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/angue
Imagem de Sagrado Coração de Jesus 

verte 'sangue' e atrai fiéis em Macatuba

A imagem do Sagrado 
Coração de Jesus, da matriz 
de Santo Antonio, em Maca
tuba, é o centro das atenções 
dos católicos desde a manhã 
de ontem. Ao abrir a igreja 
para os fiéis, às 8h, a fun
cionária viu que a imagem 
vertia 'sangue' dos olhos. 
O padre José Raimundo de 
Carvalho, pároco da comu
nidade, disse que a igreja é 
cautelosa na avaliação de 
fenômenos como este. "Não 
podemos induzir as pessoas 
a crer em algo que não mere
ça credibilidade. Vemos com 
respeito e aproveitamos o 
momento para evangelizar. 
Minha posição no momen
to é deixar que o povo visite 
a imagem, mas se continuar 
veremos que providência to
mar", explicou. O padre que 
está na cidade há oito anos 
lembra de episódio pareci
do, registrado há 24 anos. 
Uma imagem, também do 
Sagrado Coração de Jesus, só 
que menor, verteu 'sangue' 
de seus olhos. Quinze dias 
depois o padre José Cor-

sini, pároco na cidade, foi 
assassinado a golpes de faca 
dentro de sua própria casa. 
"As pessoas associam o fato 
da imagem verter 'sangue' à 
morte do padre. Não acredi
to nisso. Se esse for mesmo 
um fenômeno de Deus, Ele 
quer que nós acreditemos 
que é o sangue de Cristo que 
nos redime", afirma. O pa
dre diz ter pedido uma aná
lise laboratorial, que teria 
confirmado que o líquido 
é mesmo sangue. Os católi
cos da cidade demonstram 
receio em falar do assunto. 
Uma mulher, que não reve
lou o nome, integrante do 
grupo Apostolado Sagrado 
Coração de Jesus, afirmou 
estar com medo. "Na épo
ca, o padre disse que aquilo 
era uma mensagem de algo 
bom ou ruim que iria acon
tecer. Depois de alguns dias 
ele foi assassinado. "Estou 
com bastante receio disso". 
Outros fiéis procurados pe
lo O ECO também comen
taram com temor o atual fe
nômeno da imagem.

M U S I C A

André & 
M atheus é 
destaque  
n o  Paradão

A música 'Te amo, o que 
mais posso dizer?', que a dupla 
André & Matheus gravou com 
o cantor Ovelha é a 13® na 
lista do site Paradão Sertane
jo. O endereço é usado como 
referência para rádios de todo 
o Brasil. Nesta semana, os len- 
çoenses gravaram o programa 
Terra Nativa, da TV Band, apre
sentado pelos irmãos Guilher
me & Santiago. ►► Página B1 A dupla André & Matheus gravou na quarta-feira programa de televisão que vai ao ar na sexta-feira 11, pela Band
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O ECO 
sorteia  
brindes

A equipe do jornal O 
ECO faz hoje, a partir das 
10h30, e com transmissão 
ao vivo pela rádio HOT 
107 FM, o segundo sorteio 
da campanha de vendas 
de assinaturas. Concor
rem a seis prêmios quem 
fez assinatura do jornal 
entre setembro de 2007 
e março deste ano. Serão 
sorteados dois telefones 
celulares, uma viagem 
para Termas de Laranjais 
com acompanhante, dois 
vale-compras no valor 
de R$ 1 mil e uma via
gem para o Hopi Hari. 
Quem não for sorteado 
desta vez pode continu
ar fazendo figa. Outros 
dois sorteios e mais sete 
prêmios já estão confir
mados, um no dia 3 e 
outro no dia 31 de maio. 
Para ser assinante ligue 
para (14) 3269-3311.



E D I T O R I A L

Promoção do dia
A edição de hoje do jornal O 

ECO traz mais uma boa notícia 
para os lençoenses, principal
mente aqueles que enxergam 
Lençóis Paulista como uma 
cidade de expressão regional. 
Nem começou a funcionar e 
a unidade do Corpo de Bom
beiros de Lençóis Paulista já 
foi promovida, elevada de base 
para posto. A nova classificação 
aumenta a estrutura, o efetivo, e 
também a responsabilidade.

Antes de qualquer coisa, 
mostra que a cidade está mes
mo pronta para ser um pólo, 
uma referência na microrregião 
em que está inserida e é capaz 
de surpreender até o seu mora
dor mais otimista.

A previsão de "promoção" 
já havia sido feita pelo diretor 
do SAAE (Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto), Alexandre 
Moreno, em entrevista ao jornal 
O ECO, em fevereiro deste ano. 
Só não se tinha idéia de que 
aconteceria tão rápido. Moreno 
revelou que já havia essa possi
bilidade pela demanda reprimi
da da região e pela boa estrutu
ra que tem o prédio escolhido,

que comportaria uma eventual 
necessidade de elevação de cate
goria. Ou seja, com mais recur
sos, mais equipamento e mais 
efetivo, Lençóis fica responsável 
por preencher esse abismo que 
fica em uma eventual necessi
dade de atendimento, já que 
antes as cidades dependiam da 
disponibilidade das unidades 
de Bauru e Botucatu.

A notícia reforça a condição 
de que Lençóis Paulista, às vés
peras de completar 150 anos, 
está em um dos melhores mo
mentos da sua história no que 
se refere à evolução estrutural e 
econômica e influência políti
ca nos bastidores do poder do 
Estado de São Paulo. E as lide
ranças da cidade, ao que parece, 
têm aproveitado o momento.

Reforçando a mensagem, o 
status de Lençóis vai aumen
tar, mas a responsabilidade 
também. Assim que o Corpo 
de Bombeiros entrar em fun
cionamento, a referência em 
combate a incêndios e também 
em resgate de feridos passa a 
ser Lençóis. E a cidade tem que 
corresponder às expectativas.

A R T I G O

Agora vai?
Cr is t ia n o  Gu ir a d o

Não tenho boas recorda
ções da última vez que resolvi 
escrever sobre futebol. Por con
ta disso, dessa vez, vou tentar 
tomar a precaução de substi
tuir eventuais provocações por 
uma análise com o máximo de 
isenção e mínimo de paixão 
que o assunto permite. Já que 
na luta razão x paixão, quando 
o assunto é futebol, a primeira 
sempre perde de goleada.

É muito bom ligar a TV e ver 
um time que sai tocando bola, 
dos pés do goleiro no tiro de 
meta até os pés do atacante na 
grande área. Também é bom 
ver futebol quando uma equipe 
consegue fazer o girar perfeito 
de sua engrenagem, e toca a bo
la entre a intermediária adversá
ria e a linha do meio-de-campo, 
até abrir um espaço para o ca
misa 10 fazer o gol. E, é claro, é 
bom ver que, quando a área está 
trancada, vem um passe milimé
trico dos jogadores de trás para 
que o centro-avante desenrole 
a jogada de gol. E tudo isso fica 
melhor quando a equipe que 
consegue essas façanhas -  que 
assim descritas parecem sim
ples, mas não são -  veste um 
uniforme verde e branco.

Honestamente nem lem
bro quando foi a última vez 
que vi o Palmeiras jogando 
futebol nesse nível. O time do 
ano passado não era necessa
riamente ruim (apesar do Caio 
Júnior ter como obrigação er
rar pelo menos uma das três 
alterações a que ele tem direito 
a cada jogo), e uma facção da 
torcida palmeirense acreditava 
que ele poderia chegar, se não 
no topo, entre os melhores da 
tabela. Por muito pouco não 
conseguiu a classificação pa
ra a Copa Libertadores deste 
ano. Mas o futebol, em si, era 
o comum: carrinho, chutão 
para cima, confusão no ata
que e uma bola que sobrava

para o atacante. Por exemplo, 
dois dos momentos de maior 
glória em 2007 foram as duas 
vitórias por 1x0 em cima do 
Corinthians no Campeonato 
Brasileiro. As duas vitórias fo
ram com gols marcados por 
zagueiros (Dininho e Nem) 
em cobranças de escanteio.

Sobre as expectativas deste 
ano, eu só posso falar indivi
dualmente. Faz 12 anos que o 
Palmeiras não ganha o Cam
peonato Paulista, e é claro, o 
torcedor quer esse caneco. Mas, 
particularmente, eu fico tão 
tranqüilo com o nível do fute
bol apresentado, que não me 
preocupo mais com o chutão 
para cima e a trombada do ata
cante que fez a bola chegar no 
pé do artilheiro (quando o arti
lheiro estava lá). Sei que, cedo 
ou tarde, o time vai chegar ao 
gol, e pelo menos em 25% das 
chances que criar, uma vai pa
rar nas redes. Mesmo que não 
ganhe o Paulistão, sei que vai 
ser um dos times de melhores 
resultados no Brasileiro, e salvo 
revertério, presença certa na Li
bertadores de 2009. E é assim, 
de grão em grão, que o time 
volta a encher o papo.

A segunda divisão fez bem 
para o Palmeiras. Tanto que os 
dirigentes não quiseram voltar 
para ela em 2006 (apesar de ter 
chegado bem perto), e o medo 
constante de voltar à Série B pro
vocou o afastamento de muitas 
daquelas figuras nefastas que to
do time de futebol tem. O resul
tado foi que, 2007 e 2008 (até 
agora) foram anos de evolução. 
Para terminar, agradeço o fato da 
CBF (Confederação Brasileira de 
Futebol) e a Seleção Brasileira, 
há muito tempo não terem uma 
política de valorização do bom 
futebol. Isso me dá a tranqüili- 
dade de nossos destaques não 
vão para a Europa tão cedo.

Cristiano Guirado, 30 anos, é 
jornalista

P O V O

FE NO CAMINHO
A dupla André & Matheus 

e seu empresário Moisés Ro
cha tiveram um encontro no 
mínimo inusitado na terça- 
feira 1°, quando seguiam pa
ra São Paulo, para a gravação 
do programa Terra Nativa, da 
Bandeirantes. Pararam num 
posto de estrada e enquan
to esperavam para abastecer 
cruzaram com o arcebispo 
de Campo Grande (MS), 
Dom Vitório Pavanello.

ABENÇOADO
Rocha, que é católico devo

to, não teve dúvidas. Contou 
sobre a jornada e pediu a bên
ção do arcebispo. "Ele tocou 
na minha cabeça, tocou na ca
beça de André & Matheus, nos 
abençoou e confirmou que 
com fé, tudo vai dar certo na 
carreira da dupla", disse.

TAPETÃO
Dois vereadores tucanos 

da região foram parar na jus
tiça nesta semana. E por cau
sa dos seus times de futebol. 
Os vereadores José Carlos 
Pegatin, o Zezé, de Peder
neiras, e Ismael de Assis Car
los, o Formigão (ambos do 
PSDB), de Lençóis Paulista, 
foram ao tapetão para deci
dir qual será a situação dos 
seus clubes, respectivamente 
o Vanglória e o Primavera/ 
Milleniun, na segunda edi
ção da Copa Regional de Fu
tebol Amador de Macatuba.

HISTÓRICO
As duas equipes tinham 

jogo marcado para o domin
go 30, no estádio Amadeu 
Artioli, em Macatuba. A de 
Formigão estava em campo na 
hora marcada, a de Zezé Pega- 
tin chegou 15 minutos mais 
tarde, alegando problemas no 
ônibus que levava a delegação. 
O árbitro anotou a vitória dos 
lençoenses por W.O.

RECURSO
Pegatin entrou com recur

so e na quarta-feira a Secreta
ria de Esportes e Lazer de Ma- 
catuba decidiu pela realização 
de uma nova partida, desde 
que o vereador de Pedernei
ras concordasse em pagar as 
despesas com o trio de arbi
tragem e o transporte da dele
gação lençoense. Ele aceitou, 
e a partida está marcada para 
amanhã às 9h.

ALMOÇO
Nessa semana o empre

sário Nelson Paschoalotto 
recebeu o prefeito José An- 
tonio Marise (PSDB) e o 
diretor de Meio Ambiente e 
presidente da Facilpa (Feira 
Agropecuária Comercial e 
Industrial de Lençóis Paulis
ta), Benedito Martins, para 
um almoço na sede da sua 
empresa, em Bauru. Martins 
aproveitou o encontro para 
resolver assuntos sobre duas 
frentes de trabalho.

PARCERIA
Um dos assuntos foi 

uma possível parceria entre 
a Facol (Faculdade Oríge- 
nes Lessa) e a cooperativa 
de reciclagem de Lençóis 
Paulista. De acordo com a 
proposta de parceria -  feita 
há algumas semanas pela 
faculdade -, o óleo usado 
seria comprado da coope
rativa para ser processado e 
utilizado nas aulas do curso 
de biodiesel da faculdade.

AJUDA
Paschoalotto também 

concordou em pôr à dispo
sição da Facilpa a sua engre
nagem de relacionamentos. 
O empresário propôs enviar 
panfletos promocionais da 
feira para todos os imóveis 
de sua propriedade em Bau
ru. Martins gostou da idéia. 
"São oito mil imóveis. Essa 
parceria vai nos possibilitar 
a chegar até cerca de 30 mil 
pessoas", avalia.

NO AR
Marise aproveitou a ida 

a Bauru para gravar uma en
trevista na TV Prevê, no pro
grama político do apresenta
dor Samuel Ferro. O prefeito 
falou sobre a administração 
municipal, o crescimento de 
Lençóis Paulista e sobre a 
sucessão. A entrevista vai ao 
ar hoje, em três horários: às 
12h, às 20h e às 22h.

O PRIMEIRO
Nessa semana caiu o pri

meiro vereador paulista por 
causa da infidelidade partidá
ria. Na quarta-feira 2, o TRE 
(Tribunal Regional Eleitoral) 
cassou o mandato da verea
dora Maria Aparecida de Sou
za Freitas, de Monteiro Lo
bato, que migrou do PMDB 
para o PTB.

NA EXPECTATIVA
Em Lençóis Paulista, o 

vereador João Miguel Die- 
goli (DEM) corre o risco de 
seguir o mesmo caminho. 
Eleito pelo PTB em 2008, 
foi para o PSC, voltou para 
o PTB, depois assinou com 
o DEM. Miguel foi intima
do pela Justiça Eleitoral na 
terça-feira 1°, e tem até a se
gunda-feira 7 para apresentar 
sua defesa. Agora é só esperar 
para ver o que acontece.

NOVIDADE
Direto dos bastidores 

políticos de Barra Bonita, 
uma novidade, e das quen
tes. O ex-diretor de Turis
mo, Silvio Finato (PP), 
pode ser candidato a pre
feito nas eleições 2008. Ele 
trabalhou durante a admi
nistração de Luis Fernando 
Ortigosa (1993-1996) e 
já foi diretor da Rádio da 
Barra. Desde 2000 ele faz 
parte do escritório artístico 
HRP, que agencia o cantor 
Daniel. Finato também 
tem amizade com o em
presário do cantor, Hamil
ton Régis Policastro.

IRRITADO
O vereador Aparecido 

Dantas (PPS) anda irritado 
com o prefeito José Carlos 
Octaviani (PMDB). Sem
pre considerado oposição 
à atual administração, ulti
mamente vinha aprovando 
os projetos do Executivo 
sem grande alarde. Só que 
agora as coisas podem mu
dar. Dantas não tem gosta
do nada, nada de algumas 
atitudes tomadas por Octa- 
viani nos últimos dias.

NA FOTO
Isso porque o prefeito 

Octaviani tem inaugurado 
algumas obras nos bairros 
Jardim Vienense e Parque 
Pampulha, principais re
dutos eleitorais de Dantas. 
Só que em vez de convidar 
o vereador, o prefeito tem 
levado -  e divulgado na 
imprensa leal a ele -  dois 
suplentes de vereador, 
Maurício Carlos (PMDB) e 
Cícero Pernambuco (PP). 
Dantas não fala sobre o as
sunto, mas tem confiden
ciado que se sente traído e 
pode vir a mudar de postu
ra na Câmara.
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ZÍl
"A apresentação da dupla 
André & Matheus, na 
gravação do programa 
Terra Nativa, foi impres
sionante e talentosa. Isso 
prova que eles estão no 
caminho certo e no nível 
dos grandes artistas da 
atualidade",

Josiane Machado, 
autônoma

"Foi a primeira vez que 
assisti à apresentação da 
dupla sertaneja André & 
Matheus. Achei que eles 
arrasaram na gravação 
do programa Terra Na
tiva, eles têm tudo para 
dar certo. Vale a pena as
sistir o programa dia 11" 

Francisca Eugênio Souza 
Alencar, estudante

Nesta semana, a praça Luiz Alfredo Bigarelli, em Agudos, foi destruída por vândalos. O local havia passado 
por uma reforma recentemente. Agora teve bancos arrancados e vasos de flores destruídos. Vale lembrar 
que a praça é um patrimônio público, ou seja, mantida com dinheiros de impostos, pagos pela população.

"Adorei a apresentação 
da dupla André & Ma- 
theus na gravação do 
programa Terra Nativa. 
Eles estão de parabéns. 
Sou fã  deles",

Neuza Maria Delfino, 
funcionária pública

F R A S E

"Isso é im 
portante 
porque re
gionalmente 
a cidade co
meça a ga
nhar corpo 
e os bombei
ros come
çam a ga
nhar força"

Tenente-coronel Dílson Pedro 
Saltoratto, responsável pelo 

Corpo de Bombeiros na região, 
sobre a elevação da unidade de 

Lençóis Paulsita de base para posto

P A R A  P E N S A R

"C om  freqüênc ia , 
m u ita  a b u n d â n 
cia em pobrece o 
a ssu n to ."

Boileau
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A C I D E N T E

Sexta-feira trágica
Acidente na Marechal Rondon mata Anderson Motta dos Santos, de Lençóis Paulista

Da  Re d a ç ã o
Foto e Reprodução: Fernanda Benedetti

Anderson Motta dos San
tos, 22 anos, de Lençóis Paulis
ta, morreu em um acidente de 
trânsito ocorrido na madrugada 
de ontem, na rodovia Marechal 
Rondon (SP 300). Segundo in
formações de colegas, ele seguia 
para Piratininga, quando o carro 
que ele dirigia, um Fiat Uno, ba
teu na traseira de um caminhão.

Segundo informações do 
policiamento rodoviário, o aci
dente aconteceu por volta das 
3h30, no quilômetro 334 da 
rodovia, no município de Bau
ru. Os dois veículos seguiam no 
sentido capital-interior. Depois 
do batida, o motorista do cami
nhão fugiu. Condutores de ou
tros veículos que passavam pela 
rodovia pararam para prestar 
socorro e acionaram o resgate, 
mas o rapaz morreu no local.

Santos era recém formado 
em direito e trabalhava para 
uma concessionária de veículos 
em Lençóis Paulista. Um colega 
de faculdade, que pediu para ter 
o nome preservado, comentou 
com a reportagem de O ECO

Anderson Motta dos Santos, 22 anos, foi sepultado na tarde de ontem em Lençóis Paulista

que esteve com o rapaz na noi
te anterior ao acidente. Santos 
foi até a Unip, universidade on
de estudou, para rever antigos 
amigos. Depois resolveu dar 
carona para um colega até Len
çóis Paulista, mas ainda voltaria 
para Piratininga. Santos foi se
pultado na tarde de ontem, no 
cemitério Paraíso da Colina.

O trecho da Marechal Ron- 
don, compreendido entre Arei- 
ópolis e Bauru, tem registrado 
em média um acidente grave 
por semana, coincidentemen
te, os três últimos acidentes 
com vítima na SP 300 foram 
registrados numa sexta-feira.

Na sexta-feira santa, um 
homem morreu depois que o

s e g u r a n ç a

Seqüestro de vigias pode ser tentativa de assalto
O seqüestro de dois vigi

lantes noturnos, ocorridos na 
madrugada da terça-feira 3, está 
sendo investigado pela Polícia 
Civil. A suspeita é que os vigi
lantes tenham sido rendidos pa
ra que uma quadrilha assaltasse 
um banco. Cabos de fibra ótica 
de caixas eletrônicos de uma 
agência foram cortados. Para o 
delegado de Polícia Civil, Mar-

cos Jéferson da Silva, é provável 
que os dois seqüestros estejam 
relacionados. No entanto não 
se sabe o motivo que levou os 
ladrões a abortar a ação.

Um dos vigilantes é funcio
nário da Prefeitura de Lençóis. 
O outro é contratado para fa
zer a segurança de uma agência 
bancária. Segundo consta em 
boletim de ocorrência, por volta

das 22h três homens armados se 
aproximaram da agência bancá
ria e renderam o vigia que estava 
fazendo as últimas conferências 
nos caixas eletrônicos. O homem 
foi conduzido até os fundos da 
agência, amarrado, encapuzado 
e, logo em seguida, conduzido 
primeiro a uma chácara desco
nhecida e depois abandonado 
às margens da rodovia Osny Ma-

F.: 14. 3264-6449
w w w .paulis tashopping.com .br
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JOGOS DO PODER
20h - DRAMA-97MIN-12 ANOS

ESPARTALHOES
21h - COMÉDIA-90MIN-12 ANOS

TOPOS OS FILMES SÃO EXIEIPOS PIARIAMENTE -  EXCETO SEGUNPA

G i g i o l i
Em préstim os
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS

Faça seu empréstimo em ABRIL/08 e 
comece a pagar somente em JANEIRO/09

FAÇA SEU EMPRÉSTIMO EM 36 A 60 MESES. 
E TAMBÉM REFINANCIE SEU 

EMPRÉSTIMO EM ATÉ 60 MESES COM 
REDUÇÃO DA PARCELA

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

NOTAS POLICIAIS

veículo que ele dirigia, um Fiat 
Doblô, escorregou na pista e 
capotou. Na semana passada, 
outro capotamento deixou seis 
pessoas feridas, pelo menos três 
delas ficaram em estado grave. 
O grupo estava num Ford Fies- 
ta, que seguia no sentido capi- 
tal-interior. O pneu do carro 
estourou e causou o acidente.

OLHA O TREM!
Um trem acertou um car

ro quinta-feira, 3, na zona ru
ral de Lençóis Paulista, próxi
mo da pedreira. O condutor 
do veículo estava trafegando 
no sentido à chácara da Tia 
Emília e diz que não viu a 
aproximação da locomoti
va, por causa da chuva forte. 
No carro, além do motorista, 
estavam a esposa e a filha. A 
mulher foi encaminhada ao 
pronto-socorro, mas sofreu 
apenas ferimentos leves.

a f o g a m e n t o
Marcos Magner Antunes, 

35 anos, de Barra Bonita, mor
reu afogado na tarde da última 
quarta-feira, ao pular da pon
te Campos Salles, no rio Tietê. 
A Polícia Civil do município 
abriu inquérito para apurar se 
a morte de Guri, como ele era 
conhecido, foi afogamento ou 
suicídio. Testemunhas disse-

ram que ele pulou no rio para 
buscar uma bolsa que havia 
caído na água. "A princípio 
a gente acredita que foi suicí
dio, mas temos que aguardar 
a investigação", comentou o 
delegado de Polícia de Barra 
Bonita, Claudemir Ferracini. 
"Ele tinha vários problemas 
de saúde".Três mergulhadores 
do Corpo de Bombeiros de 
Jaú fizeram buscas e encontra
ram o corpo por volta das 20h 
da quarta-feira.

m a q u in in h a
Mais dois caça-níqueis fo

ram apreendidos em um bar 
na avenida Luiz Boso, no jar
dim Primavera. A Policia Mili
tar fazia o patrulhamento pe
la avenida quando percebeu 
uma movimentação dentro 
do bar e resolveu parar para 
fazer uma averiguação. As 
máquinas foram recolhidas e 
encaminhadas para perícia.

theus (SP -  261). O segundo vigia 
foi rendido na praça Comenda
dor Zillo, amarrado e abandona
do na rodoviária. Pouco tempo 
depois, um carro de uma empre
sa de alarme libertou o vigilante, 
que acionou a polícia.

Para o delegado de Polícia 
Civil, Marcos Jéferson da Silva, é 
provável que os dois seqüestros 
estejam relacionados.

LOJAS SILVA
a  g r i f e  d o s  p r e ç o s  b a i x o s

F.: 14.3263-2303
Rua XV de Novembro, 505 
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L U I Z  C A R L O S  B A P T I S T E L L A
Fotos: Fernanda Benedetti

Cr is t ia n o  Gu ir a d o

O empresário Luiz Carlos 
Baptistela participou da ges
tão do prefeito José Antonio 
Marise (PSDB) entre 2002 e
2006, e foi um dos respon
sáveis pela implantação do 
programa de Governança 
Municipal, que faz com que 
a máquina administrativa de 
Lençóis Paulista seja uma das 
mais avançadas em atividade 
no Brasil. O programa é com
plexo e difícil de ser definido, 
mas basicamente, diz respeito 
à informatização completa da 
máquina administrativa. Bap- 
tistella deixou de fazer parte 
da equipe de Marise no final 
do ano passado, mesmo assim 
vai receber o troféu Melhores
2007, como Destaque.

A premiação está marcada 
para a noite de 12 de abril, 
próximo sábado, no CEM 
(Clube Esportivo Marimbon
do). O jornal O ECO entrega 
o troféu a empresários, comer
ciantes e profissionais liberais 
que, segundo pesquisa de opi
nião pública, foram destaques 
em seus segmentos ao longo 
do ano passado. Na mesma 
cerimônia solene, o jornal ofe
rece premiações especiais em 
diversas categorias a pessoas e 
entidades que foram destaque 
pelo trabalho em prol da co
munidade, como é o caso de 
Baptistella.

Na manhã de quinta-feira 
3, Baptistella recebeu a repor
tagem do jornal O ECO para 
falar um pouco dos bastidores 
da implantação do Governan
ça. No começo do programa, 
nem os responsáveis diretos 
sabiam direito o que ia acon
tecer. Segundo Baptistella, ha
via receio de se implantar algo 
que, até então, não passava de 
utopia. Desde que foi coloca
do em prática, o Governança 
Municipal motivou a visita 
de uma série de administra
dores públicos em busca de 
informações sobre a inovação 
implantada. Situações antagô
nicas que podem ser refletidas 
nas seguintes afirmações, pin- 
çadas da entrevista. "A Fundu- 
nesp (parceira no Governan
ça) possuía um embrião desse 
sistema, mas nenhuma cidade 
tinha o tal sistema implantan
do completamente", afirmou. 
"Quando a gente fala e explica 
o que foi implantado e como 
funciona, muita gente, em 
princípio, simplesmente não 
acredita", completa.

O ECO - Qual é o con
ceito de Governança Muni
cipal e como começou sua 
implantação na prefeitura 
de Lençóis Paulista?

Baptistella - É trazer para 
dentro da administração pú
blica municipal os conceitos 
da governança corporativa, 
que são a ética e a transparên
cia. Isso só é possível quando 
se implanta um sistema que 
seja impessoal, com tecno
logia da informação. A im
plantação de uma governança 
precisa ter um sistema que dê 
suporte para uma boa gover
nança, porque o sistema vai 
ter informações que serão dis
ponibilizadas à comunidade. 
Na prefeitura de Lençóis, fize
mos além disso. Além de im
plantar a governança, criamos 
um terceiro ponto, formando 
um tripé. Temos toda a parte 
de infra-estrutura, temos o sis
tema, e fomos buscar também 
a capacitação dos funcionários 
da prefeitura, para que pudes
sem trabalhar com essa mo
dernidade que não havia na 
administração. Em janeiro de 
2001, quando o Marise (pre
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A cidade no futuro
Pela participação na implantação do programa Governança Municipal, em 

Lençóis Paulista, Luiz Carlos Baptistella recebe troféu Melhores como Destaque

feito José Antonio Marise) en
trou, a prefeitura tinha 32 mi
crocomputadores. Em dezem
bro de 2007 fechou com 376 
micros ligados em rede. Nós 
fomos procurar no mercado 
um sistema que se adequasse 
ao conceito que criamos, que 
era ter uma tecnologia mo
derna, informações da popu
lação, prestação de serviços 
de qualidade. A Fundunesp 
(Fundação para o Desenvolvi
mento da Unesp) possuía um 
embrião desse sistema, mas 
nenhuma cidade tinha o tal 
sistema implantando comple
tamente. Um lugar que fomos 
ver é Américo Brasiliense, que 
só se preocupou em implantar 
o sistema na área de tributa
ção, para trabalhar com IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano) e ISS (Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Nature
za) e na Saúde tinha outro sis
tema, mas não tinha nenhuma 
conexão. Fomos ver também 
Indaiatuba, que tinha implan
tado na parte de saúde, mas 
somente nos ambulatórios, 
não nos postos. Mas o concei
to de sistema não entendia o 
que a gente definiu. Pegamos 
o sistema da Fundunesp e vi
mos que atendia aquilo que 
era nossa cidade. Fizemos um 
convênio para implantar o sis
tema como um todo.

