o Programa Nacional de 
Reestruturação e Aquisição de 
Equipamentos da Rede Escolar 
Pública de Educação Infantil, 
do Ministério da Educação. A 
resposta positiva e o termo de 
convênio entre a prefeitura e o 
governo federal chegaram no 
dia 26 de dezembro. A autori
zação do convênio foi aprova
da pela Câmara local na sessão 
extraordinária de segunda-fei
ra 14. A liberação contou com 
a interferência do deputado fe
deral Milton Monti (PL).

Através do programa, o

O deputado federal Milton Monti ajudou o prefeito Marise a conseguir mais uma creche

Ministério da Educação de
termina o valor que vai ser 
repassado e também vai ficar 
responsável pela elaboração 
do projeto arquitetônico, que 
segundo o jornal O ECO pôde 
apurar, só deve chegar a Len
çóis Paulista em fevereiro. A 
prefeitura vai entrar com uma 
contrapartida de aproximada
mente R$ 7 mil e vai contra
tar a empresa responsável pela 
construção da obra. O dinhei
ro virá a fundo perdido, atra
vés do FNDE (Fundo Nacional 
para o Desenvolvimento da 
Educação). A creche será cons
truída no Jardim Maria Luiza, 
vai atender às crianças dos 
bairros Monte Azul, Jardim 
Príncipe e João Paccola e de

ve ter capacidade para atender 
100 crianças. As obras devem 
começar até o final de abril.

Ouvido pelo jornal O ECO, 
o prefeito José Antonio Marise 
(PSDB) diz que a creche foi 
solicitada para atender à de
manda das famílias na região 
do Jardim Maria Luiza. Segun
do ele, a prefeitura sempre se 
inscreve em projetos dos go
vernos federal e estadual e que 
não esperava uma resposta tão 
rápida. "E os governos priori
zam as obras de acordo com a 
região, ou de acordo com a ne
cessidade de cada município. 
Nós nunca sabemos quando 
vamos ser atendidos", afirmou. 
Ainda segundo o prefeito, essa 
vai acabar sendo a creche que

ele esperava construir naquela 
região da cidade. "Veio em boa 
hora. Já estamos construin
do uma creche no Açaí e essa 
nova creche vai terminar de fe
char aquela região e atender a 
comunidade", diz o prefeito.

A inclusão de Lençóis Pau
lista no programa contou com 
o apoio do vice-líder do Go
verno na Câmara, o deputado 
federal Milton Monti (PR). O 
prefeito Marise destacou a par
ticipação do deputado no an
damento da reivindicação. "O 
deputado Milton Monti sem
pre foi um grande parceiro de 
Lençóis Paulista, envidando 
todos os esforços para viabi
lizar verbas e trazer melhorias 
para a população", finaliza.

T I PO E X P O R T A Ç Ã O
Lençóis Paulista recebeu no último dia 14 a visita de dois exe
cutivos norte-americanos, que vieram conhecer a estrutura tec
nológica vinculada ao programa Governança Municipal, projeto 
de tecnologia da informação desenvolvido pela prefeitura. Bruce 
Noller, diretor de operações, e Jorge Miguel, vice-presidente sê
nior da Red Moon, empresa com sede em Dallas, no Texas, e 
especializada em redes de acesso à internet sem fio e soluções 
tecnológicas para municípios. A companhia mantém conversa
ções com o governo do Estado de São Paulo, que tem interesse 
no desenvolvimento de sistemas de redes que permitam aos ci
dadãos terem acesso gratuito à internet para serviços públicos. 
Como Lençóis Paulista é a cidade onde a estrutura tecnológica 
na área de serviços públicos está mais avançada, é cotada para 
o desenvolvimento de uma experiência piloto. "Tudo isso ainda 
está na fase de conversas na Secretaria de Ciência e Tecnologia 
e vai evoluir", diz o diretor de Planejamento da prefeitura, Luiz 
Antonio Paccola Coneglian.

CHUTE 
NA CANELA
POR T. SICRANO

O  Rambo está de volta!!!
Extra! Extra! O Rambo 

está de volta, na pele do se
xagenário Stalone! E estréia 
nos cinemas na semana 
que vem! Os Estados Uni
dos já gostam de guerra de 
graça sem ter soldados co
mo o Rambo. Se tivessem 
então, já seriam os donos 
do mundo. Por essa nem 
Hitler esperava. Mas, com 
dois ou três Rambos não 
teriam perdido a guerra no 
Vietnã e nem estariam pas
sando apertado no Iraque. 
Se tivesse um Rambo no Se
nado então... vixe!!! Sorte 
dos ingleses que são mais 
elegantes. O Rambo deles é 
o James Bond.

Região urgente!!! A 
mudança no sistema 190 
da Polícia Militar preocu
pa e anima as cidades. Em 
Macatuba, o povo está ani
mado e diz que o serviço 
vai melhorar porque antes 
ninguém conseguia falar 
no 190 mesmo. Em Agu
dos, o pessoal tá preocupa
do. Dizem que a polícia já 
chegava atrasada quando 
o telefone era na cidade e 
agora que é em Bauru vai, 
vai chegar no dia seguinte! 
Em Borebi não tem proble
ma. Nunca ninguém cha
ma a polícia!

E o povo ainda conti
nua brigando por causa da 
CPMF. O ministro Tempo
rão diz que a oposição tem 
que arcar com o ônus da 
extinção da tarifa. A opo
sição agradece com sorriso 
aberto! Os demos do DEM 
lembraram que o Lula dis
se, dia desses, que a Saúde 
no Brasil é quase perfeita. O 
presidente vai mudar o dita
do popular de que não exis
te mulher feia, o homem é 
que bebeu pouco. Depois 
da afirmação do barbudo, 
"não existe Saúde ruim, vo
cê é que bebeu pouco".

E a Mônica Veloso vai 
ter um programa de TV no 
SBT de Minas Gerais. Já tem

gente no Senado sugerin
do nomes e dizem que o 
candidato mais forte é "Na 
Cama com Mônica". O pri
meiro entrevistado vai ser 
o Renan Calheiros! E por 
falar em Senado, o Lula 
continua se mostrando um 
grande descobridor de ta
lentos. Convidou o Lobão 
pro ministério de Minas 
e Energia e descobriu que 
os dois suplentes do cani
no estão com cachorradas 
ocultas. O primeiro suplen
te é o filho do cara, o Lo
binho, que responde por 
estelionato, e o segundo 
suplente, Remi Ribeiro, res
ponde pelo crime mais co
mum entre a classe política: 
pegar o dinheiro do povo. 
Parece que o Lula tem olho 
clínico pra picaretagem. É 
impressionante.

Como o Lula não se im
porta, o Corinthians tam
bém não. E os árbitros estão 
com peso na consciência 
por terem abandonado o 
Timão em 2007 e já come
çam a agradar a Nação Co- 
rintiana. Na estréia do time 
no Paulistão, já teve um gol 
de pênalti esquisitão pra 
comemorar. E pra torcida 
ficar bastante nostálgica, o 
juiz mandou o Finazi bater 
de novo o pênalti que ele 
chutou na trave. E dessa vez 
não tinha o Clemer pra de
fender! Já o Santos dançou 
o vira nas mãos da Portu
guesa, com certeza. E a tor
cida da Lusa, em homena
gem ao adversário, comeu 
uma bacalhoada na janta. E 
o Paulistão promete! Ama
nhã tem o confronto da 
moda, o clássico que é um 
luxo: o prateado Leão con
tra o emperiquitado Luxa!

É. Já tem gente reclaman
do que o Chute é chato. O 
Chute agradece. E como es
tava escrito na traseira do 
mercedão: "O chato nunca 
perde o seu tempo, perde o 
tempo dos outros".

Gigioli
Empréstimos
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS

JANEIRO - Promoção de Aniversário

Planos de 60 meses
Faça seu empréstimo em JANEIRO/08 e I 

1 comece a pagar somente em OUTUBRO/08

FAÇA S EU  EM PRÉSTIM O EM 36 A 60 M ES ES . 
A PRIM EIRA NÓS PAGAMOS PRA VOCÊ!

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



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS

EDITAL N° 01/2008
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA faz saber a quem possa interessar, que estão abertas inscrições do CONCURSO PÚBLICO, para 

o preenchimento de cargos vagos de seu quadro permanente de pessoal, sujeita ao regime jurídico único dos funcionários públicos do município de Lençóis 
Paulista, e de acordo com as instruções a seguir:

CAPÍTULO I - DOS CARGOS E VAGAS
1. O processo de seleção atenderá o elenco de cargos de provimento efetivo, descritos a seguir juntamente com as vagas disponíveis, a carga horária semanal 

exigida e o nível salarial respectivo e será realizado sob a responsabilidade da empresa MOURA MELO CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA.

CARGOS DE ENSINO FUNDAMETAL INCOMPLETO

Cód. Cargo Total de vagas Salário Pré-requisito Carga horária 
Semanal Taxa de Inscrição

001 Agente da Conservação e Limpeza 10 R$ 410,56 Fundamental Incompleto 44 h R$15,00
002 Agente da Construção e Manutenção (Pedreiro) 02 R$ 737,29 Fundamental Incompleto 44 h R$15,00
003 Agente de Serviços Urbanos 05 R$ 410,56 Fundamental Incompleto 44 h R$15,00
004 Auxiliar da Manutenção (Servente de Pedreiro) 01 R$ 410,56 Fundamental Incompleto 44 h R$15,00

CARGOS DE ENSINO FUNDAMETAL COMPLETO |

Cód. Cargo Total de vagas Salário Pré-requisito
Carga
horária
Semanal

Taxa de Inscrição

005 Mecânico (Veículos Leves) 01 R$ 812,88 Fundamental Completo 44 h R$25,00
006 Mecânico (Veículos Pesados) 01 R$ 812,88 Fundamental Completo 44 h R$25,00
007 Monitor de Treinamento (Costureiro) 01 R$ 737,29 Fundamental Completo 44 h R$25,00

008 Motorista 01 R$ 737,29 Fundamental Completo com
CNH “D” 44 h R$25,00

CARGOS DE ENSINO MÉDIO / CURSO TÉCNICO

Cód. Empregos Total de vagas Salário Pré-requisito
Carga
horária
Semanal

Taxa de Inscrição

009 Agente Administrativo 05 R$ 550,17 Ensino Médio Completo 40 h R$30,00

010 Agente de Saúde 02 R$ 550,17 Ensino Médio Técnico em Auxiliar de 
Enfermagem e registro no COREN 40 h R$30,00

011 Fiscal de Obras 01 R$ 1.037,45 Ensino Médio Técnico em Edificações e CNH
“A” e “B” 40 h R$30,00

012 Técnico em Edificações 01 R$ 1.089,33 Ensino Médio Técnico em Edificações e CNH
“A” e “B” 40 h R$30,00

CARGOS DE ENSINO SUPERIOR

Cód. Empregos Total de 
vagas Salário Pré-requisito Carga horária 

Semanal
Taxa de 
Inscrição

013 Assistente Social 01 R$ 1.459,82 Curso Superior com CRESS 40 h R$50,00
014 Fonoaudiólogo 01 R$ 853,53 Curso Superior Completo em Fonoaudiologia 20 h R$50,00

015 Médico Neuropediatra 01 R$ 1.532,81
Curso Superior em Medicina, com registro no CRM e 
especialidade em Neuropediatria ou residência na 
especialidade por 02 (dois) anos.

10 h R$50,00

016 Médico Ortopedista 01 R$ 1.532,81
Curso Superior em Medicina, com registro no CRM e 
especialidade em Ortopedia ou residência na especialidade 
por 02 (dois) anos.

10 h R$50,00

017 Médico Pediatra 01 R$ 1.532,81
Curso Superior em Medicina, com registro no CRM e 
especialidade em Pediatria ou residência na especialidade 
por 02 (dois) anos.

10 h R$50,00

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES
1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste EDITAL, em relação às quais 

não poderá alegar desconhecimento.
2. As inscrições serão efetuadas no período de 22 a 30 de janeiro de 2008, em dias úteis (segunda à sexta) nos horários abaixo especificados, mediante depó

sito no valor da TAXA DE INSCRIÇÃO, vinculada à escolaridade do emprego pretendido, segundo tabela abaixo, no local, dia e horário a seguir discriminados:

Dados para depósito

BANCO: Nossa Caixa Nosso Banco (151)
AGÊNCIA: 187-2
CONTA CORRENTE: 1300208-3

Local de Inscrição

Local: Espaço Cultural -  Cidade do Livro
Rua Pedro Natálio Lorenzetti, n° 286 -  Centro -  Lençóis Paulista -  SP.
Dias: 22, 23, 24 e 25/01/2008 Horário: 08:30 às 17:00 h
Dias: 28, 29 e 30/01/2008 Horário: 08:30 às 17:00 h

3. Para fazer a inscrição os candidatos deverão levar documento de identidade (R.G. ou C.N.H. com foto ou Carteira Profissional) e o comprovante de 
pagamento da taxa de inscrição.

4. Os candidatos deverão satisfazer as seguintes exigências:
Ter nacionalidade brasileira ou estrangeira, na forma da Lei;
Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos para os demais empregos no ato da posse;
Estar em gozo dos direitos políticos;
Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais;
Possuir nível de escolaridade exigido para o exercício do emprego;
Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do emprego;
Não ter sofrido, quando do exercício de cargo público ou função, a penalidade de demissão;
Comprovar não possuir antecedentes criminais;
Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória ou seja, 70 anos, em obediência ao art. 40, inciso II da C.F. de 1988. 
A inscrição poderá ser feita por procurador legalmente habilitado, e será formalizada em impresso próprio, devidamente acompanhada de declaração 

firmada pelo candidato, sob pena de responsabilidade, de que preenche todas as condições e está de acordo com o que dita o presente EDITAL. A assinatura do 
candidato na ficha de inscrição implicará na satisfação das exigências relacionadas no item anterior, ficando dispensada a imediata apresentação de documentos 
probatórios, os quais, todavia, serão exigidos dos candidatos aprovados, por ocasião de sua nomeação e antes do ato da posse.

6. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de opção de cargo, bem como não haverá devolução da importância paga em hipótese alguma.
7. A relação dos candidatos inscritos, que tiverem suas inscrições indeferidas, será divulgada pela comissão de concurso público e caberá recurso no

prazo de 3 (três) dias, a contar da data de sua divulgação, ao Senhor Presidente da Comissão. Interposto o recurso e não havendo a manifestação a tempo da
Comissão, o candidato poderá participar condicionalmente das provas.

8. As inscrições para as funções/cargos serão examinadas e julgadas pela Comissão do Concurso Publico.
9. Compete à Comissão do Concurso Público o direito de indeferir a inscrição do(s) candidato(s) que não preencher(em) a Ficha de Inscrição de forma 

completa, correta e legível, ou que fornecer(em) dados comprovadamente inverídicos ou que não atender(em) aos requisitos do presente Edital.
10. Dentro do prazo de 10 (dez) dias, a contar do encerramento das inscrições, será divulgado, a relação dos candidatos inscritos, bem como a dos que 

tiverem suas inscrições indeferidas, exceto quando houver qualquer motivo que venha a impossibilitar o cumprimento do aludido prazo.
E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, faz baixar o presente EDITAL que será publicado resumidamente na 

imprensa local, nos sites www.mouramelo.com.br e www.lencoispaulista.sp.gov.br e afixado no mural da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista.
Lençóis Paulista, 15 de janeiro de 2008.

JOSÉ ANTÔNIO MARISE 
PREFEITO MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i) 
5.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

JOSÉ ANTÓNIO MARISE, Prefeito Municipal de Lençóis Paulis
ta, usando das atribuições que lhe foram conferidas por lei, ratifica a 
contratação da OCAS -  Organização Cristã de Ação Social, inscrita 
no CNPJ sob n.° 50.848.316/0001-06, para gerenciamento da EQUIPE 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA nos bairros Jardim Nova Lençóis e Jardim 
das Nações, cujo custo total será de R$ 299.985,00 (duzentos e noventa 
e nove mil e novecentos e oitenta e cinco reais), cuja despesa corre
rá através da DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 001/2008, Processo n.° 
003/2008, com fundamento no disposto no artigo 24, inciso XXIV da 
Lei Federal n.° 8.666/93.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 04 de janeiro de 2008.

JOSÉ ANTÓNIO MARISE 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

JOSÉ ANTÓNIO MARISE, Prefeito Municipal de Lençóis Paulista, usan
do das atribuições que lhe foram conferidas por lei, ratifica a contratação 
da OCAS -  Organização Cristã de Ação Social, inscrita no CNPJ sob n.° 
50.848.316/0001-06, para gerenciamento do Projeto Aprocime -  Ação 
Pró-cidadão melhor, cujo custo total será de R$ 316.740,00 (trezentos e 
dezesseis mil e setecentos e quarenta reais), cuja despesa correrá através 
da DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 007/2008, Processo n.° 009/2008, 
com fundamento no disposto no artigo 24, inciso XXIV da Lei Federal n.° 
8.666/93.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 04 de janeiro de 2008.

JOSÉ ANTÓNIO MARISE 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

JOSÉ ANTÓNIO MARISE, Prefeito Municipal de Lençóis Paulis
ta, usando das atribuições que lhe foram conferidas por lei, ratifica a 
contratação da OCAS -  Organização Cristã de Ação Social, inscrita no 
CNPJ sob n.° 50.848.316/0001-06, para gerenciamento da EQUIPE DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA no bairro Maestro Júlio Ferrari, cujo custo total 
será de R$ 323.535,00 (trezentos e vinte e três mil, quinhentos e trinta 
e cinco reais), cuja despesa correrá através da DISPENSA DE LICITA
ÇÃO N.° 002/2008, Processo n.° 004/2008, com fundamento no dispos
to no artigo 24, inciso XXIV da Lei Federal n.° 8.666/93.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 04 de janeiro de 2008.

JOSÉ ANTÓNIO MARISE 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

JOSÉ ANTÓNIO MARISE, Prefeito Municipal de Lençóis Paulis
ta, usando das atribuições que lhe foram conferidas por lei, ratifica a 
contratação da OCAS -  Organização Cristã de Ação Social, inscrita no 
CNPJ sob n.° 50.848.316/0001-06, para gerenciamento da EQUIPE DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA no Bairro Jardim Caju, cujo custo total será de 
R$ 299.985,00 (duzentos e noventa e nove mil e novecentos e oitenta e 
cinco reais), cuja despesa correrá através da DISPENSA DE LICITA
ÇÃO N.° 003/2008, Processo n.° 005/2008, com fundamento no dispos
to no artigo 24, inciso XXIV da Lei Federal n.° 8.666/93.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 04 de janeiro de 2008.

JOSÉ ANTÓNIO MARISE 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

JOSÉ ANTÓNIO MARISE, Prefeito Municipal de Lençóis Paulis
ta, usando das atribuições que lhe foram conferidas por lei, ratifica a 
contratação da OCAS -  Organização Cristã de Ação Social, inscrita no 
CNPJ sob n.° 50.848.316/0001-06, para gerenciamento da EQUIPE DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA no Bairro Jardim Cruzeiro, cujo custo total será 
de R$ 285.727,50 (duzentos e e oitenta e cinco mil e setecentos e vinte 
e sete reais e cinquenta centavos), cuja despesa correrá através da DIS
PENSA DE LICITAÇÃO N.° 004/2008, Processo n.° 006/2008, com 
fundamento no disposto no artigo 24, inciso XXIV da Lei Federal n.° 
8.666/93.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 04 de janeiro de 2008.

JOSÉ ANTÓNIO MARISE 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

JOSÉ ANTÓNIO MARISE, Prefeito Municipal de Lençóis Paulis
ta, usando das atribuições que lhe foram conferidas por lei, ratifica a 
contratação da OCAS -  Organização Cristã de Ação Social, inscrita no 
CNPJ sob n.° 50.848.316/0001-06, para gerenciamento da EQUIPE DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA no Bairro Jardim São João, cujo custo total será 
de R$ 299.985,00 (duzentos e noventa e nove mil e novecentos e oitenta 
e cinco reais), cuja despesa correrá através da DISPENSA DE LICITA
ÇÃO N.° 005/2008, Processo n.° 007/2008, com fundamento no dispos
to no artigo 24, inciso XXIV da Lei Federal n.° 8.666/93.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 04 de janeiro de 2008.

JOSÉ ANTÓNIO MARISE 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

JOSÉ ANTÓNIO MARISE, Prefeito Municipal de Lençóis Paulis
ta, usando das atribuições que lhe foram conferidas por lei, ratifica a 
contratação da OCAS -  Organização Cristã de Ação Social, inscrita no 
CNPJ sob n.° 50.848.316/0001-06, para o gerenciamento da EQUIPE 
DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, cujo custo total será de 
R$ 383.130,00 (trezentos e oitenta e três mil e cento e trinta reais), cuja 
despesa correrá através da DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 006/2008, 
Processo n.° 008/2008, com fundamento no disposto no artigo 24, inciso 
XXIV da Lei Federal n.° 8.666/93.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 04 de janeiro de 2008.