O ECO - A Fundunesp 
tinha um projeto, mas na 
prática não sabia como fun
cionava. É isso?

Baptistella - Ele inclusive 
tinha alguns erros que ajuda
mos a consertar. Começamos 
pela Educação, porque a Edu
cação é estanque, ela tem uma 
rede fechada, são as escolas 
e a secretaria, e isso permitiu 
que a gente tivesse bastante in
formação. Ao mesmo tempo 
buscamos dentro da diretoria 
de Saúde o cadastramento do 
cartão SUS (Sistema Único de 
Saúde), cujo levantamento 
foi feito em 2003. Tínhamos 
perto de 53 mil lençoenses 
cadastrados, e essas duas dire
torias deram uma base para a 
gente. Antes, para se transferir

"ELIMINAMOS 
CERCA DE 70%
DE PAPEL QUE 
CIRCULAVAM PELOS 
DEPARTAMENTOS. 
HOJE NÃO EXISTE 
NENHUMA CIDADE 
COM A GOVERNANÇA 
IMPLANTADA NO 
NÍVEL QUE LENÇÓIS 
TEM"

um aluno de uma escola para 
outra, demorava 15 dias. Ho
je demora quatro segundos e 
esse é o diferencial da implan
tação do sistema em Lençóis 
de outras cidades que tiveram 
problemas com ele, como 
Bauru e Catanduva. Depois da 
Educação e da Saúde fomos 
para a área de Assistência So-

cial e criamos nesse meio um 
cartão para o cidadão, já que 
tínhamos 53 mil já cadastra
dos. Depois começamos a ca
dastrar os imóveis. Fizemos o 
recadastramento imobiliário, 
com a medição de todos os 
imóveis da cidade e fechamos 
os blocos. A base cartográfica 
do município ficou perfei-

ta e todo novo loteamento e 
construção que sai na cidade, 
alimentava o banco de dados. 
Isso nos permitiu partir para 
o georreferenciamento, pas
samos a ligar todas as pesso
as cadastradas aos imóveis da 
base cartográfica. Quando o 
Marise vai construir uma cre
che ele pergunta para o siste
ma quais os bairros que têm 
mais crianças e onde elas são 
atendidas.

O ECO - O senhor che
gou com cerca de 18 meses 
de governo e tinha 32 com
putadores sem nenhuma li
gação, toneladas de papel e 
ficheiros. Não deu um certo 
de receio de pensar na Go
vernança?

Baptistella - A primeira 
atividade do Governança era 
a captação de recursos, então 
em julho de 2002 começamos 
o PMAT (Programa de Mo
dernização da Administração 
Tributária). Conseguimos um 
financiamento de R$ 1 mi
lhão junto ao BNDES (Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social) que nos 
possibilitou implantar isso, 
com investimentos em siste
ma, em estrutura e capacita
ção do funcionário público, e 
em 2003 foi que começamos a 
implantação gradativa. A pre
ocupação era a capacitação e 
motivação do funcionário pú
blico, porque se eles não apro
vassem a idéia, ninguém con- 
seguiria mexer no sistema. Os 
funcionários tinham que se 
sentir comprometidos com o 
que estava sendo implantado. 
Nós estamos de passagem pe
la prefeitura, os funcionários 
vão dar continuidade. Paralelo 
a isso, pensamos que teríamos 
que trabalhar com o máximo 
de softwares livres que o mer
cado possui. Cada pacote do 
Ofice custa R$ 600 por micro, 
imagina quanto não custaria 
em 300 micros? Criamos o 
groupware, que permite a con
versa entre os setores. Quando 
uma diretoria precisa de um 
pedreiro ele cria uma tarefa e 
ela vai surgir lá na diretoria de

Obras. Eliminamos cerca de 
70% de papel que circulavam 
pelos departamentos. Hoje 
não existe nenhuma cidade 
com a Governança implanta
da no nível que Lençóis tem.

O ECO - Quais são as 
principais vantagens?

Baptistella - São várias 
áreas. Na Educação, o siste
ma economiza tempo e hoje 
o secretário escolar tem fun
ções mais nobres do que ma
nipular papel. Na Saúde, não 
precisa chegar mais às cinco 
da manhã no Ambulatório de 
Especialidades para conseguir 
uma senha. Se tem consultas 
às 9h30, basta chegar às 9h 
que vai ser atendido. A fila que 
tinha no ambulatório diminui 
bastante. Os agentes de saúde 
do PSF (Programa Saúde da 
Família) entram em 100% das 
casas da cidade e podem regis
trar no sistema informações 
individualizadas de cada famí
lia visitada. O Bolsa Família é 
oferecido às famílias que têm 
filhos na escola e nós pode
mos afirmar, com certeza, que 
dificilmente existe um benefí
cio sendo mal utilizado.

O ECO - O senhor vai 
receber o prêmio Melhores 
2007 na categoria Gestão 
Pública, pela participação 
na implantação do Gover
nança Municipal. Como o 
senhor vê isso?

Baptistella - É bom. Eu 
trabalhei 30 anos no setor pri
vado, não tinha experiência 
em gestão pública. Muita gen
te vem para cá para conhecer o 
sistema e quando a gente fala 
e explica o que foi implanta
do e como funciona, muita 
gente, em princípio, simples
mente não acredita. Quando 
levamos para ver de perto e 
conversar com as pessoas que 
estão, por exemplo, esperan
do atendimento, ai sim eles 
acreditam. Não é comum em 
administração pública ter um 
projeto que abranja a educa
ção pública como um todo. O 
governador do Espírito Santo 
levou uma apresentação que 
fizemos em São Paulo e exi
biu para todas as prefeituras 
do Espírito Santo. Ele levou 
três projetos de São Paulo, 
dois do governo do Estado, e 
a Governança, e ele quer im
plantar esse conceito no Es
pírito Santo. Não existe nin
guém usando totalmente, só 
nós que estamos praticamente 
na totalidade. Existem passos 
mais avançados. O último 
passo é a colocação da inter
net grátis para o cidadão. Ela 
está pronta e a prefeitura está 
buscando recursos federais pa
ra que o rádio que permita o 
cidadão se conectar ao sistema 
municipal, chegue sem custos 
para a comunidade, para que 
o cidadão não precise com
prar qualquer equipamento. 
O conceito da Governança é 
a participação da população, 
porque isso é o mais impor
tante. Hoje nenhum cidadão 
sabe o que está sendo investi
do. A prefeitura tem um site e 
o pessoal entra para questio
nar, para reclamar, mas a parte 
onde ficam as contas públicas, 
tem um grau baixíssimo de 
acesso. Para cada 500 pessoas 
que entram no site para ver a 
programação da Facilpa, uma 
passa para ver a prestação de 
contas do prefeito. O cidadão 
tem que fiscalizar e as infor
mações estão lá, bem claras 
e nítidas. O cidadão tem que 
aprender que o conceito de 
Governança cria uma transpa
rência para que ele possa aces
sar as informações e cobrar.
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Encorpado ̂ CHUTE 
NA CANELA
POR T. s ic r a n o

Comandante do Corpo de Bombeiros da região anuncia reclassificação da unidade de 

Lençóis Paulista de base para posto; efetivo será maior e município terá duas viaturas

Ká t ia  Sa r t o r i

A base do Corpo de Bom
beiros de Lençóis Paulista foi 
reclassificada para posto. A 
informação é do tenente-co
ronel Dílson Pedro Saltoratto, 
comandante do 12° Grupa
mento de Bauru e responsável 
pelo Corpo de Bombeiros em 
toda a região. Com a reclas
sificação, o efetivo designado 
para Lençóis passa de 10 para 
13 homens. O município tam
bém receberá duas viaturas, ao 
invés de apenas uma.

Segundo Saltoratto a re- 
classificação, embora não te
nha sido publicada em oficial, 
se faz necessária por causa 
do número de habitantes de 
Lençóis Paulista. Segundo da
dos do último censo do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística), a cidade 
tem quase 60 mil habitantes. 
"Municípios com população 
a partir de 60 mil habitantes 
têm capacidade para com
portar um posto", informa 
Saltoratto. Ainda segundo o 
tenente-coronel, a publicação 
sai antes da prefeitura concluir 
a reforma. "Isso é importante 
porque regionalmente a cida
de começa a ganhar corpo e os 
bombeiros começam a ganhar 
força", avalia Saltoratto. "Com 
duas viaturas, haverá possibi-

Posto do Corpo de Bombeiros em Lençóis será construído no antigo posto Amili

lidade de atender mais ocor
rências. Quando um veículo 
estiver na rua, haverá outro na 
reserva", completa.

O prefeito José Antonio 
Marise (PSDB) disse que sabia 
da reclassificação extra-oficial
mente e que estava esperando 
a publicação em ato oficial 
para fazer o anúncio. "O que 
eu posso dizer é que fico feliz 
com a reclassificação", comen

tou Marise.
Segundo o prefeito, na pró

xima semana deve começar a 
reforma do antigo posto Amili, 
local escolhido para sediar os 
bombeiros em Lençóis Paulis
ta. Em fevereiro, a prefeitura 
realizou a limpeza do prédio, 
capinação e alguns ajustes no 
terreno, além de cercar a área 
para terminar com as invasões. 
A prefeitura investiu mais de R$

100 mil na reforma. "Tem bas
tante coisa para ser feita. Pra
ticamente o que tem lá são as 
paredes. Vão precisar ser feitas 
modificações internas, troca dos 
revestimentos", explica. Ainda 
segundo Marise, a empresa ven
cedora da licitação tem prazo 
de 90 dias para concluir a obra. 
"Se a empresa não atrasar nós 
podemos entregar o posto no 
final de julho", conclui.

s a u d e

UBS do Núcleo será reinaugurada dia 27
A UBS (Unidade Básica de 

Saúde) do Núcleo Luiz Zillo 
será reinaugurada dia 27 de 
abril e volta a atender os usuá
rios em maio, após uma com
pleta reforma e ampliação das 
instalações. Além da remode
lação, a unidade volta com 
uma novidade: o início do 
Pronto-Atendimento de Ur
gência e Emergência, que vai 
funcionar das 18h às 22h.

Em 20 anos de existência, é a 
primeira vez que a UBS do Nú
cleo é reformada. "A reforma está

dentro do cronograma e vamos 
entregar a unidade maior, mais 
bonita e o que é melhor, com 
mais serviços. E serviço de qua
lidade, que a população de Len
çóis merece", afirma o diretor de 
Saúde, Norberto Pompermayer.

A unidade do Núcleo foi fe
chada para reforma no dia 25 
de fevereiro, para que a obra 
pudesse ser feita mais rapida
mente e evitar transtornos pa
ra os usuários e funcionários. 
O prédio está ganhando mais 
70,75 metros quadrados de área

construída, com nova recepção, 
sala de espera, sala de exames, 
varanda e novos sanitários, pre
parados para atender pessoas 
com necessidades especiais. As 
instalações elétricas e hidráu
licas foram refeitas. O revesti
mento de tijolo à vista foi retira
do e toda a unidade foi pintada, 
além de ganhar móveis novos.

Além de melhorar as con
dições físicas para usuários e 
profissionais, a reforma e am
pliação da UBS do Núcleo vai 
permitir a instalação do Pron-

to-Atendimento de Urgência e 
Emergência. A partir de maio, 
a unidade funcionará normal
mente das 7h às 18h, prestando 
o atendimento básico de clínica 
geral, ginecologia e obstetrícia e 
pediatria, com agendamento de 
consultas. A partir das 18h, con
tinuará aberta como um mini 
pronto-socorro, que atenderá 
toda a população dos bairros 
jardim das Nações, Núcleo Luís 
Zillo, Júlio Ferrari, Parque Ron- 
don e jardim América. (com as- 
sessoria de comunicação)

M E I O  a m b i e n t e

A gen tes d e  saú d e v ã o  levar m en sa g em  eco ló g ica
O diretor de Meio Ambien

te, Benedito Martins, acaba de 
ganhar um reforço na coleta e 
reciclagem do lixo doméstico e 
do óleo de cozinha usado das 
residências de Lençóis Paulista. 
Na manhã de ontem, ele se reu
niu com 120 agentes comunitá
rios de saúde do PSF (Programa 
de Saúde da Família) que vão 
auxiliar no trabalho de cons
cientização da população sobre 
a importância da separação e 
reciclagem do lixo. A idéia sur
giu durante uma reunião com a 
diretoria da Ocas (Organização 
Cristã de Ação Social). "Nós 
temos o objetivo de algum dia 
atingir todas as casas da cidade 
e os agentes comunitários de 
saúde cobrem 100% das resi
dências do município. E ficou 
interessante, porque é disso 
que precisamos, abordar as 
pessoas", diz Martins.

E a partir dessa semana, as 
visitas dos agentes comunitá
rios de saúde vão ter um in
grediente a mais: panfletos ex
plicativos e orientações sobre 
a importância de fazer a sepa
ração do lixo reciclável dentro 
de casa e da coleta do óleo de 
cozinha usado. A presença dos 
agentes será um incremento 
nas ações planejadas pela Di
retoria de Meio Ambiente para

Na manhã de ontem, agentes de saúde passaram por treinamento

aumentar os índices de sepa
ração e reciclagem do lixo. "Já 
fazemos um estudo para saber 
o que leva as pessoas a não fa
zerem a separação, e para sa
berem os motivos pelas quais 
elas separam. E acho que, en
tre outras coisas, faltou uma 
articulação entre o sistema de 
coleta e reciclagem de lixo com 
a comunidade", avalia. "Agora 
temos a chance de fazer uma 
abordagem de forma mais 
aberta e efetiva", completa.

Martins considera que, ape
sar de ter um trabalho reconhe-

cido nos quatro cantos do Bra
sil, Lençóis Paulista ainda tem 
índices baixos de reciclagem 
de lixo. "Hoje conseguimos re
ciclar até 17% do lixo total do 
município, o que é um bom 
número, mas isso é devido ao 
trabalho de separação que a 
cooperativa de reciclagem faz 
na usina", diz. "Mas a partici
pação da população está baixa. 
Apenas 7% das residências se
param seu lixo e guardam seu 
óleo usado", continua.

A coleta do óleo é um tra
balho mais recente. Começou

no final do ano passado, e 
por isso a Diretoria de Meio 
Ambiente ainda não tem uma 
estimativa de quanto pode ar
recadar. "Ainda não sabemos 
qual é o total do óleo usado. 
Já chegamos a recolher 2,7 mil 
litros, mas nossa média men
sal fica entre 1,5 mil e 2 mil 
litros", completa.

a l t e r n a t iv a s
Segundo o diretor de Meio 

Ambiente, Benedito Martins, 
o setor avalia uma série de al
ternativas para dar destino ao 
óleo de cozinha usado, que 
desde o final de 2007 também 
é coletado pela cooperativa de 
reciclagem do município. "Es
tamos estudando para ir além. 
Já temos contato de uma em
presa que compra esse material 
para a fabricação de sabão. Te
mos várias possibilidades e essa 
é uma delas", afirmou. Martins 
também confirmou as negocia
ções com a Facol (Faculdades 
Orígenes Lessa) em uma possí
vel parceria para a utilização do 
óleo de cozinha usado recolhi
do pela cooperativa no curso de 
biodiesel da faculdade. "Temos 
que pensar no que é melhor 
para a cooperativa aumentar 
suas vendas, e junto, aumentar 
sua renda", finaliza.

Extra! Morcego 
que não dorme 
cai do galho

Extra!!! O Serra caiu de 
maduro durante evento no 
Palácio dos Bandeirantes!!! 
A oposição diz que é porque 
ele o Alckmin andam rivali
zando demais dentro do ni
nho. E se um é o chuchu, o 
outro é o mamão maduro. 
A situação diz que o Ser
ra caiu de cansado. Andou 
tempo demais sem dormir. 
É verdade!!! Morcego que 
não dorme cai do galho.

A cada semana tem um 
gênio inventando a roda. 
Nessa semana vai ser dife
rente, porque teve um gê
nio que, em vez de inventar 
a roda, descobriu a pólvora. 
Alguém lá do alto escalão 
do Judiciário descobriu e 
constatou que o Brasil vi
ve num caos legislativo. A 
conclusão, além de óbvia, 
é atrasada, porque tá assim 
faz tempo, muito tempo...

E em Agunistão eim? Tá 
tudo quietinho. Também, a 
notícia foi pra praia!!! E Chu
te, falido como todo bom 
burguês, teve que ficar a se
mana inteira trabalhando, e 
não pôde ir junto. Se pudesse 
também nem seria convida
do. Um despalpério!!!

A torcida não gosta da 
idéia do Corinthians jogan
do de roxo. É que faltam as 
listras amarelas para ficar 
igual o uniforme do Tabaja- 
ra. Já a torcida do Palmeiras 
não liga de jogar com a ca
misa marca-texto. Não liga 
enquanto o time estiver ga
nhando. Se começar a per
der, pode jogar até de terno 
que não vai ter perdão. E 
dizem ainda que o São Pau
lo vai contratar a dupla de

atacantes do Barueri que 
comemorou um gol com 
beijo na boca! Ah se a mo
da pega!!!

E por falar em modas, 
em Brasília já andam dis
cutindo sobre a aprovação 
do terceiro mandato para 
o presidente Lula. E vai ter 
gente falando que isso já é 
influência do Hugo Cha- 
vez. Enquanto isso, no Rio 
Grande do Sul, o presidente 
finalmente descobriu que o 
Brasil não cresce. E automa
ticamente descobriu a cau
sa: a falta de investimentos. 
Só que não dele, é claro, de 
todos os outros presidentes 
(segundo constatação dele 
mesmo). E, querendo ou 
não, e provavelmente só
brio, mandou a pérola: "Es
tamos sempre encontrando 
um bode expiatório para a 
nossa incompetência", dis
parou. O bode expiatório 
dele começou no século 
passado!!!

Primeiro mundo urgen
te! Eita lugar estranho!!! 
Na Alemanha um padre 
receita aos fiéis deitar em 
covas abertas como terapia 
anti-stress. Só que ele pró
prio ficou estressado quan
do a imprensa apareceu. E 
não quis saber de deitar no 
buraco pra relaxar, soltou 
os cachorros mesmo. Em 
Miami a polícia prendeu 
um jacaré andando nas ruas 
e não disse sob qual acusa
ção o bicho foi detido.

E pra terminar, outra 
rima na traseira do merce- 
dão. "não há mal nenhum 
em mudar de opinião, des
de que seja pra melhor".

Rua Humberto Alves Tocd, 1000 - Jd. Humaitá 

Tel.: 14. 3263-0732 - Lençóis Paulista



S O C I A L

Saindo de cena
Grupo Lwart retira apoio a projetos sociais em Lençóis Paulista; empresa chamou 

medida de reavaliação e promete investimentos mais pontuais no futuro

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

Depois de dez anos de 
apoio e desenvolvimento de 
projetos sociais em Lençóis 
Paulista, o Grupo Lwart, há 
algumas semanas, retirou o 
apoio à maioria dos progra
mas. A empresa, informou por 
meio de sua assessoria, que 
essas iniciativas estão sendo 
reavaliadas e que a empresa 
está realinhando suas ações 
para viabilizar novas parcerias 
no município. Apenas o 'For
mação de Líderes' e o 'Projeto 
Escola' foram mantidos.

Quem mais sente com as 
mudanças são os projetos da 
área esportiva. Cerca de 280 
alunos participam das escoli- 
nhas que eram patrocinadas 
pela empresa. São 180 atletas 
(meninos e meninas) no vo
leibol, 50 no caratê, 30 no tê
nis de campo e 20 no xadrez. 
Na área social, também foi 
extinto o Batuq & Art, projeto 
de música e dança que atingia 
principalmente crianças e ado
lescentes de baixa renda.

"O projeto das escolinhas 
não vai ser paralisado porque 
é uma iniciativa da prefeitura,

Batuq & Art está na lista dos projetos extintos pelo Grupo Lwart

que vinha sendo desenvolvida 
com o apoio da Lwart, e que 
resulta em bons resultados", 
garante o diretor de Esportes, 
José Lenci Neto. "E pelo que 
senti, a intenção da empresa 
é ampliar o repasse e ampliar 
para outras modalidades".

O 'Esporte Ação', como é 
conhecido o projeto, agora 
terá apoios pontuais, ou seja, 
para determinadas competi
ções. "Monto o projeto, envio 
para a empresa e eles definem

se irão apoiar ou não", explica. 
"É um formato que tem sido 
desenhado agora e o retorno é 
satisfatório", diz Lenci.

"A revisão dos projetos 
sociais tem como objetivo 
levar mais benefícios para a 
comunidade", informa Elia- 
ne Oliveira, gerente de ma
rketing corporativo do Grupo 
Lwart. "Os ajustes realizados 
demonstram nossa habilida
de de nos reinventarmos para 
gerar novas oportunidades de

desenvolvimento local", diz 
ela. "Os projetos Formação de 
Líderes e o Projeto Escola rece
berão aprimoramento de ati
vidades, incluindo a manuten
ção dos subprojetos existentes 
e a possibilidade de criação de 
novas iniciativas, mantendo o 
foco de formação de cidada
nia", complementa.

Na área de Cultura, Nilceu 
Bernardo, coordenador da Di
retoria de Lençóis, afirma que 
nada foi alterado. Segundo ele, 
a 'Hora do Conto', por exem
plo, tem patrocínio da Lwart 
até o fim do ano. "Nossas 
ações continuam as mesmas e 
ainda assumimos o coral que 
era mantido pela empresa".

O Coral Lwart, mantido 
pelo grupo há 11 anos, agora 
é Coral Municipal e passa a ser 
coordenado pela Diretoria de 
Cultura com o patrocínio da 
Lwart. "Estamos felizes pela 
qualidade do trabalho técnico 
desenvolvido que pode ser, a 
partir de agora, compartilhado 
com a cidade", comenta Elia- 
ne. "O Coral ganhará mais vi
sibilidade e levará a um núme
ro maior de pessoas sua alegria 
e musicalidade", finaliza.

E C O N O M I A

Lwart Química lança novo impermeabilizante
A empresa Lwart Quími

ca, do grupo Lwart, reuniu 
jornalistas especializados da 
construção civil, em São Pau
lo, na última quinta-feira, e 
antecipou as novidades que 
estará apresentando na 16® 
Feicon (Feira Internacional da 
Construção), que começa na 
terça-feira 8. Entre os produ
tos estão o Veda Parede Bran
co e o Veda-Calha cor alumí
nio, ambos da marca Ciplak e 
a manta alicerce auto-aderente 
Lwarflex. "São inovações que 
integram um portifólio de 
produtos totalmente focados 
nas necessidades do consumi
dor", garante Fernanda Pas- 
quale, gerente de marketing 
da Lwart Química.

O Veda Parede Branco Ci- 
plak é uma emulsão imperme- 
abilizante que protege paredes 
e fachadas contra umidade e 
infiltrações causadas pela água

da chuva, também utilizada 
como seladora para aplicação 
de tintas acrílicas. Já o Veda- 
Calha teria como principal 
vantagem a prática aplicação 
que pode ser feita com pincel 
e não precisa de pistola. O Ve- 
da-Calha é um adesivo flexível 
para proteção contra a água e 
promete durabilidade.

Outra novidade, segundo 
a gerente de marketing, é a 
manta alicerce auto-aderente 
Lwarflex, que populariza a im
permeabilização de alicerces, 
baldrames, fundações, juntas 
de dilatações e reforços de ro
dapés. "A principal vantagem 
do produto em relação às op
ções até então encontradas no 
mercado é o tempo de aplica
ção. Enquanto que numa im
permeabilização convencio
nal, feita com argamassa, por 
exemplo, demora-se até qua
tro dias, com este lançamento

são necessárias apenas seis ho
ras, entre aplicação do primer, 
a sua secagem, e a aplicação 
da manta, ainda com a vanta
gem de ser um sistema flexível 
e uniforme", explica Fernanda 
Pasquale.

A Lwart investiu aproxi
madamente R$ 500 mil entre 
pesquisa e desenvolvimento 
para criar essas soluções pa
ra o segmento. "Praticidade, 
economia e inovação aliada à 
tecnologia são os diferenciais 
dos novos produtos da Lwart 
Química", enfatiza Fernanda.

AUTO-EXPLICATIVAS
Além dos novos produ

tos, a Lwart Química também 
apresenta na 16® Feicon novas 
embalagens. "A novidade faz 
parte da reformulação de toda 
a identidade visual da Linha 
Ciplak, totalmente voltada ao 
varejo, e que chega às lojas a

partir de maio deste ano", 
informa Fernanda Pasquale. 
"Identificamos que as pessoas 
não entendem direito qual a 
maneira ideal para imperme
abilizar uma obra e alguns 
pedreiros sentem essa dificul
dade. Então, entendemos que 
nós, como fabricantes, temos 
a obrigação de explicar a ma
neira ideal".

Agora as informações serão 
estampadas na tampa do pro
duto. "Agora, o profissional 
não precisa mais virar pesados 
baldes de cabeça para baixo 
para ler as instruções de uso. 
Desde as instruções de uso ao 
modo de preparo. Além disso, 
o rótulo do produto também 
passou por modificações: fo
tos mostram onde ele pode ser 
utilizado e o fabricante ainda 
explica o passo a passo de sua 
aplicação", diz a gerente de 
marketing.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
T, E I N° 2 2 4 7

AUTORIZA A CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEL A EMPRESA CLAUDEMIR SHIMITH.

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

Artigo 1° - Fica autorizada, nos termos do artigo 99, § 4o, da Lei Orgânica Municipal, a concessão de uso de 
forma gratuita, à empresa Claudemir Shimith, inscrita no CNPJ sob n°. 09.167.191/0001-55, do imóvel que 
assim se discrimina, conforme mapa e memorial descritivo, anexos I e II:

Memorial Descritivo
Imóvel: Lote 01, Quadra 06, Distrito Industrial

Um terreno, de formato irregular, correspondente ao lote n° 01 (um), da quadra “06”, do loteamento 
“Distrito Inudstrial Mário Alves Nunes”, localizado na lado direito da Rua 15 de Novembro, lado es
querdo da Rua Francisco Fantini, ambas ruas fazendo esquina com a Rua Ângelo Guiotti, nesta cidade 
e Comarca de Macatuba; medindo 28,00 m (vinte e oito metros) de frente para a mencionada Rua 
Ângelo Guiotti e 14,14 m. (quatorze metros e quatorze centímetros) em curva com raio de 9,00 m. (nove 
metros) na esquina na esquina da Rua Ângelo Guiotti com a Rua Francisco Fantini; 30,60 m (trinta 
metros e sessenta centímetros) do lado direito de quem da Rua Ângelo Guiotti olha para o imóvel, onde 
confronta com a mencionada Rua Francisco Fantini; 14,14 m. (quatorze metros e quatorze centíme
tros) em curva com raio de 9,00 m (nove metros) na esquina da Rua Ângelo Guiotti com a Rua 15 de 
Novembro; 30,60 m. (trinta metros e sessenta centímetros) do lado esquerdo de quem da Rua Ângelo 
Guiotti olha para o imóvel, confrontando com a mencionada Rua 15 de Novembro; 46,00 m (quarenta e 
seis metros) aos fundos onde confronta com os lotes n° 02 por 23,00 m (vinte e três metros) e 03 por 23,00 
m (vinte e três metros), encerrando a área de 1.786,83 m̂  (um mil, setecentos e oitenta e seis metros 
quadrados e oitenta e três decímetros quadrados).
Encontra-se edificado no terreno um barracão industrial, em alvenaria, com área total construída de 
357,84 m̂  (trezentos e cinqüenta e sete metros e oitenta e quatro decímetros quadrados).
§ 1o -  A presente concessão tem por objetivo incentivar a atividade da concessionária, visando a movimen
tação econômica e geração de receita pública e empregos.
§ 2o - A concessão se dará com dispensa de licitação, conforme autorizado pelo artigo 99, § 4o da Lei Orgânica 
Municipal.