JOSÉ ANTÓNIO MARISE 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Aviso de Licitação -  Pregão n° 007/2008 -  Processo n° 015/2008 
Objeto: registro de preços para serviços de confecção de próteses dentá
rias, (total ou parcial) -  Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas 
e sessão de lances: 31 de janeiro de 2008 às 10:00 horas -  O edital 
completo encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov. 
br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 
14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 18 de 
janeiro de 2008. JÚLIO ANTONIO GONÇALVES - Diretor de Supri
mentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Aviso de Licitação -  Pregão n° 006/2008 -  Processo n° 014/2008 
Objeto: contratação de empresa especializada para realização dos servi
ço de limpeza das quadras poliesportivas -  Tipo: Menor preço -  Recebi
mento das propostas e sessão de lances: 30 de janeiro de 2008 às 14:00 
horas -  O edital completo encontra-se disponível no site www.lencois- 
paulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis 
Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis 
Paulista, 18 de janeiro de 2008. JÚLIO ANTONIO GONÇALVES - Di
retor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de Janeiro de 2008. Na página A6. Valor da publicação R$ 1.503,26.

http://www.mouramelo.com.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov
http://www.lencois-paulista.sp.gov.br
http://www.lencois-paulista.sp.gov.br


CA RNAV AL

A grande
festa
Diretoria de Cultura anuncia carnaval 
entre os dias 2 e 5 de fevereiro no 
recinto da Facilpa; bailes terão duas 
bandas e matinês promovem atividades 
do projeto Criança Feliz

Da  Re d a ç ã o

Nessa semana, a Diretoria 
de Cultura de Lençóis Paulista 
anunciou os moldes do carna
val popular de 2008. O forma
to será o mesmo adotado pela 
administração José Antonio 
Marise (PSDB) há seis anos. 
A festa acontece entre os dias 
2 e 5 de fevereiro, no recinto 
José Oliveira Prado, palco da 
Facilpa (Feira Agropecuária, 
Comercial e Industrial de Len
çóis Paulista). Serão quatro 
bailes entre 23h e 4h, com 
duas matinês, no domingo 2 
e na terça-feira 5. Os investi
mentos na festa também serão 
similares aos do ano passado: 
a prefeitura vai gastar cerca de 
R$ 60 mil para promover as 
quatro noites de festa.

O carnaval em Lençóis terá 
duas novidades. Uma delas é 
a participação de duas bandas, 
que se revezam nos palcos nos 
bailes noturnos. As bandas 
Pop Shok, com 11 integrantes, 
e Evidence, com sete músicos, 
vão animar os quatro bailes, 
de sábado a terça-feira. "A op
ção por colocar duas bandas 
se revezando no palco é para

diversificar os gêneros, pro
porcionando oportunidade 
para quem gosta de samba, de 
axé, das marchinhas e músicas 
mais antigas", explica a direto
ra de Cultura, Izabel Cristina 
Campanari Lorenzetti.

As matinês também terão 
um a novidade. A Diretoria 
de Cultura vai aproveitar a 
experiência do grupo que 
desenvolve o projeto Crian
ça Feliz para as crianças. No 
carnaval, o grupo vai ao re
cinto para fazer maquiagens 
e organizar brincadeiras e 
danças. As matinês aconte
cem entre 16h e 18h.

Ainda segundo a Diretoria 
de Cultura, neste ano o recinto 
da Facilpá terá uma decoração 
que faça referência ao aniver
sário de 150 anos de Lençóis 
Paulista -  comemorados em 
abril. Para abrigar os foliões, 
a prefeitura deve montar no 
local uma arquibancada com 
cerca de 25 metros de exten
são. O município contratou 
uma empresa de segurança 
particular para garantir que a 
festa aconteça sem incidentes. 
Os seguranças vão atuar in
clusive na área de estaciona-

Bel Lorenzetti diz que Carnaval Popular terá duas bandas este ano

mento de veículos. A Polícia 
Militar também vai trabalhar 
no recinto para garantir o con
forto do público.

A exemplo das edições an
teriores, a Diretoria de Saúde 
também vai participar do car
naval popular na Facilpa. A

Saúde vai montar um  posto 
com uma equipe para aten
dimentos de emergência. Os 
agentes também vão distribuir 
panfletos, preservativos, e au
xiliar na campanha de cons
cientização contra doenças 
sexualmente transmissíveis.

Barra e Piratininga terão carnaval de rua
Barra Bonita e Piratininga 

vão ter carnaval de rua. Em 
Barra Bonita a cidade terá 
quatro dias de carnaval popu
lar na avenida Pedro Ometto. 
A prefeitura contratou a banda 
Capitão Mamão para animar 
os foliões em quatro noites e

uma matinê. A Bateria Nota 
10, do mestre Ivanil de Paula, 
também fará parte da festa e se 
apresenta em dois dias: sába
do e terça-feira. Nos salões, a 
folia de momo será na AABB.

Em Piratininga, a prefeitura 
vai montar um palco e interdi-

tar as ruas adjacentes à prefeitu
ra para a concentração dos foli
ões. A festa acontece em parceria 
com o Piratininga Tênis Clube, 
e a banda Ginga Brasil fica nas 
ruas no sábado 2 e na segunda- 
feira 4, entre 20h30 e 23h30. A 
prefeitura decidiu não organizar

desfiles, como no ano passado.
Em Agudos, o carnaval fica 

apenas nos salões do Brahma 
Esporte Clube. Em Macatuba, 
carnaval só no salão. E vai ser 
no CEC (Clube Esportivo e 
Cultural). São cinco noites e 
duas matinês de folia.

R E L I G I Ã O

Santuário terá ordenação de padres e diácono
No dia 25 de janeiro, no 

Santuário Nossa Senhora da 
Piedade, em Lençóis Paulis
ta, haverá a ordenação de 
dois padres e um  diáco- 
no. A cerimônia começa às 
19h30. A cerimônia marca

a ordenação de padres dos 
diáconos Adauto José Mar
tins e Rogério Zenateli. Luis 
Gustavo Saxina será ordena
do diácono.

Para comemorar as or
denações tem programação

especial durante a semana 
para os católicos lençoen- 
ses. Nos dias 22, 23 e 24 
tem missa às 19h30 na ca
pela de São Benedito. No 
último dia do tríduo, de
pois da missa tem procis-

são. Na quarta-feira 23, das 
7h às 15h, tem adoração no 
Santuário. Na quinta-feira 
24, às 11h30, tem carreata 
saindo da paróquia de São 
Pedro e São Paulo, no Nú
cleo Luiz Zillo.

CAÇAMBA
No início da noite da 

quinta-feira 17, a condutora 
de um Fiat Tipo não enxer
gou uma caçamba e bateu. 
No momento chovia forte. 
O acidente aconteceu na 
Cachoeirinha. A mulher se 
queixava de dores no peito 
e costelas e foi atendida no 
pronto-socorro de Lençóis 
Paulista.

r e c o l h id o
Na quarta-feira 16, em 

Lençóis Paulista, durante 
patrulhamento de rotina, a 
Polícia Militar abordou um 
Tipo com placas de Arei- 
ópolis e constatou que o 
licenciamento encontrava- 
se vencido desde 2006. O 
veículo foi conduzido à De
legacia de Polícia e liberado 
por falta de vaga no pátio.

CRIME AMBIENTAL
Na quarta-feira 16, uma 

denúncia anônima levou 
a Polícia Militar até o bair
ro rural de Alfredo Guedes 
para apurar a derrubada de 
eucaliptos em área de pre
servação permanente, às 
margens do Rio Lençóis. 
W.G.C. declarou que cortou 
28 árvores. O rapaz foi ou
vido e liberado.

d o is  e m  u m
Na quinta-feira 17, um 

acidente de trânsito envol
vendo um caminhão e uma 
moto aconteceu no cruza
mento entre a avenida dos 
Estudantes e a rua Jalisco 
Em Lençóis. O motorista do 
caminhão, um F-350 com 
placas de Igaraçu do Tietê, 
afirmou ter parado na es
quina e olhado para os dois 
lados da avenida e quando 
foi cruzar viu a moto caída 
no chão. O motociclista dis
se que para não bater no ca
minhão, ele e o garupa pu
laram da moto para evitar 
um acidente pior. As vítimas 
da moto tiveram ferimentos

leves. O caminhão foi apre
endido por estar com o li
cenciamento vencido.

ASSALTO
Um homem de 70 anos 

foi assaltado em plena luz 
do dia bem no centro de 
Agudos. Segundo consta 
no boletim de ocorrência 
da Polícia Militar, o assal
to aconteceu por volta das 
11h40 da quarta-feira 16, 
na avenida Rui Barbosa, 
centro. De acordo com de
claração da vítima, ele havia 
sacado dinheiro em um  cai
xa eletrônico e quando ca
minhava em direção à sua 
residência, foi abordado 
por um rapaz que, insinu
ando estar com uma arma 
por debaixo da camisa, ar
rancou o dinheiro que es
tava em seu bolso e fugiu. 
A polícia foi acionada, mas 
não conseguiu localizar o 
suposto ladrão.

FURTO
O proprietário de um 

estabelecimento comercial 
na avenida 9 de Julho, Vi
la Maria Cristina, em Barra 
Bonita, acionou a Polícia 
Militar na manhã da quin
ta-feira 17, para registrar 
que havia sido furtado. Ao 
chegar em sua loja ele viu 
que o telhado estava dani
ficado e, em seguida, notou 
a falta de duas lixadeiras, 
uma esmerilhadeira, um 
soprador térmico e um apa
relho de fax.

ARMA
Um homem de 27 anos 

foi abordado pela Polícia 
Militar, por volta das 8h30 
da quinta-feira 17, na rua 
José Sanches, em Igaraçu do 
Tietê, e após revista foi loca
lizada em sua cintura uma 
faca de aproximadamente 
15 centímetros de lâmina. 
Ele foi levado para a Dele
gacia de Polícia e a faca fi
cou apreendida.



COPA RECORD

A vez das meninas!
Abertura da 2  ̂Copa Record de Futsal 
Feminino acontece na sexta-feira 25, no 
Tonicão; cerimônia de abertura contará 
com a presença de jogadoras da Seleção 
Brasileira de Futebol de Campo

Da  r e d a ç ã o

O Ginásio de Esportes An- 
tonio Lorenzetti Filho, o To
nicão, será palco na sexta-fei
ra 25 da abertura da 2® Copa 
Record de Futsal Feminino. O 
evento, marcado para as 20h, 
terá a presença de algumas 
jogadoras da Seleção Brasi
leira de Futebol Feminino. O 
nome das jogadoras não foi 
divulgado pela organização 
do evento.

Após a cerimônia, a equipe 
de Lençóis Paulista estréia na 
competição contra Pratânia. A 
organização da Copa apenas 
divulgou a primeira partida. A 
tabela de jogos será divulgada 
na próxima semana.

Segundo Adolfo Martini, 
técnico da equipe lençoense, 
as jogadoras intensificaram 
os treinamentos nesta sema
na e não vêem a hora de es
trear. "A nossa equipe é mui
to jovem, foi formada há três 
anos e não é de chegada. Não 
temos um futebol experiente 
como as equipes de Marília, 
Botucatu, Assis, mas pode ter 
certeza que é muito competi
tiva", destacou Martini. "Em 
relação às outras equipes que 
estão na competição, como 
Bauru, São Manuel, Macatu- 
ba, vamos brigar de igual pa
ra igual", avisou.

A equipe lençoense será 
formada por Raine, Leila, Éri- 
ca, Simone, Ayla, Aline, Luana, 
Pámela Larissa, Bárbara, Ivan, 
Cristiane, Daniela, Raissa, Pá
mela Oliveira, Maiara, Luma, 
Débora, Viviane e Vanessa.

Na quinta-feira 17, as co
mandadas de Martini realiza
ram um amistoso em Maca- 
tuba, contra o time da casa. O 
resultado foi 7 a 4 para Len
çóis. Além de Lençóis, das ci
dades onde circula O  ECO se 
inscreveram na Copa Record 
os municípios de Agudos, Bar
ra Bonita e Macatuba.

A Copa Record conta 
com a participação de 33 
equipes, divididas em 11 
grupos de três. Na prim eira 
fase as equipes jogam entre 
si dentro do grupo. Classifi
cam-se para a segunda fase

A equipe de futsal feminino de Lençóis estréia contra Pratânia

as duas prim eiras colocadas 
e as duas m elhores por índ i
ce técnico.

Na segunda fase as equipes 
formarão oito grupos com três 
equipes cada, onde se enfren
tarão entre si, classificando-se 
apenas a primeira colocada 
para a terceira fase. Depois, as

dezesseis equipes classificadas 
formarão oito grupos. Serão 
jogos eliminatórios, quem 
perder está fora.

Na quarta fase as oito equi
pes classificadas formam quatro 
grupos e os jogos também são 
eliminatórios. Os quatro me
lhores fazem semifinal e final.

GRUPO I GRUPO 5 GRUPO 9
Assis, Paraguaçu Paulista e Bauru, Duartina e Agudos São Manuel, Rubião Júnior e
Bastos

GRUPO 6
Itatinga

GRUPO 2
Ourinhos, Chavantes e Garça

Pederneiras, Boracéia e Barra 
Bonita

GRUPO 10
Botucatu, Avaré e Potunduva

GRUPO 3
Lins, Marília e Pirajuí

GRUPO 7
Lençóis Paulista, Macatuba e 
Pratânia

GRUPO 11
Arandu, Paranapanema e Ta- 
quarivai

GRUPO 4 GRUPO 8
Iacanga, Ibitinga e Getulina Jaú, Piracicaba e Brotas

HANDEBOL
O handebol masculino 

e feminino de Lençóis, que 
tem o apoio da Diretoria 
de Esportes e Recreação, já 
iniciou os trabalhos para 
a temporada deste ano. As 
escolinhas do handebol 
lençoense espalhadas pelos 
quatro cantos da cidade são 
coordenadas pelo professor 
Daniel Orsi Covre. As aulas 
são ministradas nos giná
sios de esportes Antonio 
Lorenzetti Filho, o Tonicão; 
Hiller João Capoani, o To- 
niquinho, no Núcleo Luiz 
Zillo, e nas escolas munici
pais Esperança de Oliveira, 
centro, e Ézio Paccola, no 
Jardim Primavera.

MACATUBA
Já estão abertas as ins

crições para o I Campeo
nato de Bocha Individual 
Ademir Benedito, nas cate
gorias feminino e mascu
lino. Só podem participar

da competição desportistas 
que residem em Macatuba e 
que tenham idade acima de 
16 anos. As inscrições po
dem ser feitas no Centro de 
Lazer do Trabalhador até o 
dia 3 de fevereiro, com João 
Ferreira ou Alemão.

MACATUBA II
Amanhã no campo do 

Nenzão, no Jardim Bocaiú- 
va, tem rodada do 1° Cam
peonato Agrícola de Maca- 
tuba, promovido pela Se
cretaria de Esportes e Lazer, 
com apoio do vereador José 
Antonio Tavano (PMDB), o 
Zeca Tavano. Às 9h, a Tec- 
nocana II encara o Mazetto 
e, na seqüência, o Condo
mínio I enfrenta a Agrica- 
na. No domingo 13, pela 
terceira rodada da compe
tição, o Condomínio II go
leou a APA (Agrícola Pouso 
Alegre) pelo placar de 4 a 1. 
A Tecnocana venceu o Ma- 
zetto por 3 a 1.

A R E IA

Hoje tem semifinais da Copa O ECO
Dois jogos marcam hoje as 

semifinais da 2® Copa Verão 
O ECO de Futebol de Areia 
-  Troféu José Antonio Marise 
-, organizada pelo vereador 
Gumercindo Ticianelli Júnior 
(DEM) com apoio da Direto
ria de Esportes e Recreação e 
Jornal O ECO.

No primeiro jogo, às 17h, a 
Nova Lençóis enfrenta a Stop- 
car. Na seqüência, a Esquadrilha 
encara Nações. Os jogos aconte
cem no campo de areia da Pra

ça de Esportes e Lazer Euclides 
Jerônimo Ribeiro, no Júlio Fer- 
rari. Os vencedores disputam a 
final no sábado 26, às 17h.

Para garantir vaga nas semi
finais, na tarde de sábado 12, 
a Nova Lençóis goleou o Auto 
Posto Bremen pelo placar de 6 a 
2. Na partida de fundo, a Santa 
Luzia perdeu para a Stopcar por 
4 a 2. Já na tarde de domingo 
13, a Esquadrilha bateu a Elé
trica Pitoli por 2 a 1 e a Nações 
derrotou o América por 5 a 3.

M A C A T U B A

Seis jogos marcam rodada 
do Campeonato Amador

O estádio Amadeu Artioli e o 
Centro de Lazer do Trabalhador 
serão palcos, neste domingo, 
da segunda rodada da 2® Copa 
Regional de Futebol Amador de 
Macatuba, promovida pela Se
cretaria de Esportes e Lazer.

No campo do Centro de 
Lazer do Trabalhador, às 9h, 
a equipe da Duratex enfrenta 
Borebi, atual campeã da Copa 
1010, de Lençóis Paulista. À tar
de, a partir das 15h, o Atlético 
enfrenta o Mar Azul e, no jogo 
de fundo, o União Cajuense jo
ga contra a Rolamar.

Às 9h, no Amadeu Artioli, o 
Cruzeiro pega o CSK, de Macatu- 
ba. À tarde, também no Amadeu

Artioli, o Liverpool joga contra a 
Santa Luzia. A partida está mar
cada para as 15h. No jogo de 
fundo tem "derby" entre Prima- 
vera/Millenium x Frigol.

A Copa conta com a partici
pação de 19 equipes, das cidades 
de Macatuba, Lençóis, Borebi, 
Areiópolis e Botucatu.

Na primeira fase as equi
pes jogam entre si, dentro do 
grupo, classificando-se as duas 
melhores para a fase seguinte 
da competição. Depois, as 
equipes formarão o grupo D 
e F, com quatro equipes em 
cada grupo, classificando-se as 
duas primeiras para as semifi
nais da competição.
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Saiu
p e rd e u  o lu g a r!
Suplente do PTB em Macatuba pede o 
cargo do vereador Benedito Jordão, o 
Siqueira; justificativa é que parlamentar 
trocou de partido sem justa causa

Da  Re d a ç ã o

A funcionária pública ma- 
catubense, Ana Aparecida Fial 
Zuntini (PTB), entrou com pe
dido no TRE (Tribunal Regio
nal Eleitoral) para que o vere
ador Benedito Jordão (PSC), 
o Siqueira, perca a sua cadeira 
na Câmara Municipal. A justi
ficativa é de que Siqueira, que 
foi eleito duas vezes pelo PTB, 
se desfiliou do partido sem 
justa causa. Siqueira disse que 
não estava sabendo do proces
so e chegou mesmo a duvidar 
da informação.

Segundo Ana Zuntini, a 
decisão de pedir o mandato 
de Siqueira é do partido e foi 
motivada pela decisão do STF 
(Supremo Tribunal Federal) 
de que o mandato legislativo é 
do partido e não do parlamen
tar. Segundo o entendimento 
do Supremo, parlamentares 
(deputados estaduais, federais

e vereadores) que trocaram 
de partido depois do dia 27 
de março de 2007 incorreram 
em infidelidade partidária e 
podem perder seus mandatos. 
Quem mudou de sigla antes 
disso foi anistiado.

A decisão fez com que mui
tos partidos que tiveram sua 
representação reduzida por 
conta do troca-troca pedissem 
os mandatos de volta. Assim 
pensa o PTB em Macatuba. 
Em todo o Brasil, quatro ve
readores perderam seus man
datos, por decisão dos TREs, 
por infidelidade partidária. 
"Os eleitores realmente votam 
no candidato e não no parti
do, mas ele foi bem votado no 
PTB, não podia ter saído as
sim", avalia Ana Zuntini.

Nas eleições de 2004, o 
partido elegeu dois vereado
res. Além de Siqueira, o ou
tro representante era o atual 
primeiro secretário, Joaquim

O vereador Benedito Jordão, o Siqueira, teve o cargo requisitado por suplente do PTB

Santana dos Santos, que 
também m udou de partido e 
atualmente está no PV. Acon
tece que Santana fez a troca 
antes de 27 de março, e aca
bou anistiado.

Apesar de afirmar que a de
cisão foi do partido, o pedido 
de perda do mandato tem co
mo requerente Ana Zuntini. O 
pedido foi protocolado no dia 
14 de dezembro de 2007. Caso 
Siqueira perca mesmo o man
dato, quem deve ficar com a 
vaga é ela, que é a terceira su
plente. O primeiro e segundo 
suplentes, que eram respectiva
mente José Henrique Cardoso 
e Nivaldo Aparecido da Silva, 
também mudaram de partido.

Cardoso foi para o PSDB e Ni
valdo para o PPS.

Para que o político infiel 
perca o mandato é preciso que 
o partido faça essa reivindica
ção ao TRE. Em Macatuba, os 
vereadores Antonio Regaçoni, 
saiu do PL e foi para o PSDB, 
José Célio Ferreira, saiu do PV 
e foi para o PSDB, e Moacir Sil- 
vestrini que se elegeu pelo PL, 
foi para o PMDB e agora está 
no PV, também mudaram de 
partido, mas não tiveram o car
go requisitado pelo partido que 
se elegeram, por enquanto.

Em Lençóis Paulista, quem 
enfrenta situação parecida é o 
vereador João Miguel Diego- 
li, que foi eleito pelo PTB em

2004, mudou para o PSC, vol
tou ao PTB e atualmente está 
no DEM. O PTB também quer 
mandato de Diegoli e quem 
pode assumir a cadeira é Cleu- 
za Spirandelli.

OUTRO l a d o
Procurado pela reportagem 

de O ECO, Siqueira informou 
que não sabia do processo 
e chegou mesmo a duvidar 
da informação. Segundo ele, 
apesar da mudança de legen
da, em Macatuba, PSC e PTB 
trabalham juntos nas eleições 
de 2008. "Essa semana já tive
mos uma reunião entre PTB 
e PSC, e ninguém comentou 
nada", conclui.

d i g i t a l

'Internet para 
todos' tem 
923 inscritos

O programa 'Inter
net para todos', da Pre
feitura de Macatuba, 
contabilizou 923 inscri
ções. O programa con
siste em oferecer sinal 
de internet banda larga 
de forma gratuita para 
a população. O prazo 
para realização dos ca
dastros foi encerrado na 
sexta-feira 11.

A maior parte das 
inscrições veio da região 
central da cidade, com 
440 cadastros. Como a 
prefeitura comprou três 
antenas, o município foi 
dividido em três setores. 
No bairros próximos a 
Vila Santa Rita foram 256 
inscrições e na região do 
Jardim Bocaiúva, 227.

O próximo passo é 
organizar as inscrições e 
verificar se não há ende
reços repetidos. Depois 
será checada a situação 
dos candidatos junto à 
prefeitura. Quem tem dí
vidas com o município, 
perde o direito ao bene
fício. Só então haverá 
sorteio para distribui
ção dos 600 primeiros 
links. Gradativamente, 
o sinal será distribuído 
para todo m undo que 
se inscreveu.
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Adriano Oliveira prevê ano mais tenso na Câmara de Areiópolis e diz que vai trabalhar para deixr o Legislativo mais funcional

2008 agitado
Para presidente do Legislativo de Areiópolis, Adriano Romualdo de Oliveira 
(PSDB), 2007 foi ano bastante tumultuado e prevê 2008 ainda mais tenso

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

Adriano Romualdo de 
Oliveira (PSDB), presidente 
da Câmara dos Vereadores 
de Areiópolis, já começa a 
planejar o ano administra
tivo do Poder Legislativo do 
município. Nesta semana ele 
recebeu O ECO e falou sobre 
as atividades previstas para o 
ano de 2008.

De acordo com Olivei
ra, os vereadores precisarão 
agir com inteligência neste 
ano de eleição. "Vamos ter 
que fiscalizar muito os atos 
do Poder Executivo e existe o 
fato de reeleição. Nós, verea
dores, precisamos ficar aten
tos para os atos que atendam

realmente a população", co
menta. "Temos que ter in
teligência para administrar 
a Câmara, criar as leis e pa
ralelamente fiscalizar tudo. 
Não podemos deixar que a 
eleição interfira naquilo que 
a população espera dos dois 
poderes", diz Adriano.

Paralela aos atos legisla
tivos, o presidente planeja 
várias obras para este ano. 
"Precisamos melhorar o au
ditório, a cozinha, a pintura 
interna e externa, a parte de 
informática, porque quere
mos transmitir as sessões via 
internet, ou seja, a pessoa vai 
acompanhar em tempo real 
da sua casa o que está aconte
cendo aqui no plenário", co-

menta o presidente. "Também 
é nossa intenção transmitir 
via rádio as sessões, disponi
bilizar a inclusão digital para 
estudantes, fazer um  arquivo 
digital de leis para que quan
do a pessoa acessar nosso site 
vai saber o que está sendo vo
tado, o que foi votado e quais 
as leis que temos no municí
pio", adianta.

2007
O orçamento do Poder 

Legislativo de Areiópolis foi 
de R$ 530 mil em 2007. No 
ano passado, o presidente 
devolveu aos cofres públicos 
cerca de R$ 230 mil. "Conse
guimos gerir a Câmara com 
praticamente R$ 300 mil e

propiciamos várias melhorias 
com cerca de R$ 60 mil", in
forma. "O nosso repasse para 
a prefeitura possibilitou que 
a administração sanasse al
gumas dívidas e não fosse a 
nossa economia a prefeitura 
teria dificuldades para fechar 
as contas", diz Adriano.

Mesmo sendo um  ano de 
dificuldades, segundo o pre
sidente do Legislativo, a Câ
mara realizou melhorias no 
prédio como a reforma dos 
banheiros e a instalação de 
manta asfáltica no telhado 
que aumenta em 20 anos a vi
da útil da estrutura metálica. 
"Em 2008, vamos trabalhar 
para deixar a Câmara mais 
funcional", promete Adriano.

M arquinhos assum e a vaga de Z ezinho
Marcos Roberto Egídio 

(PT), o Marquinhos, 29 
anos, é o mais novo vereador 
de Areiópolis. Ele assume o 
lugar deixado por José Bene
dito de Almeida Filho (PSB), 
o Zezinho, cassado por ter 
perdido os direitos políticos 
devido processo criminal já 
transitado em julgado. Ele 
foi condenado em uma ação 
de fogo criminoso. Zezinho 
não foi encontrado para co
mentar o assunto.

O petista assumiu a vaga 
no dia 20 de dezembro. For
mado em administração de 
empresas, Egídio foi candidato 
pela primeira vez nas eleições 
de 2004 e teve 117 votos. Ele 
já adiantou que não vai assu
mir lado político neste último 
ano de administração. "Desde 
a eleição, me afastei da políti-

ca e não pretendo apoiar nin
guém", afirmou. "Vou cumprir 
este ano de mandato e não vou 
me candidatar", adianta.

O motivo é que nos úl
timos meses Marquinhos se 
tornou sócio-proprietário de 
uma empresa que fabrica do
ces e agora quer se dedicar ex
clusivamente nesse trabalho. 
"Acho que o momento é de 
me focar na empresa. Futura
mente quem sabe posso vol
tar", diz. "Gosto da política e 
acho que a sociedade precisa 
de homens de bem que to
mem a frente e trabalhem pe
lo cidadão".

No entanto, o petista diz 
que não vai decepcionar seus 
eleitores. "Vou cumprir esse 
ano que resta e pretendo fazer 
um trabalho digno pensando 
em toda a população", pro-

Marquinho assume a vaga do vereador Zezinho, que foi cassado

mete. "Vou fiscalizar o traba
lho do Poder Executivo e que
ro marcar meu mandato com 
a vinda do Banco do Povo.

Disse na campanha que iria 
tentar conseguir essa benfeito
ria para Areiópolis e agora vou 
correr atrás disso", finaliza.

v i s i t a

O deputado estadual Pedro Tobias (PSDB) visitou com
panheiros de partido na quarta-feira 16, em Barra Bonita 
e Igaraçu do Tietê. Na pauta das conversas, eleições mu
nicipais de 2008. "Fiquei muito tempo parado e agora 
tenho que recuperar o tempo perdido", ressalta Tobias. 
"Temos eleições neste ano e precisamos conversar co
mo vai ser a campanha do partido. Essa minha visita é 
para isso também. Quero acompanhar a campanha dos 
nossos companheiros", disse. Um dos problemas que o 
PSDB está enfrentando, segundo o deputado, é em re
lação a candidatura do partido na capital. "Defendo a 
bandeira de termos candidato próprio, mas tem pessoas 
que querem apoiar o Gilberto Kassab (atual prefeito)", 
reclama. "Então, não dá para ficar exigindo candidaturas 
do PSDB no interior se na capital há essa conversa. E olha 
que lá temos o Geraldo (Alckmin, ex-governador de São 
Paulo), que é primeiro lugar e vence qualquer adversário 
em todas as pesquisas", justifica.

t e r ç a - f e i r a

c h u v a
A chuva intensa que caiu 

no sábado 12 causou estragos 
em Barra Bonita. Choveu for
te, principalmente nos altos 
da cidade. Os moradores do 
centro e da região do córrego 
Barra Bonita foram os que 
mais sofreram. No sábado, 
por volta das 15h, a chuva 
veio com força. Foram cerca 
de 50 milímetros em apro
ximadamente uma hora. O 
córrego transbordou e ala
gou as ruas marginais. Casas 
próximas foram invadidas e 
em algumas, móveis foram 
destruídos pela água das en
xurradas.

d r o g a
A Polícia Militar de Barra 

Bonita apreendeu 70 gramas 
de crack, em duas ocorrên
cias, na sexta-feira 10. Cinco 
pessoas foram detidas por trá
fico de entorpecente e levadas 
para a delegacia da cidade. Na 
primeira ação, por volta das 
17h30, os policiais realizaram 
busca e apreensão, com man
dado expedido pela Justiça, 
em uma casa na Cohab 1. Na 
outra, a droga foi encontrada 
dentro de um Corsa.

r o u b o s
Mais dois roubos à mão- 

armada foram registrados 
pela Polícia Militar no último 
final de semana em Agudos. 
Na segunda-feira 14, um ra
paz de 23 anos foi preso por 
furto no Jardim Cruzeiro. No 
sábado, um supermercado 
foi assaltado e no domingo 
um posto de gasolina. Os la
drões estavam armados, mas 
não houve feridos. Segundo

dados da polícia, só em janei
ro Agudos registrou quatro 
roubos e dois furtos.

f e b r e  a m a r e l a
As imunizações contra a 

febre amarela aumentaram 
em Lençóis Paulista e região 
depois que a imprensa na
cional passou a noticiar a 
possibilidade de uma epide
mia da doença. Só em Len
çóis Paulista foram aplicadas 
70 vacinas no prazo de uma 
semana. A média mensal era 
de, no máximo, dez doses. 
Atualmente, são mais de dez 
doses por dia e a procura pro
mete ser maior nesta semana. 
Segundo o diretor de Saúde 
de Lençóis Paulista, Norberto 
Pompermeyer (PR), não há 
motivo para pânico e não há, 
pelo menos por enquanto, 
risco de epidemia.

l e g is l a t iv o
A Câmara de Lençóis Pau

lista fez na noite de segunda- 
feira 14, a primeira sessão 
extraordinária de 2008. En
tre os projetos enviados pe
lo Executivo, destaque para 
dois convênios e um termo 
de parcerias com uma orga
nização social. O turismo 
teve destaque entre os pro
jetos do prefeito José An- 
tonio Marise (PSDB). Dois 
projetos relacionados a área 
chegaram para a apreciação 
dos parlamentares. Um de
les cria o Comtur (Conselho 
Municipal de Turismo). O 
outro autoriza a prefeitura a 
firmar um termo de parceria 
com a Oscip (Organização 
da Sociedade Civil de Inte
resse Público).

q u i n t a - f e i r a
a s s a s s in a t o

A Polícia Civil de Igaraçu 
do Tietê ainda procura pelo 
autor dos dois tiros que ma
taram Edevaldo Almeida dos 
Santos, 20 anos, na noite da 
segunda-feira 14, na Vila 
Boa Vista. O delegado titular 
do Município, Antonio Ân
gelo Meneghel, abriu inqué
rito policial para investigar o 
crime. Por volta das 20h30, 
Santos caminhava com um 
amigo pela rua Nossa Senho
ra de Fátima quando foi sur
preendido por um homem 
que transitava pelo local em 
uma bicicleta. Ele se aproxi
mou e efetuou três disparos. 
Dois atingiram Santos: no 
abdômen e tórax.

t r a n s p o r t e s
Privatização da rodo

via Marechal Rondon deve 
construir trevos e passarelas 
em Lençóis Paulista. Viaduto 
que corta a Rondon e a Osny 
Matheus (SP-261) não entra 
na lista. O asfalto até Santa 
Bárbara também não deve 
vir dessa vez. As informações 
são do assessor do secretário 
de Transportes Mauro Ar- 
ce, Silvio Aleixo. Só depois 
do carnaval, a Secretaria de 
Transportes deve realizar 
audiências para determinar 
quais obras entram na lista 
de concessões. A reativação 
do pedágio de Agudos tam
bém é uma incógnita.

c ir c u l a r
Uma imprecisão técnica 

na elaboração do edital de 
licitação para a concessão 
dos serviços de transporte 
coletivo urbano, levou o 
prefeito José Antonio Marise 
(PSDB), de Lençóis Paulista, 
a tomar uma decisão do
lorida. No final da semana 
passada, o prefeito cancelou 
o processo licitatório do cir
cular -  no qual a prefeitura 
trabalhou durante pratica
mente todo ano de 2007 
-  depois que o advogado 
bauruense Alfredo Enéias 
Gonçalves d'Abril, entrou

com recurso questionando 
um aspecto determinado no 
edital. O ato de anulação foi 
assinado na sexta-feira 10, e 
publicado no dia seguinte, 
e a atual concessão -  que já 
está na terceira prorrogação 
-  terá seu prazo estendido 
por mais 120 dias.

p r o f is s io n a l
A procura crescente por 

cursos de capacitação pro
fissional tem deixado o 
CMFP (Centro Municipal 
de Formação Profissional), 
em Lençóis Paulista, operan
do no limite da capacidade. 
Para o primeiro semestre de 
2008, foram 750 inscritos 
para 410 vagas disponíveis. 
O processo seletivo termi
nou ontem. Segundo o di
retor do centro, Wanderley 
Francatti, pelo menos por 
enquanto não há como au
mentar o número de vagas.

TEMPO
Os equipamentos que 

farão parte da estação me
teorológica de Barra Boni
ta chegaram nesta sema
na. Agora a administração 
aguarda a presença de téc
nicos do Inmet (Instituto 
Nacional de Meteorologia) 
para que o material seja ins
talado. Ainda não há data 
definida. O convênio que 
permite a instalação da es
tação no município foi as
sinado em meados do ano 
passado pelo prefeito padre 
Mário Teixeira (PC do B).

s o c ie t y
Em breve, o Centro de 

Lazer do Trabalhador, em 
Macatuba, terá um  campo 
de futebol society. O es
paço é uma reivindicação 
antiga da comunidade. 
Esta semana a prefeitura 
começou a colocar a gra
ma no campo. Dentro de 
três a quatro meses, que é 
o tempo necessário para a 
fixação da grama, o campo 
já terá condições de uso e 
vai sediar campeonatos.
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VEÍCULOS
VENDA

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.

CORSA WIND, ano

95, branco. Fone (14)

3264- 3033.

NX, ANO 96, cor 

vermelha. Fone (14) 

3264-3033.

MONZA, ANO 93, 

cinza. Fone (14) 3264

3033.

CORSA SUPER, 4

PORTAS, ano 96, cor 

cinza. Fone (14) 3263

1222.

SAVEIRO, 1.6, ano 98, 

cor verde, gasolina. 

Fone (14) 3263-1222.

GOL POWER 1.6, ano

04, cor prata, Flex, com 

ar, direção, trava e alarme.

Fone (14) 3264-1000.

ASTRA SEDAN 2.0,

ano 02, preto, gasolina, 

completo, com rodas. 

Fone (14) 3264-1000.

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

R Ê iM M A Z A ,
------- A /E Í C U L .  O s à

Fone: (14) 3263-7474
Av.Pe. SnfiMfio R. MnthiiJe  ̂934 - len^ t Pta.

www.tarroleiuois.tom.br
Saveiro Cl 1.6 
1994 - A - CInia 

Bá&ico

Palio ELX FIRE 1.3 4P 
2005 - Flex - Prata 

Trava Alarme

Burgman 125 ■ 2007 
G ■ Amarelo - Partida 
Elétrica e Freio a Disco

CBX Twister 250 - 2006 
G ■ Vinhio ■ Partida 

Elétrica e Freio a Disco

Corsa ÜL 1.6 4P- 2001 
G - Vinho - Completo 

{- Dh)

Gol G4 1,0 4P 2006 
FLEX Prata - TR - AL - 

Liimp, ■ Des,

F-4000 ■ CARR. 
MADEIRA ■ 1991 ■ D 

Branco - Dh

Fiesta 1.0 4P 
PERSONALITE - 2005 

G ■ Cinza ■ Básico

Goi G4 1.6 4P Copa 
Flex ■ 2006 ■ Prata ■ 

Trava Alarme Dh

Omega GLS 2,0 
1994 ■ A ■ Preto 

Completo

Palio EX FIRE 1.0 4P 
2003 - G ■ Prata 

Trava Alarme

Parati G4 1,6 4P 
TOTAL FLEX ■ 2007 

Prata ■ Completo

CoLirrier 1,3 - 1998 - G 
Brence - Básica

Santana; 1,Ô MI
4P, 2002, A; Cirza, 

Completo

SaveirOj G3 1,6 
PLUS, 2003, A, Preto, 

Compieto
Veatra GLS 2.0 1994 
G - Cinza - Completo

VENDE-SE CELTA, ano 

01, cor branca. Fone 

(14) 9652-0934, com 

Dirceu.

GOL GIII, ANO 00, 4

portas, cor branca, R$

18.000. 00. Fone (14) 

3261-2779.

FIAT UNO, ELX, ano

95, 4 portas, cor ver

de, R$ 10.500.00. Fo

ne (14) 3261-2779.

GOL, 1.6, ANO 

91, cor branca, R$

8.000. 00. Fone (14) 

3261-2779.

CORSA SEDAN CLAS- 

SIC, 1.6, ano 03, preto, 

gasolina, com vidro e 

trava. Fone (14) 3264

1000.

MONZA GL, 2 portas, 

ano 94, cor vinho, 

com vidro, trava e 

alarme. Fone (14) 

3264-1000.

VENDE-SE GOL, City, 

GIII, 8V, completo -  ar, 

ano 04, com banco de 

couro, suspensão a ar 

com controle remoto, 

rodas aro 15, som, 

DVD, CD, equipado, 

R$ 20.800.00. Fone 

(14) 3264-8430.

VENDE-SE CHEVY, 

ano 88, original a álco

ol. Tratar com Adriano, 

após 18 horas, de 2° 

a 6°, fones (14) 3264

5978 ou 9129-2241.

VENDE-SE PAMPA,

ano 94, modelo 95, 

cor branca, a álcool. 

Fone (14) 3264-4388.

PÁLIO FIRE, Flex, 4 

portas, ano 08, cor 

prata. Fone (14) 3264

3033.

VENDE-SE HORNET, 

ano 05, cor preta. Fone 

(14) 3264-3033.

VENDE-SE PALIO 

WEKEND, modelo 

03, completo, com 1° 

parcela de IPVA pago. 

Fone (14) 9771-0664.

VENDE-SE PAMPA, GL, 

ano 89, 1.6, a álcool. 

Fone (14) 3263-6576.

VENDE-SE OU TROCA-

SE por carro de menor 

valor, Monza Classic, 

ano 89, 4 portas, ban

co de couro, pneus 

novos, original a álcool. 

Fone (14) 9722-4969.

VENDE-SE BRASÍLIA, 

ano 86, cor azul, em 

ótimo estado. Fones 

(14) 3263-1884 ou 

3263-1782.

VENDE-SE VECTRA,

ano 97, cor preta, 

completo, motor com 

apenas 7 mil Km. Fone 

(14) 9754-1487.

VENDE-SE CAMI

NHÃO, Wolkswagen, 

modelo 8150, ano 02, 

em ótimo estado de 

conservação. Tratar fo

nes (14) 3263-1238 ou 

9131-6186.

VENDE-SE PEUGEOT, 

206, Feline, 1.6, cor 

prata, completo, com 

ar condicionado, dire

ção, rodas de liga, som, 

computador de bordo, 

engate, luz branca, 

faróis de neblina, único 

dono. Fone (14) 9795

3935.

VENDE-SE OU TROCA-

SE por carro de menor 

valor, Fiesta, ano 95, 

completo, com dire

ção, ar, 4 portas, motor 

novo. Fone (14) 9757

3965.

VENDE-SE SCÊNIC, 

RXE, 2.0, top de linha, 

segundo dono, ano 01. 

Fone (14) 3263-1341.

VENDO F 1000 87 - A

20 88 C/ KIT GÁS (11) 

30114536

VENDE OU TROCA por

Chevete, Fusca, ano 

77, cor bege, motor 

1.300, em bom estado, 

R$ 1.600,00. Fone (14) 

9726-9990 ou Rua 

Siqueira Campos, 141, 

Vila contente.

VENDE-SE PALIO 

WEEKEND, 1.6, 16 

V, cor prata, ano 97, 

modelo 97, completo, 

ar condicionado, som, 

R$18.800,00, licencia

do, IPVA pago. Fone 

(14) 8111-7666.

VENDO UM CELTA life 

Basico com 1400km cor 

preta valor R$25200 

Fone: 14 32983059

PAMPA 97, Injeção 

Eletronica,Branca, 

Impecavel,Doc Ok,Tratar 

(14)3264-3344

FIAT PALIO 99/00 gas. 

cinza metálico, com

pleto menos ar, tratar 

fone: 8141-2588 ou 

3263-0945 c/ Fabricio.

URGENTE VENDO 

GOL 1.6 ALCOOL

ano1989,2p,branco 

em otimo estado de 

conservação tratar 

fone 14-81385100 ou 

Av:Procopio Ferreira 

n°569 Cecap.

VENDO CORSA SE-

DAN Super 1.0 Verde, 

vidro/trava/alarme/ro- 

das, desemb. traseiro, 

ar quente/frio. ÓTIMO 

PREÇO. Tratar com 

Leite 3263-5254/9756- 

9459.

VENDE-SE PALIO 1.0, 

2000, prata, 4 portas, 

direção, trava, alarme. 

Ótima oportunidade. 

Tratar pelos fones: 

3263-0945, 8141

2588 e 8145-2267, 

Fabricio

VENDE-SE UNO 85,

vermelho, R$4.500 

aberto a negociação. 

Tratar Fone 81276500 

ou 97440422

VENDO ESCORT 1.6

GL , álcool,ano 88, 

completo, cinza metáli

co. Maiores informações 

fone:(14) 32982767 ou 

(14) 97782796

O ECO

PAGAN MOTOS
C O M P R A  - V E N D A  - T R O C A  - F IN A N C IA

Mod 2008 - 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 CABAHTIA
AV. PIEI. JACDMO N. PACCOIA, 932 • PQ. lOKDDN •LIPISPM. 