Artigo 2o -  O prazo de concessão será de 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogado por igual período mediante 
Lei e manifesto interesse público, havendo, como termo inicial, a partir do nonagésimo dia após a assinatura 
do contrato.
§ 1o -  No prazo de 30 (trinta) dias a partir da vigência desta Lei, o representante da concessionária deverá 
comparecer junto à Prefeitura Municipal para formalização e assinatura do contrato de concessão de uso, nos 
termos do modelo representado pelo anexo III, munido dos seguintes documentos:
I - CNPJ;
II - Contrato Social ou documento equivalente;
III - Certificado de Regularidade Fiscal -  CRF, junto ao Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço -  FGTS;
IV - Certidão Negativa de Débito do INSS;
V - Certidão Negativa de Débitos Municipais;
VI - prova de idoneidade financeira da empresa;
VII - prova de idoneidade financeira dos sócios proprietários como pessoa física;
VIII - Certidão negativa de ônus reais e pessoais, bem como da distribuição de ações cíveis, execuções,

concordatas, falências ou ação de recuperação judicial ou procedimento de recuperação extrajudicial quer 
em relação à pessoa jurídica, quer em relação à pessoa física de seus sócios-gerentes, sócios-proprietários ou 
sócios componentes ou empresário individual, relativo aos últimos 5 (cinco) anos.
§ 2o -  Do contrato de Concessão de Uso, constará, obrigatoriamente, o prazo para que a concessionária inicie 
suas atividades junto ao imóvel, que não poderá exceder a 90 (noventa) dias, salvo por motivo devidamente 
justificado.
§ 3o - O descumprimento por parte da concessionária aos prazos previstos nos parágrafos anteriores, bem 
como a não apresentação dos documentos relacionados nos incisos I à V do § 1o, implicará, conforme o caso, 
na perda do direito ou rescisão do contrato de concessão, que ocorrerá mediante despacho fundamentado do 
Chefe do Executivo.
§ 4o -  Ocorrendo à perda do direito à concessão ou a rescisão do contrato pela não observância dos prazos 
previstos nos. § 1o. e 2o, deste artigo poderá ocorrer a renovação do pedido por mais uma vez, após 90 (noven
ta) dias da ciência do despacho previsto no § 3o , desde que exista imóvel disponível, devendo ser novamente 
submetido à apreciação do Poder Legislativo.
§ 5o -  Os prazos previstos nos §§ 1o. e 2o. deste artigo, poderão ser prorrogados, desde que devidamente 
justificado, mediante despacho fundamentado do Chefe do Executivo.
§ 6o - A perda ao direito da concessão ou rescisão do contrato independerá de procedimento judicial, devendo 
ser observado, entretanto, o princípio da ampla defesa na esfera administrativa.

Artigo_3“ - Findo o prazo de concessão, a concessionária deverá restituir o imóvel independentemente de 
notificação, no mesmo estado de limpeza e conservação em que recebeu, sob pena de responder por perdas 
e danos.

Artigo 4o -  A concessão poderá ser rescindida pela concessionária antes do término do prazo de concessão, 
mediante requerimento protocolado na Prefeitura Municipal.
Parágrafo Único -  Caso venha a ocorrer a rescisão na forma prevista no caput deste artigo, bem como nos 
termos dos artigos 5o e 6o, ficará vedado ao Poder Público Municipal a realização de nova concessão à mesma 
concessionária, desde que para o mesmo fim.

Artigo 5o - O imóvel ora concedido será destinado exclusivamente para o desenvolvimento das atividades 
industriais da concessionária, ficando vedada a utilização para qualquer outro fim, sob pena de rescisão da 
concessão.

Artigo 6o -  Ocorrerá também a rescisão da concessão, caso venha a ser constatado pelo Poder Concedente, o 
abandono do imóvel ou a paralisação das atividades da concessionária.

Artigo 7o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Macatuba, 28 de março de 2008.

COOLIDGE HERCOS JÚNIOR
Prefeito Municipal

SANCIONADA e PROMULGADA pelo Executivo Municipal em 28 de março de 2008, registrada na Secre
taria de Negócios Jurídicos, PUBLICADA na forma da legislação aplicável em vigor.

Rosemeire Vieira Pires da Rosa
Oficial Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
L E I N° 2 2 4 5

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER O DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEL 
A GILSON FRANCO DINIZ - ME., COM PROMESSA DE DOAÇÃO COM ENCARGO.

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

Artigo 1° - Fica autorizado ao Poder Executivo, nos termos do artigo 99, § 4o, parágrafo único, da Lei 
Orgânica Municipal, a conceder o direito real de uso de forma gratuita, com promessa de doação com 
encargo, à empresa GILSON FRANCO DINIZ - ME., inscrita no CNPJ sob n° 08.032.760/0001-92, do 
imóvel que assim se discrimina, conforme memorial descritivo:

Memorial Descritivo de uma gleba de terras, s/ benfeitorias, localizado na Rua Dr. João Carlos 
Hueb, esquina com o prolongamento da Rua Boaventura Antonio de Azevedo, Jardim Sonho Meu, 
nesta cidade de macatuba, com as seguintes medidas e confrontações: 28,00 metros de frente para 
a Rua Dr. João Carlos Hueb; 28,00 metros aos fundos, confrontando com Jorge Luiz Saggin e 
outro; 28,50 metros pelo lado esquerdo (para quem da Rua Dr. João Carlos Hueb olha o imóvel), 
confrontando com o prolongamento da Rua Boaventura Antonio de Azevedo; 28,50 metros pelo 
lado direito, confrontando com a Prefeitura Municipal de Macatuba (CRAS -  Centro de Referên
cia em Assistência Social).

0  lote assim descrito perfaz uma área de 798,00 metros quadrados.

Artigo 2- - A presente concessão tem por objetivo incentivar a atividade fabril da concessionária, per
mitindo a construção e/ou ampliação de sua sede, visando a movimentação econômica e geração de 
receita pública e empregos,

Parágrafo único - A concessão se dará com dispensa de licitação, conforme autorizado pelo artigo 99, 
§ 4o., da Lei Orgânica Municipal.

Artigo 3o - O prazo de concessão será de 10 (dez) anos, havendo, como termo inicial, a data da assinatura 
do contrato de concessão de direito de uso com promessa de doação com encargo.

§ 1o -  No prazo de 30 (trinta) dias a partir da vigência desta Lei, o representante da concessionária 
deverá comparecer junto à Prefeitura Municipal para formalização e assinatura do contrato, nos termos 
do modelo representado pelo anexo III, munido dos seguintes documentos:
1 -  CNPJ;
II -  Contrato Social ou documento equivalente;
III -  Certificado de Regularidade Fiscal -  CRF, junto ao Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço -  
FGTS;
IV -  Certidão Negativa de Débito do INSS;
V -  Certidão Negativa de Débitos Municipais;
VI - prova de idoneidade financeira da empresa;
VII - prova de idoneidade financeira dos sócios proprietários como pessoa física;
VIII - Certidão negativa de ônus reais e pessoais, bem como da distribuição de ações cíveis, execuções, 
concordatas, falências ou ação de recuperação judicial ou procedimento de recuperação extrajudicial 
quer em relação à pessoa jurídica, quer em relação à pessoa física de seus sócios-gerentes, sócios-pro- 
prietários ou sócios componentes ou empresário individual, relativo aos últimos 5 (cinco) anos.

§ 2o -  Do contrato, constarão, obrigatoriamente, os seguintes prazos, contados a partir de sua assina
tura:

I -  90 (noventa) dias, para dar início à construção do empreendimento, nos termos do cronograma pre
visto no inciso VI, do parágrafo anterior.
II -  24 (vinte e quatro) meses, para ter construído, pelo menos, 10% (dez por cento) da área concedida;
III -  24 (vinte e quatro) meses, para iniciar a atividade fabril da empresa no imóvel.

§ 3o - O descumprimento por parte da concessionária aos prazos previstos nos parágrafos anteriores, bem 
como a não apresentação dos documentos relacionados nos incisos I à VI do § 1o, implicará, conforme 
o caso, na perda do direito ou rescisão do contrato de concessão, que ocorrerá mediante despacho fun
damentado do Chefe do Executivo.

§ 4o -  Ocorrendo à perda do direito à concessão ou a rescisão do contrato pela não observância dos prazos 
previstos nos., § 1o. e 2o., I, deste artigo poderá ocorrer a renovação do pedido por mais uma vez, após 
90 (noventa) dias da ciência do despacho previsto no § 3o , desde que exista imóvel disponível, devendo 
ser novamente submetido à apreciação do Poder Legislativo.

§ 5o - Ocorrendo a rescisão do contrato por não observância dos prazos previstos nos incisos II e III do § 
2o. deste artigo, ficará vedada a renovação da concessão, desde que para o mesmo fim.

§ 6o - Os prazos previstos nos §§ 1o. e 2o. deste artigo, poderão ser prorrogados, desde que devidamente 
justificado, mediante despacho fundamentado do Chefe do Executivo.

§ 7o - A perda ao direito da concessão ou rescisão do contrato independerá de procedimento judicial, 
devendo ser observado, entretanto, o princípio da ampla defesa na esfera administrativa.

Artigo 4o - A concessão poderá ser rescindida pela concessionária antes do término do prazo de conces
são, mediante requerimento protocolado na Prefeitura Municipal.

Parágrafo Único -  Caso venha a ocorrer a rescisão na forma prevista no caput deste artigo, bem como 
nos termos dos artigos 5o e 6o, ficará vedado ao Poder Público Municipal a realização de nova concessão 
à mesma concessionária, desde que para o mesmo fim.

Artigo 5o - O imóvel ora concedido será destinado exclusivamente para o desenvolvimento da atividade 
fabril da concessionária, ficando vedada a utilização para qualquer outro fim, sob pena de rescisão da 
concessão.

Artigo 6o - Ocorrerá também a rescisão da concessão, caso venha a ser constatado pelo Poder Conceden- 
te, o abandono do imóvel ou a paralisação das atividades da concessionária.

Artigo 7° - Findo o prazo de concessão previsto no artigo 2o e verificado o cumprimento dos prazos e 
todas as obrigações impostas por esta Lei e pelo contrato, o Poder Público Municipal outorgará à con
cessionária a escritura pública de doação com encargo do imóvel concedido.

Artigo 8o - Como encargo a ser imposto à concessionária por conta da doação, deverá constar da es
critura pública que a mesma deverá continuar com suas atividades no imóvel pelo prazo não inferior 
a 10 (dez) anos, período em que não poderá ocorrer sua alienação ou destinação diversa daquela dada 
por esta Lei.

Artigo 9o - O não cumprimento do encargo implicará na revogação da doação, nos termos do artigo 555 
do Código Civil (Lei 10.406/2002).

Artigo 10 - A perda ao direito da concessão ou sua rescisão, bem como a revogação da doação por 
culpa exclusiva da concessionária, isenta o Município de qualquer indenização que se possa almejar, até 
mesmo quanto à benfeitorias porventura realizadas no imóvel.

Artigo 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Macatuba, 28 de março de 2008.

COOLIDGE HERCOS JÚNIOR
Prefeito Municipal

SANCIONADA e PROMULGADA pelo Executivo Municipal em 28 de março de 2008, registrada na 
Secretaria de Negócios Jurídicos, PUBLICADA na forma da legislação aplicável em vigor.

Rosemeire Vieira Pires da Rosa
Oficial Administrativo

M o m e n t o  E s p í r i t a
APREND A COM  A NATUREZA

REsplandECE e SeI ee altE, a fim da auxiliar a tadas.
As Estralas agrupam-SE Em ardam.

D GÉu tam harárias para a luz e para a sambra.
D VEgEtal abandana a Guva ESGura, Embara GuntinuE ligada aa sala, 

busGanda a GlaridadE a fim dE praduzir.
D rama guE sabrEvivE à tEmpEstadE GEdE à passagEm dala, mantEuda-SE, 

nãa abstantE, na lugar guE IbE É prápria.
A rauba garantE a vida na veIe, par rEsignar-SE à salidãa.

D ria atingE as seus abjEtivas parguE aprEndEU a Guntarnar abstáGulas.
A pantE SErvE aa públiGU SEm exgeçües, par afirmar-SE Guntra a ExtrEmisma.

D vasa SErvE aa alEira, apás supartar a Glima da fuga.
A pEdra brilha, dapais dE safrEr as limas da lapidaria.

D Ganal prEEnsbE as suas finalidadES, par nãa pErdEr a egessu aa rESErvatária.
A SEmEadura rEndE SEmprE, dE aGurda Gum as prapásitas da SEmEadar. 

XaviEr, FranGisGU C„ Esp. AndrÉ Luiz, AgEnda Cristã, FEB.
Centrd Espírita 

Antdnid de Pádua
P A L E S T R A SSEEUNDA-FEIRA SÀBADQS

Travsssa Jaãa Ramalha, 22 
(próxima aa Asila) às 2D H

Bracha DCAS na CECAP 
àsl4H

F.: 14. S2B4.B414 caapSIpnat.cam.bp



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

Extratos de contratos e aditivos para publicação conforme artigo 61, parág. 
único da Lei Federal n° 8.666/93 e artigo 2°, inc. XX da Inst-TCU n° 028/99.

EXERCÍCIO: 2008 - MÊS ASSINAT: MARÇO

CONTRATO N° 038/2008 DATA ASSINAT: 03/03/2008; CONTRATADO: 
Fundação para o Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão - FUNDEPE; 
CNPJ: 01.598.545/0001-04; OBJETO: prestação de serviços de assessoria pedagó- 
gico-científica no Projeto de Educação Inclusiva no município de Lençóis Paulista; 
VALOR: R$ 38.080,00 (trinta e oito mil e oitenta reais); VIGÊNCIA: até 31 de 
dezembro de 2008; MODALIDADE: DISPENSA N.° 011/2008; FUNDAMENTO: 
Art. 24, XIII; DATA PUBLIC: 05/04/2008; EMPENHO: 3233/2008.

CONTRATO N° 039/2008 DATA ASSINAT: 04/03/2008; CONTRATADO: Pla
neja Incorporadora e Construtora Ltda; CNPJ: 07.376.203/0001-26; OBJETO: exe
cução das obras de construção de uma arquibancada no campo de futebol ao lado do 
ginásio de esportes “Hiller João Capoani” (Toniquinho); VALOR: R$ 148.430,62 
(cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta e dois centavos); 
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias; MODALIDADE: CONVITE N.° 007/2008; FUN
DAMENTO: Art. 23, I, “a” da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 05/04/2008; 
EMPENHO: 3233/2008.

CONTRATO N° 040/2008 DATA ASSINAT: 04/03/2008; CONTRATADO: 
Rone, Engenharia, Projetos, Const. e Comércio Ltda.; CNPJ: 07.412.218/0001- 
00; OBJETO: execução das obras de construção de uma pista de skate no Bairro 
Cecap; VALOR: R$ 107.431,60 (cento e sete mil, quatrocentos e trinta e um reais e 
sessenta centavos); VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias; MODALIDADE: CONVITE 
N.° 008/2008; FUNDAMENTO: Art. 23, I, “a” da Lei Federal 8.666/93; DATA 
PUBLIC: 05/04/2008; EMPENHO: 3234,3235/2008.

CONTRATO N° 041/2008 DATA ASSINAT: 04/03/2008; CONTRATADO: Mar- 
cia Olinda Prado de Andrade; CPF: 746.150.766-49; OBJETO: aquisição de um 
caminhão usado; VALOR: R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais); VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO N.° 022/2008; FUNDAMENTO: 
Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PU- 
BLIC: 05/04/2008; EMPENHO: 3236/2008.

CONTRATO N° 042/2008 DATA ASSINAT: 04/03/2008; CONTRATADO: André 
Kamimura e Filho Ltda.; CNPJ: 57.073.132/0001-60; OBJETO: aquisição de ver
duras e legumes para a merenda escolar e para as creches do Município; VALOR: 
R$ 25.464,80 (vinte e cinco mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta cen
tavos); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO N.° 023/2008; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC: 05/04/2008; EMPENHO: 3237,3238/2008.

CONTRATO N° 043/2008 DATA ASSINAT: 04/03/2008; CONTRATADO: Qui
tanda Gilioli Ltda - ME; CNPJ: 69.029.908/0001-24; OBJETO: aquisição de ver
duras e legumes para a merenda escolar e para as creches do Município; VALOR: 
R$ 26.808,70 (vinte e seis mil, oitocentos e oito reais e setenta centavos); VIGÊN
CIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO N.° 023/2008; FUNDAMEN
TO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA 
PUBLIC: 05/04/2008; EMPENHO: 3239,3240/2008.

CONTRATO N° 044/2008 DATA ASSINAT: 05/03/2008; CONTRATADO: 
Fortpav Pavimentação e Serviços Ltda.; CNPJ: 00.637.923/0001-59; OBJETO: 
execução de 7.602,07 metros lineares de guias e sarjetas no Distrito Empresarial; 
VALOR: R$ 97.610,58 (noventa e sete mil, seiscentos e dez reais e cinquenta e 
oito centavos); VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias; MODALIDADE: CONVITE N.° 
009/2008; FUNDAMENTO: Art. 23, I, “a” da Lei Federal 8.666/93; DATA PU- 
BLIC: 05/04/2008; EMPENHO: 3257/2008.

CONTRATO N° 045/2008 DATA ASSINAT: 05/03/2008; CONTRATADO: Ocas 
-  Organização Cristã de Ação Social; CNPJ: 50.848.316/0001-06; OBJETO: ge
renciamento da Segunda Equipe de Agentes Comunitários de Saúde; VALOR: R$
425.906.00 (quatrocentos e vinte e cinco mil, novecentos e seis reais); VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses; MODALIDADE: DISPENSA N.° 012/2008; FUNDAMENTO: 
Art. 24, inciso XXIV da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 05/04/2008; EM
PENHO: 3256/2008.

CONTRATO N° 046/2008 DATA ASSINAT: 05/03/2008; CONTRATADO: 
Sandra Maria Rensi Garrido; CPF: 274.529.648-53; OBJETO: locação de imó
vel para abrigar e Conselho Tutelar e demais conselhos municipais, e apoio aos 
legionários da área azul; VALOR: R$ 18.720,00 (dezoito mil, setecentos e vinte 
reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: DISPENSA N.° 013/2008; 
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso X da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 
05/04/08.

CONTRATO N° 047/2008 DATA ASSINAT: 07/03/2008; CONTRATADO: An
dré Kamimura e Filho Ltda.; CNPJ: 57.073.132/0001-60; OBJETO: aquisição 
de frutas para a merenda escolar e para as creches do Município; VALOR: R$
18.010.00 (dezoito mil e dez reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDA
DE: PREGÃO N.° 024/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos 
Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 05/04/2008; EMPENHO: 
3390/2008.

CONTRATO N° 048/2008 DATA ASSINAT: 07/03/2008; CONTRATADO: Qui
tanda Gilioli Ltda - ME; CNPJ: 69.029.908/0001-24; OBJETO: aquisição de frutas 
para a merenda escolar e para as creches do Município; VALOR: R$ 15.735,00 
(quinze mil, setecentos e trinta e cinco reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MO
DALIDADE: PREGÃO N.° 024/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e 
Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 05/04/2008; EM
PENHO: 3391/2008.

CONTRATO N° 049/2008 DATA ASSINAT: 11/03/2008; CONTRATADO: 
Planeja Incorporadora e Construtora Ltda.; CNPJ: 07.376.203/0001-26; OBJE
TO: execução das obras de ampliação do prédio da Cozinha Piloto; VALOR: R$ 
185.235,79 (cento e oitenta e cinco mil, duzentos e trinta e cinco reais e setenta e 
nove centavos); VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias; MODALIDADE: TOMADA DE 
PREÇOS N.° 002/2008; FUNDAMENTO: Art. 23, I, “b” da Lei Federal 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 05/04/2008; EMPENHO: 3605/2008.

CONTRATO N° 050/2008 DATA ASSINAT: 11/03/2008; CONTRATADO: José 
Messias da Silva Agudos - ME; CNPJ: 04.800.882/0001-20; OBJETO: aquisi
ção de móveis de marcenaria (bancadas e armários) para as escolas; VALOR: R$
12.394.00 (doze mil, trezentos e noventa e quatro reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses; MODALIDADE: PREGÃO N.° 026/2008; FUNDAMENTO: Lei Fede
ral 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
05/04/2008; EMPENHO: 3606,3607,3608,3609,3610,3611/2008.

CONTRATO N° 051/2008 DATA ASSINAT: 12/03/2008; CONTRATADO: Ci- 
trolife Produção e Comércio de Bebidas Ltda.; CNPJ: 03.354.151/0001-36; OBJE
TO: suco concentrado natural de diversos sabores para merenda escolar; VALOR: 
R$ 34.555,20 (trinta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte cen
tavos); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO N.° 027/2008; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC: 05/04/2008; EMPENHO: 3618/2008.

CONTRATO N° 052/2008 DATA ASSINAT: 12/03/2008; CONTRATADO: Vi- 
taly Ind. e Com. de Sucos e Alimentos Ltda - EPP; CNPJ: 00.967.468/0001-50; 
OBJETO: suco concentrado natural de diversos sabores para merenda escolar; VA
LOR: R$ 11.842,00 (onze mil oitocentos e quarenta e dois reais); VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO N.° 027/2008; FUNDAMENTO: 
Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PU
BLIC: 05/04/2008; EMPENHO: 3619/2008.

CONTRATO N° 053/2008 DATA ASSINAT: 12/03/2008; CONTRATADO: Nu
tri Alimentos Com. Prods. Alimentícios Ltda. - ME; CNPJ: 09.339.967/0001-77; 
OBJETO: aquisição de insumos para panificação; VALOR: R$ 75.228,00 (setenta 
e cinco mil, duzentos e vinte e oito reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MO
DALIDADE: PREGÃO N.° 025/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e 
Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 05/04/2008; EM
PENHO: 3616/2008.

CONTRATO N° 054/2008 DATA ASSINAT: 14/03/2008; CONTRATADO: Gu- 
tcenter Com. de Máquinas Ltda - ME; CNPJ: 08.952.388/0001-32; OBJETO: aqui
sição de um trator aparador de grama; VALOR: R$ 8.000,00 (oito mil reais); VI
GÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO N.° 032/2008; FUNDA
MENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; 
DATA PUBLIC: 05/04/2008; EMPENHO: 3945/2008.

CONTRATO N° 055/2008 DATA ASSINAT: 17/03/2008; CONTRATADO: Pla
neja Incorporadora e Construtora Ltda.; CNPJ: 07.376.203/0001-26; OBJETO: 
execução das obras de construção de um vestiário no campo de futebol ao lado do 
ginásio de esportes “Hiller João Capoani” (Toniquinho); VALOR: R$ 129.794,39 
(cento e vinte e nove mil, setecentos e noventa e quatro reais e trinta e nove cen
tavos); VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias; MODALIDADE: CONVITE N.° 
010/2008; FUNDAMENTO: Art. 23, I, “a” da Lei Federal 8.666/93; DATA PU
BLIC: 05/04/2008; EMPENHO: 3951/2008.

CONTRATO N° 056/2008 DATA ASSINAT: 17/03/2008; CONTRATADO: J.F 
Engenharia e Construção Ltda.; CNPJ: 01.229.799/0001-55; OBJETO: execução 
das obras de construção de uma galpão no Centro Educativo Mário Covas; VA
LOR: R$ 137.360,74 (cento e trinta e sete mil, trezentos e sessenta reais e setenta e 
quatro centavos); VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias; MODALIDADE: CONVI
TE N.° 011/2008; FUNDAMENTO: Art. 23, I, “a” da Lei Federal 8.666/93; DATA 
PUBLIC: 05/04/2008; EMPENHO: 3952/2008.

CONTRATO N° 058/2008 DATA ASSINAT: 19/03/2008; CONTRATADO: Co
mercial João Afonso Ltda.; CNPJ: 53.437.315/0001-67; OBJETO: aquisição de 
gêneros alimentícios para merenda escolar; VALOR: R$ 30.046,76 (trinta mil, 
quarenta e seis reais e setenta e seis centavos); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MO
DALIDADE: PREGÃO N.° 034/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e 
Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 05/04/2008; EM
PENHO: 3954/2008.

CONTRATO N° 059/2008 DATA ASSINAT: 19/03/2008; CONTRATADO: Su
permercado Santo Expedito Lençóis Paulista Ltda.; CNPJ: 52.706.900/0001-52; 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar; VALOR: R$
35.290.00 (trinta e cinco mil, duzentos e noventa reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses; MODALIDADE: PREGÃO N.° 034/2008; FUNDAMENTO: Lei Fede
ral 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
05/04/2008; EMPENHO: 3955/2008.

CONTRATO N° 060/2008 DATA ASSINAT: 19/03/2008; CONTRATADO: Proti- 
sa Ind. Prod. Alimentícios S/A; CNPJ: 77.187029/0001-59; OBJETO: aquisição de 
gêneros alimentícios para merenda escolar; VALOR: R$ 7.414,00 (sete mil, quatro
centos e catorze reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO 
N.° 034/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 
326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 05/04/2008; EMPENHO: 3956/2008.

CONTRATO N° 061/2008 DATA ASSINAT: 19/03/2008; CONTRATADO: Nu
tri Alimentos Com. Prods. Alimentícios Ltda - ME; CNPJ: 09.339.967/0001-77; 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar; VALOR: R$
69.015.00 (sessenta e nove mil, e quinze reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MO
DALIDADE: PREGÃO N.° 034/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e 
Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 05/04/2008; EM
PENHO: 3957/2008.

CONTRATO N° 062/2008 DATA ASSINAT: 25/03/2008; CONTRATADO: Casa 
Omnigráfica de Máquinas Ltda.; CNPJ: 45.026.705/0001-16; OBJETO: locação de 
12 (doze) máquinas copiadoras para as escolas municipais; VALOR: R$ 21.300,00 
(vinte e um mil e trezentos reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDA
DE: PREGÃO N.° 039/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos 
Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 05/04/2008; EMPENHO: 
4278/2008.

CONTRATO N° 063/2008 DATA ASSINAT: 26/03/2008; CONTRATADO: Ne
grão e Negrão Construtora Ltda.; CNPJ: 04.222.961/0001-00; OBJETO: execução 
das obras de reforma do prédio que abrigará as futuras instalações da Base do 
Corpo de Bombeiros; VALOR: R$ 118.665,00 (cento e dezoito mil, seiscentos e 
sessenta e cinco reais); VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias; MODALIDADE: TOMA
DA DE PREÇOS N.° 003/2008; FUNDAMENTO: Art. 23, I, “b” da Lei Federal 
8.666/93; DATA PUBLIC: 05/04/2008; EMPENHO: 4300/2008.

CONTRATO N° 064/2008 DATA ASSINAT: 26/03/2008; CONTRATADO: ND 
-  Construções e Serviços Ltda.; CNPJ: 02.490.805/0001-96; OBJETO: execução 
das obras de reforma e ampliação da E.M.E.F. Prof. Edwaldo Roque Bianchini; 
VALOR: R$ 159.600,81 (cento e cinquenta e nove mil, seiscentos reais e oitenta e 
um centavos); VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias; MODALIDADE: TOMA
DA DE PREÇOS N.° 004/2008; FUNDAMENTO: Art. 23, I, “b” da Lei Federal 
8.666/93; DATA PUBLIC: 05/04/2008; EMPENHO: 4301/2008.

CONTRATO N° 065/2008 DATA ASSINAT: 26/03/2008; CONTRATADO: Co
mercial João Afonso Ltda.; CNPJ: 53.437.315/0001-67; OBJETO: aquisição de 
diversos tipos de macarrão para merenda escolar; VALOR: R$ 18.154,00 (dezoito 
mil, cento e cinquenta e quatro reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDA
DE: PREGÃO N.° 038/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos 
Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 05/04/2008; EMPENHO: 
4302/2008.