[0ll[:1432G30Cã9-3»72249

MODELO ANO COR OPCIONAIS MODELO ANO COR OPCIONAIS
CORSA WIND 1995 VERMELHA GOL SERIE OURO 2000 BRANCO AR-DIR-TRAVA

CORSAS WIND 1999 AZUL GOLCLI 1996 VERMELHO
CORSA WIND 1995 BRANCO GOL Ml 1997 VERMELHO
KADETT GL 1996 PRATA GOL 1.6 2000 BRANCO COMPLETO
IPANEMA SL 1991 CINZA SANTANA GL 1800 1995 CINZA COMPLETO-AR

ASTRA SEDAN 2004 CINZA COMPLETO PARATI 1.6 2006 PRATA COMPLETO + RODA
ASTRA ADVANTAGE 2005 PRATA FLEX ESCORTGL16V 1997 VERMELHO DIREÇÃO

ASTRA GL 1999 PRATA COMPLETO UNO EP 1996 VERDE VIDRO-TRAVA
VECTRA CD 1994 PRETO COMPLETO UNO MILLE FIRE 2002 CINZA
MONZA GLS 1994 AZUL COMPLETO PALIO WEKEND 2005 PRATA COMPLETA-FLEX

MONZA SL EFI 1993 CINZA PALIO FIRE FLEX 4P 2008 PRATA
GOL CL 1991 BEGE NX 1996 VERMELHA

GOL GL 1.6 1993 BEGE HORNET 2005 PRETA

JA  PENSOU EM TER SEU CAMINHÃO?
FAÇA UMA CONSULTA DE FINANCIAMENTO E REFINANCIAMENTO 

TEMOS AS MELHORES TAXAS!

ACIMA DO ANO 1994 FINANCIAMOS SEU PROPRIO VEICULO!
SE VOCÊ COMPROU CARRO EM OUTRO LU6AR, VENHA FAZER UMA CONSULTA DE FINANCIAMENTO

ANTES DE FECHAR QUALQUER NEOÓCIO.

Fones: 3264-3968  e 3264-3033
Av. Papa João Paulo II (ao lado do Auto Posto Leão) - Lençóis Paulista

http://www.tarroleiuois.tom.br


MOTOCICLETAS
VENDA

COMPRAMOS SUA 

MOTO usada em bom 

estado. Pagamos o 

melhor preço à vista. 

Fone (14) 3264-4345.

TITAN ANO 05, cor 

azul. Fone (14) 3264

4345.

TITAN ANO 02, cor

prata. Fone (14) 

3264-4345.

BIZ ANO 04, cor pre

ta. Fone (14) 3264

4345.

BIZ ANO 05, cor azul. 

Fone (14) 3264-4345.

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.

TWISTER ANO 04,

cor preta. Fone (14) 

3263-3466.

BIZ KS, ano 02, cor 

azul metálico. Fone 

(14) 3263-3466.

CG ANO 88, cor pre

ta. 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 XL, 125, 

cor preta, ano 86, con

servada, ótimo preço. 

Fone (14) 3263-1782.

VENDE-SE CG, ano

88, cor preta, R$ 

2.200.00 (parcela

mos). Fone (14) 3263

3466.

VENDE-SE XL, 125,

ano 93, vermelha. Fo

ne (14) 3263-3466.

VENDE-SE HONDA,

CG 150 Sport, ano 05, 

cor Preta. Fone (14) 

9742-2830.

VENDE-SE MOTO, CG

150, ano 06, cor prata, 

com 5 mil km. Tratar 

Rua: Santo Antonio, 

345. Fone (14) 3263

3185.

VENDO NX 150 Ano

1992, Preta, Conserva

da - R$ 2.700,00 Fone 

(14)9739-7002

VENDO TWISTER 

2002 azul R$7.300,00 

doc ok. Ótimo esta

do de conservação 

Fone:32635635 tratar 

com o Fábio

VENDE-SE MOTO 

TWISTER 2007 quitada. 

R$9.000,00 - 9715-3691

VENDO OU TROCO

uma moto Tipo biz 

da marca KASINSKI / 

SUPER / 50 cilindrada 

ano 2003 Gasolina 

Valor R$ 2500 Tel. 014 

32635896 Contato : 

José Luis

RESIDÊNCIAS
VENDA

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, 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).

PROCURA-SE CASA 

PARA ALUGAR, parti

cular. Fone (14) 9119

6176.

VENDE-SE TERRENO 

NO JD. CAJU. Fone 

(14) 9772-7716.

VENDE-SE 2 ALQUEIRES 

DE TERRA. Fone (14) 

3263-2105 (creci 41.388).

VENDE-SE APAR

TAMENTO, na Ilha 

Comprida. Tratar na 

Toledo Imóveis, com 

Gisele Toledo, fone 

(14) 3263-0187.

ÓTIMAS OPORTUNI

DADES DE LOCAÇÃO

temporária, compra e 

venda de imóveis no 

paraíso de Bertioga 

(creci - 71646-F), Fo

ne (13) 9733-1067.

VENDE-SE TERRENO

NO Jd. Ubirama, dois 

lotes juntos, de esqui

na. Fones (14) 3264

1000 ou 9774-3970.

COMPRO CASA, NO

JD. Julio Ferrari, pago 

até R$ 16.000.00. Fo

ne (14) 9696-8909.

VENDE-SE CASA,

na Cecap, com 3 

quartos, sala, cozi

nha e banheiro, R$ 

30.000.00. Fone (14) 

8148-8567.

VENDO OU ALUGO

salas comercial no 

edificio LUIZ PA- 

COLLA tratar fones 

14 3844-1001 ou 14 

9112-3064

VENDE-SE CHÁCA

RA, no Corvo Bran

co, na Rua São Luiz, 

com 3.924 m a 30 

m, de distância da 

Rodovia Osny Ma- 

theus, R$ 45 .000 .00 .

Fones (14) 3264

2587 ou 3263-2331.

ALUGA-SE SALA

para escritório, Rua 

Sete de Setembro, 

535. Fone (14)

3263- 1245.

VENDE-SE CASA, Vi

la Cruzeiro, 2 dormi

tórios, R$ 27 .000 ,00, 

documentos em an

damento. Fone (14)

3264- 981 8.

ALUGA-SE CASA

em Aguas de Santa 

Bárbara, com pis

cina, centro. Fone 

(14)3263-4668.

ALUGA-SE CHÁCA

RA, edícula, com 

piscina. (14) 3263

4668.

VENDE-SE CASA,

toda de laje, 3 

quartos, sala, co

zinha, banheiro, 

área de serviço. R$ 

28 .000 ,00 . Fone 

(14)9732-8721.

VENDE-SE BARRA

CÃO para oficina, 

coberto c/estrutura 

e com 250m. Fone 

(14) 9751-21 60.

ALUGA-SE EDÍCULA

para festas em geral, 

com piscina. tratar 

8119-5518 - R$ 

120,00 a diária.

SALA ED LUIZ PAC- 

COLA, linda, gesso, 

piso frio, blindex, ar 

cond, escriturada, 

alugada. Vdo 12 x 

R$ 1.000,00 trans

ferencia no final. 

F :3264.5249

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.

ALUGA-SE CAMA 

ELÁSTICA, super pro

moção de aniversario, 

R$ 65,00. Fone (14) 

3263-1485.

VENDE-SE MÁQUINA 

FOTOGRÁFICA, Sam- 

sung, conservada. Fo

ne (14) 3263-2145.

VENDE-SE BARCO,

com carreta. Fones (14) 

3263-1826 ou 9783

6992.

VENDE-SE FOGÃO

Continental, cor bran

ca, de 4 bocas, com 

ótimo forno, super con

servado, ótimo preço. 

Fone (14) 3264-6578.

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 melhor preço.

'2 4 I V  3264-4049
- Chaves 9 79 1 "7066
- Serviços
- Chaves Codificadas

RUA XV DE NOVEMBRO 550A EM FRENTE A CASAS BAHIA

VENDE-SE TANQUI- 

NHO, mesa com 6 

cadeiras, sofá de 2 e 3 

lugares, liquidificador e 

um fogão de 4 bocas, 

tudo em ótimo estado 

de conservação. Fones 

(14) 3264-1866 ou 

9783-2829, com Rose.

VEND-SE UMA TV, 

Mitsubish Philips, uma 

cama de solteiro e um 

toca fitas Rodstar. Fone 

(14) 3264-3635.

VENDE-SE MESA DE 

BILHAR. Tratar Rua 

Santo Antonio, 345. 

Fone (14) 3263-3185.

VENDE-SE GELADEI

RA, Cônsul, cor bege, 

semi-nova, R$ 450,00. 

Fone (14) 8135-7859.

VENDE-SE LUMINOSO 

GRANDE. Tratar Mar

cos Toledo ou Gisele. 

Fone (14) 3263-0187.

VENDE-SE micro

ondas, Panasonic, 35 

litros, pouco uso, com 

manual, ótimo preço. 

Fone (14) 3263-2251

VENDE-SE BAL

CÃO, refrigerado, 

c/ 1,80m, conser

vado, próprio para 

açougue, padaria e 

mercado. Fone (14) 

3263-2067 ou (14) 

9774-720

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

eXCURSAO
P A R A

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

B R Á S  - 25 D E  M A R Ç O
C O N D E  S A G Ê D A S - P R O D . E V A N G É L IC O S

T O D A
T E R Ç A  E S E X T A

C o n ta to  e  in fo rm a ç õ e s :

9124 -5298
F a la r  c o m  O lív ia  ou  R o s e

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

• Veículos
• Imóveis

Empregos 
Serviços

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. • Novos/Usados • Diversos

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


m

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.

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 PLAYSTA

TION 1 , semi-novo,

K lfK Il
COCHI
m m m m

9702-9612

3263-6795

com controle, 10 jogos, 

R$ 200,00. Fone (14)

3263- 2251.

VENDO ÓCULOS 

de Sol SNOWFLY 

Original, comprado 

a 2 meses, sem uso. 

Contato:9694-7693 ou

3264- 3447

VENDE-SE UM JO

GO DE RODAS R15 

Original do Astra CD 

, podem ser usadas, 

Opala,Zafira,Omega 

enteressados Ligar P/ 

14-9127-0876 Falar c/ 

Ricardo.

AGORA NA LOCADO

RA Hollywood, loja de 

presentes e papelaria. 

Promoção: Material es

colar Cheque para Abril 

(10/05/08)

VENDE-SE UM BAU

em otimo estado de 

consevação para cami

nhonete tratar-se no 

fone 3269-7777

VENDO PLAYSTATION

1 Apenas R$100,00 

Tel:32644199

VENDO MP3 256MB

Apenas R$80,00 

Tel:32644199

VENDO TECLADO 

ROLAND E-66, com 

kit de disquetes (rit

mos) + kit Disquetes 

(midis) + Case + pedal 

sustain + suporte stay 

+ cabos midis. Contato 

97932803

INFORMÁTICA

IMPRIMAX: Cartuchos 

e toners. Fone: 3264

3029.

DISK GIGAPRINT -

Cartuchos e toners. 

Fone 3263-2318.

VENDO COMPU

TADOR 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

VENDO UM HD SE- 

AGATE 160 gb valor 

100,00 fone para 

contato 32632927 ou 

81177026 Silmara

SEU MICRO q u e b r o u

? NÃO PERCA TEMPO 

E DINHEIRO. SERVIÇO 

TÉCNICO À DOMICÍ

LIO C/ QUALIDADE E 

GARANTIA. LIGUE E 

COMPROVE. F. 9163

5093

^ ^ m a i s

jomal!
TERÇAS
QUINTAS
SÁBADOS

CHAVEmo n
Chaves e serviços 
Afiaçõo de aliiates 
Confecção de 
carimbos

^3263-6395
^9794-6796

Atendimento 24h

RUA XV DE NOVEMBRO, 669
F^£A/re AO &A/VCO B^OESCO

ANIVERSÁRIO -  SU

PER PROMOÇÃO, ca

ma elástica, R$ 65.00. 

Fone (14) 3263-1485.

DISK MEDICAMEN

TOS Entrega grátis. 

Fone: (14) 3264-7226.

DISK FARMAIS 24h

Fone: 0800-160480.

DISK PIZZA entrega rá

pida. 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.

VENDE-SE FILHOTES

de YorkShire (fêmea). 

Interessados tratar com 

Keila pelo telefone 

9128.5552.

NATURA PRONTA EN

TREGA. Fone (14) 3264

4251 / 9746-2701.

TRANSPORTE para 

estudantes da Facol. 

Fones (14) 9671-0653 

ou 9738-2738.

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-

4PET SHOP
PATAS

e TosaBanho 

Hospedagem

F .:  1 4 . 3 2 6 3 - 0 3 4 6
R, Libero Badaro, 513 - Lençóis Pta,

s A b í

FAÇO b o lo s  E SALGA

DOS de todos os tipos, 

aceito encomendas 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.

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.

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.

SERVIÇOS DE FUNILA-

RIA e pintura, óitmos 

preços, venha conferir, 

faça seu orçamento. 

Rua Felipe Camarão, 85, 

Jd. Ubirama. Fone (14) 

3263-1884.

i m p r i M S
Atendimenfo 24ft 

9702-3076/9724-8565

FONE: 3264-3029

TOLDOS ARTFLEX, li

gue e faça seu orçamen

to sem compromisso. 

Fone (14) 3263-5850.

PROCURO EMPREGO

para cuidar de pessoas 

idosas, tenho experiên

cia e referência. Fone 

(14) 3263-3206.

CONSTRUÇÃO CIVIL 

EM GERAL e pinturas 

industrial, residencial, 

comercial. textura, 

massa corrida e grafiato. 

Fone (14) 9738-7982.

TAPEÇARIA,APROVEITE 

ESSE início de ano e 

reforme seu estofado 

com descontos até de 

30%,ou parcele ainda 

até em 5X.Agende um 

orçamento.F.97346211 

Elton

ESCOLA A 

DISTÂNCIA,Nobel 

Supletivo,Conclua Em 6 

Meses O Fundamental E 

Mais 6 Meses O Ensino 

Médio.Fone:32635168 

Matriculas Abertas Len- 

çois Paulista

OFEREÇO MEUS 

SERVIÇOS, casal sem 

filhos, serviços gerais, 

doméstica, caseiro, 

para Lençóis Paulista, 

Botucatu e Bauru. Fone 

(14) 9746-1438.

PROCURA-SE ESTAGI

ÁRIO de arquitetura, 

com conhecimento em 

Autocad. Favor entrar 

em contato no fone 

(14) 3264-4151.

PRECISA-SE DE LAVA

DOR de carros, com 

experência. Tratar com 

Martinelli. Fone (14) 

3263-4844.

CONTRATA-SE O Hos

pital Nossa Senhora da 

Piedade, em Lençóis 

Paulista, contratando 

Auxiliar de Laboratório.

Os currículos podem 

ser entregues na recep

ção do hospital.

PROCURA-SE PROFIS

SIONAL da area da be

leza para dividir ponto 

comercial ativo ja faz 2 

anos. Vendo secador de 

coluna novo R$ 250,00 

inf.: 3264-7033

AUXILIAR -  Trabalhe 

em casa envelopando 

impressos. Não é venda. 

Ganhe até R$ 1.200,00 

de ajuda de custo. Inf. 

Cx Postal 23201 Goiâ

nia GO Cep 74663-970 

ou www.produtor.ma- 

rketingeral.com.br

PAT - LENÇÓIS 

PAULISTA - RUA 

CORONEL JOAQUIM 

GABRIEL, 11 

CENTRO - FONE: 

(14) 3264-6199V - ______ ^

AJUDANTE DE MOTO

RISTA

AJUDANTE GERAL (Servi

ços de supermercado)

ANALISTA DE EXPORTA

ÇÃO E IMPORTAÇÃO

DIAS 11 E 13 
DE JANEIRO

Vende-se casas, mesas e 
cadeiras usadas. Motivo 
de mudança. Exposição 

dos móveis na Rua 
Lídio Bosi, m ,

Jd. Humaitá 
Lençóis Paulista

FONES:
3263-1741 / 9792-8542

EXTRAVIO

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 250 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.

COMUNICAÇÃO DE EXTRAVIO

R.G. MONTAGENS INSDÚSTRIAIS E 
COMÉRCIO LTDA -  ME, empresa com sede na 
Rua Rio Grande do Sul n° 265, Jardim Cruzeiro, 
Lençóis Paulista, SP, com Inscrição no CNPJ 
02.560.441/0001-73 e Inscrição Municipal n° 
0800-1 comunica o extravio dos talonários de 
Notas de Prestação de Serviços de número 001 
ao 150 por motivo de EXTRAVIO dos mesmos, 
não se responsabilizando pelo uso indevidos dos 
mesmos.

Lençóis PTA. 17 de Janeiro de 2008 

Romberll Guludolin -  RG 13.294.214-8

ARMADOR DE FERROS 

(Construção civil)

CALDEIREIRO

CALDEREIRO MON

TADOR

CARPINTEIRO DE 

OBRAS

CASEIRO

EDITOR DE FOTO

GRAFIA

ENCARREGADO DE 

PRODUÇÃO

FOTÓGRAFO

LAVADOR DE VEÍCU

LOS

MARCENEIRO

MECÂNICO DE MANU

TENÇÃO DE MAQUI

NAS AGRÍCOLAS

MECÂNICO DE USI- 

NAGEM

MONTADOR DE 

BICICLETA (Menor 

aprendiz)

OPERADOR DE GUIN

CHO

PINTOR INDUSTRIAL 

PORTEIRO

PSICÓLOGO DO TRA

BALHO

SOLDADOR (Menor 

aprendiz)

SUPERVISOR DE MON

TAGEM

TRABALHADOR RURAL

VENDEDOR DE SER

VIÇOS (Anúncio em 

Jornal)

PAT - MACATUBA- 

AVENIDA CORONEL 

VIRGILIO ROCHA 

12-26, TERMINAL 

RODOVIÁRIO FER

NANDO VALEZI FILHO 

FONE (14) 32982131V J

02 VAGAS PARA ME

CÂNICO E ELETRICIS

TA DE AUTOS (SEXO 

MASCULINO, EXPE

RIÊNCIA DE 1 ANO 

NÃO COMPROVADA 

EM CTPS);

01 VAGA PARA QUI- 

TANDEIRO (SEXO

MASCULINO, EXPE

RIÊNCIA DE 1 ANO 

NÃO COMPROVADA 

EM CTPS).

02 VAGAS GARÇON 

OU GRAÇONETE ( A 

PARTIR DE 18 ANOS,

NÃO PRECISA TER

o r a ç ã o

Intercessão do Glorioso Mártir Santo Expedito 
nos recomende. Oh! meu Deus junto a Vossa bonda
de a fim de que com sua ajuda obtenhamos o que os 
nossos próprios méritos são impotentes ao alcançar, 
que assim seja. Glorioso Santo Expedito, honrado 
pelo reconhecimento daqueles que invocam a última 
hora e para negócios urgentes, nós vos suplicamos 
que obtenhamos da bondade misericordiosa de Deus 
por intercessão de Maria Imaculada “Data” a gra
ça que com toda submissão solicitamos à vontade 
Divina. (Pedir a graça). Oferece-se 1 Ave Maria, 1 
Pai Nosso e 1 Glória ao Pai, por alcançar uma graça 
ofereço esta oração. Dia de Santo Expedito -  19 de 
abril. ARVA

EXPERIÊNCIA);

01 VAGA CHAPEIRO 

(A PARTIR DE 18 

ANOS, NÃO PRECISA 

TER EXPERIÊNCIA);

01 VAGA FORNEIRO 

(A PARTIR DE 18 

ANOS , NÃO PRECISA 

TER EXPERIÊNCIA).

' ' pAT - BARIRI - RUA '''l 

SETE DE s e t e m b r o , 

993, SALA 5 

CENTRO - FONE: (14) 

3662-3888

ASSISTENTE ADM I

NISTRATIVO

ATENDENTE DE

b a l c ã o

AUXILIAR DE ESCRI

TÓRIO

CORTURADOR DE 

ARTEFATOS DE 

COURO COSTUREI

RA EM GERAL

FAXINEIRO

FRENTISTA

MOTORISTA DE CA

MINHÃO

OFICIAL DE SERVI

ÇOS GERAIS

PORTEIRO

RECEPCIONISTA SE

CRETÁRIA

TÉCNICO DE ENFER

MAGEM

TÉCNICO EM SEGU

RANÇA NO TRABA

LHO

VENDEDOR NO 

COM. DE MERCA

DORIAS

^PAT - BAURU - RUA '''l 

JOAQUIM DA 

SILVA MARTA, 

11-39 ALTOS DA CI 

DADE FONE:

(14) 3234-9923

AÇOGUEIRO

AÇOGUEIRO DESOS- 
SADOR

AJUDANTE DE PADEIRO

ALMOXARIFE

ARMADOR DE FERRA
GENS NA CONSTRU

ÇÃO CIVIL

ARMAZENISTA

ASSISTENTE DE SERV. 
DE CONTABILIDADE

ATENDENTE DE BAL
CÃO

AUXILIAR ADMINISTRA
TIVO DE PESSOAL

AUXILIAR DE ADMINIS
TRAÇÃO

AUXILIAR DE ALMOXA- 
RIFADO

AUXILIAR DE COBAR- 
NÇA

AUXILIAR DE COZINHA

AUXILIAR DE ELETRÔ
NICA

AUXILIAR DE ESCRI
TÓRIO

AUXILIAR DE LIMPEZA

AUXILIAR DE LINHA DE 
PRODUÇÃO

AUXILAIR DE VENDAS

AUXILIAR FINANCEIRO

BALCONISTA DE 
AÇOUGUE

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

Ateifamos;
VISA

R. KHACIO AHSeUUO, 199 - lençóis Pta. 
em frente ao IHagazine Ameríiaito

SERRALHEM A
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 .