CONTRATO N° 066/2008 DATA ASSINAT: 26/03/2008; CONTRATADO: Nu
tri Alimentos Com. Prods. Alimentícios Ltda - ME; CNPJ: 09.339.967/0001-77; 
OBJETO: aquisição de diversos tipos de macarrão para merenda escolar; VALOR: 
R$1.290,00 (um mil, duzentos e noventa reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MO
DALIDADE: PREGÃO N.° 034/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e 
Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 05/04/2008; EM
PENHO: 4303/2008.

CONTRATO N° 067/2008 DATA ASSINAT: 26/03/2008; CONTRATADO: ABS 
Ind e Comércio Ltda.; CNPJ: 86.401.932/0001-61; OBJETO: aquisição de cabines 
para transporte de passageiros adaptáveis em caminhões; VALOR: R$ 31.200,00 
(trinta e um mil e duzentos reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDA
DE: PREGÃO N.° 037/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos 
Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 05/04/2008; EMPENHO: 
4274/2008.

CONTRATO N° 068/2008 DATA ASSINAT: 26/03/2008; CONTRATADO: Sil
veira e Silva Provedor de Internet Ltda - EPP; CNPJ: 03.224.389/0001-03; OBJE
TO: prestação de serviços de segurança preventiva por monitoramento eletrônico; 
VALOR: R$ 96.960,00 (noventa e seis mil, novecentos e sessenta reais); VIGÊN
CIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE N.° 004/2008; 
FUNDAMENTO: Art. 25, inciso I da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 
05/04/2008;

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 006/2008; DATA ASSINAT: 12/03/2008; 
CONTRATADO: Sóquímica Laboratórios Ltda.; CNPJ: 59.225.268/0001-74; OB
JETO: registro de preços para aquisição de agulhas e seringas; VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO N.° 028/2008; FUNDAMENTO: Lei 
Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PU- 
BLIC: 05/04/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 007/2008; DATA ASSINAT: 13/03/2008; 
CONTRATADO: Sóquímica Laboratórios Ltda.; CNPJ: 59.225.268/0001-74; OB
JETO: registro de preços para aquisição de material laboratorial; VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO N.° 029/2008; FUNDAMENTO: Lei 
Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PU- 
BLIC: 05/04/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 008/2008; DATA ASSINAT: 13/03/2008; 
CONTRATADO: Cirúrgica São José Ltda.; CNPJ: 55.309.074/0001-04; OBJETO: re
gistro de preços para aquisição de material laboratorial; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: PREGÃO N.° 029/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 
e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 05/04/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 009/2008; DATA ASSINAT: 13/03/2008;

CONTRATADO: Candido Com. de Mat. Hospitalares Ltda.; CNPJ: 
03.555.140/0001-14; OBJETO: registro de preços para aquisição de material labo
ratorial; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO N.° 029/2008; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC: 05/04/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 010/2008; DATA ASSINAT: 13/03/2008; 
CONTRATADO: FAMA -  Com. de Prods. Médicos. Hospitalares Ltda.; CNPJ: 
05.331.092/0001-06 OBJETO: registro de preços para aquisição de material labo
ratorial; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO N.° 029/2008; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC: 05/04/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 011/2008; DATA ASSINAT: 13/03/2008; 
CONTRATADO: Prodiagnóstico Prod. e Equip. Laborat. Ltda.; CNPJ: 
69.202.745/0001-30 OBJETO: registro de preços para aquisição de material de 
enfermagem; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO N.° 
030/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 
326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 05/04/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 012/2008; DATA ASSINAT: 13/03/2008; 
CONTRATADO: Dipromed Com. e Importação Ltda.; CNPJ: 47.869.078/0001-53 
OBJETO: registro de preços para aquisição de material de enfermagem; VIGÊN
CIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO N.° 030/2008; FUNDAMEN
TO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA 
PUBLIC: 05/04/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 013/2008; DATA ASSINAT: 13/03/2008; 
CONTRATADO: Sóquímica Laboratórios Ltda.; CNPJ: 59.225.268/0001-74; OB
JETO: registro de preços para aquisição de material de enfermagem; VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO N.° 030/2008; FUNDAMENTO: 
Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PU
BLIC: 05/04/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 014/2008; DATA ASSINAT: 13/03/2008; 
CONTRATADO: Cirúrgica São José Ltda.; CNPJ: 55.309.074/0001-04; OBJETO: 
registro de preços para aquisição de material de enfermagem; VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO N.° 030/2008; FUNDAMENTO: Lei 
Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PU
BLIC: 05/04/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 015/2008; DATA ASSINAT: 13/03/2008; 
CONTRATADO: Neve Ind e Com. De Produtos Cirúrgicos Ltda.; CNPJ: 
54.858.014/0001-70; OBJETO: registro de preços para aquisição de material de 
enfermagem; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO N.° 
030/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 
326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 05/04/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 016/2008; DATA ASSINAT: 13/03/2008; 
CONTRATADO: Candido Com. de Mat. Hospitalares Ltda.; CNPJ: 
03.555.140/0001-14; OBJETO: registro de preços para aquisição de material de 
enfermagem; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO N.° 
030/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 
326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 05/04/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 017/2008; DATA ASSINAT: 13/03/2008; 
CONTRATADO: FAMA -  Com. de Prods. Médicos. Hospitalares Ltda.; CNPJ: 
05.331.092/0001-06 OBJETO: registro de preços para aquisição de material de 
enfermagem; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO N.° 
030/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 
326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 05/04/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 018/2008; DATA ASSINAT: 14/03/2008; 
CONTRATADO: André Kamimura e Filho Ltda.; CNPJ: 57.073.132/0001-60 OB
JETO: registro de preços para aquisição de ovos para merenda escolar; VALOR: 
R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos) por dúzia de ovos; VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses; MODALIDADE: PREGÃO N.° 031/2008; FUNDAMENTO: Lei Fede
ral 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
05/04/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 019/2008; DATA ASSINAT: 18/03/2008; 
CONTRATADO: Edison Antonio dos Santos - ME; CNPJ: 62.144.308/0001-68 
OBJETO: registro de preços para aquisição sacos de lixo para Diretoria de Agri
cultura e Meio Ambiente; VALOR: R$ 2,75 (dois reais e setenta e cinco centavos) 
por quilograma de saco de lixo; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: 
PREGÃO N.° 031/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Exe
cutivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 05/04/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 020/2008; DATA ASSINAT: 24/03/2008; 
CONTRATADO: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.; CNPJ: 67.729.178/0001- 
49; OBJETO: registro de preços para aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO N.° 036/2008; FUNDAMENTO: 
Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PU
BLIC: 05/04/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 021/2008; DATA ASSINAT: 24/03/2008; 
CONTRATADO: E.M.S S/A; CNPJ: 57.507.378/0003-65; OBJETO: registro de 
preços para aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODA
LIDADE: PREGÃO N.° 036/2008; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e De
cretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 05/04/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 022/2008; DATA ASSINAT: 24/03/2008; 
CONTRATADO: Lumar Com. de Prods. Farmacêuticos Ltda.; CNPJ: 
49.228.695/0001-52; OBJETO: registro de preços para aquisição de medicamen
tos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO N.° 036/2008; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC: 05/04/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 023/2008; DATA ASSINAT: 24/03/2008; 
CONTRATADO: R.P4 Distribuidora de Medicamentos Ltda.; CNPJ: 
04.851.958/0001-47; OBJETO: registro de preços para aquisição de medicamen
tos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO N.° 036/2008; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC: 05/04/2008.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 024/2008; DATA ASSINAT: 24/03/2008; 
CONTRATADO: Cirúrgica JM Ltda. - ME; CNPJ: 05.098.899/0001-40; OBJE
TO: registro de preços para aquisição de medicamentos; VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses; MODALIDADE: PREGÃO N.° 036/2008; FUNDAMENTO: Lei Fede
ral 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
05/04/2008.

ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 148/2007; DATA ASSINAT: 
08/01/2008; CONTRATADO: Polimix Concreto Ltda.; CNPJ: 29.067.113/0142- 
27; OBJETO: recomposição de equilíbrio econômico e financeiro do contrato; 
MODALIDADE: PREGÃO N° 098/2007; FUNDAMENTO: Art. 65, II, “d” da 
Lei Federal n.° 8.666/93; DATA PUBLIC: 05/04/2008.

ADITIVO AO CONTRATO N.° 057/2005; DATA ASSINAT: 25/03/2008; CON
TRATADO: Air Liquide Brasil Ltda.; CNPJ: 00.331.788/0001-19; OBJETO: 
prorrogação do prazo de vigência do contrato; MODALIDADE: CONVITE N° 
034/2005; FUNDAMENTO: Art. 57, inciso II, da Lei Federal n.° 8.666/93; DATA 
PUBLIC: 05/04/2008.

ADITIVO AO CONTRATO N.° 007/2008; DATA ASSINAT: 29/02/2008; CON
TRATADO: Ocas -  Organização Cristão de Ação Social; CNPJ: 50.848.316/0001- 
06; OBJETO: alteração das especificações do Projeto Aprocime; VALOR: R$
20.280,00 (vinte mil, duzentos e oitenta reais); MODALIDADE: DISPENSA 
N° 007/2008; FUNDAMENTO: Art. 65, I, “b”, § 1° da Lei Federal n.° 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 05/04/2008.

Lençóis Paulista, 04 de abril 2008.
José António Marise - Prefeito Municipal.

Publicado no jornal O Eco, no dia 5 de Abril de 2008. Na página A7. Valor da publicação R$ 1.503,26.



EXTRAVIO

A empresa Ghife-Consultoria 
S/C Ltda, com sede a Rua Tomé 
de Souza, 248, Maria Cristina, 
Lençóis Paulista, CNPJ sob n° 
54.724.604/0001-00 declara o 
extravio de 2 talões de NF série 
G de números 001 a 100.

SINDICATO DOS 
TRABALHADORES NA 
INDÚSTRIA DO PAPEL 

CELULOSE E PASTA DE 
MADEIRA PARA PAPEL 

E PAPELÃO DE LENÇÓIS 
PAULISTA E BAURU

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL 

ORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convo
cados todos os associados deste 
sindicato, quites e em pleno go
zo de seus direitos sindicais para 
se reunirem em ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA, a ser rea
lizada no dia 11 de Abril de 2008, 
às 16:00 (dezesseis) horas, em 
primeira convocação, à Rua XV 
de Novembro, 581 -  1° andar, 
sala 11 -  Edifício Luiz Paccola 
-  Centro -  Lençóis Paulista -  SP, 
para deliberarem, pelo sistema de 
aclamação sobre a seguinte Or
dem do Dia:
a) Leitura, discussão e votação da 
ata da assembléia anterior;
b) Leitura, discussão e votação 
do relatório da diretoria, balanço 
financeiro e patrimonial referente 
ao exercício de 2007, acompa
nhado pelo parecer do Conselho 
Fiscal.
OBS.: Não havendo número le
gal de associados presentes para 
a instalação da ASSEMBLÉIA, 
em primeira convocação, a mes
ma será realizada 02 (duas) horas 
após, ou seja, às 18:00 (dezoito) 
horas, com qualquer número de 
associados presentes, no mesmo 
dia e local.

Lençóis Paulista, 03 de Abril de 
2008.

SILVIO DOMINGUES DE 
OLIVEIRA 
Presidente

PREFEITURA 
MUNICIPAL 

DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES 
EXTRATO DO CONTRATO 55-2008
PROC: 46-2008 - CONTRATANTE: Pref. 
M. Macatuba - CONTRATADA: BAURU- 
MIX CONCRETO LTDA - VALOR: R$ 
19.752,00 - ASSINATURA: 02.04.08 - OB
JETO: aquisição de concreto usinado para 
execução de sarjetões e passeios públicos em 
diversos pontos da cidade, entrega parcelada. 
VIGÊNCIA: 31/12/2008. MODALIDADE: 
Pregão 20-2008. PROPONENTES: 01 
Macatuba, 02 de março de 2.008 
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito 
Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACA- 
TUBA - SETOR DE LICITAÇÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO 
PRESENCIAL 21-2008
PROCESSO: 51-2008 - OBJETO: Contrata
ção de empresa corretora de seguros, para as
segurar diversos veículos da frota municipal, 
pelo valor global, com vigência de 12 (doze) 
meses. ENTREGA E ABERTURA DOS 
ENVELOPES: 17.04.2008 às 09h00min. O 
edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido no 
Setor de Licitações, Rua 9 de Julho, 15-20, 
Centro, Macatuba, das 08:00 às 16:30, nos 
dias úteis, pelo site www.macatuba.sp.gov. 
br/pmm, ou solicitando-o pelo e-mail pre- 
gao@macatuba.sp.gov.br. Quaisquer infor
mações poderão ser obtidas no endereço 
acima ou pelo telefone (14) 3298-9856. 
Macatuba, 04 de abril de 2.008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR - Prefeito 
Municipal

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Waldir Gomes, Diretor Administrativo Substituto 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:
Portaria 199 de 25.03.2008........................Abre nos termos da Lei Municipal n° 3.660/06, processo
sumário em relação a funcionário público portador da Cédula de Identidade RG n° 17.334.710.
Portaria 200 de 25.03.2008........................Abre nos termos da Lei Municipal n° 3.660/06,
processo administrativo em relação a funcionária pública portadora da Cédula de Identidade RG n° 
27.318.775-2.
Portaria 219 de 2.04.2008.........................Afasta nos termos da Lei Municipal n° 3.660/06, para
tratamento de saúde, Andréia Aparecida da Luz Grigollo, Vigilante.
Portaria 220 de 2.04.2008.........................Concede nos termos da Lei Municipal n° 3.660/06, licença

gestante a Ana Claudia Galerani Buono, Professor de Educação Básica I e Educação Infantil.
Portaria 221 de 2.04.2008.........................Prorroga nos termos da Lei Municipal 3.660/06, a licença
saúde de Maria Helena Pacheco, Agente da Conservação e Limpeza.
Portaria 222 de 3.04.2008.........................Nomeia Maurício Fernandes de Oliveira para a função
temporária de Operador de Máquinas,CL-013.
Portaria 223 de 3.04.2008.......................Nomeia Pedro Augusto Pini para a função temporária de
Operador de Máquinas,CL-013.
Portaria 224 de 3.04.2008.........................Nomeia Reginaldo Aparecido Vaz para a função temporária
de Operador de Máquinas,CL-013.

Lençóis Paulista, 4 de abril de 2008.
Waldir Gomes

Diretor Administrativo Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, conforme determina o artigo 15, § 2° , da Lei Federal n° 
8.666/93, torne público os preços registrados no 1° trimestre de 2008 e os preços que sofreram 
alterações.

FAMA COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA ATA 010/2008
VIGÊNCIA: 13/03/2008 À 12/03/2009 UN valor unit. (R$)
COLETOR DE URINA ADULTO SISTEMA FECHADO 2 LTS UN 2,59

PRODIAGNOSTICO PROD. E EQUIP. LAB. LTDA ATA 011/2008
VIGÊNCIA: 13/03/2008 À 12/03/2009 UN valor unit. (R$)

LWART PROASFAR QUÍMICA LTDA ATA 039/2007 BANDAGEM ANTI-SEPTICA E ANTI-ALERGICA UN 0,030
VIGÊNCIA: 31/07/2007 À 30/07/2008 UN valor unit. (R$)
EMULSAO ASFALTICA RL-1C TON 834,31 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA ATA 012/2008

VIGÊNCIA: 13/03/2008 À 12/03/2009 UN valor unit. (R$)
PETROLUX COMERCIAL LTDA ATA 067/2007

COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM 9 FIOS C/500 UNID. PCT 4,54
VIGÊNCIA: 14/08/2007 À 13/08/2008 UN valor unit. (R$)

COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM 11 FIOS C/10 PCT 0,20
OLEO DIESEL L 1,7136

ESPARADRAPO ANTI-ALERGICO 2,5 X 10 UN 1,52
GAZE TIPO QUEIJO 11 FIOS 91CM X 91M PCT 23,65COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA ATA 068/2007

VIGÊNCIA: 14/08/2007 À 13/08/2008 UN valor unit. (R$)
ALCOOL COMBUSTIVEL L 1,10 SOQUIMICA LABORATORIO LTDA ATA 013/2008

VIGÊNCIA: 13/03/2008 À 12/03/2009 UN valor unit. (R$)

VALDENOR SOUZA DA SILVA ME ATA 142/2007 ALGODAO ROLETE - C/ 100 UN. PCT 0,88

VIGÊNCIA: 20/09/2007 À 19/09/2008 UN valor unit. (R$)
CARNE BOVINA ACEM EM CUBOS KG 6,58 CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA ATA 014/2008

VIGÊNCIA: 13/03/2008 À 12/03/2009 UN valor unit. (R$)

POLIMIX CONCRETO LTDA ATA 148/2007 ALGODAO HIDROFILO PCT 500 GR. PCT 4,263

VIGÊNCIA: 18/10/2007 À 17/10/2008 UN valor unit. (R$) ATADURA CREPE 20CM X 4,5M - 13 FIOS UN 0,515
CONCRETO USINADO FCK 15 MPA C/ PEDRISCO M3 180,00 ATADURA CREPE 10CM X 4,5M - 13 FIOS UN 0,245
CONCRETO USINADO FCK 15 MPA C/ PEDRA 1 M3 172,80 ESPARADRAPO 10 CM X 4,5M ROL 3,00
CONCRETO USINADO FCK 18 MPA C/ PEDRA 1, SLAMP 8+-1 M3 185,15
CONCRETO USINADO FCK 135 C/ PEDRISCO M3 169,75 NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA ATA 015/2008
CONCRETO USINADO FCK 20 MPA C/ PEDRA 1, SLAMP 8+-1 M3 193,40 VIGÊNCIA: 13/03/2008 À 12/03/2009 UN valor unit. (R$)
CONCRETO USINADO CONSUMO 250 KG/M3 C/ PEDRISCO M3 180,00 ALGODAO ORTOPEDICO 8CM X 1M UN 0,078
CONCRETO USINADO FCK 18 MPA C/ PEDRA 1 E 2 M3 179,00 ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M UN 1,46
CONCRETO USINADO FCK 20 MPA C/ PEDRISCO M3 188,25 ATADURA GESSADA RAPIDA 10 CM X 3 M ROL 0,61
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA C/ PEDRISCO, SLAMP 8+- M3 205,75 ATADURA GESSADA RAPIDA 15 CM X 3 M ROL 0,91

ATADURA CREPE 8 CM X 4,5M - 13 FIOS UN 0,20
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA S/A ATA 001/2008 MALHA TUBULAR 15 CM X 15 M ROL 5,94
VIGÊNCIA: 21/01/2008 À 20/01/2009 UN valor unit. (R$) MALHA TUBULAR 04 CM X 15 M ROL 2,44
GAOLINA COMUM L 2,095 MALHA TUBULAR 06 CM X 15 M ROL 2,689

CIMENTO RIO COMÉRCIO REP. MAT. CONSTR. LTDA ATA 002/2008 CANDIDO COM. DE MAT. HOSP. LTDA ATA 016/2008
VIGÊNCIA: 29/01/2008 À 28/01/2009 UN valor unit. (R$) VIGÊNCIA: 13/03/2008 À 12/03/2009 UN valor unit. (R$)
CIMENTO CP II SACO 50 KG SC 15,63

ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1M UN 0,101
ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1M UN 0,156

DROGARIA ORTEGA LTDA ATA 003/2008
ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1M UN 0,196VIGÊNCIA: 01/02/2008 À 31/01/2009 UN valor unit. (R$)
ATADURA CREPE 15CM X 4,5M - 13 FIOS UN 0,377AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LEI 2.980/2001 (Desc.Tabela) % 29,2%

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA ATA 004/2008 FAMA COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA ATA 017/2008

VIGÊNCIA: 08/02/2008 À 07/08/2008 UN valor unit. (R$) VIGÊNCIA: 13/03/2008 À 12/03/2009 UN valor unit. (R$)

CESTA BASICA SERVIDORES UN 60,00 MALHA TUBULAR 10 CM X 15 M ROL 4,11
MALHA TUBULAR 08 CM X 15 M ROL 3,387

ANTONIO ANGELO MASSERAN ME ATA 005/2008
VIGÊNCIA: 15/02/2008 À 14/02/2009 UN valor unit. (R$) ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ATA 018/2008

CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS UN 70,00 VIGÊNCIA: 14/03/2008 À 13/03/2009 UN valor unit. (R$)
OVO TIPO EXTRA DZ 2,90

SOQUIMICA LOBORATORIOS LTDA ATA 006/2008
VIGÊNCIA: 12/03/2008 À 11/03/2009 UN valor unit. (R$) EDISON ANTONIO DOS SANTOS ME ATA 019/2008
AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 UN 0,049 VIGÊNCIA: 18/03/2008 À 17/03/2009 UN valor unit. (R$)
AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 UN 0,049 SACO PLASTICO P/ LIXO REFORCADO - EM KG KG 2,75
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 UN 0,042
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 UN 0,042 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA ATA 020/2008
AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 UN 0,059 VIGÊNCIA: 24/03/2008 À 23/03/2009 UN valor unit. (R$)
AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7 UN 0,042 FLUNARIZINA 10MG, COMPRIMIDO COM 0,045
SERINGA DESCARTAVEL 3 ML S/ AGULHA UN 0,074 ALOPURINOL 300 MG - COMPRIMIDO COM 0,156
SERINGA DESCARTAVEL 5 ML S/ AGULHA UN 0,075 CARBONATO DE CALCIO 500 MG COM 0,082
SERINGA DESCARTAVEL 1 ML S/ AGULHA UN 0,110 SUCCINATO DE HIDROCORTIZONA 500 MG INJ. F/A 2,169
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML S/ AGULHA UN 0,130
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML S/ AGULHA UN 0,200 E.M.S. S/A ATA 021/2008

VIGÊNCIA: 24/03/2008 À 23/03/2009 UN valor unit. (R$)
SOQUIMICA LOBORATORIOS LTDA ATA 007/2008 CETOTIFENO , FUMARATO XAROPE 120 ML (GENERICO) FR 7,35
VIGÊNCIA: 13/03/2008 À 12/03/2009 UN valor unit. (R$) ESPIRONOLACTONA 25 MG COM 0,09
COLETOR DE URINA ADULTO - SISTEMA ABERTO- FR FR 1,85

LOSARTAM POTASSICO 25 MG COM 0,17

CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA ATA 008/2008
LUMAR COM. DE PROD. FARMC. LTDA ATA 022/2008

VIGÊNCIA: 13/03/2008 À 12/03/2009 UN valor unit. (R$)
VIGÊNCIA: 24/03/2008 À 23/03/2009 UN valor unit. (R$)CATETER INTRAVENOSO N§ 20 - ANGIOCATH/ABOCATH UN 0,507
FLUCONAZOL 150 MG CAP 0,12CATETER INTRAVENOSO N.§ 18 - ANGIOCATH/ABOCATH UN 0,507

COLETOR URINA ADULTO C/ SONDA - 2 LTS UN 1,76 METILDOPA 250 MG - GENERICO COM 0,095

EQUIPO DUAS VIAS UN 0,496
SCALP N° 21 UN 0,10 R.P.4. COM. DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA ATA 023/2008

SCALP N° 23 UN 0,10 VIGÊNCIA: 24/03/2008 À 23/03/2009 UN valor unit. (R$)
SULFATO FERROSO 400 MG, ACIDO ASCORBICO 45 MG, COM 0,368

CANDIDO COM. DE MAT. HOSP. LTDA ATA 009/2008
VIGÊNCIA: 13/03/2008 À 12/03/2009 UN valor unit. (R$) CIRURGICA JM LTDA -  EPP ATA 024/2008

CATETER INTRAVENOSO N° 24 - ANGIOCATH/ABOCATH UN 0,589 VIGÊNCIA: 24/03/2008 À 23/03/2009 UN valor unit. (R$)
CATETER INTRAVENOSO N° 22 - ANGIOCATH/ABOCATH UN 0,548 SULFADIAZINA 500 MG COM 0,114
CATETER INTRAVENOSO N° 16 - ANGIOCATH/ABOCATH UN 0,548
EQUIPO MACRO GOTAS UN 0,423 Lençóis Paulista, 04 de abril de 2008

JÚLIO ANTÔNIO GONÇALVES 
Diretor de Suprimentos

SCALP N° 19 UN 0,107
SCALP N° 25 UN 0,107
SCALP N° 27 UN 0,107

Publicado no jornal O Eco, no dia 5 de Abril de 2008. Na página A8. Valor da publicação R$ 1.118,01.

N otíc ias o n -lin e .
Atualizadas 3 vezes por semana.

O ECO
Um senhor jornal

DESTILARIA BERNARDINO DE CAMPOS S/A
Companhia Fechada - CNPJ n° 51.011.534/0001-54 
Assembléia Geral Ordinária - Convocação

São convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, que se realizará no dia 
29 de Abril de 2008, às 10:30 horas na sede social, na Fazenda São José, Bairro São José, município de 
Bernardino de Campos, Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) prestação de 
contas dos administradores, exame, discussão e votação do Balanço Patrimonial e das demonstrações financei
ras relativas ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2007; b) deliberar sobre a destinação do 
resultado do exercício; c) eleição do Conselho de Administração e fixação das respectivas remunerações; 
d) eleição de membros da Diretoria e fixação das respectivas remunerações. Isso posto ficam os senhores acio
nistas convocados para a assembléia supra mencionada, ressalta-se que, não havendo quorum para instalação 
dos trabalhos da assembléia em primeira convocação, ficam os senhores acionistas desde já, convocados para 
uma segunda reunião a se realizar no mesmo dia, local, 30 (trinta) minutos após a primeira chamada, 
com qualquer número de acionistas presentes. Comunicamos que se encontra à disposição dos senhores 
acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o art.133 da Lei n° 6.404/76, com as alterações 
da Lei n° 10.303/2001, relativos ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2007. Bernardino 
de Campos, SP, 17 de Março de 2008. Antonio Durval Boso - Membro - Conselho de Administração.

http://www.macatuba.sp.gov
mailto:pre-gao@macatuba.sp.gov.br
mailto:pre-gao@macatuba.sp.gov.br


A banda Santa Esmeralda vai garantir a animação da festa Melhores

Cr is t ia n o  Gu ir a d o

Na noite de 12 de abril, 
no CEM (Clube Esportivo 
Marimbondo), o jornal O 
ECO entrega o troféu Me
lhores 2007 para mais de 
100 destaques da indústria, 
comércio e profissionais li
berais, apontados como os 
melhores em seus ramos de 
atuação através de uma pes
quisa de opinião pública. Na 
ocasião o jornal também pre
mia pessoas e entidades que 
se destacaram em trabalhos 
em prol da sociedade de Len
çóis Paulista e região.

A noite de gala não esta
ria completa sem ter seu bri
lho especial. Pensando nisso 
o jornal O ECO garantiu a

O brilho da noite
Banda Santa Esmeralda vai animar a festa de entrega do prêmio Melhores 2007; 

repertório eclético agita noite de gala no Marimbondo

presença da banda Santa Es
meralda, que ficará responsá
vel pela animação da noite. 
O grupo traz um repertório 
eclético- tem axé, rock e ser
tanejo-, um variado número 
de performances e mais de 
100 músicas preparadas para 
cada apresentação.

Em atividade desde se

tembro de 1997, a Santa Es
meralda tem a experiência 
necessária para fazer da ceri
mônia de entrega do prêmio 
Melhores 2007 uma noite 
inesquecível. A banda já se 
apresentou no Melhores, na 
edição 2005 do evento.

O tamanho da delegação 
dá uma idéia do aparato téc

nico que faz da Santa Esme
ralda uma atração sem igual. 
São 35 pessoas -  entre músi
cos e equipe técnica -  preo
cupadas em levar ao público 
o melhor show, regado com 
as músicas que são destaque 
das paradas de sucesso das 
rádios de todo Brasil. São 
músicos, bailarinas, coreó

grafos, figurinistas e técnicos 
de som e iluminação, todos 
comprometidos com a qua
lidade do evento. Por essas e 
outras a banda é considerada 
uma das melhores atrações 
musicais e artísticas do inte
rior de São Paulo, o que pro
porciona uma agenda - em 
média, oito shows mensais

-  em pelo menos seis estados 
brasileiros.

Em seus 12 anos de es
trada, a banda conquistou 
o público por onde passou. 
E não demorou muito até a 
chegada do reconhecimento. 
Tanto é que venceu o prêmio 
Supercap de Ouro por dois 
anos seguidos, em 1999 e 
em 2000, na categoria banda 
revelação. De quebra a San
ta Esmeralda tem uma boa 
estrutura técnica. Conta com 
um estúdio próprio e já lan
çou seu primeiro CD, o Alô 
Alô Marciano, no carnaval 
2001, em Presidente Pruden
te. Quem quiser saber mais 
da banda Santa Esmeralda 
ainda pode visitar o site: 
www.santaesmeralda.com.br.

Tham e e Jardim  recebem troféu de Personalidade Política
Os deputados federais Ar

naldo Jardim (PPS) e Anto- 
nio Carlos de Mendes Thame 
(PSDB) vão receber o troféu 
Melhores 2007 como Perso
nalidade Política, na festa que 
o jornal O ECO realiza no dia 
12 de abril.

Ambos chegaram a Lençóis 
Paulista por meio dos estreitos 
contatos que mantém com o 
setor sucroalcooleiro e frentes 
de apoio à energia renovável.

Juntos, só no ano passado, 
Jardim e Thame encaminha
ram mais de R$ 1 milhão pa
ra Lençóis Paulista em verbas 
parlamentares e emendas ao 
orçamento. As verbas da du
pla foram investidas em obras 
de infra-estrutura, como re- 
capes em diversos pontos da 
cidade e reformas de unidades 
de saúde.

Na soma, Mendes Thame 
assina R$ 220 mil em verbas. 
A obra mais importante que 
resultou do esforço do de
putado foi a reforma da UBS 
(Unidade Básica de Saúde) do 
Núcleo Luiz Zillo e a abertu
ra de um pronto-atendimento 
no bairro, que pode começar

Mendes Thame e Arnaldo Jardim serão homenageados com o troféu Personalidade Política

a funcionar em abril. Thame 
também interferiu na libe
ração de R$ 120 mil para a 
construção de uma ponte na 
rua João Paccola, cruzando o 
rio da Prata e ligando bairros 
como Cecap, jardim Príncipe 
e jardim Monte Azul ao centro 
da cidade.

Das verbas de Arnaldo Jar
dim se originaram obras que 
vão mudar a paisagem da cida
de. Uma delas é o asfaltamen-

to da avenida Prefeito Jácomo 
Nicolau Paccola até o trevo no 
quilômetro 304 da rodovia 
Marechal Rondon. Depois de 
pronta, a obra vai ligar a ci
dade até o Distrito Industrial, 
sem a necessidade do moto
rista transitar pela rodovia. O 
deputado também é autor de 
uma série de emendas que li
beram recursos para obras de 
pavimentação em pelo menos 
quatro bairros diferentes.

Também de autoria de Jar
dim são as emendas que libe
raram verbas para a construção 
de muros de arrimo no conjun
to Maestro Júlio Ferrari e para 
a compra de uma ambulância 
para o bairro rural de Alfredo 
Guedes. Além disso, o deputa
do também se empenhou para 
a inclusão de Lençóis Paulista 
no programa pró-vicinais, que 
vai recuperar duas rodovias vi- 
cinais do município.

Luiz Carlos Trecenti é  
o  H om em  d o A no

Ainda entre os pre
miados na festa Melhores 
2007, o empresário Luiz 
Carlos Trecenti recebe o 
troféu de Homem do Ano 
no dia 12 de abril.

Trecenti é um dos di
retores do Grupo Lwart e, 
entre os empresários lenço- 
enses, é um dos que mais 
tem afinidades com a co
munidade. Por várias vezes 
chegou a ser apontado pe
la pesquisa popular como 
o principal empresário de 
Lençóis Paulista.

Apaixonado por espor
tes, Trecenti foi um dos 
idealizadores da vitoriosa 
equipe de basquetebol da 
Lwart/Lwarcel no final dos 
anos 80, e mesmo depois 
de encerrado o time, nunca 
deixou de apoiar as moda
lidades esportivas. Ainda 
nessa área, foi diretor da 
extinta UME (Unidade Mu
nicipal de Esportes), no pri
meiro mandato do prefeito

Luiz Carlos Trecenti é 
escolhido Homem do Ano

José Antonio Marise (PS
DB), entre 2001 e 2004.

O empresário também 
atua em outras áreas. Liga
do à indústria, é presiden
te do diretório do partido 
Democratas em Lençóis 
Paulista e também preside 
o Depar (Departamento de 
Ações Regionais) da Fiesp 
(Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo).

D IV ELPA
L E H ^ O I ^  P T A ,
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http://www.santaesmeralda.com.br


J O I S

Dada a largada
Abertura oficial do Jois estava marcada para ontem, no ginásio do Tonicão, com o 

desfile das delegações e cabo de guerra; hoje tem disputa no futsal feminino

Da  r e d a ç ã o
Arquivo Fernanda Benedetti/O ECO

Estava marcada para a noite 
de ontem, no ginásio Antonio 
Lorenzetti Filho, o Tonicão, a 
abertura oficial da 61® edição dos 
Jois (Jogos Jndustriários do Sesi). 
Lençóis vai sediar a competição 
pelo sétimo ano consecutivo. 
Depois do desfile das delegações 
participantes, estava prevista a 
prova de cabo de guerra.

Este ano, os Jois contam 
com a participação de 25 em
presas. Uma delas é a Angico's, 
de Borebi. Hoje no ginásio do 
Tonicão, já tem rodada no 
futsal feminino. No primeiro 
jogo, às 16h, a UME/Brasil en
cara a Duraflora. No jogo de 
fundo, a Angico's joga contra a 
Zabet. Amanhã, às 8h, no Es
paço Lazer da Zilor tem dispu
ta na pescaria. Já às 13h30, no 
Tonicão, acontece o congresso 
técnico e, em seguida, a dispu
ta no futebol de mesa.

As modalidades a serem 
disputadas nos Jois deste ano 
são atletismo, basquete três 
(masculino e feminino), ca
bo de guerra (masculino e fe
minino), futebol masculino, 
futebol 7 máster, futsal livre 
(feminino e máster), natação 
(masculino e feminino), vô
lei (masculino e feminino), 
vôlei de areia (masculino e fe
minino), biribol, bocha rafa, 
truco, cantor, dama, moun- 
tain bike, rainha Jois, luta de 
braço, futebol de mesa, pebo-

Vista geral da abertura dos Jois no ano passado; hoje tem rodada no futsal feminino

lim, pescaria, snooker, tênis 
de campo simples, tênis de 
mesa, tiro ao alvo e xadrez.

Para o coordenador dos 
Jois, Adolfo Martini, a grande 
novidade em 2008 foi o retor
no da empresa Vinagre Bel- 
mont, que há cinco anos não 
participava dos jogos, além

da introdução do futebol de 
mesa na competição. "A cada 
ano que passa o número de 
empresas e funcionários vem 
aumentando no evento. O 
que é o mais importante dos 
Jois é a integração entre os 
funcionários da própria em
presa e também de funcio

nários de uma empresa com 
a outra. Este ano temos o 
retorno da Vinagre Belmont, 
a participação da empresa 
Angico's de Borebi e pela pri
meira vez a participação de 
funcionários e alguns verea
dores da Câmara Municipal", 
completou.

a m a d o r
O campo de futebol da 

vila da Prata (nas imedia
ções da Sidelpa) será palco 
das semifinais do 8° Cam
peonato Amador da Vila da 
Prata -  Troféu 150 Anos. 
Os jogos estão marcados 
para amanhã. Na primeira 
partida, às 8h, a Rolamar 
enfrenta o Duraci. Na parti
da de fundo, o Grêmio joga 
contra o União Primavera. 
Na última rodada da fase 
de classificação, realizada 
no domingo 30, Duraci ba
teu o Júlio Ferrari por 4 a 3. 
União Primavera venceu o 
Palestra por 4 a 2. A com
petição é promovida pela 
Associação de Moradores 
de Bairro da Vila da Prata, 
com apoio da Diretoria de 
Esportes e Recreação.

TRUCO
Hoje, a partir das 14h, 

no Pesqueiro do Vicente 
(próximo à Usina Barra 
Grande) acontece a terceira 
etapa do Campeonato Mu
nicipal de Truco. As inscri
ções são gratuitas e podem 
ser feitas na hora. O evento 
é promovido pela Diretoria 
de Esportes e Recreação.

MALHA
Amanhã, às 8h, na can

cha de malha Otto Repke, 
na vila Repke, será realiza
do torneio de malha. As 
inscrições são gratuitas. O 
evento marca a reinaugura- 
ção da cancha de malha do 
bairro.

MALHA 2
Pela Liga Bauruense de

Malha, amanhã na cancha 
de malha da vila São João, 
a equipe da UME/São João 
joga contra a agremiação de 
São Manuel. No domingo 
30, a equipe lençoense foi 
até Jtapuí para realizar uma 
partida amistosa contra os 
donos da casa e perdeu por 
2 a 0.

m a r im b o n d o
Amanhã, no campo de 

futebol do CEM (Clube Es
portivo Marimbondo), tem 
rodada do Campeonato de 
Futebol Society - categoria 
sênior B (nascidos entre 29 
e 41 anos). No primeiro jo
go, às 8h45, Flamengo pega 
o Fluminense. Na partida 
de fundo, o Cruzeiro encara 
o Goiás.

m a r im b o n d o  2
Já pelo Campeonato de 

Futebol Society do CEM, 
categoria máster (42 anos), 
na quarta-feira 2, o América 
goleou o Santos pelo placar 
de 7 a 4. No jogo de fundo, 
outra goleada. O São Paulo 
bateu o São Caetano por 8 
a 1. Na segunda-feira 7, às 
18h45, o São Paulo encara 
o Guarani e, na seqüência, 
a Ponte Preta enfrenta o 
Santos.

COPA LENÇÓIS
Amanhã tem dois jogos 

pela 3® Copa Lençóis. As 
partidas acontecem no está
dio municipal Archangelo 
Brega, o Bregão. Às 8h45, o 
Grêmio da Vila joga contra 
a Trivial/Hábil e, na seqü- 
ência, a Frigol encara o Cru- 
zeirinho/Rosa.

Fernanda Benedetti

C I C L I S M O

Equipe de Brotas visita Lençóis 
e convida para desafio dia 13

A equipe de Rafting de 
Brotas Bozo D'água, campeã 
mundial na Coréia do Sul no 
ano passado, esteve em Len
çóis Paulista na terça-feira 1°, 
para receber do prefeito José 
Antonio Marise (PSDB) uma 
placa homenageando as reali
zações da equipe.

O grupo veio à cidade a 
convite do diretor de Espor
tes, José Lenci Neto, e do co
ordenador da pasta, Mauricio 
Diniz. Jsso ocorreu, explica 
Diniz, porque eles sempre aju
daram na organização do 'De

safio Montain Bike em Brotas' 
que este ano chega a sua sexta 
edição. O passeio está marca
do para o dia 13 de abril e as 
inscrições estão abertas.

Fabio Ramos Lourenção, 
integrante da equipe, diz que 
desafio lençoense foi impor
tante, porque garantiu a par
ticipação do grupo em outras 
competições.

O atleta afirma ainda que 
para participar do mundial, 
primeiro tiveram que vencer 
o campeonato nacional. "O 
bom é que este ano o nacional

foi realizado na nossa casa, em 
Brotas, e isso nos ajudou bas
tante, mesmo com algumas 
dificuldades que enfrentamos 
no segundo dia, nós consegui
mos vencer e nos classificar 
para o mundial", destaca.

Quem se interessou pelo 
passeio pode se inscrever até 
o dia 12 de abril, na secreta
ria do Tonicão. A taxa de ins
crição é de R$ 80. Os partici
pantes fazem um passeio de 
bicicleta, de quase 30 quilô
metros, rafting e almoço. As 
vagas são limitadas. Equipe de Brotas foi homenageada pelo prefeito Marise na terça-feira 1° de abril

a m a d o r

Primavera 
e Vanglória 
jogam amanhã

C O P A  T V  T E M

Primavera/M illenium 
e Vanglória decidem ama
nhã, às 9h, a última vaga 
para a final da 2® Copa Re
gional de Futebol Amador 
de Macatuba. O jogo será 
no estádio municipal Ama
deu Artioli.

A partida deveria ter 
acontecido uma semana 
antes, mas a equipe de Van- 
glória não compareceu ao 
jogo. A diretoria do time 
alegou que o ônibus que 
transportava os atletas te
ve problemas mecânicos, o 
que deu temporariamente 
à vitória por W.O. para o 
Primavera. Na tarde de se
gunda-feira 31, o presidente 
do clube, José Carlos Pega- 
tin, apresentou documenta
ção à comissão disciplinar

da Secretaria de Esportes e 
Lazer de Macatuba, reque
rendo uma nova data para 
o jog°.

Segundo informações 
da comissão, a diretoria 
apresentou os documentos 
satisfatórias que a partida 
fosse remarcada e também 
se comprometeu a arcar 
com todas as despesas do 
jogo de amanhã -  arbitra
gem e transporte da equipe 
adversária.

A equipe do CSK de Ma- 
catuba que bateu a Frigol 
por 2 a 0 no domingo 30, 
e já garantiu a vaga e espera 
o vencedor de Primavera/ 
Millenium e Vanglória para 
disputar a final no domin
go 13, às 10h, no estádio 
Amadeu Artioli.

Lençóis vence Tarumã por W.O.
Lençóis venceu Tarumã 

por W.O. pela Copa TV TEM 
de Futsal. O jogo estava mar
cado para a quinta-feira 3, 
no ginásio de esportes Anto- 
nio Lorenzetti Filho, o Toni- 
cão. A UME/Elétrica Pitolli, 
de Alfredo Guedes, foi derro
tada por Bariri, por 2 a 0. Re- 
ginópolis bateu Borborema 
pelo placar de 2 a 0.

O jogador Luiz Carlos 
abriu o placar para Bariri, aos 
16 minutos do primeiro tem
po, resultado que permaneceu 
até o final da primeira eta
pa. No segundo tempo, logo 
aos dois minutos, o jogador 
Wellington aumentou. Três 
minutos depois Alan descon
tou para Alfredo Guedes e na 
seqüência conseguiu o em
pate. Quando os torcedores 
pensavam que equipe ia virar 
o placar veio a reação de Ba- 
riri. Clevérson marcou aos 14 
e aos 15 minutos e garantiu a 
vitória da equipe visitante.

A equipe de Alfredo Guedes 
volta à quadra na terça-feira 8, 
às 21h, no ginásio de esportes

Equipe da UME/Elétrica Pitolli perdeu para Bariri e volta à quadra na terça-feira contra Barra Bonita

governador Mário Covas, em feira, a equipe de Agudos joga de Dois Córregos. O próximo 
Borebi. O adversário é Barra contra Lins. A partida que está jogo da UME/Lençóis ainda 
Bonita. Às 22h, Borebi recebe marcada para as 20h será re- não foi anunciado pela orga- 
Vitoriana. Também na terça- alizada no ginásio municipal nização do evento.
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Fernanda Benedetti
Da  Re d a ç ã o

A dupla lençoense André & 
Matheus gravou nesta semana 
o programa Terra Nativa, da 
TV Band, apresentado pelos 
irmãos Guilherme & Santiago, 
e vai lançar, em nível nacional 
o novo CD 'Falando de Amor', 
O programa vai ao ar na sexta- 
feira 11, a partir das 22h.

"Foi uma surpresa muito 
boa, tivemos uma recepção 
calorosa do público, que can
tou junto nossa música e os 
artistas nos abraçaram nos 
bastidores e desejaram sorte 
na estréia", comemora Ma
theus. "O lançamento do CD 
no programa Terra Nativa é 
mais um grande passo para a 
dupla", complementa André.

A exposição em rede na
cional rendeu muitos comen
tários, logo após a gravação 
do programa, na quarta-feira 
2. "Foi tudo muito natural, 
apesar da emoção de estar 
diante de uma platéia de bra
sileiros em todos os estados. A 
gente sente essa energia e dá o 
melhor de si para mostrar ao 
público um bom trabalho", 
comentou André. "A sensação 
que a gente tem dá a certeza 
de que estamos no caminho 
certo, trabalhando com pro
fissionalismo e crescendo em 
aprendizado e experiência", 
ressalta Matheus.

Além da participação no 
programa Terra Nativa, os 
sertanejos contabilizam ou
tras conquistas. A dupla está 
há dois meses entre as mais 
tocadas nas rádios de todo 
o Brasil. A referência é o site 
Paradão Sertanejo (www.pa- 
radaosertanejo.com.br) que

Dupla participou da gravação no Terra Nativa na quarta-feira 2; programa vai ao ar na sexta-feira 11

Rede nacional
André & Matheus lançam CD 'Falando de Amor' no programa Terra Nativa, da TV 

Band; dupla estréia próprio programa na TV Record, neste dom ingo

orienta a programação ser- cem mais tocadas e chegou a A música 'Te amo, que mais dias, subiu para o posto de 
taneja das mais importantes ficar em 24° lugar. Nas duas posso dizer' -  que tem parti- 13° mais tocada nas rádios. 
emissoras de rádio do Brasil. últimas semanas, outro suces- cipação do cantor pop Ovelha Somando sucesso nas rá- 
A música 'Pelo Telefone' está so na voz de André & Matheus -  estreou entre as cem mais dios, participação em pro- 
há dois meses no ranking das entrou para a lista de elite. tocadas no país e, em poucos gramas televisivos e uma

extensa agenda de shows, os 
sertanejos acabam de confir
mar outra novidade para os 
fãs. "Vamos apresentar um 
programa sertanejo semanal 
pela TV Record de Bauru", 
anunciam. A estréia é neste 
domingo, às 10h30. "O pro
grama se chama 'Na Estrada 
com André & Matheus' e será 
um espaço descontraído para 
a gente cantar, falar de música 
e receber os amigos", detalha 
André. A TV Record de Bauru 
tem uma programação regio
nal que cobre 117 cidades no 
centro-oeste paulista, se co
municando com 2,5 milhões 
de expectadores.

Para complementar a tem
porada de boas notícias para 
os fãs de André & Matheus, os 
sertanejos anunciam que es
tão com ampla agenda de sho- 
ws. "O público pode esperar 
porque a turnê de 2008 vem 
carregada dessa energia reno
vadora, desse som contagian- 
te que é resultado de meses de 
trabalho, de pesquisa e de pre
paração com muito carinho", 
afirmam. Entre os shows con
firmados na região para abril 
estão: Bauru, Piracicaba, Lu- 
célia, Barra Bonita e Lençóis 
Paulista, onde a dupla abre a 
Facilpa 2008 (dia 25) como 
presente de aniversário pelos 
150 anos da cidade. "Nosso 
trabalho é todo em agradeci
mento ao público que vibra, 
que prestigia, que participa e 
que impulsiona a carreira de 
André & Matheus. A gente só 
tem a agradecer a Deus e ao 
público por tantas coisas boas 
que têm acontecido para a du
pla", finalizam os dois artistas 
lençoenses.

http://www.pa-radaosertanejo.com.br
http://www.pa-radaosertanejo.com.br


b a r r a  b o n i t a

Fora de cena
Vice-prefeito de Barra Bonita, Marcos Prado diz que não será candidato à reeleição 

ao lado do prefeito padre Mário Teixeira e avisa que não houve rompimento

Sa n d r o  A l p o n t e
Arquivo: Sandro Alponte

O prefeito de Barra Bonita, 
padre Mário Donizeti Floriano 
Teixeira (PC do B), vai disputar 
a reeleição nas eleições munici
pais de outubro sem o seu atu
al vice-prefeito, Marcos Waldo- 
miro Ribeiro do Prado (PP). 
Nesta semana, Prado anunciou 
que abre mão de sua candida
tura e que o prefeito está livre 
para escolher um novo nome 
para compor seu grupo.

Prado diz que a desistência 
de disputar a eleição não signi
fica que houve rompimento de 
ambos. "Continuo no dia-a-dia 
da prefeitura para ajudar no 
que for preciso, principalmen
te nas áreas de turismo e even
tos", ressalta. "Saio de cena pa
ra que o Mário tenha liberdade 
de encontrar alguém que some 
mais do que eu", diz.

O atual vice-prefeito, no 
entanto, também não descarta 
a possibilidade do PP ter can
didatura própria. "Pode ser 
que a executiva estadual peça 
esse nosso posicionamento", 
comenta.

Nomes para compor a cha
pa do prefeito no cargo de vi
ce não faltam nos bastidores 
políticos de Barra Bonita. Um 
dos mais cotados é o do ex- 
prefeito de Igaraçu do Tietê, 
José Sahade (PR). Mas, alguns 
assessores de padre Mário são 
contra devido ao bairrismo 
forte que impera entre as duas

Marcos Prado (PP) anuncia: não será candidato a vice-prefeito ao lado do prefeito padre Mário

cidades. Segundo eles, o bar- 
ra-bonitense não aceitaria um 
igaraçuense como administra
dor da cidade. O vereador Clo- 
adoaldo Aparecido de Almei
da (PSDB) e o médico Celso 
Barros Aranha (PSC) também 
são candidatos a candidatos a 
vice do padre Mário.

Procurado pelo O ECO, 
padre Mário diz que já espe

rava esse posicionamento de 
Prado, mas que não procurou 
ninguém antes dessa decla
ração por não achar ético de 
sua parte. "Agora sim posso 
conversar com outros grupos. 
Mas não há nada definido ou 
encaminhado", garante. "O 
momento é delicado porque 
muita gente agora diz que é 
candidato para fortalecer o

grupo ou o nome e depois 
tentar coligações".

As convenções partidárias 
que decidem candidatos a pre
feito, vice-prefeito, vereador e 
coligações devem ser realiza
das até o dia 30 de junho. O 
prazo máximo para registro 
de candidatura é 5 de julho, 
ou seja, três meses antes das 
eleições.

a g u d o s

M oradores d o  Santa Cândida querem  área de lazer
Os moradores do bairro 

Santa Cândida, em Agudos, es
tão reivindicando a construção 
de uma área lazer, num terreno 
abandonado. A área que tem 
cerca de seis alqueires está co
berta pelo mato. Antigamente, 
era utilizada como estande de 
tiro pelo extinto Tiro de Guerra.

O terreno pertence à pre
feitura e já foi cogitada a pos
sibilidade de ser utilizado 
como área de lazer do bairro. 
Baseado nestas informações, 
os representantes do Comojasc 
(Conselho de Moradores do 
Jardim Santa Cândida) envia
ram vários ofícios ao prefeito 
José Carlos Octaviani (PMDB) 
e para a Câmara de Vereadores, 
para que o projeto seja viabi
lizado. Mas, de acordo com o 
presidente do conselho, Eno- 
que Antonio de Moraes, até o 
momento não houve resposta

r e l i g i a o

Cerco de Jericó chega 
ao fim em Agudos e 
Barra Bonita

Com uma missa celebrada 
pelo frei Ademir Sanquetti, da 
paróquia de São Paulo Após
tolo, às 19h30, termina hoje 
o Cerco de Jericó em Agudos. 
O evento teve início no dia 29 
de março com missa de ado
ração do Santíssimo e contou 
com a presença de padres de 
toda a região.

O 3° Cerco de Jericó de 
Barra Bonita termina amanhã, 
às 18h30, com missa campal 
na Praça Waldemar Lopes Fer
raz, o Teleférico. O padre Fábio 
Rogério Timóteo, idealizador 
do evento, espera a participa
ção de aproximadamente 10 
mil fiéis, público estimado no 
ano passado. As comunidades 
católicas de Barra Bonita e Iga- 
raçu do Tietê saem em procis
são e se encontram na praça.

Moradores do Santa Cândida querem terreno limpo para a construção de área de lazer

e diz que a área de lazer não es
taria nos planos da atual admi
nistração. "Os moradores já so
frem com a falta de infra-estru
tura, sem asfalto e com esgoto

correndo a céu aberto. É justo 
que tenham pelo menos um 
local para o lazer", destaca.

Se a administração não 
fizer nada, os moradores pre-

tendem se organizar, pelo me
nos para que o terreno fique 
limpo. Moraes diz que pensa 
em encaminhar ofício ao Mi
nistério Público.

C o m u n ic a d o  S e p u l ta m e n to

A família Brega informa aos seus amigos e 

parentes que no dia 05 de Abril de 2008, Sábado, 

às lOh da manhã, dar-se-à o sepultamento das 

cinzas do Sr. Romeu Carlos Brega, no cemitério 

municipal de Lençóis Paulista.

Os familiares agradecem as manifestações 

de carinho e afeto em virtude deste triste 

acontecimento.

L uzia B rega  e F am ília

t e r ç a -f e i r a

a l im e n t a ç Ao
O pão nosso de cada dia 

está chegando mais caro para 
o consumidor e a previsão é 
de que o preço suba ainda 
mais nas próximas semanas, 
impulsionado pela alta do 
trigo. Em algumas panifica
doras e padarias de Lençóis 
Paulista, o preço do quilo 
do pão já sofreu reajuste de 
20%, em média. Em Len
çóis Paulista, o quilo do pão 
francês há 15 dias custava em 
média R$ 5,50. Agora é co
mercializado por até R$ 6,10. 
Em Barra Bonita, o reajus
te também já aconteceu e o 
quilo do pão francês passou 
de R$ 4,90 para R$ 5,90.

FOGO
Um incêndio que des

truiu totalmente uma casa 
no jardim Europa, em Agu
dos, pode ter sido provocado 
por briga de casal. O incên
dio aconteceu por volta das 
14h de domingo e foi preci
so o deslocamento uma uni
dade do corpo de bombeiro 
de Bauru e um caminhão 
pipa da prefeitura para con
ter as chamas. Ninguém se 
feriu. Em Lençóis Paulista, 
também foi registrado um 
incêndio no domingo 30. 
Uma casa localizada na rua 
Francisco Marins, Cecap, pe
gou fogo por volta das 22h.

a g u d o s
Na Câmara de Vereadores 

de Agudos, não teve sessão na 
segunda-feira. É que cinco dos 
nove parlamentares que com
põem o Legislativo agudense 
viajaram para Santos, para 
participar do 52° Congresso 
Estadual de Municípios. A 
viagem foi custeada com di
nheiro da Câmara. Ficaram

em Agudos apenas Samir 
Salmen (PDT), José Carlos 
Donegá Morandini (PDT), 
José Otaviano Delazari (PP) e 
Auro Octaviani (PMDB).

c u l t u r a
Há pouco mais de uma 

semana foi aberta a conta 
para a captação de recursos 
para a construção do tea
tro em Lençóis Paulista. O 
prefeito José Antonio Ma- 
rise (PSDB) e a diretora de 
Educação e Cultura, Izabel 
Cristina Campanari Loren- 
zetti, começam os trabalhos 
de captação de verbas para a 
obra. A intenção da adminis
tração é conseguir a cota pre
vista pela Lei Rouanet -  20% 
do valor total da obra, cerca 
de R$ 420 mil -  o quanto 
antes, para poder movimen
tar os recursos arrecadados e 
acelerar a construção.

a d o l e s c ê n c ia
Lençóis Paulista e algumas 

cidades da região vão receber 
125 vagas para o ProJovem. 
Entre as cidades em que o jor
nal O ECO circula foram con
templados Lençóis Paulista, 
Macatuba e Piratininga.

m e l h o r e s  1
O bandeirante Francisco 

Alves Pereira, considerado por 
historiadores um dos desbra
vadores de Lençóis Paulista, a 
então Boca do Sertão, é o per
sonagem da vez. Ele serviu co
mo inspiração para a criação 
da estatueta que será entregue 
aos Melhores 2007, em noite 
solene realizada no dia 12 de 
abril, a partir das 20h no CEM. 
O dono das rádios Ventura e 
Difusora e do Jornal Tribuna, 
João Carlos Lorenzetti, leva o 
troféu Comunicação.