[^gpíHiíbte© [iDsOÈíB3ge ©cm

F t » ne /Fn x ii4) 3 2 0 4 - 4 3 1 3
Rua M arechal Dutra, n" 333 

Jd . Ubiram a - Le n çó is  P au lista  - SP

BALCONISTA DE FRIOS

BALCONISTA DE PA
DARIA

CAIXA (SUPERMER
CADO)

CHEFE DE COZINHA

COBRADOR EXTERNO

COMPRADOR

CONFERENTE DE MER- 
CADORUIAS

CONSULTOR DE VEN
DAS

COZINHEIRO DE RES
TAURANTE

COZINHEIRO GERAL

DESTILADOR DE AL- 
COOL

ELETRICISTA

ELETRICISTA DE MANU
TENÇÃO GERAL

ELET. DE MANUTEN
ÇÃO INDUSTRIAL

ELETROTÉCNICO

EMPACOTADOR A MÃO

EMPREGADA DOMÉS
TICA

ENCARREGADO DE CO
BRANÇA

ENCARREGADO DE 
COZINHA

ENCARREGADO DE 
HORTIFRUITGRANGEI- 

ROS

ENCARREGADO DE 
LIMPEZA

ENCARREGADO DE 
MANUTENÇÃO

ENCARREGADO DE SU
PERMERCADO

ENGENHEIRO CIVIL

ESTOQUISTA

FISCAL DE LOJA

GARÇOM

GERENTE COMERCIAL

GERENTE DE SETOR DE 
PESSOAL

INSTALADOR DE 
ALARME

MARCENEIRO

MECÂNICO

MECÂNICO DE AUTOS

MECÂNICO DE REFRI
GERAÇÃO

MOTOBOY

MOTORISTA DE CAMI
NHÃO

OFICIAL DE SERVIÇOS 
GERAIS

OPERADOR DE DE- 
CANTADOR DE REFI
NAÇÃO DE AÇUCAR

OPERADOR DE ENXO- 
FREIRA NA REFINAÇÃO 

DE AÇUCAR

OPERADOR DE ESTA
ÇÃO DE CAPTAÇÃO, 
TRATAMENTO E DIS
TRIBUIÇÃO DE Ag u a

OPERADOR DE EVA- 
PORADOR NA DESTI

LAÇÃO

OPERADOR DE FILTRO 
NA REFINAÇÃO DE 

AÇUCAR

OPERADOR MOENDA 
NA FABRICAÇÃO DE 

AÇUCAR

PEDREIRO

PRENSISTA

PROGRAMADOR DE 
COMPUTADOR

PROMOTOR DE 
VENDA

REPOSITOR DE SUPER
MERCADO

REPRESENTANTE CO
MERCIAL

SOLDADOR

SORVETEIRO

SUPER. DE ATENDI
MENTO AO CLIENTE

TÉCNICO DE ENFER
MAGEM DO TRABA

LHO

TÉCNICO DE MANU
TENÇÃO ELETRÔNICA

TÉCNICO DE REFRIGE
RAÇÃO

TORNEIRO MECÂ
NICO

TRABALHADOR RURAL

VENDEDOR DE SER
VIÇOS

VIDRACEIRO

ZELADOR DE EDIFÍCIO

/  '
PAT - PEDERNEIRAS

RUA SANTOS

DUMONT, S - 65

CENTRO - FONE:

(14) 3252-2411 
V_____________________ .r

AÇOGUEIRO

AUXILIAR DE COZI
NHA

FRENTISTA

MECÂNICO DE MAN. 
DE ÔNIBUS

MEC. ELETRICISTA DE 
VEICULOS AUTOMO

TORES

MECÂNICO MON
TADOR

MOTORISTA DE CA
MINHÃO

OFICIAL DE SERV. 
GERAIS

PADEIRO

RECEPCIONISTA
ATENDENTE

SERRALHEIRO

E 9  C anon Le x m û ik  X '# "  H

R. José do Patrocínio, 1015 
Lençóis Paulista

ADESTRAMENTO
ESPECIA LIZA D O
Obediência, guarda residenciai e 
indu$trioi, educação de filhotes, 

comportamento e treinamento de 
cães de companhia. Sistema norte 

omericano de odestramento. 
I^evenção contra envenenamento.

M arco s 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

http://www.produtor.ma-rketingeral.com.br
http://www.produtor.ma-rketingeral.com.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 02-2008 - PRO
CESSO: 08-2008 - OBJETO: aquisição de Suco Concentrado Natural, destinado a merenda escolar, com 
entrega parcelada mensal durante o exercício de 2008. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
31/01/08 às 14h00min. O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, na Rua 9 
de Julho, 15-20, Centro, Macatuba, das 08h00min às Uh30min e das 13h00min às 16h00min, nos dias 
úteis. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 3298-9854. 
Macatuba, 18 de janeiro de 2008.
Coolidge Hercos Junior - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 03-2008 - PRO
CESSO: 09-2008 - OBJETO: aquisição de gêneros de “Horti Fruti -  Granjeiros”, destinados a merenda 
escolar, com entrega parcelada até 02 vezes por semana, durante o exercício de 2008. ENTREGA E 
ABERTURA DOS ENVELOPES: 01/02/08 às 08h30min. O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido 
no Setor de Licitações, na Rua 9 de Julho, 15-20, Centro, Macatuba, das 08h00min às 11h30min e das 
13h00min às 16h00min, nos dias úteis. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima 
ou pelo telefone (14) 3298-9854.
Macatuba, 18 de janeiro de 2008.
Coolidge Hercos Junior - Prefeito Municipal

Comarca de Macatuba - SP
Edital de Notificação de Leonel Gomes da Silva e Maria Vanda Gomes da Silva, 
expedido nos autos da Ação de Notificação Judicial n° 333.01.2006.001092-0/000000- 
000, n° de Ordem 486/06, em que figura como requerente a Companhia de Habita
ção Popular de Bauru e como requeridos Leonel Gomes da Silva e Maria Vanda 
Gomes da Silva prazo de 30 dias. A Doutora Ana Lúcia Aiello Garcia, MM. Juíza de 
Direito da Comarca de Macatuba - SP, na forma da lei, etc..., Faz Saber a Leonel 
Gomes da Silva, brasileiro, casado, caldeireiro, portador do RG. n° 80.145.044-12 e 
do CPF. n° 404.175.901-30 e Maria Vanda Gomes da Silva, brasileira, casada, do lar, 
portadora do RG. n° 22.008.161 e do CPF. n° 079.034.068-25, que por parte da reque
rente, foi ajuizada uma Ação de Notificação Judicial n° 333.01.2006.001092-0/000000- 
000, n° de Ordem 486/06, constando da inicial que a requerente construiu e compro
meteu-se a vender aos requeridos uma unidade residencial situada na Rua Argentina 
n° 215, Núcleo Habitacional Jardim Europa, em Macatuba/SP, mediante contrato de 
promessa de compra e venda n° 128.0104, nos moldes do Sistema Financeiro de 
Habitação, cuja cláusula 17^, letra “d", prevê que ocorrerá a rescisão com reversão da 
posse do imóvel à Promitente Vendedora, se o promitente comprador faltar ao paga
mento de 03(três) prestações mensais. Os requeridos encontram-se inadimplentes 
desde janeiro de 2000, perfazendo o total de R$ 13.436,14 (abril/2006). Posto isto, 
tendo em vista a inadimplência por parte dos adquirentes, expede-se o presente edital 
de notificação, para que no prazo de 30 dias quitem o débito e seus acréscimos legais 
junto à sede da COHAB/b A u RU, sob pena de não o fazendo, sofrer Ação Ordinária 
de Rescisão de Contrato cumulada com o pedido de Reintegração de Posse. E en
contrando-se os requeridos em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua Notifi
cação por edital, para todos os termos e atos da ação proposta. E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente edital 
que será publicado e afixado na forma da Lei. Macatuba, 10 de janeiro de 2008.

LEGIÃO FEMININA DE LENÇÓIS PAULISTA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores associados da Legião Feminina de Lençóis Paulista, CON
VOCADOS, conforme determina o artigo 14, parágrafo 2° do Estatuto Social 
da Entidade para a Assembléia Geral Extraordinária, que se fará realizar no 
dia 24/01/2008, às 20h00min, em sua sede social localizada à Avenida Padre 
Salústio Rodrigues Machado, n° 895, para deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia:

a) Alteração do Estatuto Social

Lençóis Paulista, 19 de Janeiro de 2008

JOSÉ FERNANDES CONEGLIAN 
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 

CONVOCAÇÃO PARAAS PROVAS

A Prefeitura Municipal de Macatuba, Estado de São Paulo, por seu Prefeito 
que este subscreve, CONVOCA os candidatos inscritos no Concurso Público, para cargos públicos 
vagos em seu Quadro de Pessoal de: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO, COZINHEIRO, INSPETOR 
DE ALUNOS, MÉDICO (NEUROLOGISTA), MÉDICO (ORTOPEDISTA), ODONTÓLOGO (BU- 
COMAXILO) e OFICIAL ADMINISTRA-TIVO, nos termos do Edital de Concurso Público N° 01/07, 
para as provas que serão realizadas no dia 10 de fevereiro de 2008, na EM “CRISTO REI” - CAIC, 
na Rua Lourenço Bento, 3-97- Jardim Bocaiúva, em Macatuba -  SP, conforme empregos e horários 
abaixo relacionados:

1. DATA: 10 DE FEVEREIRO DE 2008 -  DOMINGO DE MANHÃ
LOCAL: EM “CRISTO REI” - CAIC - Rua Lourenço Bento, 3-97 - Jardim Bocaiúva - Macatuba

- SP
HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 9h 
FECHAMENTO DOS PORTÕES: 8h55
CANDIDATOS INSCRITOS PARA O CARGO DE: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO, MÉDICO 

(NEUROLO-
LOGISTA, MÉDICO (ORTOPEDISTA), ODONTÓLOGO (BUCOMAXILO) e OFICIAL AD

MINISTRATIVO

2. DATA: 10 DE FEVEREIRO DE 2008 -  DOMINGO A TARDE
LOCAL: EM “CRISTO REI” - CAIC - Rua Lourenço Bento, 3-97 - Jardim Bocaiúva - Macatuba

- SP
HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 13:30h 
FECHAMENTO DOS PORTÕES: 13:25h
CANDIDATOS INSCRITOS PARA O CARGO DE: COZINHEIRO e INSPETOR DE ALUNOS

Os portões dos prédios onde serão realizadas as provas, serão fechados as 8:55h no 
período da manhã e as 13:25h no período da tarde.

Os candidatos deverão comparecer ao local onde serão realizadas as provas, com 
30 (trinta) minutos de antecedência, munidos de um documento de identificação com fotografia (Cédula 
de Identidade, Carteira de Trabalho, Carteira nacional de Habilitação, Registro Profissional, Certificado 
Militar, etc), protocolo de inscrição, caneta azul ou preta, lápis e borracha.

É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu 
local de prova e o comparecimento no horário determinado O candidato deverá acompanhar a publica
ção deste Edital pela imprensa escrita, pois outros meios de comunicação não possuem caráter oficial, 
sendo meramente informativos;

Não haverá segunda chamada para as provas, não importando o motivo alegado 
e a ausência do candidato acarretará em sua eliminação do Concurso Público.

Em hipótese alguma as provas poderão ser realizadas em local diferente do 
deter-minado por este Edital.

Macatuba, 18 de janeiro de 2008.

CO OLID GE HERCO S JUN IO R 
PREFEITO M UNICIPAL

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Aviso de Licitação -  Pregão n° 008/2008 -  Processo n° 016/2008 
Objeto: aquisição de uniformes escolar para os alunos das escolas de en
sino fundamental e ensino infantil -  Tipo: Menor preço -  Recebimento 
das propostas e sessão de lances: 31 de janeiro de 2008 às 14:00 horas 
-  O edital completo encontra-se disponível no site www.lencoispaulista. 
sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, 
Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 
18 de janeiro de 2008. JÚLIO ANTONIO GONÇALVES - Diretor de 
Suprimentos.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Leandro Orsi Brandi, Diretor Administrativo da Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ 
do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, torna público os seguintes 
atos oficiais:
Lei 3.797 de 15.01.2008........... Autoriza o Executivo Municipal a fir
mar convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado 
de São Paulo -  DER/SP.
Lei 3.798 de 15.01.2008............Autoriza a celebrar convênio com o Mi
nistério da Educação e abrir crédito especial visando a transferência de 
recursos financeiros através do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação.
Lei 3.799 de 15.01.2008............Dá denominação ‘Campo de Futebol
Victor Cachoni’ ao próprio público municipal existente no Núcleo Ha
bitacional Luiz Zillo.
Portaria 14 de 16.01.2008............Nomeia Raphael Carlos Perantoni
Blanco para o cargo de Monitor Desportivo.
Portaria 15 de 16.01.2008............Nomeia Adolfo Luiz de Moura Marti-
ni para o cargo de Monitor Desportivo.
Portaria 16 de 16.01.2008............Revoga a Portaria n.° 003 de 2 de ja
neiro de 2008.
Portaria 17 de 16.01.2008............Altera a Portaria n.° 854 de 28 de de
zembro de 2007.
Portaria 18 de 16.01.2008............Altera a Portaria n.° 825 de 21 de de
zembro de 2007.
Portaria 19 de 16.01.2008............Afasta nos termos da Lei Municipal
n.° 3.660/2006 para tratamento de saúde Eliana Pisani Arruda, Agente 
da Conservação e Limpeza.
Portaria 20 de 16.01.2008........... Concede nos termos da Lei Munici
pal n.° 3.660/2006 licença gestante a Karen Cristiane Gomes, Agente 
Administrativo.
Portaria 21 de 16.01.2008........... Designa Luiz Fernando de Campos
para exercer o cargo de Coordenador de Suprimentos, no período de 18 
de janeiro a 1° de fevereiro de 2008.

Errata: Republicamos as Portarias n.°s 14, 15 e 16/2008, por conter in
correções.

Lençóis Paulista, 18 de janeiro de 2008.

Leandro Orsi Brandi 
Diretor Administrativo

Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de Janeiro de 2008. Na página B6. 
Valor da publicação R$ 232,58.

Prefeitura Municipal de Borebi
Av. Tiradentes, 628-Centro-CEP 18675-000-Fone/Fax: (14) 3267-1161 

BOREBI - ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO

ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A Prefeitura Municipal de Borebi, Estado de São Paulo, por seu Prefeito que este subscreve, FAZ SABER que se encontram abertas inscrições para o Concurso 
Público de Provas e Títulos, para contratação a empregos vagos abaixo relacionados, nos termos da Lei N° 10/93, da Lei N° 122/99, da Lei N° 222/04, da Lei N° 
223/05 e das disposições contidas no Edital de Concurso Público N° 01/08.

EMPREGO ESCOLARIDADE E/OU REQUISITO
PROFESSOR DE ENSINO CURSO DE MAGISTÉRIO OU
FUNDAMENTAL (1" A 4" SÉRIES) PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR

VAGA JORNADA SALÁRIO-R$ TAXA-R$
01 150h mensais 638,79 20,00

Os interessados poderão inscrever-se no período de 21 a 25 de janeiro de 2008, das 9h às 11h e das 13h às 15h no Fundo Social de Solidariedade, Avenida 
Tiradentes, 628 - centro, em Borebi - SP.

A data, horário e local da prova serão divulgados pela imprensa com pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedência.
O Edital de Concurso Público N° 01/08, com escolaridade exigida, tipo de prova, jornada de trabalho, salário, número de vagas, taxa de 

inscrição, documentos necessários à inscrição, progra-ma, bibliografia e demais instruções, estará afixado no local das inscrições à disposição dos interessados.

Borebi, 16 de janeiro de 2008.

LUIZ ANTÔNIO FINOTI DANIEL 
PREFEITO MUNICIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
Quadro de Subsídios e das Remunerações dos Cargos e Empregos Públicos 

Exercício de 2.007

Artigos 39, s 6° da Constituição Federal

(com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 04 de Junho de 1998) 

Base: Dez/2.007.

Espécie Denominação Ref. Tab. Valor emR$

Cargo Efetivo Auxiliar de Serviços Gerais I 4 I 502,57

Cargo Efetivo Auxiliar Geral de Oficina I 5 I 554,34

Cargo Efetivo Auxiliar Téc. de Engenharia I 4 II 1.012,50

Cargo Efetivo Auxiliar de Topografia I 4 I 502,57

Cargo Efetivo Artífice I 11 I 810,57

Cargo Efetivo Borracheiro I 7 I 619,00

Cargo Efetivo Lavador de Veículos I 7 I 619,00

Cargo Efetivo Mestre de obras I 6 II 1.230,26

Cargo Efetivo Pedreiro I 9 I 704,58

Cargo Efetivo Carpinteiro I 9 I 704,58

Cargo Efetivo Marceneiro I 9 I 704,58

Cargo Efetivo Eletricista I 9 I 704,58

Cargo Efetivo Eletricista de Autos I 9 I 704,58

Cargo Efetivo Serralheiro I 9 I 704,58

Cargo Efetivo Pintor I 9 I 704,58

Cargo Efetivo Encanador I 9 I 704,58

Cargo Efetivo Funileiro I 9 I 704,58

Cargo Efetivo Tratorista I 9 I 704,58

Cargo Efetivo Desenhista I 8 I 664,13

Cargo Efetivo Mecânico de Autos I 9 I 704,58

Cargo Efetivo Mecânico de Manutenção I 11 I 810,57

Cargo Efetivo Motorista I 10 I 750,35

Cargo Efetivo Motorista Especial I 12 I 930,89

Cargo Efetivo Operador de Maquinas I 11 I 810,57

Cargo Efetivo Topógrafo I 4 II 989,98

Cargo Efetivo Padeiro I 9 I 704,58

Cargo Efetivo Cozinheiro I 4 I 502,57

Cargo Efetivo Guarda de Patrimônio I 4 I 502,57

Cargo Efetivo Jardineiro I 6 I 593,06

Cargo Efetivo Servente I 2 I 463,74

Cargo Efetivo Op. de Usina de Leite I 9 I 704,58

Cargo Efetivo Telefonista I 6 I 593,06

Cargo Efetivo Zelador I 4 I 502,57

Cargo Efetivo Administrador I 6 II 1.230,26

Cargo Efetivo Analista de Sistema I 8 II 1.500,61

Cargo Efetivo Arquiteto I 8 II 1.500,61

Cargo Efetivo Assistente Social I 8 II 1.500,61

Cargo Efetivo Bibliotecário I 6 II 1.230,26

Cargo Efetivo Biólogo I 6 II 1.230,26

Cargo Efetivo Contador I 8 II 1.500,61

Cargo Efetivo Economista I 8 II 1.500,61

Cargo Efetivo Enfermeiro I 8 II 1.500,61

Cargo Efetivo Engenheiro I 8 II 1.500,61

Cargo Efetivo Farmacêutico I 8 II 1.500,61

Cargo Efetivo Fisioterapeuta I 8 II 1.500,61

Cargo Efetivo Fonoaudiólogo I 8 II 1.500,61

Cargo Efetivo Médico I 8 II 1.500,61

Cargo Efetivo Médico Veterinário I 8 II 1.500,61

Cargo Efetivo Nutricionista I 8 II 1.500,61

Cargo Efetivo Odontólogo I 8 II 1.500,61

Cargo Efetivo Oftalmologista I 8 II 1.500,61

Cargo Efetivo Pedagogo I 6 II 1.230,26

Cargo Efetivo Procurador Jurídico I 8 II 1.500,61

Cargo Efetivo Prof. de Educação Física I 4 II 989,98

Cargo Efetivo Psicólogo I 8 II 1.500,61

Cargo Efetivo Terapeuta Ocupacional I 8 II 1.500,61

Cargo Efetivo Auxiliar de Consultório I 6 I 593,06

Cargo Efetivo Auxiliar de Saúde I 5 I 554,34

Cargo Efetivo Auxiliar de Enfermagem I 6 I 593,06

Cargo Efetivo Auxiliar de Laboratório 6 I 593,06

Cargo Efetivo Técnico de Enfermagem I 1 II 703,51

Cargo Efetivo Técnico de Laboratório I 6 I 593,06

Cargo Efetivo Visitador Sanitário I 8 I 664,13

Cargo Efetivo Auxiliar de Biblioteca I 7 I 619,00

Cargo Efetivo Inspetor de Alunos I 5 I 554,34

Cargo Efetivo Instrutor de Form. Profis. I 6 I 593,06

Cargo Efetivo Monitor I 6 I 593,06

Cargo Efetivo Professor Titular - Ensino Infantil 2 II 7,16 p/a

Cargo Efetivo Professor Contratado - Ensino Infantil 2 II 7,16 p/a

Cargo Efetivo Professor Titular - Ensino Fundamental 2 II 7,04 p/a

Cargo Efetivo Professor Contratado - Ensino Fundamental 2 II 7,04 p/a

Cargo Efetivo Assistente de Direção 5 II 1.110,09

Cargo Efetivo Diretor de Escola 6 II 1.230,26

Cargo Efetivo Agente Cultural I 6 I 593,06

Cargo Efetivo Agente de Esporte I 6 I 593,06

Cargo Efetivo Assistente Administrativo 6 I 593,06

Cargo Efetivo Oficial Administrativo I 11 I 810,57

Cargo Efetivo Agente Jurídico I 12 I 930,89

Cargo Efetivo Contínuo I 1 I 437,82

Cargo Efetivo Comprador I 3 II 820,90

Cargo Efetivo Auxiliar de Almoxarife I 10 I 750,35

Cargo Efetivo Almoxarife I 6 II 1.230,26

Cargo Efetivo Recepcionista I 6 I 593,06

Cargo Efetivo Supervisor de Serviços 10 II 1.891,12

Cargo Efetivo Técnico Financeiro I 7 II 1.350,39

Cargo Efetivo Agente de Pessoal e R.H. 6 II 1.230,26

Cargo Efetivo Auxiliar de Pessoal e R.H. 12 I 930,89

Cargo Efetivo Técnico de Contabilidade I 4 II 989,98

Cargo Efetivo Oper. Microcomputador I 5 I 554,34

Cargo Efetivo Programador de Sistema I 3 II 820,90

Cargo Efetivo Agente Fiscal I 9 I 704,58

Cargo Efetivo Agente Fiscal Tributário I 4 II 989,98

Cargo Efetivo Agente Fiscal de Urbanismo I 3 II 820,90

Cargo Comissão Chefe de gabinete
C-
1 III 3.900,00

Cargo Comissão Secretário Municipal 3.900,00

Cargo Comissão Assessor Téc. de Dept°.
C-
2 III 2.590,61

Cargo Comissão Assessor Téc. Legislativo
C-
2 III 2.590,61

Cargo Comissão Tesoureiro
C-
2 III 2.590,61

Cargo Comissão Assessor Executivo
C-
2 III 2.590,61

Cargo Comissão Assessor de Secretaria
C-
3 III 2.281,02

Cargo Comissão Ass. Impressa e Com. Social
C-
3 III 2.281,02

Cargo Comissão Assistente do Prefeito
C-
4 III 1.429,78

Cargo Comissão Atendente de Gabinete
C-
5 III 1.197,69

Cargo Comissão Motorista de Gabinete
C-
5 III 1.197,69

Cargo Comissão Oficial de Gabinete
C-
5 III 1.197,69

Cargo Comissão Secretária de Gabinete
C-
4 III 1.429,78

Cargo Comissão Diretor de Escola 6 II 1.230,26

Cargo Comissão Professor Coordenador 4 II 989,98

Cargo Efetivo Supervisor de Ensino 8 II 1.500,61

Cargo Efetivo Diretor de Escola 6 II 1.230,26

Cargo Comissão Agente de Crédito
C-
5 III 1.197,69

Cargo Comissão Assessor de Serviços
C-
5 III 1.197,69

IPREMAC

Cargo Comissão Diretor Presidente
C-
1 III 2.900,19

Cargo Comissão Diretor Administrativo
C-
2 III 2.590,61

Cargo Comissão Diretor de Benefícios
C-
2 III 2.590,61

COOLIDGE HERCOS JUNIOR 

Prefeito Municipal

WALMIR JOSE CHIARI 

Enc. Dep. Pessoal RH.

http://www.lencoispaulista
http://www.jornaloeco.com.br


e l e t r ô n i c o s

O  m undo em

definição
Confira as novidades apresentadas na CES 
2008, maior feira de eletrônicos de consumo, 
que termina amanhã em Las Vegas

Ro d o l f o  Lu c e n a

Fo l h a p r e s s

A televisão é a mágica porta 
para um novo mundo, cheio 
de luzes, cores, emoções, ale
gria, comunicação e engrande- 
cimento pessoal e familiar.