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

m e l h o r e s  2
Os preparativos para a 

festa Melhores 2007 seguem 
em ritmo acelerado e ajuda a 
aquecer alguns setores da eco
nomia, num mês em que mui
tos comerciantes reclamam 
que o movimento é menor. 
Lojas de roupas, sapatos, de 
aluguel de trajes e, principal
mente, salões de cabeleireiros 
ficam mais movimentados 
para o prêmio. A festa de en
trega dos troféus está marcada 
para o dia 12 de abril. Na lista 
de homenageados, o deputa
do federal Milton Monti (PR) 
e o deputado estadual Pedro 
Tobias (PSDB).

s a ú d e
Nesta semana, o mos

quito da dengue desfilou 
em uma jaula por todos os 
bairros de Lençóis Paulista 
e chamou atenção da po
pulação. A iniciativa foi da 
diretoria de Saúde de Len
çóis Paulista, que participa 
da Semana de Mobilização 
Social contra a Dengue. A 
semana é realizada pela Se
cretaria de Estado da Saúde 
e nem todos os municípios 
aderiram. Lençóis Paulista 
traz atividades preventivas 
de conscientização, controle 
e combate à dengue.

p o l íc ia
W.J.B.J., de 23 anos, foi 

preso esta semana em Bauru 
acusado de ter roubado um 
carro em Agudos, no dia 19 
de março. A prisão tempo
rária do rapaz foi solicitada 
pelo delegado de Polícia Ci
vil de Agudos, Jader Biazon. 
Depois de preso o rapaz con
fessou ter praticado o crime, 
com ajuda de um comparsa.

p o l ít ic a
O vereador lençoense, 

João Miguel Diegoli (DEM), 
está mesmo arriscado a per
der seu mandato. Na terça- 
feira 1° ele foi citado pela

Justiça Eleitoral em processo 
por infidelidade partidária. 
Agora que assinou uma in
timação, tem cinco dias para 
apresentar sua defesa. Depois 
de apresentada a defesa, a de
cisão se João Miguel fica ou 
não com a cadeira na Câma
ra de Lençóis deve sair em 30 
dias. Em todo o Brasil, 111 ve
readores foram cassados por 
infidelidade partidária desde 
o final do ano passado.

MEIO a m b ie n t e
A equipe da Ong (Orga

nização não-governamental) 
Nossa Terra soltou mais de 
30 mil peixes no rio Lençóis 
no último domingo 30. A 
iniciativa faz parte do projeto 
de reintrodução de espécies 
da ictiofauna e chega à sua 
terceira edição em 2008. Os 
pontos de soltura não serão 
divulgados para evitar a pesca 
predatória. O projeto é reali
zado a em parceria com CPFL 
(Companhia Paulista de For
ça e Luz) e este ano ganhou 
apoio do Grupo Lwart.

b a ir r o s
O Centro Comunitário 

do jardim Nova Lençóis e do 
jardim Nações virou sala de 
aula para aproximadamen
te 20 mulheres, de diversas 
faixas etárias. Desde março, 
elas participam de um curso 
de artesanato oferecido pela 
diretoria de Assistência e Pro
moção Social. O curso é uma 
iniciativa do poder público 
e da Associação de Morado
res dos dois bairros. As aulas 
acontecem toda quarta-feira 
de manhã. A duração do cur
so é de nove meses.

e d u c a ç A o
O governo do Estado 

de São Paulo, por meio 
da Secretaria de Educação 
lançou uma nova proposta 
curricular para ser aplicada 
de quinta a oitava séries do 
ensino fundamental.
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Fone: (14) 3 2 6 3 -7 4 7 4
Av. Pe. Saiústío R. Machado, 934 - Lençóis Pta. 

www.carrolencois.com.br

Astra Sedan 
MILENIUM 1.8-2001 

Prata - Completo

Astra Sedan GLS 2.0 
1999 - Prata 
Completo

Astra Sedan GL 1.8 
2000 - Preto 
Completo - Ar

Celta -1.0 4P VHC 
2003 - Prata 

Básico

Corsa Hatch 1.8-4P-05 
JOY VHC FLEX POWER 

Prata - Vidro Trava

Gol G3 1.6-4P 
POWER T. FLEX - 2004 

Prata - Completo - Ar

Escort HOBBY 1.6 
1993-A 
Básico

Golf1.6MI4P 
2000 - Cinza 

Completo

Corsa Sedan -1.0 4P 
2003 - G 

Trava

Meriva CD 1.8 
FLEX POWER - 2004 

Preto - Completo

Monza GL 2.0 - 4P 
1993-Azul 

Completo - Ar

NXR Bros 150-ESD 
2007 - Preto 

Partida Elétrica 
e Freio a Disco

Palio EDX1.0-4P 
1998 - Vermelho 

Vidro Trava Alarme

Corsa - Super 1.0 
1996-G 
Básico

Saveiro G4 1.6 
SUPER SURFT. FLEX 
2007 - Prata - Completo

Vectra GLS 2.0 
1994 - Cinza 

Completo

v e í c u l o s

V EN D A

GOL PO W ER 1.6, ano

04, cor prata, Flex, 

com ar, direção, trava 

e alarme. Fone (14) 

3264-1000.

VECTRA GLS 2.0, ano

94, gasolina, cor cinza, 

completo. Fone (14) 

3263-7474.

VENDE-SE GOLF GL,

ano 96, completo, R$ 

13.700,00. Fone (14) 

3261-2779.

VENDE-SE GOL GERA

ÇÃO III, ano 00, bási

co. R$ 17.500,00. Fone 

(14) 3261-2779.

VENDE-SE GOL CL,

ano 91, 1.6, cor bran

co, R$ 7.500,00. Fone 

(14) 3261-2779.

VENDE-SE SAVEIRO,

ano 02 R$ 22.000,00. 

Fone (14) 3261-2779.

2006-VERDE-FLEX-COMPLETO 
SOB CONSULTA

VEÍCULO anH I  cor I I com b. OPCIONAIS 1
CORSA HATCH 4 P 1 .6 1999 VERM ELHO A R C O N D /L IM P/D E S/FR A V A /A IA R M E

CORSA SEDAN 1.0 1999 PRATA G
CORSA W AGO N  1 . 0 16V 2000 CINZA G T R A V A / A L A R M E / L IM R / D E S E M B .
ASTRA SEL EG A N C E 2.0 2006 CINZA FLEX C 0 M P LET 0 /2 A IR B A G /A R  D IG /R O D AS/SO M

C ELTA l.O 2006 PRETO FLEX AR  CONDICIONADO
CORSA GL 1.4 4P 1996 CINZA G L IM P / D E S E M B / T R A V A / A L A R M E
GOL PO W ER  1.6 2004 PRATA FLEX A R / D H / T R A V A / A L A R M E
GO L 1.000 2P 1996 PRATA G L IM P / D E S E M B / A L A R M E

PALIO  ELX 4 P  1.0 2000 CINZA G COMPLETO + RODA
M O NZA  SLE 2.0  4P 1991 CINZA ALC D H / V E / T E / A L A R M E
A STRA SED A N  2.0 2002 PRETO G COM PLETO /ROD AS

CLIO SEDAN A L IZE  1.6 2006 VERDE FLEX COMPLETO
GOL M l PLUS 1997 VIN HO G L IM P / D E S E M B

VECTRA ELLEGANCE 2.0 2006 PRATA FLEX C 0 M P L ./ 4 A IR B A G / S 0 M C 0 N T V 0 L / A B S
PEUGEOT 206 1.4 2006 PRETO FLEX L T / D T / A L A R M E

M O NTANACO NQ UEST 2006 VERM ELHA FLEX COMPLETO
X SA R A P IC A S S O G L X 2002 PRATA G COMPLETO

F.114.3264-1000
Veículos Rua 13 de Maio, 1002 - Lençóis Paulista

VENDE-SE VOYAGE

ANO 90, álcool, R$ 

8.000,00. Fone (14) 

3261-2779.

VENDE-SE M O N ZA  

GL, 2.0, 4 portas, ano 

93, álcool, cor azul, 

completo. Fone (14)

3263- 7474.

VENDE-SE GOL, ano

91, álcool, 1.8. tratar 

na rua Santa Catarina, 

390. Fone (14) 3263

6847.

VENDE-SE OU TRO

CA POR CARRO DE 

M EN O R  VALOR, Gol

Highway GIII, ano 02, 

1.0, 16V, gasolina, 

cor prata, completo 

menos ar, 4 portas, 2° 

dono. R$ 20.500,00. 

Fone (14) 9712-3102.

VENDE-SE VERONA

LX, 1.8, ano 92, cor 

vinho, álcool, original, 

original, motor novo. 

Fone (14) 9785-0358.

VENDE-SE CELTA, 4

portas, cor preto, ano 

04. Fone (14) 3264

1222.

VENDE-SE CORSA 

W IN D , cor branco, 

ano 96. Fone (14)

3264- 1222.

VENDE-SE GOL 

1000, cor branco, 

ano 93/94. Fone (14) 

3264-1222.

VENDE-SE FIORINO,

cor branco, ano 99. 

Fone (14) 3263-7139.

VENDO M IN I BUGGY

FAPINHA EM ÓTIMO 

ESTADO. TRATAR: 

(14) - 32681033 OU 

91180428.

VENDE-SE M O NZA 

SERIE 500 EF, cor

preto nobre, 4 portas, 

completo. Fone (14) 

8153-6181.

VENDE-SE SAVEIRO

GL, turbo, cor cinza, 

Rodas 16, impecável. 

Fone (14) 8144-5789.

Av. Papa João Paulo II, 49 
F.; 14.3264-1222 - Lençóis Paulista

VEICULO  COR ANO

ASTRASEDANGU.8 
ASTRASEDAN C0NE0RT1.( 

CORSA WIND 
CORSA SEDAN 1 .016V 

CELTA 2P 
CELTA 2P 
CELTA 4P 

BLAZER2.4

PRETO

PRATA
VERDE
PRATA
PRETO
PRETA
PRATA

2002
2005
1996
2000
2002

M0NTANA1.8 ELEX 
MONZAGLS 
ZAEIRA2.0 

ZAEIRAELEGANCE 
GOL

GOL GUI 1.6 TOTAL ELEX 4P 
G0LGIV2P 

G0LGIV4P1.0 
E0X1.0 4P 

PARATI G4 4P ELEX 
SAVEIRO CL 1.6 Ml 
ESCORTHOBBYl.O 

EIESTA1.02P 
VERSAILLES 2.0 GUIA 4P 

PALIO WEKEND 1 .616V4P 
PALIO EIRE4P 

PALIO ELX 1.0 4P 
PEUGEOT 206 4P 1.0 

PICASSOGX 
NX150

JETSKY +  CARRETA 
AUDIA3 

CROSSEOX 
EIT

2003 
2004/04 
1995/96

PRATA 2001 
PRATA 200Z/08

1993/94
2004 
2006 
200Z 
200Z 
2006

CINZA
PRATA
PRATA
VERDE 1998/98 
PRATA 1993/94 
PRETO 199Z/98 
PRETO 1995
VERDE
CINZA
PRETO
PRETO

199Z

2006 
2002/03 
1992/92 
1995/95 

AZUL 2002

VECTRA CD 2.2 
EUSCA

G0L1.016V4P 
HONDA CIVIC

ESC0RTXR3 co n versível

CINZA
PRETO
PRETO

PRETO
AZUL

2005

196Z
1998
2004
1993

GANHE UM
MASCOTINHO LUBREMA

VENDE-SE OU TROCA 

POR UM CORSEL II,

ano 79, por Titan.. Fo

ne (14) 3264-8514.

VENDE-SE FIORINO,

ano 02, álcool. Fone 

(14) 3263-2692 ou 

(14) 9148-0276.

VENDE-SE OU TRO

CA CAMINHÃO 

VOLKSWAGEN 6-90,

ano 84, todo revisado, 

mais gaiola de boiadei- 

ro, nova, de madeira 

Ipê. Fone (14) 9746

3931.

VENDE-SE VECTRA 

GLS, ano 00. Fone (14) 

3263-1423.

VENDE-SE PALIO 1.5,

ano 96, gasolina, cor 

cinza escuro, insulfilm, e 

alarme. R$12.500,00 á 

vista ou 31 parcelas de 

R$ 540,00. Sem entrada. 

Fone (14) 9744-5921.

VENDE-SE CAM I

NHÃO 7-110-92, com

serviço, aceito carro, 

casa ou terreno como 

parte de pagamento. 

Fone (14) 3264-8041.

VENDE-SE OMEGA,

ano 00, cor preto. Fone 

(14) 3264-1222.

VENDE-SE FUSCA, ano

67, cor branco. Fone 

(14) 3264-1222.

RESTADRACÃO • CONSERTO • REFORMA 
Alto Falantes • Cornetas • Iweeter

ID U SU M ^^  

nill EM i MESES lE lUMIEIU
AV. PREI. JACDMO N. PACCOIA, 332 * PO. ROHDQN * LENÇÓIS PIA. 

[ONE: 14 3263 0653- 974/2245

VENDE-SE CELTA,

4 portas, ano 04, 

cor preto. Fone (14) 

3264-1222.

VENDE-SE M O N ZA  

SLE, 2.0, ano 91, cor 

cinza, álcool. Fone 

(14) 3264-1000.

VENDE-SE CELTA 1.0,

ano 06, cor preto, 

flex, ar condicionado. 

Fone (14) 3264-1000.

VEN D O  OU TROCO 

UM FUSCA POR PAS-

SAT de ano 1983 em 

ótimo estado branco 

motor 1600 um car

burador econômico 

valor 4.500 tratar no 

cl 91462008 zé.

VENDE-SE GOL ano

84 ótimo preço, tra

tar fone 9787-2033 

falar com Douglas 

barreto.

VENDE-SE GOL 04,

branco 4 portas, pa- 

rachoque branco, lim

pador, desembaçador 

traseiro, vidro verde, 

IPVA pago, único 

dono! R$ 20,000,00 

Fone: 97192933.

VEN D O  UM VO YAGE

ANO 87, a álcool, 

original de fábrica em 

bom estado, cor bege 

metálico. Interessados 

entrar em contato 

pelo telefone: (14) 

8124-1331.

VEN D O  M O N ZA  SLE 

85/85 - verde me

tálico - lindo!! vidro 

e trava elétrica R$ 

2.500,00 + prestações 

interessados: 3264- 

9941/3263-6212 

/9741-3076 (Flávia).

AUTO MECihÊCA - RETÍRCA DE MOTORES

-  Retifica e 
Montagem 
de motores

- Auto Pecos

Serviços de
monutençõo
mecânico

Serviços de 
usínagem

FONE:
3263- 1535

FAK;
3264- 3961

n. Prudente de Moraes, 206 

Vila Eden - Lençóis Paulista
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Fotos motos/veículos/pick ips: 
no ww.bcar.com.br 
Consulte Condições 

ESPECIAIS de Financiamento

ESCORT HOBBY 94 CORSA GL 1.6 MPFI VENDO HONDA

GAS. R$7.300 RODRI HATCH, ANO 99 FIT SX CVT 06/07

GO CEL 9122:2642 OU -BRANCO- GAS. ÓTIMO cinza R$50.000,00

3264:2025. ESTADO R$ 16.500,00. com garantia de fa

TRATAR FONE: 9790- brica e seguro. Tratar

VENDE-SE ESCORT 8605 C/ MÁRCIO. 81128544/32630989

86 álcool marrom

trava+alarme por R$ VENDO MONZA 96, VENDO CORSA

4.800,00 tratar fone: 2.0, gas. Tratar com Fa- CLASSIC 2001, gas.

14 97511191- 3263 brício, financiamos em Tratar com Fabrício,

1609 c/ Rogerio. 60 meses, 8119-4532 financiamos em 60 

meses, 8119-4532 ou 

3263-0310.
ou 3263-0310.

FUSCA 73 - Impecável

- Branco - Motor na ga VENDO CELTA 2001,

rantia - pneus zero ok 

banco de couro - lindo

gas. Tratar com Fabrí- 

cio, financiamos em 60

JO RN A L O ECO
ANUNCIE!

3269-3311
pra colecionador - 14 meses, 8119-4532 ou TODAS ÁS TERÇAS,

97939731. 3263-0310. QUINTAS E SÁBADOS

Instalação de alarmes, travas, vidros elétricos, 

som automotivo, insulfilm, faróis, lanternas, 

spooler, neon em barras.eimuíto]maisíj

CONFeRtR

Fone: 14.32G3-583I
R u a  C e I. J u a q u i m  A. M a r t i n s ,  9 5 5  - C e n t r a  - L e n ç ó i s  P a u l i s t a

Oração dos aflitos
Aflita se viu a virgem Maria aos pés da cruz. Aflita vejo-me eu valei-me mãe de 
Jesus, confio em Deus, com todas as minhas forças, por isso peço ilumine meus 
caminhos, concedendo-me a graça que tanto desejo. Amém. (Reze durante 3 dias 
e faça 3 pedidos, 1 impossível e 2 difícieis, mande publicar essa oração no 4° dia e 
aguarde os resultados).

1 M O D E L O 1 1 Ã N Õ  11 C O R O P C I O N A I S  1 1 M O D E L O 1 1 Ã N Õ  11_______ C O R _______ O P C I O N A I S  1
KADETT GL 1996 PRATA FIESTA EDGE 2003 VERMELHO

MONZA SLEFI 1993 CINZA UNO MILLE EP 1996 VERMELHA
VECTRA CHALLANGE 2001 CINZA COMPLETO UNO MILLE FIRE 2002 BRANCA

CELTA LIFE 2P 2005 AZUL PALIO WEEKEND 2000 BRANCA
ASTRA HATCH 2004 PRATA COMPLETO+AR DIGITAL PALIO ELX 2001 AZUL COMPLETA-AR

ASTRA ELEGANCE 2005 BEGE AR BAIG-RODA-AR Dl PALIO EX 1999 VERDE
CORSA GL 1994 PRATA LIMP-DESMB UNO CS 1.5 1991 AZUL

MONZA CLASS EFI 1993 CINZA PALIO WEEKEND 2002 CINZA COMPLETA-AR
CORSA WIND 1999 VERMELHO CB-500 2002 PRETA
OMEGA CD 2003 CINZA COMPLETO CG-150 ESD 2005 PRETA
GOL 10001 1995 PRATA XSARA PICASSO GLX 2001 PRATA COMPLETA

FIESTA 2000 BRANCO M.BENZ 1113 1978 AZUL

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

TEMOS AS MELHORES TAXAS!

AC IM A  DO ANO 1994 F INANCIAMOS SEU PRÓPRIO VEÍCULO!
SE VOCÊ COMPROU CARRO EM OUTRO LU6AR, VENHA FAZER UMA CONSULTA DE FINANCIAMENTO

ANTES DE FECHAR QUALQUER NE6ÓCI0.

F o n e s : 3 2 6 4 - 3 9 6 8  e  3 2 6 4 - 3 0 3 3

A v .  P a p a  J o ã o  P a u lo  II ( a o  l a d o  d o  A u t o  P o s t o  L e ã o )  -  L e n ç ó is  P a u l is t a

http://www.carrolencois.com.br


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

M o d  2 0 0 8 - Motos 0 Km
- Semi Novas
- Financiamento
- Sem entrada
- 48 meses fixos

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

F o n e :  (1 4 )  3 2 6 4 - 4 3 4 5

MOTOCICLETAS
VENDA

COM PRAMOS SUA 

MOTO usada em bom 

estado. Pagamos o me

lhor preço à vista. Fone 

(14) 3264-4345.

CG, 125, ano 88, cor 

preta. Fone (14) 3263

3466.

FALCON, ano 00, cor 

vermelha. Fone (14) 

3263-3466.

TITAN, ESD, 150, ano 

06. Fone (14) 3264

4345.

TITAN, 150, ano 06, 

com partida elétrica, 

cor preta. Fone (14) 

3263-3466.

TITAN, ESD, 150, ano 

04, cor verde. Fone 

(14) 3263-2610.

TITAN, 125, ano 04, 

cor preta. Fone (14) 

3263-2610.

TITAN, 150, ano 05, 

cor azul. Fone (14) 

3263-2610.

TW ISTER ANO 05, ver

melha e ano 03, preta. 

Fone (14) 3263-2610.

BIZ ANO 03 e 05. Fone 

(14) 3264-4345.

VENDE-SE CG TITAN

KS, ano 05, quitada, 

cor preta, 28.000 km, 

ótimo estado de con

servação. Fone (14) 

3264-3211 ou (14) 

8149-8694.

TITAN, 150, ano 04. 

Fone (14) 3264-4345.

TITAN, 150, Ks, ano 

05, vermelha. Fone 

(14) 3263-3466.

TWISTER, ANO 05.

Fone (14) 3264-4345.

HONDA BIZ, 100, ES, 

ano 03, cor vermelha. 

Fone (14) 3263-2610.

HONDA BIZ, 100, ano 

04, cor azul. Fone (14)

3263- 2610.

POP 100, ano 07. Fo

ne (14) 3264-4345.

VENDE-SE TITAN 

FAN, ano 06, cor 

Preta. Fone (14) 3263

3466.

VENDE-SE FAN 125,

ano 05. Fone (14)

3264- 4345.

VENDE-SE TITAN, ano 

99, cor azul metálico. 

Fone (14) 3263-3466.

VENDE-SE TITAN 125,

ano 04. Fone (14) 

3264-4345.

VENDE-SE FAN 125,

ano 04. Fone (14) 

3264-4345.

VENDE-SE TITAN, ano 

02, cor vermelha. Fone 

(14) 326-2610.

VENDE-SE XL 125,

ano 96, para trilha. Fo

ne (14) 326-2610.

VENDE-SE CG TITAN,

ano 05, ótimo estado 

de conservação. Fone 

(14) 3263-6641.

VENDE-SE TW ISTER,

ano 02, cor preta, bai

xa quilometragem. R$ 

7.000,00. Fone (14) 

8146-2610.

VENDE-SE TITAN, ano

99, cor Verde metálico. 

Fone (14) 3263-3466.

VENDE-SE TITAN, ano 

98, cor verde. Fone 

(14) 3263-3466.

VENDE-SE TITAN

KS, ano 01, cor verde 

metálico. Fone (14) 

3263-3466.

VENDE-SE BIZ KS, ano

02, cor verde metálico. 

Fone (14) 3263-3466.

VENDE-SE OU TROCA 

POR CARRO M ESM O  

VALOR a álcool, Titan 

Esporte, ano 08, 1.500 

km, cor vermelha. Fo

ne (14) 9702-9345.

VENDE-SE FAN CG 

125, cor preta, ano 

08, gasolina. R$ 

5.600,00. Fone (14) 

9164-2241.

VENDE-SE TITAN 

125 ES, ano 02, óti

mo preço. Fone (14) 

3264-6418 ou (14) 

97470352. Tratar co 

Liliane.

VENDE-SE BIZ, cor 

vermelha, ano 03, 

partida elétrica, docu

mento pago ate 2009. 

R$ 4.000,00. Fone 

(14) 9758-8510 ou 

(14) 3263-7228.

VENDE-SE BIZ, ano 

01,2 pneus novos, 

documentos 2008 ok. 

R$3.000,00. Fone (14) 

8115-1232.

EXCURSÃO PARA
SÃO PAULO

PARAÍSO
DAS COMPRAS

TRATAR:

3264-7919
ELIZA

9702-7108
ARLINDO

VENDE-SE KASINSKI,

ano 03, cor vermelha, 

rodas liga leve, em 

ótimo estado de con

servação. Fone (14) 

9734-1872..

VENDO MOTO SU- 

ZUKI BURGM AN 125

Amarela 2007, R$ 

2.000 + 25 parcelas de 

171,80.

VENDO UM A CG

TODAY 90 bordo linda 

novinha toda revisada 

e com raios novos por 

2.300 e uma twister 

2003 Vermelha 6.800 

pelo fone: 9701-8360

VENDE-SE HONDA

BIS 100c 2005 cor 

preta tratar fone-9676- 

0592 com JULIANO

VENDO MOTO YA

M AHA FAZER 250

IE, 2007/2008, Azul, 

3500KM. Tratar Fone: 

3264-8040.

VENDO TW ISTER

ano 2002 azul doc. 

ok e em ótimo estado 

de conservação R$ 

7.000,00 aceito moto 

de menor valor Tel: 

3263-5635

COMPRO ROUPAS DE 
BEBÊ RECÉM-NASCIDO 

ATÉ NÚMERO 6 
EM BOM ESTADO

F.; 14. 3264-2291 
9694-8714

VENDE-SE MOTO 

TORNADO ano 02-03 

azul com apenas 13 mil 

km rodados telefone p/ 

contato 97242519.

RESIDÊNCIAS
VENDA

VENDE-SE PADARIA 

NO JD CAJU, pronta 

para trabalhar. Fone 

(14) 3263-7139.

VENDE-SE TERRENO 

10X20, Rua Luiz Vaz 

Pinto, Jd Príncipe. Fone 

(14) 9785-0358.

VENDE-SE CASA JD 

VILLAGE, c/ 175,67 

metros quadrados 

de construção com 3 

quartos, sala, cozinha, 

lavanderia, garagem 

para 2 carros e anexo 

um terreno, lado de 

cima c/ 258,45 metros 

quadrados, vende 

conjunto ou separa

damente. Fone (14) 

3263-3009.

ALUGA-SE SALÃO 

COMERCIAL GRANDE.

Tratar na Av Jacomo 

Nicolau Pacola, 530, 

Rondon.

VENDE-SE TERRENO 

NA RONDON Rua

Madre Tereza Calcutá. 

Fone (14) 3263-6641. 

Ótimo Preço.

ALUGA-SE EDÍCULA 

COM PISCINA. Fone 

(14) 3263-4698.

Quanto você já pagou  
de juros indevidos nos 

úitimos 20 anos?
Recupere até 70% dos juros cobrados pelos 

bancos, das pessoas físicas e jurídica, 
nos empréstimos bancários 

e no cheque especial

L A U T E C
Laudos Técnicos e Perícias financeiras

Visite nosso site e agende uma visita pelo telefone
www.dividaedireito.com.br

Fone:14. 3234-7994
Rua Gustavo M aciel, 29-18  - A ltos da Cidade - Bauru - SP

PROCURO URGEN

TEMENTE casa para 

aluguel, pago ate R$ 

250,00. Tenho fiador, 

preferência no Jd Ubi- 

rama. Fone (14) 9714

2968.

VENDE-SE CASA, no

Centro, 3 dormitórios 

(1 suíte), sala, sala 

TV, sala jantar, copa, 

cozinha, churrasqueira, 

dependência de em

pregada, garagem p/

2 carros. CRECI 76074. 

Fone (14) 3264-4151.

VENDE-SE CASA, no 

Centro, 3 dormitó

rios, copa, cozinha, 

sala, área de serviço, 

garagem p/ 7 carros. 

R$ 75.000,00. CRECI 

76074. Fone (14) 

3264-4151.

VENDE-SE 2 LOTES, Jd 

Itamaraty, 508 metros 

quadrados cada, exce

lente localização. CRECI 

76074. Fone (14) 

3264-4151.

VENDE-SE TERRENO 

NO VILLAGE, Av Dos

Estudantes. Fone (14) 

3264-1333 ou (14) 

9799-9719.

VENDE-SE CASA, 2

quartos, quitada, docu

mentos em andamen

to. R$ 27.000,00 na 

Vila Cruzeiro. Fone (14) 

3264-9818.

VENDE-SE OU TROCA 

POR CARRO, Casa do 

Espeto na Cecap, mo

tivo de mudança. Fone 

(14) 3264-5671, (14) 

3263-2197 ou (14) 

9132-5018.

CRECI - J12737

RESIDÊNCIAS
JD. MORUMBI: R$ 150.000,00,3 dormit., 1 suite, sala de jantar, sala de estar, ediculac/churrasqueira, garagem 
p/2 carros.
JD. UBIRAMA: R$ 110.000,00, 3 dormit., sala visita, sala jantar, wc social, cozinha, garagem p/ 2 carros mais 
edicula c/ churrasqueira.
CENTRO: Rua IgnácioAnselmo esquina c/Virgilio Rocha, casa c/261 m̂ . Terreno c/1230m .̂
CENTRO: Rua XV de Novembro-sala de visita, sala de tv c/estante em alvenaria, 1 dorm c/a/e, 1 suite c/a/e, 1 
dorms/a/e, sala de jantar (piso frio), cozinha c/a/e pia gab. Fundos: lavand.churrasq, piscina. Âreaconst. 180m̂ . 
Terreno 312m .̂ R$130.000,00
CENTRO: Rua Dr. Antonio Tedesco frente Igreja Matriz, parte inf. amplo salão comercial c/ wc. Parte superior 2 
dormitórios sendo 1 suite, 1 sala de tv.sala de estar c/sacada,wcsocial.cozinhaea/cpiscina.
PQ. RONDON: 3 Dorm. (1 suite), sala visita, sala jantar, cozinha c/ a/e, wc social, edicula c/ churrasqueira, 
lavanderia e dispença c/ wc, garagem p/ 2 carros.
STA. CECÍLIA: R$ 100.000,00-2 Dorm., Sala, cozinha, wc social, fundos (1 suite, sala, cozinha e lavanderia). 

TERRENOS
D. ITAMARATY: 2 terrenos juntos, murados com fundação para uma residência dc341m^.
JD. ITAPOÃ: 3 terrenos juntos, c/213m  ̂cada, sendo 2 de esquina

SÍTIOS
SÃO JUDAS TADEU: R$ 85.000,00 casa c/ 2 dormitórios, 2 wc, sala, cozinha mais varanda.
VIRGÍLIO ROCHA: 2,3 alqueires, excelente casa sede, casa caseiro, chiqueiro p/ criação de até 200 porcos, 5 
tanques p/ criação de peixes, rio Lençóis em toda sua extensão.
ROCINHA: 2,12 alqueires, Âgua, energia, pomar, rio lençóis. Ótimo acesso, cercas novas, mangueira c/ 
Embarcador.
PRÓXIMAAO RIO CLARO: 3 alqueires c/ casa sede, casa p/ caseiro, mangueira, pomar, açude natural, duas 
nascentes, pastagem, cercado. Excelente localização.

EDÍCULA
JD  ITAMARATY: R$110.000,00 - 1 Dormitório com armãrio embutido; Ampla sala de estar; Cozinha com 
armãrios embutidos; WC Social com boxblindex; Ampla lavanderia; Quiosque com churrasqueira, lavanda eW C 
externo; Garagem para 2 carros com armãrios embutidos;

EM PRESA
Empresa especializada em limpeza geral e impermeabilização em obras, em engenharia civil com equipamentos 
e maquinas completas.

Rua 15 de Novembro, 753 Sala 4 - Galeria Beco Amarelo - Fone/Fax: (14) 3263-1118

VENDE-SE TERRENO

em fase de acaba

mento, com laje, M a 

ria Luiza I, Rua Pres

bítero Carlos Gomes, 

361, em ótima locali

zação. R$ 25.000,00. 

Fone (14) 8115-7679.

Luciano.

VENDE-SE CASA 

JULIO FERRARI 3 quar

tos, sala/cozinha, ba

nheiro, toda fechada. 

Tratar c/ Clóvis 9756

9459 / 8135-9216.

VENDE-SE CASA,

Cecap I, Av Procópio 

Ferreira, 449, próximo 

do mercado Doidão R$ 

45.000,00, aceito carro 

de ate R$ 10.000,00 

no negocio. Fone (14) 

3263-2327.

VENDE-SE
Casas e Terrenos: Diversos bairros 

Sítios e Chácaras: Várias

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

em ordem

OUTRAS OPÇÕES FAVOR CONSULTAR
ROMEU SANCTIS - Creci: 41388

VENDE-SE CASA NO- VENDO SALA CO-

VA COM 2 QUARTOS, MERCIAL no centro

sala, copa, cozinha, wc, preço de ocasião tratar

lavanderia e garagem, fone 14 3844-1001 ou

Vila João Paccola. R$ 9112-3064

65.000,00. Fone (14) 

9692-9693. VENDO UMA CASA EM

ALUGA-SE SALÃO CO-

AGUDOS próximo ao 

centro com 6 cômodos

MERCIAL, 60m qua- garagem para 2 carros e

drados, todo revestido, edícula toda murada.

2 wc. Rua Henrique 

Lozinkas Alves, 1105, Jd COMPRO APARTA-

João Paccola. Fone (14) MENTO NO RESIDEN-

3263-2764. CIAL JACARANDA o u

ALUGA-SE SALA CO-

YPÊ. PAGO À VISTA. 

TRATAR TELEFONE

MERCIAL, Rua Pe Salus- 9795-3935.

tio R. Machado, 1299. 

Fone (14) 3263-4332. VENDE-SE 1 OU 2 OU

VENDE-SE UM TER-

4,3 ALQUEIRES na Var- 

gem Limpa, aceita se

RENO EM FASE DE casa como parte do pa-

ACABAMENTO já com gamento. Tratar: 3263-

laje no Maria Luiza I, na 4256 ou 9777-1673 ou

rua Presbítero Carlos 8142-4904.

Gomes 361, em ótima 

localização, valor R$ ALUGA-SE EDICULA

25.000,00 Tratar com para festas em geral,

Luciano no telefone 14 com piscina. Tratar

- 8115-7679. 8119-5518.

PROJETOS RESIDÊN

CIAS / COMERCIAIS

Atendemos toda a 

Região M.Feres Projetos 

CREA1039099 Rua José 

do Patrocínio n°991 

Lençóis Pta. 14-3264

3365.

VENDE-SE TERRE

NO, Jd Itapoá, 238 

metros quadrados. R$ 

17.000,00. Fone (14) 

3263-4258.

CHÁCARA SJ THADEU.

5mil m^,casa, piso frio 

e laje. 2suites, sala, co

zinha, varanda, área de 

churrasqueira coberta, 

piscina de fibra. pomar. 

tratar tel:81374044.

VENDO PRÉDIO CO

MERCIAL na rua 13 de 

maio, sendo uma porta 

para comércio e duas 

salas separadas para 

escritório. Tratar pelo 

tel. 9772-7716 com 

Cláudio.

OPORTUNIDADE
Empresa localizada em Lençóis Paulista seleciona 

profissionais para vago de:

- E le trec ís ta
Certificado NR 10;
Ter cursado ou estar cursuada Eletratécuica;
Conhecimentos:
Moutugeas de tubulações, leitos, eletrocalhas, comandos elétricos, 
montagem de painéis;
Dispanibilidade para viagens;
Dinamisma,iniciativa, pra-ntividado;

- A u x ilia r  de E le trec is ta
Certificada NR 10;
Certificada da Senai Eletrecista Industrial;
Conhecimentos:
Montagens de tubulações, leitos, eletrocalbas, comandos elétricos; 
Disponibilidade para viagens;
Dinamismo,iniciativa, pro-atividado;

Os interessados deverão enviar curricuium para:

Rua Geraldo Pereira de Barres, 948  - Lençóis Pta.
sob 0 sigla de Curricuium Auxiliar de Eletricista Len$óis/2008

CHAVEIRO TATÁ
Qualidade pelo melhor preço.

/ Í Í L  3264-4049
9791-7066Chaves 

Serviços
Chaves Codificadas

RUA XV DE N O VEM BRO  55 0 A  E M  F R E N T E  A C A S A S  BAHIA

Nome:
Cidade:

grátis! CLASSIECO
Ao lado da comunidade

RG:
Fone:

Texto do classificado:

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.

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

• Veículos
• Imóveis

1 • Novos/Usados

• Empregos
• Serviços
• Diversos

O

http://www.dividaedireito.com.br


RESIDÊNCIAS
VENDA

OPORTUNIDADE: Ven

do casa na rua Cel. Jo

aquim Gabriel, esquina 

com a rua 13 de maio 

no centro, medindo 

140 M2, com 3 dorm, 

sendo uma suite, todos 

os dorm. c/ armários 

embutidos, sala de jan

tar, sala de tv, cozinha, 

wc, as, garagem, toda 

de laje, com bom aca

bamento. Tratar 9772

7716 com Claudio.

VENDO TERRENO NA 
JARDIM CAjÚ I na rua

Vergilio Borante por ape

nas R$ 8.000,00, medid- 

no 200,00 M2, quitado 

e com IPTU 2008 já qui

tado. Tratar - 9772-7716 

com Claudio.

VENDO 2 TERRENOS
juntos no Jardim Ita- 

marati na rua Joara, 

próximos à Av. Mara- 

catins, medindo 806 

M2, murado, por R$ 

53.000,00. Tratar 9772

7716 com Cláudio.

VENDO CASA NA RUA 
XV DE n o vem bro

próximo ao SAAE, com 

3 dorm, sala, copa, 

cozinha, banheiro, la

vanderia, garagem, em 

excelente estado, por 

ótimo preço. Tratar - 

9772-7716 com Cláudio.

VENDO APARTAMEN
TO NO EDIFICIO BETA
com ótimo acabamen

to em andar baixo. Tra

tar - 9772-7716 com 

Cláudio.

VENDE-SE UMA CASA 
COM 3 QUARTOS,

SALA, COZINHA, 2 

BANHEIROS E GA

RAGEM COBERTA, 

VILA MAMEDINA , 

TRATAR FONE (014) 

32631324/97248985.

VENDE-SE CASA, Jd

Caju I, 3 dormitórios, 

sala, cozinha,, wc e edí- 

cula, com área, chur

rasqueira de alvenaria, 

toda murada. Fone 

(14) 3263-4345. Tratar 

com Deise.

EXCURSÃO PARA 
SÃO PAULO (Com 

pras) 09/04, 12/04, 

16/04, 19/04, 23/04, 

26/04, 30/04, 02/05, 

07/05 e 10/05. Tratar 

fone: 3264-7919 / 

9794-7639 com Eliza 

ou 3263-6938 / 9702

7108 com Arlindo.

APLICA-SE HERBICI
DA MATA MATO, em

terrenos e quintais. 

Fone (14) 9127-0004.

ALUGA-SE P/ ANI
VERSÁRIO DE CRIAN
ÇA, tobogã e tribogã. 

Fone (14) 3263-1485.

FAMILIA MAGA-
NHA Expe riência 

e Profissionalismo 

Músicas para seu 

evento. Casamentos, 

Aniversários, Home

nagens, Formaturas. 

CONTATO-MICHELI 

3264-3203 MARCOS 

9728-5747.

“ MORANGO DO 
PANTANAL" ISCA PA

RA PACU. ÓTIMO PRE

ÇO! R.VIRGILIO ENEI, 

720 JD.EUROPA, MA- 

CATUBA, (14) 3268

1856 CONTATO: LUIZ 

OU ANA (QUITANDA 

LUIZANA).

BRINQUEDOS
ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

LÚCAÇÁO

■ Cama Elástica
■ Tobogã
• Castelo
• Piscina de Boiinha
■ Touro Mec. Infantil (Bandido)
• Máquina Algodão Doce e Crepp
■ Tribogã
(14) 3263-1485 

9791-4488

üti A d v o g a d o

Dr. Luís A ntonio  M alagi

----------  em novo endereço: ----------
Rua Cel. Virgílio Rocha, 642 - Centro 

F.: 3264-3165 - Cel.: 9701-6335 - Lençóis Paulista

EBENÉZER RESTAURANTE DA

* comida caseira »
Marmitex | Comercial | Prato Feito

* aceitamos encomendas *
Bolos I Salgados | Doces

F.: 14.3263-1869
Rua Argentina, 178 - Jd. das Nações - Lençóis Paulista

VENDE-SE MAQUINA
br a st em p  m u n 

d ial , tanquinho Arno, 

geladeira Brastemp, 

todos revisados com 

garantia. Tratar Primo 

Casali, 61, falar com 

Marcio. Fone (14) 

9713-2132.

AGITE SUA FESTA
- DJ, SOM, ILUMINA

ÇÃO, TELÃO E ACES

SÓRIOS P/ FESTAS. 

DMP PRODUÇÕES NO 

PAULISTA SHOPPING 

TLS 3264-2757 / 9711

1826 SITE www.dmp- 

producoes.com.br.

VENDE-SE CILINDRO
p/ rotisseria (novo). Fo

ne (14) 3263-7139.

VENDE-SE TITULO DO
Clube Esportivo Ma

rimbondo. Fone (14) 

3263-7139.

VENDE-SE PLAYSTA
TION 2 SLIM, destra- 

vado, com 2 controles, 

2 memory cards e 9 

jogos, 1 ano de uso, 

em ótimo estado. R$ 

600,00. Fone (14) 

3263-6431.

ALUGA-SE P/ ANIVER
SÁRIO DE CRIANÇA,

touro mecânico infantil 

bandido. Fone (14) 

3263-1485.

VENDE-SE TV 29"
PHILIPS c/ controle 

remoto, R$ 250,00. 

Fone (14) 3267-7221 

ou (14) 9696 0759.

VENDE-SE TV 20"
Mitsubish sem controle 

remoto, R$ 180,00. 

Fone (14) 3267-7221 

ou (14) 9696 0759.

VENDE-SE TAPETE 
GRANDE, cor azul, óti

mo estado. R$ 70,00 

Fone (14) 3267-7221 

ou (14) 9696 0759.

VENDE-SE GELADEIRA 
DUPLEX BRASTEMP,

ótimo estado de con

servação, preço ótimo. 

Tratar Rua 13 de Maio, 

797. Fone (14) 3262

1569 Jair.

VENDE-SE BANHO 
E TOSA, Baba Cão, 

completo mais carro, 

com 8 anos de ativida

de, ótima clientela. R$ 

28.000,00. Fone (14) 

9701-8990.

VENDE-SE IM
PRESSORA LX 300 
MATRICIAL, Epson, 

semi-nova. Fone (14) 

3264-1333 ou (14) 

9799-9719.

l̂ aniflcadoraeConfeitaiiâ

Faça sua festa
300 Salgados 
200 doces 
5 kg bolo

4PEI SHOP
PATAS

d n n o  G T o s a  ÍM l| |Banh
H o s p G d a g G m

R: 14. 3263-0346
R. Libero Badaro, 513 - Lençóis Pta.

EXCURSÃO PARA 
CAMBURIU, vários 

passeios, Brusque e Flo

rianópolis, com descida 

de trem e etc... Saída 

dia 11/01/09, chegada 

17/01/09. Parcelamos. 

Fone (14) 3264-9887.

COMPRA-SE FERRA- 
MENTASE APARELHOS 
ELÉTRICOS, para mon

tar outro elétrico. Fone 

(14) 9123-9121.

bazar  da  pec h in 
cha  e Breshop chique 

beneficente na Apae 

dias 8, 9 e 10. Local 

Salão da Apae Vila Ubi- 

rama das 9 as 16 horas, 

doações pelo fone (14) 

3263-0676.

VENE-SE PISCINA DE 
fibra , mini bug, cama 

de casal, cama de sol

teiro, geladeira, CD pa

ra carro, TV. Fone (14) 

9702-9538. Jairzinho.

LPS, DISCOS EM VINIL, 

ACEITO DOAÇÕES 

QUALQUER TIPO DE 

MÚSICA, VOU CUIDAR 

BEM DELES, RETIRO 

NO LOCAL - 3264

7004 joseramos.conta- 

to@terra.com.br

TAPEÇARIA, reforma 

de estofados em até 

5X no cheque pré, 

desc. 20%  á vista, 

o menor preço da 

cidade!!Agende um 

orçamento e confira. 

Cel.97346211-Elton

VENDE-SE LAVADORA 
DE ALTA PRESSÃO

ótima para lavagem de 

quintal, carros, e etc... 

Tel: 14-97465095

VENDO CD PIONEER 
DEH-523 C/ CONTRO

LE. Perfeito estado de 

conservação e funcio

namento. Ótimo preço. 

Tratar com Alexandre 

- Fone 9702-9704

VENDO jOGO DE 
LATERAIS DE PORTA
(acabamento interno 

preto), novo na em

balagem lacrada, para 

Opala Cupê 2 portas. 

Tratar com Alexandre - 

Fone 9702-9704.

VENDO LAVA LOUÇA 
br a st em p  ótimo 

estado R$150,00 Tratar 

32630989 / 81128544.

LAVO SOFÁ, tapetes, 

carpetes em sua casa ou 

busco fone 9798-3767. 

vendo frango assado 

aos domingos entrego 

vendo marmitex todos 

os dias entrego.

VENDO barco  de 4 
METROS, borda baixa, 

em perfeito estado de 

conservação, maiores 

informações com Cle- 

ber Fadoni pelo telefo

ne 97082604.

PROMOÇÃO FESTA 
PRONTA - SOM, ILU

MINAÇÃO, DJ, SALÃO 

NOVO E MODERNO 

P/ 300 PESSOAS 

R$799,00. DMP PRO

DUÇÕES NO PAULISTA 

SHOPPING T-3264- 

2757 / 9711-1826.

AGITE SUA FESTA!!!
DJ, SOM, ILUMINA

ÇÃO, TELÃO E UMA 

LOJA COMPLETA DE 

ACESSÓRIOS P/ FES

TAS. DMP PRODUÇÕES 

NO PAULISTA SHOP

PING. FONE: 3264

2757 / 9711-1826.

PROMOÇÃO - MP3, 

MP4 E MP5 SONY A 

PARTIR DE R$ 79,00, 

SOM P/ CARRO - APA

RELHOS CD, DVD, 

CORNETAS, ETC. DMP 

PRODUÇÕES NO 

PAULISTA SHOPPING. 

FONE: 3264-2757 / 

9711-1826.

VENDO YES COSMÉ
TICOS: PERFUMES, 

HIDRATANTES, SABO

NETES, MAQUIAGENS, 

ETC. PARA SENTIR 

AS FRAGRÃNCIAS, 

LIGUE: 32635691 OU 

81226742 FALAR COM 

GRAÇA.

INFORMÁTICA

VENDO PC (CPU):
K6-2 500MHZ, 128MB 

memória, HD 10GB, 

onboard. R$ 250,00. 

Tel.: 3263-2719.

VENDE-SE NOTEBOOK 
ACER ASPIRE 5310,

1gb memória, 80 Hd, 

com gravador cd e 

dvd; tela de 15.4", pro

cessador Intel celeron. 

Contato: 9116-2050.

VENDE-SE DIVERSOS 
TIPOS DE PEIXES, gan

so par sítio e fazenda, 

ótimo preço. Fones 

(14) 3263-1782 ou 

3278-6693.

d isk  m ed ic a m en 
to s Entrega grátis. Fo

ne: (14) 3264-7226.

d isk  FARMAIS 24h
Fone: 0800-160480.

d isk  pizza  entrega rá

pida. Fone: (14) 3264

1717. Pizzaria Hábil.

d isk  m a r m it ex  - Fo

ne 3263-0052.

LIG ODONTOLOGIA -
24h para toda região. 

Fone (0xx14) 3263- 

3646/9133-8272.

SANTA GULA PIZZA- 
RIA. Forno a Lenha, 

pizzas e batatas rechea

das, delivery, sem taxa 

de entrega e temos 

bebidas. Fone (14) 

3263-5953.

Cartuihos originais
Retarga de tarturhos dê  
tintas e toner 's
Manutenção em impressoras

Aceitamos:
VISA!R. ICNACIO ANSELMO, 199 - Lençóis Pta. 

em frente ao Magazine Ameritana

NA COOPERELP- 
ANGLO, princípios e 

valores humanos fazem 

parte do currículo 

escolar. Aproveite as 

últimas vagas e traga 

seus filhos para estudar 

em nossa Escola. Tel. 

3263 2472.

CONSTRUTOR DE 
RESIDÊNCIAS, com

material e mão-de- 

obra completa, planta 

de até 70 metros é 

gratuita, residência em 

construção e modelo. 

Fones (14) 3263-4328 

ou 9751-2160.

FERNANDO ACESSÓ
RIOS, peças e acessó

rios p/ Carretas. Fone 

(14) 3263-5756.

SEJA UMA REVEN- 
DEDORA YES.Tratar 

na Av. Padre Salústio 

Rodrigues Machado, 

1151, fone (14) 3263

2404.

TERRA PLANAGEM,

areia fina e grossa, 

pedra e serviços gerais. 

Fone (14) 9713-9058.

ESPETINHOS ALEN
CAR - lingüiça caipira 

especial, promoção de 

espetinhos, somente 

R$ 0.75 cada. Fazemos 

a festa pra você. Disk 

fone (14) 3264-2592.

SERVIÇOS DE FUNI- 
LARIA E PINTURA, co

brimos todos os orça

mentos. Tratar na Rua 

Felipe Camarão, 85, Jd. 

Ubirama ou fone (14) 

3263-1884.

FUNILARIA E PINTURA 
EVENCAR, reforme seu 

carro, pagto de 40%  

mais 12 parcelas iguais. 

Fone (14) 8124-2674.

ADEFILP - Vendas de 

móveis usados para 

escritórios, armários, 

mesas, cadeiras (todas 

de inox), entre outros. 

Inf: (14) 3264-9700 ou 

em nossa entidade.

REGULARIZE SEU 
IMÓVEL PREFEITURA/ 

INSS/CRI Atendemos 

toda a Região M.Feres 

Proj. CREA1039099 

R.José do Patrocínio, 

n° 991 Lençóis Pta. 

14-3264-3365.

A FORÇA DO SOM
PROMOÇÃO INSULFILM
A PARTIR DE

■.«K A O Or $ 5 o ;

AGUARDEM
AUTO-ELÉTRICA

S O M  - A L A R M E  
T R A V A  E L É T R IC A  
V ID R O  E L É T R IC O  

IN S U L F IM  E 
A L A R M E  P/  M O T O S

F.: 14.3263-2616 

R. RIO GRANDE DO SUL, 350 

LENÇÓIS PAULISTA 

(próximo ao semáforo)

4 ^

M A R M O R A R IA

MÁRMORES,

GRANITOS, PIAS,

LAVATÓRIOS,

SOLEIRAS, 

TÚMULOS, ETC... F.: 14. 3263-2845
Rua José do Patrocínio, 1060 

Centro - Lençóis Paulista

NATURA PRONTA 
ENTREGA. Fone (14) 

3264-4251 / 9746

2701.

ILZA c a beleire ira ,
corte masculino, 

R$5.00, e feminino 

a partir de R$ 6.00, 

desfiado, R$ 7.00. Rua 

Procópio Ferreira, 559, 

Cecap, Fone (14) 8119

5702.

ESCOVA INTELIGEN
TE, redução de volume, 

unhas artísticas, escova 

definitiva e hidratação 

profunda. Fone (14) 

3264-7874.

IMPERDÍVEL!! Exce

lente oportunidade de 

ganho extra. Entrevista 

com Valmir, fone (14) 

8124-2367.

ALUGA-SE KOMBI
para entregas, via

gens e Fretes. Tratar 

c/ Nivaldo. Fone (14) 

9771-1693 ou (14) 

3263-4528.

AULAS PARTICULARES 
DE INFORMÁTICA,

faço montagem e ma

nutenção de computa

dores, redes cabeada e 

sem fio. Melhor preço 

da cidade. Fernando 

(14) 9736 082

TÉCNICO À DOMICÍ
LIO - rapidez e comodi

dade a sua disposição. 

Venda e manutenção 

de computadores. Ot. 

preços. Ligue e com

prove. 9163-5093

FAZEMOS GRAVAÇÃO
de DISCO DE VINIL 

PARA CD; Gravamos 

apenas a musica de Seu 

DVD de video Clipe, 

em CD. OBS: FAZEMOS 

COLETANEA DE MÚSI

CAS. CEL 91470827.

VENHA E CONHEÇA A 
MANEIRA MAIS FÁCIL
e natural para perder 

peso e ganhar massa. 

Nutriclub, Rua Cel. Joa

quim A. Martins, 1722, 

fone (14) 3264-7874.

EXCELENTE OPOR
TUNIDADE de ganho 

extra, apenas com indi

cação, ganho a partir de 

R$ 100.00, com chances 

de vínculo empresarial. 

Fones (14) 3264-5004 

ou 8124-2367.

INSTRUTORA DE DI
REÇÃO PARTÍCULAR 
PARA h a bil ita d o s .
Fone (14) 3264-4139 

ou (14) 9792-5986. 

Falar com Ana Maria 

Carrilho.

FILADÉLFIA CON
FECÇÕES E ARMA
RINHOS, confecção 

masculina, feminina 

e armarinhos em 

geral venham con

ferir, e tenha ótimo 

atendimento. Rua 

Orígenes Lessa, 467, 

Cecap. Fone (14) 

3263-2763.

CLINICA DOS CALÇA
DOS, Artigo em couro, 

consertos de calçados 

em geral. Fone (14) 

3263-3366 ou (14) 

8113-4638. Falar c/ 

Junior. Temos Convenio 

com associação dos 

Servidores Públicos, 

CECON (associação 

dos advogados) Av 

Cruzeiro do Sul, 397, 

Cruzeiro.

TEM TUDO, ferramen

tas, materiais elétricos, 

artigos p/ pesca, 

brinquedos, presentes, 

plásticos em geral, ma

terial escolar, utilidades 

domesticas etc. Rua Dr 

Antonio Tedesco, 169, 

Lençóis Paulista. Fone 

(14) 3264-4374.

PINTURAS EM GERAL.

Fone (14) 8139-8799 

Edson ou (14) 8133

7032 Junior.

SEDUÇÃO LINGERIE.

Venha conferir nossas 

lindas lingeries, traba

lhamos também c/ 

confecção feminina e 

masculina, Lingeries 

sensuais, espartilhos e 

fantasias. Rua Ciro Fer

nandes, 543, Cecap.

PANIFICADORA NA

TIVA. Aceitamos enco

mendas p/ festa, doces 

e salgados. Av Alfredo 

Oliveira Capucho, 295, 

Julio Ferrari. Fone (14) 

3263-2801.

ROTISSERIE EBE

NÉZER aceitamos 

encomenda, Kit festa, 

frango recheado, 

costelão assado com 

recheio, bolos para fes

ta em geral. Fone (14) 

3263-0356.

MÁRCIA MODAS, a

loja do nosso amigo 

Melo, moda infantil, 

infanto juvenil, adulto, 

masculina e feminina. 

Rua Jose Pedro Ludo- 

vico, 360, Açaí I. Fone 

(14) 3264-8442.

blu e  a n g el  tele-

MENSAGENS, mensa

gens fonadas, escritas 

(pergaminho, cartão 

e CD) e com carro de 

som, flores naturais e 

artificiais, cestas para 

todas as ocasiões e pre

sentes em geral. Rua 

Dr Antonio Tedesco, 

859, Lençóis Paulista. 

Fone (14) 3263-0511.

SERRALHERIA
P O R T A L
Portões B a scu lan tes  revestidos  

em  chapas e alum ínio.

F o n e / F a x  ( ia j  3 2 6 4 - 4 3  1 3

Rua Marechal Dutra, n° 338 , 
Jd . Ubírama - Lençó is Paulista - SP

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

comportamento e treinamento de 
cães de companhia. Sistema norte 

americano de adestramento. 
Prevenção contra envenenamento.

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

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

http://www.dmp-producoes.com.br
http://www.dmp-producoes.com.br
mailto:joseramos.conta-to@terra.com.br
mailto:joseramos.conta-to@terra.com.br
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DOCE TERNURA MEN
SAGENS. Mensagens 

fonadas, pergaminhos, 

cd"s, cestas e flores, 

loucuras de amor c/ 
personagens. Rua 

Aimorés, 164, Vila Ca- 

choeirinha. Fone (14) 

3263-5544.

FAÇO FUNILARIA AU
TOMOTIVA, 40%  en

trada mais 12 parcelas. 

Rua Castro Alves, 169. 

Fone (14) 8124-2674.

DECORAÇÃO DE GES
SO, molduras em forros 

e paredes. Fone (14) 

3264-8642 ou (14) 

8114-8190.

TAPEÇARIA MARTI- 
NELLI, autos em geral, 

sofá e fabricação sob 

medida. Fone (14)

3263- 4844.

MANICURE E PEDI- 
CURE Á DOMICILIO,

ligue e marque com 

Fernanda. Fone (14)

9673-3276.

MÚSICAS PARA SEU 
CASAMENTO OU

ANIVERSÁRIO Experi

ência e Profissionalismo 

FAMILIA MAGANHA 

CONTATO-MICHELI

3264-3203 / 9728

5747

PRECISANDO FAZER 
SEU IMPOSTO DE 

RENDA, entre em con

tato fone: 32646390 

ou 81224793

CURSO DE MEGA
HAIR e venda de ca

belos naturais, ganhe 

dinheiro e atualize-se 

info.: 3264-7033 - r: 28 

de abril, 922.

AGROPESCA E CIA, 

banho e tosa promoção 

especial de reabertura, 

banho medicinal gra

tuito e ainda buscamos 

na sua casa. Fone (14)

3264- 9887.

FAÇA SEU ANIVERSÁ
RIO, casamento e co

memorações especiais 

no salão de festa e cia, 

cozinha completa, brin

quedos, mesas e ca

deiras. Ligue e agende. 