Tudo isso nos será propor
cionado pela alta definição, 
que está cada vez mais alta e 
mais definida, como demons
tram as empresas que apre
sentam suas estrelas na CES, 
maior feira de eletrônicos 
de consumo do mundo, que 
começou oficialmente na se
gunda-feira retrasada, em Las 
Vegas.

Naquele dia, foi realizada a 
palestra oficial de abertura, a 
cargo de Toshihiro Sakamoto, 
presidente da Panasonic AVC 
Networks - mas a abertura de 
fato já tinha ocorrido na noite 
do dia anterior, com a palestra 
de Bill Gates.

E o co-fundador e quase 
ex-funcionário em tempo in
tegral da Microsoft deu o tom 
ao fazer suas previsões para 
a próxima década digital. Na 
avaliação dele, a alta definição 
será um dos pilares do mundo 
tecnológico em que passare
mos a viver.

'Alta definição é pouco, 
mister Gates', parecem dizer as 
fabricantes de TV: várias mos
traram na feira aparelhos de 
ultra-alta definição, com cer
ca de 4.000 x 2.000 linhas (a 
resolução da chamada alta de
finição plena ou full HD é de 
1.920 x 1.080 linhas) - o que 
certamente exibirá imagens de 
muito impacto se e quando ti

vermos conteúdo gerado com 
essa qualidade, seja em discos 
ou outras mídias, seja trans
mitido pela TV digital. Há que 
esperar...

Como também será preciso 
aguardar (e já fazer uma pou
pança preventiva para futuros 
investimentos) pelos apare
lhos ultragigantes que vêm 
por aí: na palestra inaugural, 
Sakamoto apresentou uma 
monstruosa tela de plasma de 
quase quatro metros (150 po
legadas).

Mas há quem aposte no 
minimalismo, pelo menos no 
que se refere à espessura. A Hi- 
tachi espalhou pelos milhares 
de metros quadrados da feira 
cartazes enigmáticos que di
ziam apenas 1.5. O número 
se refere à espessura, em pole
gadas, das TVs que a empresa 
está mostrando.

Elas são gordas balofas, 
porém, perto dos aparelhos 
baseados numa tecnologia 
chamada Oled (diodo or
gânico emissor de luz), que 
permite fazer telas superbri- 
lhantes, superfinas e de baixo 
consumo de energia, como as 
que a Sony demonstrou, com 
menos de um centímetro de 
espessura.

A empresa coloca neste 
mês, no mercado norte-ame
ricano, aparelhos Oled de 11 
polegadas. Neles, só o preço 
não é singelo: US$ 2.500, cer
ca de cinco vezes o preço de 
uma boa TV LCD várias vezes 
maior.

O jornalista Rodolfo Luce- 
na viajou a Las Vegas a convite 
da Panasonic.

Carros são plataforma 
de alta tecnologia

No pavilhão norte do Las 
Vegas Convention Center, 
não se vêem televisores e é 
menos conturbada a passa
gem pelos corredores.

Aqui, a alta definição é de 
outro calibre, o dos motores, 
das rodonas, das cores metá
licas, do design aerodinâmico 
de bólidos do passado e de 
hoje -caminhões monstruo
sos para enfrentar qualquer 
terreno e ainda dar risada, ou 
diáfanos velocistas que quase 
voam no asfalto.

Mas eles não estão aqui 
para mostrar sua força, ca- 
valos-vapor ou quejandos. 
Não passam de plataformas, 
supersofisticadas prateleiras 
para não menos hipersofis- 
ticados sistemas de entre
tenimento veicular - para 
utilizar o jargão do mercado 
que identifica rádios, DVDs e 
computadores de bordo.

Em um dos acessos ao 
território do som viajante, 
o visitante já sofre o impac
to de ver as linhas e curvas 
de um Bel-Air 1956 mais 
azul que a mais azul cami
seta do Grêmio.

O carro clássico serve de 
base para demonstração do 
sistema KOS-V1000, uma

central de entretenimento 
veicular, que controla um 
supersistema de som, DVD e 
de navegação, tudo montado 
pela Kenwood.

SOM EM q u a l q u e r
t e r r e n o

Logo depois, chama a 
atenção uma camionete li
teralmente tomada por telas 
de cristal líquido e caixas de 
som. É um Buick que está 
sendo usado pela Eclipse pa
ra mostrar som de altíssima 
qualidade.

Também para mostrar seu 
som, a Hifonics equipou um 
Hummer que atravessa qual
quer terreno.

Depois de passar por al
guns estandes do mesmo 
gênero, em que os carros 
dominavam, a pergunta era: 
será que alguém prestava 
atenção no que o expositor 
queria demonstrar?

Talvez isso fosse o menos 
importante mesmo para o ex
positor, pois alguns levaram 
até 'pin-ups' para seus estan- 
des, e filas se formavam com 
visitantes ávidos por receber 
um pôster autografado pela 
própria garota seminua que 
embelezava o cartaz.

s a i b a  m a i s
CES é a maior feira do 
mundo dos eletrônicos

A CES (Consumer Elec- 
tronics Show) é a maior feira 
de eletrônica de consumo do 
mundo. Foi realizada pela pri
meira vez em Nova York, em 
1967, quando 250 empresas 
mostraram suas novidades pa
ra 17,5 mil visitantes.

O evento tem sido o palco 
para o lançamento de tecnolo
gias que marcaram época: na 
edição de 1970, o gravador de 
videocassete debutou; em 81, foi 
a vez da camcorder. Em 98, os 
holofotes iluminaram a HDTV. 
Na década atual, foram apresen
tados o Xbox e a TV de plasma.

A edição deste ano, em Las 
Vegas, tem 2.700 empresas 
participantes e espera receber 
140 mil visitantes de 140 pa
íses - eles testemunham o de
sempenho de uma indústria 
que, mesmo em períodos de 
crise econômica, tem constan
te crescimento.

De 2003 para cá, as vendas 
nos EUA só têm aumentado. 
No ano passado, atingiram US$ 
161,65 bilhões, segundo a Con
sumer Electronics Association, 
entidade que realiza a CES. Para 
este ano, as vendas projetadas 
são de US$ 171,58 bilhões.

Disputa entre mídias 
HD DVD e Blu-ray
parece sair do empate

Se tem alguém que pas
seia com um sorriso de ore
lha a orelha pelos estandes 
da CES são os partidários do 
padrão Blu-ray como candi
dato a sucessor do DVD.

Assim como o concorren
te HD DVD, o Blu-ray oferece 
muito mais espaço; é o sufi
ciente para gravar em um úni
co disco um filme inteiro em 
alta definição.

Em contrapartida, o con
sórcio do HD DVD chegou a 
cancelar um evento. A Toshiba, 
porém, uma das empresas mais 
envolvidas no projeto (que tem 
a Microsoft e a Intel), pareceu 
não se abalar. No seu estande, 
as apresentações seguiam, com 
aparente entusiasmo.

Em declaração oficial, a 
empresa disse ter ficado 'sur
presa' com o anúncio da War- 
ner de só lançar seus filmes 
em Blu-ray, mas afirmou que

acredita que o HD DVD é 'o 
formato mais adequado para 
atender aos desejos e às neces
sidades do consumidor'.

De fato, os tocadores e a 
mídia são mais baratos e têm 
vantagens técnicas: desde o 
lançamento, por exemplo, os 
tocadores HD DVD da Toshi- 
ba têm o recurso picture-in- 
picture, que agora deve chegar 
aos tocadores Blu-ray, e acesso 
à internet para download de 
trailers - outra função prome
tida para o Blu-ray.

Esse recurso era demons
trado em um sistema ainda 
protótipo da Panasonic. Ne
le, o consumidor pode usar o 
controle remoto como arma 
para participar de jogos.

Uma gigante parece querer 
ficar bem com todos: a Sam- 
sung oferece um tocador hí
brido, capaz de ler discos Blu- 
ray e HD DVD.



b a r r a  b o n i t a

Casa cheia
Circo de Teatro Tubinho está em Barra 
Bonita há uma semana; com capacidade 
para 650 pessoas, o espetáculo tem casa 
cheia todos os dias e muito riso

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

Como vem ocorrendo em 
cidades da região, o Circo de 
Teatro Tubinho, que está em 
Barra Bonita há uma semana, 
é sucesso de público. "Desde a 
estréia estamos com casa cheia 
todos os dias", comemora Jo
sé Hamilton França Pereira Jú
nior, 27 anos, o palhaço Tubi
nho. O circo tem capacidade 
para acomodar cerca de 650 
espectadores.

Nossa reportagem foi prova 
da lotação. Precisou assistir ao 
espetáculo de quase duas ho
ras em pé. É comum ver pes
soas comprando ingresso para 
o dia seguinte no fim do espe
táculo que acabou de assistir. 
São quase 100 peças teatrais, 
ou seja, a cada dia o público 
pode ver uma apresentação di
ferente. Entre as peças que se
rão apresentadas em Barra Bo
nita, estão na lista -  Tubinho, 
capitão da Tropa de Elite, Tu
binho na casa do Big Brother, 
Tubinho exterminador do seu 
furo, entre outras.

A trupe conta com 43 pes
soas, todas com vínculo fa
miliar, que produzem e par
ticipam dos espetáculos. "São 
todos atores profissionais que 
formam uma grande família", 
diz Tubinho.

Além do riso, o Circo de 
Teatro Tubinho tem outra 
função, segundo o palha
ço. Durante a turnê, o grupo 
apresenta algumas peças com

caráter social. "A função do 
circo de teatro até hoje é de
bater temas. Então se a gen
te tirasse os dramas de nos
sos repertórios, apesar dessa 
busca pelo palhaço, a gente 
estaria deixando de cumprir 
o papel social que temos", 
explica. "A gente apresentou 
hoje (quinta-feira 17) um  es
petáculo que fala sobre crian
ças especiais (Meu filho, mi
nha vida), mas temos sobre 
drogas, alcoolismo, violência, 
são vários para debater com a 
comunidade", diz.

O ator elogiou o compor
tamento do público de Bar
ra Bonita. "Achei fantástica 
a educação do povo, rindo 
quando tem que rir e ficando 
em silêncio quando é preci
so", destacou. "Não é fácil fa
zer drama e não é fácil assistir 
drama. O público tem que ter 
uma cultura um  pouco mais 
elevada e as pessoas de Barra 
tem esse potencial cultural", 
analisa Tubinho.

As apresentações dramáti
cas são apresentadas durante 
as quatro primeiras quintas- 
feiras da turnê. Depois são 
as chamadas Quinta Quente. 
"Esses espetáculos dramáticos 
servem para o público ver que 
a companhia do teatro Tubi- 
nho não faz só a comédia. E 
parece que o pessoal gostou", 
disse o palhaço.

Na próxima quinta-feira o 
circo de teatro irá apresentar A 
Canção de Bernadete, que fala

sobre os milagres de Nossa Se
nhora de Lourdes.

p a r c e r ia
Como já ocorreu em ou

tras cidades da região, o Circo 
de Teatro Tubinho e o Jornal 
O ECO, fecharam mais uma 
parceria que vai dar desconto 
de R$ 1 em cada ingresso para

Programação da semana
s á b a d o  -  Tubinho de mini-saia
DOMINGO -  Tubinho, o leiteiro
s e g u n d a  -  Tubinho, o irresistível gostosão
t e r ç a  -  Cinderela: gata borralheira (noite da criança)
q u in t a  -  A Canção de Bernadete
s e x t a  -  Tubinho contra o lobisomem

*Às quartas-feiras não há espetáculo

FIQUE POR DENTRO

m a t r ic u l a s
As matrículas para o pro

jeto Guri estarão abertas à 
partir dessa semana. Para os 
alunos antigos, as inscrições 
acontecem de 22 à 25 de ja
neiro e para alunos novos, as 
inscrições serão de 29/01 à 
02/02. Os cursos são de vio
lino, viola erudita, violon
celo, contrabaixo acústico, 
flauta, clarinete, saxofone, 
trombone, trompete, bom- 
bardino, percussão e canto 
coral. O Projeto Guri funcio
na no Centro Comunitário 
"Mário Covas", no Júlio Fer- 
rari em Lençóis Paulista.

q u e r m e s s e
Acontece durante os 

dias 2, 3, 9 e 10 de feverei

ro a 14® festa em honra a 
Nossa Senhora de Lourdes. 
A paróquia fica na Rua Gil
son Claudinei Bernardes, 
n° 399, Parque Residencial 
Rondon, em Lençóis Pau
lista. A quermesse acontece 
das 12h às 24h.

f e s t a
Acontece hoje, em Len

çóis Paulista, a Fanta Four, 
que terá início à partir das 
23h. A tradicional festa à 
fantasia da Four terá o lan
çamento do CD do grupo 
Evidência, apresentação da 
Banda Vovótinha e Djs. A 
Four fica na Rua Humber
to Alves Tocci, 1050. Pa
ra mais informações (14) 
3264-5100.

Recorte o cupom do jornal O Eco e ganhe R$ 1 de desconto no Tubinho c u l t u r a

quem apresentar o recorte do 
anúncio que está na página ao 
lado, a C1. A promoção vale 
para toda a região.

O circo está montado na 
avenida Pedro Ometto, próxi
mo ao estádio de futebol Vi
cente Antonio Zenaro Manin, 
o Vicentão, e tem apresenta
ções diárias às 21h.

Escritora lança livro 
contra o preconceito

A jornalista Neusa Baptis- 
ta Pinto está divulgando em 
Lençóis Paulista o livro infan
til 'Cabelo Ruim? A história de 
três meninas aprendendo a se 
aceitar'. A obra discute o pre
conceito e a auto-aceitação. 
Neusa é natural de Lençóis 
Paulista, mas vive em Cuiabá, 
Mato Grosso, há mais de duas 
décadas. Ela aproveita as férias 
para lançar o livro por aqui. A 
ilustração é de Nara Silver.

Segundo Neusa, a história 
do livro se cruza um  pouco 
com sua própria história. Ela 
vem de uma família de 11 ir
mãos e conta que assistiu as ir
mãs mais velhas lutarem para

mudar o aspecto do cabelo. "O 
alisante era uma coisa normal 
lá em casa, sempre foi. Alisar 
o cabelo, a partir de uma cer
ta idade, era o destino final de 
nós todas ", comenta.

O livro questiona por que 
as pessoas se acostumaram a 
chamar o cabelo dos negros de 
ruim. Embora a resposta não se
ja encontrada, a própria pergun
ta estimula o questionamento, 
o não aceitar a feiúra do cabe
lo como algo posto. 'Cabelo 
Ruim?' foi lançado pela editora 
TantaTinta, de Cuiabá. Em Len
çóis Paulista pode ser encontra
da na livraria Ramblás e tam
bém na biblioteca municipal.
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A dentista Natália 
Fregolente durante 

salto em Boituva

As primas Maiara e Natália 
Fregolente têm como hobby 

um esporte que deixa os 
pais de cabelos em pé; as 

duas não querem mais parar 
de saltar de pára-quedas

Sa n d r o  A lp o n t e

Para "desespero" dos pais e 
irmãos Luiz e Mário Fregolente, 
as primas Natália Fernanda Fre
golente, 22 anos, e Mayara Voros 
Fregolente, 18 anos, se apaixo
naram por um esporte que cau
sa arrepios em muitas pessoas. 
Elas, há quase um ano, saltam 
de pára-quedas com a equipe 
Skydive, em Boituva.

A dentista Natália é quem 
incentivou a prima. "Sempre 
quis saltar e depois que conver
sei com um amigo, que já esta
va lá em Boituva, resolvi reali
zar essa vontade. Daí convidei 
a minha prima e ela topou na 
hora", lembra. "Fizemos um 
curso teórico num dia e no ou
tro já estava saltando", conta.

Mayara demorou um dia 
a mais. "Ventava muito e por 
isso tem limite de peso. Como 
peso 50 quilos não dava para

saltar. Mas no outro dia deu tu
do certo", conta.

A primeira experiência de
las foi diferente. Natália fez 
salto de fita (o pára-quedas 
fica ligado ao avião e de lá o 
instrutor abre o equipamento), 
de quatro mil pés de altura, e 
Mayara o duplo (salta junto 
com o instrutor e ele realiza to
dos os procedimentos), de 12 
mil metros de altura, ou seja, 
pouco mais de quatro mil me
tros (cada pé equivale a 30,48 
centímetros).

"Confesso que fui pela 
empolgação porque quando a 
gente faz o curso é que perce
be que não é tão simples co
mo parece. Muita coisa pode 
dar errado e são necessários 
vários procedimentos de segu
rança. Aí é que bate o medo", 
declara Natália.

Natália realizou 19 saltos 
até hoje. Mayara 15. Mas fica

ram alguns meses sem saltar. 
"No fim do ano tive muitas 
provas de vestibulares e preci
sei parar um pouco. Mas vou 
aproveitar as férias para vol
tar a saltar com freqüência", 
promete Mayara. Ela prestou 
vestibular para medicina e 
deve estudar em Ribeirão Pre
to. A prima Natália também 
deve voltar a saltar agora no 
começo do ano.

APOIO DOS PAIS
As primas tiveram reações 

diferentes dentro de casa, des
de que anunciaram que iriam 
praticar esse esporte. "Meu pai 
sempre dizia que iria me le
var, mas só ficava na promessa. 
Quando disse que era pra valer, 
ficou meio surpreso, mas disse 
que iria junto e foi", conta Na- 
tália. "Minha mãe também me 
apoiou e já até saltou também. 
Já minha irmã, fez salto duplo,

mas desistiu", emenda.
Natália conta que seu pai, 

Mário, gosta de aviões e curte es
tar junto nos saltos da filha. "Em 
Boituva são três aviões subindo e 
descendo para levar pára-quedis
tas e isso provoca um movimen
to bonito no céu. Para quem gos
ta é muito bom", diz a dentista.

Já Mayara precisou, literal
mente, da aprovação do pai para 
saltar. "Em abril do ano passado 
tinha 17 anos e o meu pai preci
sou assinar um termo de respon
sabilidade para poder saltar", 
ressalta. "Minha mãe foi contra 
e tentou me convencer para não 
ir. Ela nem vai me ver saltar. Só 
meu pai me acompanha", fala.

Mas se for por questão de 
experiência, os pais podem ficar 
tranqüilos. As meninas cursa
ram com Paulo Assis, o popular 
Homem-Aventura, da TV TEM, 
e estão na Skidive, o Centro Na
cional de Pára-quedismo.

Medo do sonho

Mayara e Natália dividem a 
paixão pelo pára-quedismo

Natália conta que ficou 
mais de quatro meses sem 
saltar por causa de um sonho 
que teve. "Sonhei que tinha 
sofrido um acidente no salto e 
fiquei um pouco com medo", 
comenta. "Cheguei a ir lá em 
Boituva e desisti do salto na 
última hora. Depois de um 
mês voltei e resolvi saltar. Se 
ficar muito tempo parada per
de a coragem", ressalta.

Mas Mayara conta que o 
maior número de falhas que 
ocorrem em saltos de pára-que-

das se deve a falhas humanas. 
"Por causa dos equipamentos 
são poucos. E existem dois pára- 
quedas. Os erros são no pouso 
e não na queda livre. Aí acaba 
quebrando ou machucando al
guma coisa", diz. "No curso eles 
passam tudo o que pode acon
tecer e os vídeos de acidentes. 
Raladas e dores no dia seguinte 
são inevitáveis", avisa.

Ela mesmo já passou por 
momentos de dor. "Em um 
salto bati no óculos, me per- 
di e acabei capotando. Aí o 
tirante bateu na minha língua 
e cortou. Deis seis pontos", 
lembra. "Mas cheguei no chão 
normal e nem vi. Só quando 
estava no banheiro vi o corte 
grande que havia feito. Aí cho
rei. Só que na semana seguinte 
estava lá de novo", relembra.

"A adrenalina é grande", 
ressalta Natália. "A queda livre 
nossa é de 200 quilômetros 
por hora. São 15 minutos de 
queda livre e depois mais 7 
minutos com o pára-quedas 
aberto", avisa.

T E M P E R A D O S

A jovem Mayara 
logo após o salto

R$ 450
nos primeiros saltos com dois instrutores 

R$ 350
nos próximos saltos com um instrutor 

R$ 150
nos demais em saltos sozinho

g a n h a d o r e s  d o s  
S u p e r  P r ê m i o s /

• Carro: Irinio Cacciolari
• Moto:  Cláudio Aldo Pinto
• 10 va l es -compra  de R$200 ,00 :  Locadio de 
Oliveira;  Mi lton Garcia;  Karina Soares  da Si lva;  
Si ldania Pisani ;  Adelson Rodrigues;  Márcia 
Aparecida Lopes Parei la;  Márcio Si lveira  
Gabriel ;  Rosa M. S. Aíves;  Rogério Fogás;  Maria  
Inez Portoni  Oblatore.
• 10 va l es -compra  de R$100,00 :  Paulo Augusto  
Zanon;  José Francisco de Carvalho;  Milton  
Garcia;  João Vitorio Avel ino Neto;  Fábio Placca  
Tagliatel la;  Alexandre Girardi  Bovolenta;  José  
Evaristo Tavares;  Thereza Rampaz io  
da Si lva;  André Fil iol Bei l in;
Luzinete Fernandes  de Jesus.

SUPERMERCADOS
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O  administrador
José Antonio Marise assume prefeitura em 2001 e promete administrar com visão 
empresarial; serviço público evolui em educação, saúde dentre outras áreas

Cr is t ia n o  Gu ir a d o

José Antonio Marise é o 
último prefeito a ser perfilado 
nesse espaço que já contou a 
história de diversas adminis
trações municipais desde a 
segunda metade do século 
passado. Eleito em 2000 -  em 
disputa com João Olivério 
Duarte, o João da Banda -  Ma
rise prometeu em palanque e 
chegou à prefeitura com a 
idéia de transformar a máqui
na pública em uma empresa 
prestadora de serviços à popu
lação. Para isso, precisava ser 
administrada como uma em
presa. Implantou uma série de 
inovações no serviço público 
-  como a criação da Diretoria

de Recursos Humanos -  que 
reordenou a situação do fun
cionalismo. Ao mesmo tempo 
investiu na informatização da 
prefeitura e na organização de 
suas informações em um ban
co de dados central.

Marise também investiu 
na infra-estrutura e viu cres
cimentos sensíveis nas dire
torias de Educação e Saúde. 
Ainda no primeiro mandato 
conseguiu a implantação do 
Banco do Povo e construiu 
4 mil metros de emissário 
para o tratamento de esgoto 
industrial, obra fundamental 
para a regularização do Dis
trito Industrial.

Reeleito com certa tran- 
qüilidade em 2004, depois de

vencer o médico José Rubens 
Pietrarória e o empresário Lu
ís Carlos Maciel, o Coquinha, 
Marise continuou no caminho 
em seu segundo mandato. Re
gularizou a situação do Dis
trito Industrial e dos bairros 
Jardim Primavera e Conjunto 
Maestro Júlio Ferrari. Este úl
timo, inclusive, teve toda sua 
infra-estrutura (galerias plu
viais, guias, sarjeta e asfalto) 
construída durante a gestão 
Marise.

Outras três obras dessa ges
tão vão ficar para posteridade. 
Uma delas é o teatro munici
pal, que começa a ser constru
ído em 2008. Outra é o posto 
do Corpo de Bombeiros, que 
começou a ser negociado em

2002, foi confirmado em 2006 
e deve ser implantado até abril 
de 2008. A terceira é a Estação 
de Tratamento de Esgotos, 
cuja construção começou em 
novembro, num investimento 
de R$ 4,7 milhões, dos quais 
R$ 3,2 milhões em financia
mento federal e R$ 1,5 milhão 
em recursos do município.

Na edição de hoje, o leitor 
vai ter uma análise básica da 
gestão do atual prefeito, que 
entre obras e mudanças de fi
losofia, cumpriu a promessa 
de pôr a máquina pública fun
cionado como empresa, com 
metas a cumprir e comprome
timento com o resultado. Ma
rise deixa a prefeitura em 1° 
de janeiro de 2009.

Eleições 2000: a vitória nas urnas
Cr is t ia n o  Gu ir a d o  e 

SUZI DE Ol iv e ir a  e  So u z a

Depois de dois mandatos 
como vereador (1989-1992 
e 1993-1996), José Antonio 
Marise, então no PMDB, co
loca seu nome como opção 
para a prefeitura nas eleições 
de 1996. Os analistas políti
cos tinham duas impressões 
sobre ele. A primeira era de 
que não tinha a menor chan
ce de vitória, pois não era tão 
conhecido pelos eleitores. 
A segunda era que vinha de 
um grupo político diferente 
do que lançou os seus ad
versários naquele ano: José 
Prado de Lima, o Pradinho, 
disputando pelo PPB, o mé
dico Sérgio Pelegrini Marun, 
candidato do PSDB, e o ex- 
prefeito Ézio Paccola, do PFL.

Marise foi o segundo 
mais votado das urnas, per
dendo para Pradinho por 
uma diferença pouco supe
rior a 1,1 mil votos.

A segunda tentativa viria 
nas eleições de 2000, quando 
ainda no PMDB Marise não 
deu chances para o comer
ciante João Olivério Duarte, o 
João da Banda, então no PTB. 
Eleito com cerca de 57% do 
eleitorado, Marise fez 17.810 
votos, contra 9.528 de João 
da Banda e assumiu a chefia 
do Executivo em janeiro de 
2001 sucedendo Pradinho.

Junto com Marise, a popu
lação escolheu a Câmara que 
o acompanharia entre 2001 e 
2004. E era a última vez que 
Lençóis Paulista veria um Le
gislativo com 17 vereadores. 
Foram eleitos João Bosco da 
Silva, Adimilson Vanderlei 
Bernardes, o Dingo, Claude- 
mir Rocha Mio, o Tupã, Ail-

Marise e Norberto tomam posse para o segundo mandato em janeiro de 2005

ton Tipó Laurindo, Paulo Lydio 
Temer Feres, Carlos Alberto 
Cian, Nardeli da Silva, Palame- 
de de Jesus Consalter Júnior, 
João Batista Farão, o Marinho, 
Antonio Dias de Oliveira, Cel
so Ângelo Mazzini, o Dé, Jacob 
Joner Neto, o Jacó Gaúcho, Se
bastião Pereira da Silva, o Tião 
Borracheiro, Manoel dos San
tos Silva, o Manezinho, Cleu- 
za Spirandelli, Carlos Alberto 
Martins e Genésio Sacoman.

Marise tomou o cuidado 
de antecipar o processo de 
transição. Antes de assumir a 
prefeitura, ele, seu vice, Nor- 
berto Pompermayer, e mais 13 
diretores se envolveram em um 
processo de 90 dias de traba
lhos e treinamentos, preparan
do providências para o início 
do trabalho após a posse, em 
1° de janeiro.

Sua principal promessa era 
trazer para o serviço público 

uma visão empresarial, trans
formando a prefeitura 

em uma empresa pres
tadora de serviços 

à população. Esse 
posicionamen

to começa
ria com 
a escolha 
de suas 

diretorias, 
com o crité
rio técnico, 
em vez de 
político.

A pre
feitura que

encontrou devia R$ 1,4 milhão 
para fornecedores, não tinha 
dinheiro em caixa e não tinha 
crédito para se abastecer. Ale
gando a necessidade de parar 
os trabalhos para repensar a 
situação e negociar com for
necedores, logo nas primeiras 
semanas de governo, Marise 
decretou moratória das dívidas 
da prefeitura e suspendeu os 
pagamentos. Por cerca de 60 
dias a emergência era criar um 
cronograma de pagamento dos 
débitos, junto com a ordem de 
reduzir despesas e eliminar des
perdícios.

Na mesma época, Marise 
daria início a uma de suas prin
cipais colaborações para o ser
viço público: a reestruturação 
da máquina administrativa e a 
transformação da prefeitura em 
uma empresa. A Diretoria de Re
cursos Humanos -  que em 2002 
apresentaria o Plano de Cargos 
e Salários -  nasceu para pôr em 
ordem um dos setores mais de
licados: o funcionalismo.

Ao mesmo tempo em que 
aumentava a frota municipal 
e reformava escolas, o prefei
to investia em uma melhoria 
que seria pouco perceptível 
num primeiro momento. Um 
projeto aprovado no PMAT 
(Programa de Modernização 
da Administração Tributária e 
Gestão de Setores Sociais Bási
cos) possibilitou um emprésti
mo de R$ 1,1 milhão do BNDS 
(Banco Nacional de Desenvol
vimento Econômico e Social), 

verba usada na moder
nização da estrutu

ra municipal.
O processo 

de informatiza-

ção da prefeitura e digitalização 
de informações teria início em 
2003. Hoje são cerca de 600 ter
minais espalhados por todas as 
diretorias e equipamentos pú
blicos, interligados a um banco 
de dados central.

O ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso (PSDB) 
criou uma legislação que per
mite a parceria entre serviço 
público e entidades sociais 
com o objetivo de dar agilida
de à administração e Marise se 
valeu disso para a implantação 
da parceria com a Ocas (Orga
nização Cristã de Ação Social) 
para a execução de serviços de 
saúde, como o Programa Saúde 
da Família e o Pronto-Socorro 
Municipal.

No decorrer do primeiro 
mandato, Marise segue o ca
minho dos peemebistas mais 
antigos, como Franco Montoro 
e Fernando Henrique Cardoso: 
em 2003, troca o PMDB pelo 
PSDB. Foi recebido como re
forço no ninho tucano em uma 
solenidade prestigiada pelo en
tão presidente da Assembléia 
Legislativa, deputado estadual 
Walter Feldman, além de outras 
lideranças tucanas.

Ainda no seu primeiro 
mandato, Marise assina outras 
conquistas para a cidade. Uma 
delas foi a implantação do Ban
co do Povo. Também no perío
do entre 2001 e 2004, implan
tou cerca de 1,2 mil metros de 
galerias de captação de águas 
pluviais, e construiu -  em par
ceria com o Grupo Lwart -  um 
emissário de esgotos com 4 mil 
metros de extensão, obra fun
damental para a regularização 
futura do Distrito Industrial.

- r

- Educação aposta na inclusão e na 
i  preparação para a sociedade digital

A educação foi umas das áre
as públicas municipais que mais 
avançou durante o governo do 
prefeito José Antonio Marise. A 
diretoria começou nas mãos de 
Neusa Carone, que deixou o car
go em 2004, e de lá para cá está 
nas mãos da também diretora de 
Cultura, Izabel Cristina Campa- 
nari Lorenzetti.

Estruturalmente, a área rece
beu pesados investimentos ao 
longo do tempo. Ainda no pri
meiro mandato, Marise reformou 
todas as 29 unidades escolares da 
rede municipal e construiu duas 
creches, uma no Jardim do Caju,

outra no Jardim Primavera. Tam
bém construiu a escola Guiomar 
Fortunatta Coneglian Borcat, no 
Caju. Uma terceira creche, no 
Jardim Açaí, está em construção 
e a prefeitura ainda tem projetos 
para construir outra no Jardim 
Príncipe.

Na seqüência do investimen
to, a administração forneceu 
uniformes a todas as crianças da 
rede municipal e adotou o uso 
de material apostilado. Marise 
também iniciou uma experiência 
de escola em período integral na 
escola Ézio Paccola, no Jardim 
Primavera, e teve projetos de des-

Eleições 2004: reeleição tranqüila e o segundo mandato
Em 2004, o prefeito José 

Antonio Marise, já no PSDB, 
lança seu nome na disputa, pa
ra se tornar o primeiro prefeito 
reeleito da história de Lençóis 
Paulista. Disputou a prefeitura 
nas urnas contra o médico José 
Rubens Pietraróia, do PMDB, e 
contra o empresário Luís Car
los Maciel, o Coquinha, então 
no PHS. A vitória foi tranqüila 
e seu índice eleitoral, pratica
mente o mesmo das eleições de 
2000: 57%. Marise conseguiu 
18.221 votos, contra 12.374 de 
Pietraróia e 1.118 de Coquinha.

Naquela mesma eleição, a 
Câmara Municipal de Lençóis

Paulista teria apenas 10 vere
adores, sete a menos que na 
legislatura anterior, por causa 
de mudança introduzida pela 
Justiça Eleitoral. Foram eleitos 
Nardeli da Silva, Adimilson 
Vanderlei Bernardes, o Dingo, 
Ailton Tipó Laurindo, Palame- 
de de Jesus Consalter Júnior, 
Edson Fernandes, Gumercindo 
Ticianelli Júnior, João Miguel 
Diegoli, Manoel dos Santos Sil
va, o Manezinho, Claudemir 
Rocha Mio, o Tupã, e Ismael de 
Assis Carlos, o Formigão.

O segundo mandato de Mari- 
se seria marcado por realizações 
que poriam fim a problemas

históricos de Lençóis. Um dos 
principais foi o conjunto Maes
tro Júlio Ferrari, que teve a infra- 
estrutura quase toda construída 
por Marise. Em 2001, o bairro 
não tinha asfalto, e ainda sofria 
com o risco de uma erosão crô
nica, à beira da avenida Prefeito 
Jácomo Nicolau Paccola. Ao lon
go de suas duas gestões, Marise 
implantou galerias de águas plu
viais, sarjetas e asfalto. Sanou a 
erosão e regularizou as escrituras 
do bairro junto à CDHU, e no 
último ano de mandato conse
guiu verbas para a construção de 
muros de arrimo para proteger 
as casas da água das chuvas. O

bairro também uma área de la
zer e esportes e uma unidade do 
Programa Saúde da Família.

Regularização também para 
o Distrito Industrial e para o Jar
dim Primavera. Nos dois casos, 
os proprietários dos terrenos não 
conseguiam lavrar suas escrituras 
por conta da falta de regulariza
ção. Eram dois loteamentos clan
destinos. O Distrito Industrial foi 
mais rápido e sua regularização 
saiu já em 2005. Os moradores 
do Primavera só veriam o final 
da sua novela em 2007.

Também do segundo gover
no de Marise vão sair obras para 
a posteridade. O SAAE (Serviço

Autônomo de Água e Esgotos) 
terminou a construção de inter- 
ceptores e emissários para a cap
tação do esgoto no perímetro 
urbano -  projeto iniciado em 
2000, ainda na gestão anterior 
-  e começou a construção da Es
tação de Tratamento de Esgotos, 
que deve ser entregue em 2008.

Antes de terminar seu man
dato, Marise vai ver realizado 
outro sonho antigo da comuni
dade lençoense: ter uma base do 
Corpo de Bombeiros operando 
no município. As negociações 
começaram ainda em 2003, mas 
só foram ganhar corpo dois anos 
mais tarde, com a visita do co-

mando regional da corporação e 
anúncio das primeiras medidas. 
Em 2006 a confirmação do ser
viço, e já em 2007 a prefeitura 
determinou o local para a ins
talação da base de operação: o 
prédio do antigo Posto Amili.

Foi também em 2007 que 
Marise deu o pontapé inicial pa
ra a realização de outro sonho 
antigo da comunidade: a cons
trução de um teatro municipal. 
Na última semana do ano, uma 
boa notícia: com o projeto apro
vado no Ministério da Cultura, o 
município vai poder utilizar a Lei 
Rouanet, de incentivo à cultura, 
para captar recursos para a obra.

Na saúde, prioridade à atenção básica
Outra área que teve cres

cimentos sensíveis durante 
os dois mandatos do prefei
to José Antonio Marise foi a 
saúde. Comandada por seu 
vice, Norberto Pompermayer, 
a diretoria foi uma das que 
mais se destacou durante a 
gestão Marise.

A prioridade foi começar 
fazendo a limpeza, equipan
do e reformando os prédios e 
pondo o que tinha em condi
ções para funcionar. Alegando 
falta de condições de funcio
namento, Marise fechou as 
unidades de saúde do Júlio 
Ferrari e do Jardim das Na
ções, para reabri-las mais tar
de, quando os serviços já ha
viam se estabilizado.

Dois momentos foram 
importantes nesse processo. 
O primeiro foi a aprovação 
da emenda constitucional 29, 
em 2000, que obriga os mu
nicípios a destinarem 15% de 
seus orçamentos para investi
mentos na saúde. De um or
çamento de R$ 4 milhões em 
2001, a prefeitura evoluiu até 
colocar R$ 16 milhões na pas
ta no ano de 2007.

O segundo momento im
portante para a evolução da 
saúde foi em 2003, a adesão à

Gestão Plena de Saúde. Das 42 
cidades da jurisdição regional 
de Bauru, só Lins tinha. Num 
segundo momento, o gover
no do estado fez um apelo 
por mais adesões, Lençóis 
Paulista foi a única aceitar e 
a cidade passou a ser gestora 
dos recursos do SUS (Sistema 
Único de Saúde).

Ainda em 2003, a cidade 
começou a implantação do 
PSF (Programa de Saúde da 
Família). Foram criadas oi
to unidades do programa em 
diversos bairros da cidade, a 
última delas no final de 2007, 
na Vila Maria Cristina. A pul
verização do atendimento 
diminuiu as filas no pronto- 
socorro e no ambulatório de 
especialidades.

Estruturalmente, a admi
nistração Marise mexeu em 
todos os equipamentos de 
saúde do município. Reforçou 
e ampliou as unidades do Nú
cleo Luiz Zillo, da Cecap e do 
Jardim das Nações, construiu 
uma unidade no conjunto Jú
lio Ferrari e adaptou outra no 
Jardim do Caju, trocou todo o 
mobiliário da rede pública de 
saúde e triplicou a capacidade 
de atendimento no ambulató
rio de especialidades.

Melhoria da gestão e mudanças na máquina administrativa
Uma das principais di

ficuldades de se adm inis
trar uma prefeitura é a di
versidade de ações que ela 
comporta: educação, urba
nismo, assistência social, 
meio ambiente, etc. Depois 
dos dois primeiros anos 
consumidos para pôr em 
dia as contas da prefeitu
ra, começou o processo de 
implantação de uma nova 
m etodologia de trabalho, 
que compreendeu a criação 
da Diretoria de Recursos 
Humanos e a implantação 
de ações como o Plano 
de Cargos e Salários, rees
truturação do Estatuto do 
Funcionalismo, e inform a
tização. Tudo isso deixou 
mais claro ao funcionalis
mo municipal quais seriam 
seus destinos. E o prefeito 
José Antonio Marise preci-

sava da adesão do funcio
nalismo para conseguir os 
resultados planejados.

Para funcionar como 
empresa, a prefeitura depen
dia de ter informações com 
qualidade e na velocidade 
necessária para o bom anda
mento da máquina pública. 
Sem informações confiáveis 
não há como planejar ações. 
Elaborado em 2002 e anun
ciado em 2003, o PMAT 
(Programa de Modernização 
da Administração Tributária 
e Gestão de Setores Sociais 
Básicos) era a base para a 
implantação de um sistema 
de gestão integrada, similar 
aos usados por grandes em
presas, como uso de um sis
tema de geo-processamento 
das informações. Ou seja, 
hoje é possível identificar 
imediatamente qualquer

informação nova registrada 
nos equipamentos públicos 
nos quatro cantos da cidade 
e todas essas atualizações já 
passam a integrar o banco de 
dados único da prefeitura.

Marise também alterou 
a relação do prefeito com o 
funcionalismo público. An
tes, muita coisa dependia 
da vontade do prefeito. Por 
exemplo, sempre existiu o 
costume do chefe do Exe
cutivo nomear funcionários 
de carreira para chefiar seus 
setores e melhorar seus sa
lários para o exercício da 
função de chefia. Termina
da a gestão, servidores da 
mesma função entravam na 
justiça pedindo equiparação 
dos seus salários ao do chefe 
do setor. Isso aconteceu com 
cerca de 30 funcionários.

Antes de Marise, o prefei-

to também tinha o controle 
sobe o aumento de salários 
de cada um dos funcionários 
da máquina pública. Ou se
ja, se quisesse um aumento 
de salário o funcionário ti
nha que ir ao gabinete para 
pedir. E o prefeito dava ou 
não, se quisesse, conforme 
seus próprios critérios.

Com a criação da Dire
toria de Recursos Humanos, 
foi também criado e implan
tado o Plano de Cargos e Sa
lários, que tirou da mão do 
prefeito a função de aumen
tar salários. Ou seja, o chefe 
do Executivo não pode mais 
dar aumento a quem ele qui
ser, seguindo critérios que 
ele julgar que deve. Tudo es
tá previsto em lei e cada fun
cionário sabe quando vai ter 
seu aumento de salário e em 
quanto ele será melhorado.

Obras de construção da Estação de 
Tratamento de Esgoto

Investimentos contínuos na estrutura e asfalto 
do conjunto Maestro Júlio Ferrari

Todas as escolas da rede municipal foram reformadas ou 
ampliadas durante a gestão Marise
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F F R I A Srn A dupla André & Matheus foi curtir uma semana de férias em
Maresias. Isso tudo para recarregar as baterias para este ano. Com uma agenda lotada, 
André & Matheus caem na estrada na próxima semana para divulgar as duas músicas 
de trabalho: 'Pelo telefone' e 'Te amo, que mais posso dizer'. Na foto, André e Marla, ' 
Andresa e Diones, Jose e Matheus.

rACHACA Na próxima segunda-feira, dia 21
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O professor Luiz Carlos Bariu 
nuebo acaba de assumir o comando 
do colégio Objetivo em Barra Bonita 
e sua administração começa com no
vidades. Ele traz para a cidade cursos 

e graduaçao e pós-graduação. As 
inscrições jã estão abertas. A inicia
tiva marca uma nova fase de apren
dizagem da escola. Outra novidade é 
a implantaçao do ensino médio em 
período integral. Que 2008 seja um 
ano de grandes realizações.
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bunny>s^
Rua Ignácio Anselmo, 812 - TeL: 3263.0960 / Rua Geraldo Pereira de Barros, 636 - Tel.: 3264.1920

v el h o  m u n d o  o  lençoense Laureano Pelegrini está passando uma longa temporada no 
chamado velho mundo, mais especificamente na Itália. A viagem é para estudos, mas sempre sobra 
um tempinho para conhecer as maravilhas européias. Neste começo de ano, Laureano passa pelo 
Brasil para rever amigos e matar as saudades da terrinha. Na bagagem, ele trouxe lindas imagens, 
como a foto tirada na praça de São Pedro, em Roma. Depois do carnaval, ele volta para a Itália.

SUCESSO Foi um sucesso o primeiro show
da dupla Zé Henrique e Gabriel em Lençóis Paulista. 
Na estrada desde 1996, a dupla levou cerca de 
duas mil pessoas para a Four na noite de sexta- 
feira 11. Horas antes do show, Gabriel esteve nos 
estúdios da rádio HOT 107 onde conversou com 
os ouvintes e recebeu a reportagem do jornal O 
ECO. "Estamos vivendo a melhor fase da nossa 
carreira", disse. Gabriel é autor da música "Pelo 
Telefone", que está no CD promocional da dupla 
André & Matheus. Durante a visita aos estúdios da 
HOT, ele ganhou o CD de presente e disse que já 
conhecia a outra música de trabalho 
dos lençoenses: "Te amo, que mais 
posso dizer".
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Veja os aniversariantes da semana 
em Lençóis Paulista e cliques da 
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CUIDADOS ESPECIAIS DEVEM SER TOMADOS

Antibióticos precisam ser tomados corretamente

T R A T A ME N T O

O Q U E É
»  A pneumonia é uma 
inflamação nos pulmões, 
geralmente nos 
alvéolos, 
onde
ocorrem as 
trocas 
gasosas

CAUSAS WIAIS COMUNS
» Infecciosas, por bactérias 
ou vírus, ou não-infecciosas, 
em decorrência de alergias ou 
substâncias químicas

SINTOMAS
»  Os principais são febre, 
tosse, nariz escorrendo e dor 
no peito. Em alguns casos, a 
doença é confundida com 
uma gripe

NO HOSPITAL

O QUE FAZER
»  O melhor é prevenir com a 
vacinação. Caso a doença apareça, 
0 primeiro passo é consultar um 
pneumologista para um diagnóstico 
mais preciso. 0 tratamento pode 
ser em casa ou no hospital

Pneumonia
Doença em crianças pode ser tratada em casa; estudo da OMS conclui 
que eficiência do tratamento é semelhante à de hospital

m á r c i o  P in h o

»  Segundo estudo da OMS, a 
internação deve ocorrer apenas 
em casos graves, em que o 
paciente tem febre muito alta

»  A presença do médico é 
importante em caso de piora do 
estado. São ministrados antibióticos 
por via venal em horários periódicos

EM CASA
Pesquisa da OMS mostrou que 
tratar a pneumonia em casa é tão 
eficiente quanto no hospital

A criança deve ter uma 
alimentação leve, rica em 
frutas e verduras. Caso não 
goste, dê sopa ou caldo 
contendo esses alimentos

Aplicar os
antibióticos da forma 
prescrita pelo médico. 
Deixar de tomar antes do 
prazo final pode fazer com 
que a pneumonia volte

Fo l h a p r e s s

Tratar crianças com pneum o
nia grave em casa é tão eficiente 
quanto em hospitais, segundo 
um estudo divulgado neste mês 
pela OMS (Organização Mundial 
da Saúde).

A conclusão pode m udar sig
nificativamente a forma como a 
doença que mais mata crianças 
de até 5 anos no m undo é trata
da. A OMS, que hoje aconselha 
a internação, anunciou que revi
sará suas diretrizes para incluir o 
tratam ento caseiro.

Muitos pais e médicos optam 
pela internação para ter seguran
ça quanto à melhora. Mas o estu
do mostrou que o uso de antibió
ticos orais, que podem ser tom a
dos em casa, tem praticamente a 
mesma chance de funcionar em 
relação à aplicação na veia, feita 
em hospitais.

Analisando o tratamento de 
2.037 crianças no Paquistão, país 
em desenvolvimento com carac
terísticas semelhantes ao Brasil, a 
OMS detectou falhas no tratam en
to de 8,6% dos pacientes interna
dos, praticamente o mesmo índice 
daqueles tratados em casa: 7,5%.

De acordo com especialistas, 
os benefícios de não se deixar a 
criança em um leito hospitalar 
por vários dias são muitos.

José Eduardo Cançado, presi
dente da Sociedade Paulista de

Pneum ologia e Tisiologia, afirma 
que 'a eficácia do antibiótico oral 
é praticam ente a mesma do en- 
dovenoso'.

Para ele, ficar em casa pode 
também favorecer a melhora por
que a criança fica mais à vontade 
no ambiente em que está acostu
mada, e ainda conta com a presen
ça mais constante de familiares.

Cançado afirma ainda que a 
falta de conhecimento sobre a do
ença por parte de alguns médicos 
contribui para o grande número 
de internações. Em 2006, elas che
garam a 459.755 no SUS, gerando 
um custo de R$ 221,4 milhões.

Shamim Qazi, um dos autores 
da pesquisa e médico do Depar
tam ento da Saúde da Criança da 
OMS, disse à Folha, por e-mail, 
que o m enor núm ero de hospita
lizações é positivo para um país 
como o Brasil, com problemas na 
saúde pública.

Segundo ele, o tratam ento em 
hospitais seria a única opção para 
casos considerados muito graves, 
em que a criança apresenta algum 
dos seguintes sintomas: histórico 
de tosse ou dificuldade para res
pirar, incapacidade de beber lí
quidos, letargia, lábios azulados 
ou abertura excessiva das narinas 
ao respirar. O estudo diz que es
ses casos representam apenas de 
2% a 3% do total.

Entretanto, o pediatra e dire
tor clínico do Hospital Infantil 
Sabará, de São Paulo, afirma que,

Manter 
a criança em 
repouso onde 
não pegue sol.
mas não o dia 
todo para não 
acumular

VANTAGENS E 
DESVANTAGENS
A criança se sente 
mais à vontade em 
casa, com maior 
companhia da 
família. A 
necessidade de 
atenção em tempo 
integral e a falta de 
um médico são 
desvantagens

apesar de o trabalho da OMS ser 
bem organizado, pode passar 
uma idéia de que toda criança 
com pneum onia não precisa ir 
para o hospital, o que, segundo 
ele é perigoso.

'Se ela não for bem tratada, 
acompanhada, o caso pode evo
luir mal. Alguns pais poderiam 
não dar os remédios corretamen
te, por exemplo', diz.

MITO O  
OU ;
VERDADE

Hipertensos 
não podem 
praticar 
musculação?
Mito. Segundo 
o cardiologista 
Flávio Cure 
Palheiro, o 
hipertenso pode 
se beneficiar 
com o melhor 
controle da 
pressão arterial, 
porém, o 
trabalho deve 
ser realizado 
em baixa 
intensidade 
e de forma a 
completar o 
treinamento. 
Antes de iniciar 
qualquer 
atividade física 
é necessária 
uma avaliação 
médica.

a 85?'/O d
dos casos poderiam ser tratados 
em casa, segundo a Sociedade 
Paulista de Pneumologia

Fontes: Sociedade Pauiista de Pneumologia, OMS (Organização Mundial da Saúde) e Ministério da Saúde
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A U D I Ê N C I A

Perdendo espaço
Queda na audiência da televisão coincide com o crescimento 
de outras mídias, como a rede mundial de computadores

An a  Ca r o l in a  Ro d r ig u e s

E JÉSSIKA TORREZAN
Fo lh a p r es s

Tratada como um membro 
da família e dona de um espa
ço privilegiado na sala, a tele
visão passa por um momento 
delicado na casa dos telespec
tadores da Grande São Paulo. 
No ano passado, a audiência 
geral da TV caiu em três das 
quatro faixas de horário anali
sadas (confira quadro ao lado) 
se comparada a 2006.
À noite, horário nobre 
da televisão, a queda 
foi de 3,5 pontos, o 
que significa que mais 
de 624 mil telespecta
dores resolveram des
ligar o aparelho. Líder 
de audiência, a Globo 
sentiu essa queda. Na 
faixa noturna, a emis
sora perdeu 4,7 pontos 
de 2006 para 2007.

Segundo especialis
tas ouvidos pelo Ago
ra, um dos fatores que pode 
justificar a queda da audiência 
é a migração do público para 
outras mídias, principalmente 
a internet. 'A televisão não vai 
desaparecer, mas a possibili
dade de ver um programa sem 
ter de ficar preso ao horário em 
que ele passa na TV é um dos 
motivos do sucesso da internet. 
Isso não quer dizer que as pes
soas não vão mais assistir ao 
"Fantástico', mas que vão ver o 
programa de uma outra forma. 
A TV como nós conhecíamos, 
aquela que registrava números 
exorbitantes em uma edição do 
"Jornal Nacional', por exemplo,

não tem mais nem dez anos de 
vida', diz Antônio Brasil, coor
denador acadêmico do Institu
to de Estudos de Televisão.

Segundo uma pesquisa do 
Ibope sobre a internet, enquan
to a TV perde audiência, o com
putador ganha novos adeptos a 
cada dia. Em setembro de 2000, 
por exemplo, havia no país cerca 
de 10 milhões de pessoas com 
acesso residencial à internet. 
Sete anos depois, em setembro 
passado, o número subiu para

pouco mais de 30 milhões de 
internautas residenciais. Outros 
indicadores mostram que, em 
2000, o brasileiro passava em 
média oito horas e cinco minu
tos conectado por mês à rede 
de informação. Em novembro 
de 2007, o número chegou às 
impressionantes 23 horas - o 
que deu aos brasileiros o título 
de internautas que passam mais 
tempo conectados.

Um detalhe importante re
velado pelo estudo pode deixar 
ainda mais clara a influência da 
internet na queda da audiência 
das TVs. O horário de pico de 
usuários conectados à internet

no país é das 19h às 23h, mes
ma faixa em que as emissoras 
mais perderam telespectadores. 
Para Newton Cannito, roteiris
ta e crítico de TV, os programas 
que não perderam audiência 
foram aqueles que consegui
ram se unir a outras mídias. 
'Caso da série "Lost', que con
seguiu atrair atenção também 
para conteúdos fora da TV. Isso 
é a convergência. Não significa 
que todo mundo vai ficar na 
internet, mas não vai dar para 

pensar em televisão e 
computador como coi
sas separadas.'

t v  p a g a
Outro fator que po

de justificar a queda de 
audiência na TV aberta 
é o crescimento da TV 
paga no país. Um le
vantamento feito pelo 
Sindicato Nacional das 
Empresas Operadoras 
de Sistema de Televisão 
por Assinatura e pela 

Associação Brasileira de Tele
visão por Assinatura mostra 
que, em 2000, o número de as
sinantes de TV paga chegava a 
3,4 milhões. Em julho de 2007, 
o índice atingiu os 4,9 milhões. 
Porém, para Cannito, a TV paga 
pode até ter tirado alguns teles
pectadores da frente da pro
gramação da TV aberta - mas 
o principal fator é a internet. 
'Mesmo com os números con
sideráveis, a TV paga no Brasil 
tem uma das menores penetra
ções do mundo. Cerca de 70% 
das pessoas que têm TV paga 
aderiram a ela somente para ter 
um sinal melhor de TV aberta.'

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

Segunda: Débora, Yasmin 
e Felipa fazem um pacto de 
lealdade, e Fernandinho vê. 
Gustavo pede Angelina em 
namoro.

Terça: Débora espalha uma 
mentira sobre Tiago pelo co
légio, e arma para Adriano.

Quarta: Fernandinho encon
tra o pacto das meninas en
terrado. Félix avisa a Gustavo 
e Daisy o parecer da equipe 
de buscas.

Quinta: Béatrice defende 
Tiago e Adriano, e Débora 
a acusa de ter um caso com 
Adriano diante de Félix.

Sexta: Félix briga com Adria
no. Fernandinho revela o 
pacto das meninas. Daisy 
descobre que a conta bancá
ria de Joaquim está zerada.

DESEJO pro ibid o

Segunda: Diogo se muda 
para o quarto de Ciro. Os 
romeiros pedem a Laura que 
deixe Miguel, e se case com 
Henrique. Padre Inácio é 
chamado a São Paulo e deixa 
Miguel em seu lugar.

Terça: Henrique chantageia 
Laura e os dois discutem. Mi
guel é chamado para depor 
e Laura o acompanha. Hen
rique decide vasculhar toda a 
gruta atrás de Ana.

Quarta: Miguel celebra uma 
missa apenas para Lázaro e 
Madalena. Germano encon
tra um saco escondido na 
gruta.

Quinta: Henrique leva o saco 
com o vestido de Ana dentro 
para Chico, e o acusa de tê- 
la enterrado na gruta. Padre 
Inácio retorna e Miguel o avi
sa que irá embora de Passa- 
perto com Laura.

Sexta: Florinda pede a Ciro

que marque o casamento 
com urgência. Miguel revela 
a Chico que pretende se ca
sar com Laura, e ele o expul
sa de sua casa.

Sábado: Eulália e Argemiro 
declaram seu amor um ao 
outro e ele a pede em casa
mento. Laura convence Chi
co de seu amor por Miguel, e 
se despede do pai. Florinda e 
Escobar se beijam.

______ sete peca d o s______

Segunda: Hércules se alia a 
Pedro. Nalah e Otília se tor
nam sócias. Paulo César co
meça a palestra sobre AIDS 
no colégio. Romeu oferece 
dinheiro a Teobaldo.

Terça: Beatriz se encontra 
com Custódia e lhe conta tu
do o que descobriu. Teobal- 
do concorda em fazer os exa
mes. Marcelo é preso. Sandro 
pede Gina em namoro.

Quarta: Elvira e Régis rea
tam. Antero é preso. Dante 
conversa com Clarice, e se 
encontra com Beatriz. Na 
boate, Azucrim joga um lus
tre na direção de Adriano e 
Custódia.

Quinta: Custódia agarra
Adriano e voa para o alto da 
boate. Régis sugere a Elvira 
que eles morem juntos, e ela 
o expulsa de sua casa. O re
sultado do exame de Teobal
do com Juju é positivo.

Sexta: Clarice ameaça Pedro. 
O plano de Simone dá certo, 
e Miriam é suspensa da di
reção do colégio. Custódia 
pede para ficar na Terra a 
Guilhermina, que exige ver 
a tatuagem de Adriano; mas 
ao vê-la, se assusta e sai vo
ando. Juju é operada.

Sábado: Teobaldo recusa o 
cheque de Romeu e se re
concilia com a família. Xon- 
gas pede o auxílio dos alunos 
para ajudar Miriam. Dante

alerta Clarice e Flávio sobre 
Pedro. Beatriz e Rebeca se 
encontram.

_______ DUAS ca ra s_______

Segunda: Juvenal e Alzira tro
cam juras de amor. Edivânia 
se declara a Ezequiel. Guigui 
e Ronildo conversam. Júlia 
reata com Evilásio e se muda 
para a Portelinha.

Terça: Macieira se afasta da 
reitoria e Gilmar assume. Dé
bora engana Antonio. Ferra- 
ço desfaz a sociedade com 
Gabriel. Lucimar encontra o 
DVD "A batalha da Porteli
nha".

Quarta: Lucimar conta sobre 
o DVD a Juvenal e Duda des
cobre que o original do filme 
sumiu. Benoliel pede Fernan
da em casamento. Juvenal 
reúne a comunidade para 
assistir ao filme, e descobre 
que não foi Lobato quem 
disparou contra ele.

Quinta: Juvenal e seus ho
mens revistam a casa de on
de veio o tiro, e encontram 
a arma do crime. Ronildo 
chega a São Paulo à procura 
de seu pai. Bernardinho fla
gra Dália e Heraldo juntos. 
Juvenal expulsa Evilásio da 
Associação.

Sexta: Célia assina os papéis 
do divórcio. Antônio desco
bre que as moedas sumiram. 
Começa o provão. Rudolf se 
interessa por Ramona. Juve
nal pede Alzira em casamen
to. Jojô avisa Alzira que Dor- 
gival está no hospital.

Sábado: Clarissa e Duda fi
cam juntos. Bernardo vê 
Antônio dando dinheiro a 
Amara. Ronildo encontra o 
pai num asilo, e descobre 
que ele está pobre. Todos 
comemoram a aprovação no 
vestibular. Célia tira o primei
ro lugar e sobe ao palco, de 
onde grita que Clarissa é filha 
de João Pedro.

h o r ó s c o p o  2 0 / 0 1  A 2 6 / 0 1
Fonte: Instituto O mar Cardoso

Áries
Influência astral

H  benéfica para você.
Terá paz no setor 
amoroso, a ajuda dos 

amigos, parentes e religiosos para ele
var seu estado de espírito e será bem 
sucedido nos divertimentos. Cuide da 
saúde, não se precipite e não se deixe 
influenciar por maus pensamentos.

l e ã o
Ainda um período 
conciliatório nos 
assuntos amorosos, 
nas associações e no 

relacionamento humano. Algumas 
pequenas surpresas no ambiente de 
trabalho e na saúde poderão quebrar 
seu ritmo

s a g it á r io
Período indicado para 
iniciar a melhoria 
da aparência de sua 
casa, tais como nova 

decoração e reformas. Fará ótimas 
amizades, mas não confie demais 
em estranhos. Sucesso junto ao sexo 
oposto.

t o u r o
Dedicar-se a rotina e o 
melhor que pode fazer 
neste período. Pense 
nos problemas como 

quem tenta solucionar um quebra-ca
beças e encontrará a solução adequada. 
Idéia feliz a respeito dos seus assuntos.

v ir g e m
B H y  A Lua e Mercúrio 

favorecerão a vida 
amorosa, as ativi
dades criativas e as 

artes. Sintonia afetiva com a pessoa 
amada permitirão um perfeito enten
dimento, com a possibilidade de sur
girem novos planos para o futuro.

c a p r ic ó r n io
Pequena oscilação na 

1^1 vitalidade física. Não 
exija demais do seu 
organismo e procure 

adaptar-se às modificações intensas 
que estão ocorrendo. Procure desco
brir o que está mudando em você.

g ê m e o s
^ Agir com prudência e 

decisão, será norma 
principal e válida para 
este período. Quais

quer dificuldades que possam surgir, 
serão facilmente contornadas. Conte 
com os familiares. Faça poupança ou 
evite os gastos.

l ib r a
Sentimentos mais 
fortes e estáveis na 
vida amorosa, fortale
cendo o casamento e 

as relações duradouras. Apesar disso, 
poderá se sentir um tanto inseguro 
quanto a si próprio. Necessidade de 
momentos de tranqüilidade e de pri
vacidade.

a q u á r io
Período de maior  ̂j Ê  isolamento, mas favo
rável para a medita
ção e o contato com 

aspectos profundos de seu psiquismo. 
Poderá haver certa oscilação emocio
nal e melancolia, além da habitual. 
Permanece, contudo, a confiança no 
trato com o dinheiro e o trabalho.

j *  Dedicar-se a rotina é o 
melhor que pode fazer 
neste período. Pense 
nos problemas como

quem tenta solucionar um quebra-cabeças 
e encontrará a solução adequada. Terá uma 
idéia feliz a respeito dos seus próprios as
suntos. Adote uma atitude mental otimista.

e s c o r p iã o
Você terá que rever 
os impulsos que o 
levaram a cultivar 
certas relações, pois 

neles está a causa da atual falta de 
harmonia entre você e as pessoas do 
seu convívio. Período de expansão das 
possibilidades na vida econômica.

p e ix e s
Grande entusiasmo 
com o trabalho.

H L  Atitudes urgentes e 
decisivas poderão ser 

tomadas e, desde que as direcione de 
forma construtiva, serão fonte de bons 
resultados práticos e financeiros. Um no
vo empreendimento poderá ser iniciado.

l a z e r  e p a s s a t e m p o
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_______ riÁQ PERCA TEMPOÍ________
Mais informações no telefone: 

(19) 3295-7727 com Ornar Flunes
o m a r @ m a p iz z o la t o .a d v . br

crêscer mais?
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