Fone (14) 3264-9887.

RAMBLAS. Livraria, 

papelaria e presentes. 

Rua XV de novembro, 

216, centro. Fone (14)

3263-4969.

PROCURO EMPRE
GO para cuidar de 

pessoas idosas, tenho 

experiência. Fone (14)

3263-3206 ou (14) 

9164-8546.

CASAMENTO SIM
PLES, sofisticado; musi

cas que traduzem seus 

sentimentos, várias op

ções instrumentais e/ou 

vocais. Fone (14) 3263
0065 falar com Vanessa 

a partir da 14:00 hs.

AULAS PARTICULARES
de matemática, profes

sora Ângela. Fone (14) 

8122-4317.

AGITE SUA FESTA! 
DMP PRODUÇÕES -DJ, 

SOM, ILUMINAÇÃO, 

TELÃO E ACESSÓRIOS 

P/ FESTAS EM GERAL. 

PAGUE EM ATÉ 12X. 

TLS-3264-2757/9711- 

1826 PAULISTA SHO

PPING.

CURSO DE BOLSAS
com retalhos de couro, 

gratuito, só paga o 

material. Fone (14)

3263-4304.

REFORMA DE ESTOFA
DOS e bancos de carro. 

Fone (14) 3264-4363.

CANSAÇO, STRESS? 

Faça massagens, aten

dimento em domicilio. 

Mônica Fuzzi. Fone

(14) 3264-2553.

PINTURAS, MASSA 
CORRIDA, grafiato e 

textura, orçamento 

sem compromisso, te

mos tintas, Coral Acríli

ca, PVA, Látex 18 litros, 

pela metade do valor. 

Fone (14)9738-7982.

O MELHOR CONTE
ÚDO DE ENSINO DE 

INGLÊS DA INTERNET. 

GRATUITO. NÃO PER

CA!!! INDIQUE AOS 

SEUS AMIGOS. SITE: 

http://ienglishcourse. 

blogspot.com/

TRABALHE NAS HO
RAS LIVRES - Como 

auxiliar de produtivi

dade, ambos os sexos 

e idades. Inf.: www. 

vpmmarketing.com. 

br/agente691672/ ou 

(17)3267-8106.

TRABALHE EM CA
SA ENVELOPANDO 
IMPRESSOS. Não é

venda. Ganhe até R$ 

1.200,00 de ajuda de 

custo. Informações Cai

xa Postal 23201 Goiâ

nia GO Cep 74663-970 

ou pelo site. www. 

produtor.marketingreal. 

com.br

TENHA ÓTIMO ganho 

trabalhando nas suas 

horas vagas responden

do cartas, interessados 

enviar selo para Rua 

Antonio Moreto, 243, 

resposta imediata. Fone 

(14) 3264-7752.

TRABALHE EM CASA, 

e tenha excelentes 

lucros, a tcc esta 

recrutando pessoas 

basta ter 18 anos, 

http://www.tcctra- 

balhoemcasa.com. 

br/?ref=sebastiaolepre 

ou selepre@netone. 

com.br - (17) 3267

8106

OPORTUNIDADE PRO
FISSIONAL IMPLAN- 
TADOR de Sistemas 

com experiência na 

área e conhecimentos 

em rotinas administra

tivas. Eba Consultoria 

- 3263-7211.

PROCURO EMPREGO
p/ empregada domes

tica. Fone (14) 3264

8633.

PROCURO TRABALHO
como ajudante de 

cozinha, domestica ou 

baba, tenho muita ex

periência com crianças. 

Fone (14) 9714-2968.

CONTRATA-SE TE- 
CLADISTA e um vocal 

para banda de forro, 

entrar em contato com 

Jonsom. Fone (14) 

9101-8709.

^ » U T R ID O

Rações para 

vaca de Leite, 

boi de engorda, 

suínos, equinos, 

frangos e galinhas 

poedeiras 

farelo de milho

ioraal!
TERÇAS

QUINTAS

SABADOS

O ECO
Um senhor jornal 

www.Jomaloeco.com.br

1 4  3 2 6 9 - 3 3 1 1
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>
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lobibore
Venha conhecer o mais novo conceito de 
imobiliária. A habitare imóveis em parceria 
com escritório de arquitetura, tem o imóvel 
ideal para você e te auxilia na reforma e 
decoração.

VENDA
ASSESSORIA AVALIAÇÕES
Rua Geraldo Pereira de Barros, 1029 

Fone: 14. 3264-4151 - Centro 

CEP 18680-020 - Lençóis Paulista - SP 
e-mail: habitareimoveis@terra.com.br

CONFIRA
Colchões Herval

CONJ. BOX SOLTEIRO
TRIUMPH O N E -8 8 x 1 8 8  CONJ. BOXQUEEN

TRIUMPH PLUS MOLAS ENSACADAS 
138x1885 2 . 0 01 2  X

TOTAL A PRAZO R$ 624,00

CONJ. BOX CASAL
TRIUMPH BORDADO-138x188

1 2 4 , 0 0

6 8 , 0 0
i ^ 7 f\ D t  f i iÀ  nn  V

12 X
TOTAL A PRAZO R$ 816,00

1 2 x
TOTAL A PRAZO R$ 1488,00

CONJ. BOXS. KING
NOBRE DOUBLO PILLOW DUPLO 

193x200

1 5 5 , 0 0
0A7 O p< if iA n  nn  ^

12 X
TOTAL A PRAZO R$ 1860,00

PORTAL DOS COLCHOES
INVISTA EM SEU SONO E TENHA UM DIA PRODUTIVO, SEM CANSAÇO OU INDISPOSIÇÃO

R.Dr.AntonloTedesco,714- F.: 14.3264-1838- Lençóis Paulista

PODER JUDICIÁRIO 
SÃO PAULO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO DE NATAL MONTA- 
NHOLI (PROCESSO N° 390/2007-ÚNICA VARA CÍVIL DA COMARCA DE MACATU- 
BA, ESTADO DE SÃO PAULO).

A doutora MARIA CRISTINA CARVALHO SBEGHEN, MM“. Juíza de Direito da Única 
Vara Cível da Comarca de Macatuba, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem, dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, que perante este Juízo e Oficio Judicial, processam-se aos termos de uma ação de IN
TERDIÇÃO que HELIO APARECIDO MONTANHOLI move contra seu pai NATAL 
MONTANHOLI (Processo n° 390/2007- Único Oficio Judicial). Assim sendo, pelo presente 
edital fica publicada a r. sentença de fls. 33/VERSO, que decretou a interdição de NATAL 
MONTANHOLI, cujo teor é o seguinte: “ Vistos HÉLIO APARECIDO MONTANHOLI, 
qualificado na inicial, ajuizou pedido de interdição de NATAL MONTANHOLI, alegan
do, em síntese, que é filho do requerido; que o requerido é a pessoa idosa com 86 anos 
de idade e vive sob os seus cuidados. Pede, que seja nomeado seu Curador. A inicial veio 
acompanhada dos documentos de fls. 05/08. A Dra. Promotora foi ouvida. Foi nomeado 
o requerente curador provisório de requerido. O interditando foi citado e interrogado 
(fls. 12 e 15). Foi realizada a perícia (fls. 27). A Dra. Promotora pugna pelo acolhimento 
do pedido. Este o breve relatório. Passo a fundamentar e decidir. A perícia realizada pela 
ilustre deste juízo, conclui que o interditando é portador de um quadro demencial, e que 
tal distúrbio torna-o absolutamente incapaz para exercer os atos da vida civil. Destarte 
forçoso é concluir, em face do parecer de especialista, que o requerido apresenta um qua
dro que compromete , fundamentalmente, a sua higidez mental, retirando o necessário 
poder de auto-determinação e de se conduzir normalmente dentro do meio social em que 
vive. Ora , dispõe o Código Civil, em seu artigo 3°, que são absolutamente incapazes para 
os atos da vida civil os portadores da doença mental, que, segundo o mesmo repositório de 
leis civis, devem ser interditados e postos sob curatela. Assim, o acolhimento do pedido de 
tutela jurisdicional é de extremo rigor. Ante o exposto, defiro o pedido de fls. 2/4 e decreto a 
interdição de NATAL MONTANHOLI, colocando-a sob curatela. Nomeio para o cargo de 
Curador o Sr HELIO APARECIDO MONTANHOLI, que deverá prestar o compromisso 
d bem e fielmente cumprir o encargo. No momento do compromisso deverá o Sr. Escrivão 
adverti-la dos ônus do encargo que ele deve cumprir com responsabilidade e diligência. 
Sem custas. Em Obediência ao disposto no artigo 1.184 do Código de Processo Civil e 
no artigo 9°, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se 
na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de dez dias. P.R.I.C. Ma
catuba, 19 de fevereiro de 2008. MARIA CRISTINA CARVALHO SBEGHEN JUIZA DE 
DIREITO” E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma de lei. NADA 
MAIS. Macatuba, 01 de abril de 2008.

http://ienglishcourse
http://www.tcctra-balhoemcasa.com
http://www.tcctra-balhoemcasa.com
http://www.Jomaloeco.com.br
mailto:habitareimoveis@terra.com.br
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CAMILA RODRIGUES
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DA FOLHAPRESS

Você está prestes a ser 
infectado por um vírus que 
faz com que você passe 
adiante mensagens e vídeos, 
simplesmente porque gos
tou do conteúdo deles. Mas, 
por trás da iniciativa, estão 
agências de publicidade, 
que investem em uma es
tratégia chamada marketing 
viral. Divulgadas em blogs, 
fóruns e redes sociais, como 
o Orkut, as campanhas têm 
como objetivo espalhar um 
conteúdo boca a boca - nes
se caso, link a link.

Você é a propaganda
Agências de publicidade utilizam redes sociais, blogs e vídeos para que você 

transmita, espontaneamente, as mensagens que elas querem passar

"As pessoas não acreditam 
mais em propagandas. Elas 
acreditam em outras pesso
as", afirma Marcelo Couti- 
nho, diretor de análise de 
mercado do Ibope Inteligên
cia. Apesar de amplamente 
utilizadas, somente 15% das 
campanhas de marketing vi-

ral atingiram seus objetivos, 
segundo estudo da Jupiter 
Research publicado em outu
bro último.

As empresas ainda estão 
aprendendo a utilizar esse 
tipo de mídia, avalia Marcos 
Telles, coordenador geral de 
cursos da ADVB (Associação

dos Dirigentes de Vendas e 
Marketing do Brasil). Ari Me- 
neghini, diretor-executivo do 
lAB (Interactive Advertising 
Bureau Brasil) acredita que 
é preciso melhorar. "Tem 
muito publicitário achando 
que qualquer videozinho no 
YouTube vai ser viral".

PELA CULATRA
Há duas semanas, um fun

cionário da agência Riot enviou 
uma sugestão de pauta para o 
blog Futepoca (www. futepo- 
ca.com.br) sobre a recupera
ção do jogador Ronaldo. Havia 
indicações de como o post de
veria ser escrito e insinuações

sobre uma possível parceria se 
ele fosse publicado.

A equipe do Futepoca con
denou a prática. "Se a blo- 
gosfera quiser ser tratada co
mo uma mídia responsável, 
deve se preocupar e discutir 
sua relação com a publicida
de", escreveu Glauco Faria no 
blog. "O Futepoca agiu corre
tamente ao publicar o e-mail 
e o funcionário em questão 
não trabalha mais conosco", 
diz Pedro Ivo Resende, dire
tor da Riot.

Veja nesta edição o que 
blogueiros pensam sobre 
posts pagos e conheça algu
mas ações de marketing viral 
que envolvem games e filmes.

Foto: Divulgação
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Cena do filme "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal", que está sendo divulgada com o sistema de Widgets

Com o viral, o consumidor 
trabalha para as agências

Um piercing patrocinado e 
uma foto no Picasa fazem uma 
língua virar mídia - equivalente 
a um outdoor ou à catraca do 
metrô. Até quinta-feira passada, 
estava no ar uma campanha da 
Coca-Cola em que a empresa 
oferecia piercings de titânio na 
língua de graça. O preço: car
regar a marca dentro da boca 
e registrar a façanha no site de 
compartilhamento de fotos.

Divulgada somente nos 
blogs, no Orkut e no YouTu- 
be, essa ação é um exemplo de 
marketing viral que usou a in
ternet - e que resultou em 280 
'anúncios linguais'.

"A comunicação viral é

um processo social. As pesso
as querem buscar diferentes 
fontes de informações, prin
cipalmente na internet. O 
marketing quer saber como se 
beneficiar disso", diz Marcos 
Telles, coordenador de cursos 
da ADVB (Associação dos Di
rigentes de Vendas e Marke
ting do Brasil).

Apesar de esse tipo de es
tratégia on-line ser usado há 
poucos anos, o mercado está 
mais amadurecido. Para San- 
dro Marques, professor de mí
dias interativas da ESPM, uma 
campanha viral tem que ter 
uma motivação que faça o con
sumidor trabalhar pela agên-

cia. "Tem que ser tão legal, tão 
interessante, que as pessoas se 
encarreguem de transmitir as 
mensagens espontaneamente. 
(...) Ou tem que dar algo de 
graça", enumera. "Ou tem que 
ter um componente de exclu
sividade. Todas as redes so
ciais cresceram assim. Lembra 
que precisava de convite para 
entrar no Orkut?".

A Espalhe Marketing de 
Guerrilha, agência que fez a 
campanha do piercing, man
dou um kit para 80 blogueiros 
e contatou administradores de 
comunidades do Orkut relacio
nadas ao assunto, disse Gustavo 
Fortes, diretor de planejamen-

to e criação. "Uma coisa é ser 
atingido por uma propaganda; 
outra é um amigo seu falando 
que um produto é legal".

Para mensurar o alcance 
das ações, as agências anali
sam a repercussão quantitativa 
e a qualitativa. Segundo Pedro 
Ivo Resende, diretor da agência 
Riot, a primeira pode ser men
surada pelo número de visuali
zações de um vídeo, de acessos 
a um site ou de citações a uma 
campanha. A segunda diz res
peito ao tempo de permanên
cia em uma página, à relevân
cia dos canais que publicaram 
comentários e ao teor desses 
comentários. (CR e DA)

Gigantes brigam pela publicidade
As gigantes Google e Micro

soft indicam que seus serviços 
de publicidade on-line tendem 
a ficar mais sofisticados.

Na mesma semana em 
que o gigante das buscas 
comprou a agência de pu
blicidade Double Click, por 
US$ 3,1 bilhões, a Microsoft 
anunciou a aquisição da Rapt, 
empresa de monetização (ser
viço semelhante ao Adsense

do Google); a empresa não 
revelou o valor da compra.

Leandro Cruz de Paula, 
diretor comercial da Micro
soft Advertising Solutions, 
lembra que, há pouco mais 
de um ano, a companhia 
também adquiriu a Aquanti- 
ve, que reúne uma agência de 
publicidade e duas empresas 
de tecnologia para anúncios 
on-line. "A Microsoft vem si-

nalizando seu avanço na área 
de publicidade".

No mesmo período, o 
Google lançou o Ad Mana- 
ger, um serviço gratuito de 
gestão de publicidade para 
ajudar os administradores 
de sites a inserir publicidade 
e obter relatórios sobre o re
torno dos anúncios.

As duas empresas querem 
garantir sua fatia no merca-

do de publicidade on-line, 
que faturou US$ 21 bilhões 
em 2007 e cresceu 25% em 
relação ao ano anterior, se
gundo pesquisa da Internet 
Advertising Bureau (IAB) em 
parceria com a consultoria 
PricewaterhouseCoopers.

No Brasil, a cifra de inves
timentos on-line chegou a 
R$ 527 milhões, conforme o 
instituto. (CR)

W idgets 
d issem in a m  
trailers d e  film es

Para a promoção viral 
de seus filmes, estúdios de 
cinema estão usando mi- 
niprogramas (conhecidos 
como widgets) para que 
os trailers sejam divulga
dos de forma mais rápida 
e vistos por mais gente. 
A idéia é que as pessoas 
coloquem o programinha 
em seus blogs e perfis de 
redes sociais e o espalhem 
para os amigos usando 
serviços como Digg e del. 
icio.us.

Desde a semana passa
da, a Paramount está ofe
recendo um widget para 
exibir o segundo trailer 
de 'Indiana Jones e o Rei
no da Caveira de Cristal' 
(www.indianajones.com), 
previsto para ser lançado 
em maio. Para turbinar o 
viral, um prêmio: os dois 
fãs que o distribuírem 
para mais gente ganha
rão viagens para a estréia 
mundial do filme.

As visualizações do pri
meiro trailer, lançado em 
fevereiro, passaram dos 
milhões, e a expectativa, 
por conta do widget, é que 
o segundo se espalhe ain
da mais rapidamente. A 
primeira vez que o estúdio 
usou os miniaplicativos 
no lançamento de filmes 
foi com 'Cloverfield', lan
çado em fevereiro.

A mesma ferramenta

está sendo usada na divul
gação de 'Leatherheads' 
(www. leatherheadsmo- 
vie.com), filme produzido 
pela Universal que chega 
aos cinemas brasileiros 
em maio.

Os widgets foram cria
dos pela Clearspring, em
presa que também criou 
um miniaplicativo para a 
comédia 'The Love Guru', 
de Mike Myers (o mesmo 
que fez 'Austin Powers'). 
Ele ficou hospedado na 
página do protagonista 
Guru Maurice Pitka no 
MySpace.

Outros estúdios tam
bém estão usando wid- 
gets para promover seus 
filmes: a Warner Bros. 
colocou links para com
partilhamento de trechos 
do épico '10.000 A.C.' e da 
comédia 'Titio Noel'; 'Su- 
perbad', da Sony, e a ani
mação 'Horton e o Mundo 
dos Quem!', da Fox, foram 
divulgados com ferramen
ta semelhante.

"Eu acho que os estú
dios estão empolgados 
com os widgets devido 
àquele boca-a-boca de que 
Hollywood sempre está 
correndo atrás", disse Pe- 
ggy Fry, vice-presidente de 
vendas da Clearspring, à 
Reuters. "Se você pensar 
bem, o widget é a versão 
digital do boca-a-boca".

http://www.indianajones.com


E V E N T O

Marimbondo traz Bee 
Gees Alive em maio

M A C A T U B A

O melhor cover de Bee Gees se apresenta em Lençóis Paulista, em 10 de maio, no baile das mães

O CEM (Clube Esportivo 
Marimbondo), em Lençóis 
Paulista, programou uma 
super atração para o mês de 
maio: a apresentação do gru
po Bee Gees Alive, no dia 10, 
a partir das 21h. O show é a 
principal atração do Jantar do 
Dia das Mães. Também haverá 
apresentação da banda Moon 
Light. Além de curtir boa mú
sica, o público está convidado

a saborear a mesa de saladas, 
frios, patês, torradas e pães e 
conferir o show de batidas, 
com 30 coquetéis diferentes. 
Outra atração é a sala de do
ces.

Bee Gees Alive foi eleita na 
Europa como a mais comple
ta e melhor banda que presta 
tributo ao Bee Gees original. 
A vocalização dos músicos do 
grupo cover foi considerada

idêntica a dos irmãos Gibb. 
A banda é natural da cidade 
de São Paulo. De acordo com 
a direção do clube, a partici
pação do público durante o 
show é intensa.

Para fechar com chave de 
ouro, depois de Bee Gees Alive 
tem a banda Moon Light, que 
tem mais de 15 anos de traje
tória musical. No repertório, 
sucessos nacionais, interna

cionais que marcaram décadas 
e também estilos para dançar, 
como o forró.

s e r v iç o
Convites para sócios cus

tam R$ 30. Para não-sócios o 
preço é de R$ 60 por pessoa. 
A partir do dia 24 de abril, co
meça a venda de mesas. Mais 
informações pelo telefone 
(14) 3263-0314.

Ary Toledo 
se apresenta 
no teatro

Ary Toledo apresenta seu humor no teatro municipal 
Renata Lycia dos Santos Ludovico no próximo dia 18

No dia 18 de abril, o 
teatro municipal Renata 
Lycia dos Santos Ludovi- 
co, em Macatuba, recebe 
o show do humorista Ary 
Toledo. A apresentação 
está marcada para as 21h. 
Ingressos custam R$ 30. 
Estudantes têm direito a 
meia entrada. Ary Toledo 
traz para Macatuba espe
táculo que fez sucesso no 
Japão.

Ary Toledo é um dos 
humoristas mais conhe
cidos do Brasil e, apesar 
de ter ficado conhecido 
internacionalmente por 
arrancar risos da platéia, 
começou sua carreira ar
tística em 1961, como 
ator do destacado Teatro 
de Arena, de São Paulo, 
um marco do teatro brasi
leiro. O Arena despontou

com uma proposta nova, 
democrática e de trabalho 
sério. Entre o repertório 
do Arena estavam dramas 
e comédias de maior valor 
político, popular, demo
crático, evidenciando in
clusive excelentes autores 
nacionais, inteligentes e 
profundamente críticos. 
Ary achou que ali era o 
lugar ideal para mostrar 
seu talento nato de ator. 
Ele foi aconselhado por 
Vinícius de Moraes e Elis 
Regina a seguir a carreira 
de humorista.

Os ingressos estão à 
venda no Centro Cultural 
Orlando Bozan, que fica 
na avenida Coronel Vir
gílio Rocha, atrás do tea
tro. O telefone para mais 
informações é (14) 3268
1821.
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Ministério de louvor de Piratininga 

grava DVD e está prestes a ganhar 

disco de platina com o CD 'Vem, esta 

é a hora'; Vineyard Music tem obras 

divulgadas em vários países

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

Nos anos 70, nascia na 
Califórnia, sob a liderança 
de John Wimber, a Vineyard, 
uma espécie de associação de 
igrejas cristãs. Wimbre, que 
era músico profissional, pas
sou por uma conversão reli
giosa radical e idealizou uma 
pregação musical que procla
masse e demonstrasse fiel
mente o Reino de Deus. Lo
go, nasceu a Vineyard Music 
que ganhou representações 
em todo mundo. No Brasil é 
possível encontrar a Vineyard 
bem pertinho, em Piratininga 
e em Bauru.

A comunidade cristã está 
em Piratininga desde 1990, 
segundo Márcio Miguel, ge
rente administrativo do es
critório da Vineyard Music. 
"Através deste nosso escritó
rio é que coordenamos todas 
as atividades artísticas (liga
das à Vineyard) no Brasil", 
informa. Miguel também é 
baterista da Banda Vineyard 
Music. "Somos um ministé
rio de louvor que atua na área 
de produção musical e admi
nistra o catálogo de obras da 
Vineyard ao redor do mundo. 
Somos editores das músicas 
aqui no Brasil, gravamos es
sas músicas e propagamos 
através de distribuidores va
rejistas", detalha.

Composta por seis inte
grantes, a banda é basica
mente de Piratininga e Bau
ru, mas, em determinados 
shows, conta com a partici
pação de outros músicos.

E é com a participação de 
outros músicos que vai acon
tecer a gravação do DVD do 
grupo, marcada para o dia 10 
de abril, na Casa das Caldeiras,

em São Paulo. Músicas que já 
são sucesso como 'Vem, esta 
é a hora', 'Senhor te quero' e 
'Me derramar' estarão presen
tes no repertório ao lado de 
outras canções inéditas como 
'Quebrantado', 'Mais que um 
amigo' e 'Mais que Tudo', 
gravadas recentemente no 
álbum 'Mais que Tudo'. "Des
de 2001, quando lançamos 
o CD, somos cobrados para 
gravar o DVD. Felizmente 
agora surgiu a oportunidade 
de fazer esse trabalho em par
ceria com nossa gravadora, a 
Aliança", explica Márcio. "O 
CD 'Vem ,esta é a hora' vendeu 
aproximadamente 250 mil có
pias e estamos perto de rece
ber o disco de platina".

Mas o sucesso da banda 
na área gospel ainda não 
rendeu a independência pro
fissional para os membros 
do grupo. "Todo mundo da 
banda tem outras ativida
des. Ainda não é uma ativi
dade econômica que dá pa
ra remunerar integralmente 
os músicos. Então temos 
contador, administrador, 
professor, dono de estúdio. 
E a gente se reúne nos fins 
de semana para atender pe
didos do Brasil inteiro", ex
plica Márcio. "Mas é muito 
gratificante e todo mundo 
participa com amor".

Além de gravar para a Vi
neyard Music, a banda tam
bém lançou, recentemente, 
como banda da comunidade 
cristã de Piratininga, o CD 
'Mais que Tudo', que foi indi
cado em duas categorias para 
o Troféu Talento, o Oscar da 
música gospel no Brasil: me
lhor banda de louvor e ado
ração e melhor álbum de lou
vor e adoração.

Associação 
de igrejas

A Vineyard não é uma 
denominação, mas uma as
sociação de igrejas que cul
tivam os mesmos valores 
e princípios. "É preciso se
parar a igreja da banda, ou 
seja, são coisas paralelas", 
esclarece Márcio Miguel. "A 
igreja tem suas atividades 
de semana e fim de semana 
e a banda ensaia e se apre
senta em todo o Brasil".

O site da Vinha, tradu
ção do nome Vineyard para 
o português, define a comu
nidade como um movimen
to crescente de igrejas que 
busca combinar o melhor 
dos evangélicos tradicio
nais -  ensino da palavra de 
Deus -  com o melhor dos

carismáticos e pentecostais 
-  manifestação do Espírito 
Santo. São mais de mil igre
jas ao redor do mundo.

As igrejas Vineyard tipi
camente enfatizam o ensi
no bíblico, adoração con
temporânea, a centralidade 
de Cristo, misericórdia, 
compaixão e graça, preocu
pação com o necessitado, 
oração pelos enfermos, res
peito pelo corpo de Cristo 
como um todo, treinamen
to e aperfeiçoamento dos 
santos para o ministério e 
grupos caseiros.

As primeiras igrejas Vi- 
neyard no Brasil surgiram 
em Piratininga, Bauru e 
Curitiba.

Banda Vineyard Music é formada por integrantes de Piratininga e de Bauru
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B E L E Z A

Espelho masculino
Motivo estético leva hom ens a tratar 

pernas com varizes; vasos e veias tortas 

e saltadas constrangem na hora de usar 

bermuda ou sunga

MÁRCIO PINHO
DA FOLHAPRESS

Nem curar um problema 
de circulação nem evitar feri
das. O que tem levado muitos 
homens a procurar tratamen
tos para varizes é a tentativa de 
deixar as pernas mais bonitas.

Por meio de cirurgias ou 
tratamentos alternativos, eles 
estão encontrando formas 
de se livrar dos vasos ou das 
veias tortas e saltadas, que 
são motivo para deixar ber- 
mudas e sungas encalhadas 
no armário.

É o caso do advogado 
Neweton Robles Godoi, 57, 
que tinha uma variz de grosso 
calibre na perna esquerda. "Fi
cava um pouco acima do tor
nozelo e era bastante visível. 
No dia-a-dia não atrapalhava, 
porque sempre trabalho de 
terno, mas dava um pouco de 
constrangimento em certas 
ocasiões, como quando ia à 
praia no Guarujá", diz.

Segundo o cirurgião vas
cular Eduardo Toledo Aguiar, 
membro da SBACV (Sociedade 
Brasileira de Angiologia e Ci
rurgia Vascular), há uma pre
ocupação cada vez maior dos 
homens quanto a essa parte 
do corpo. "Em 2006, 20% dos 
procedimentos que fizemos 
foram em homens. Em 2007, 
25% deles".

O diretor clínico da Spaço 
Vascular diz que essa tendên
cia é demonstrada pela pro

cura por tratamento feita por 
jovens com menos de 30 anos, 
grupo em geral pouco atingi
do pelo problema. "Na última 
semana, atendi a um jovem 
de 27 anos que não tinha ne
nhum sintoma indicativo de 
tratamento por questão de 
saúde. Cerca de 10% dos ho
mens querem apenas tratar 
por questão estética".

As varizes são geralmente 
associadas a mulheres. Pes
quisas mostraram que 20% 
têm varizes até os 30 anos, en
quanto nos homens, o índice 
é de 3%.

A principal causa das va- 
rizes é a hereditariedade. O 
sedentarismo e o estilo de vi
da também contribuem para 
seu desenvolvimento. "Ficar 
muito tempo na mesma posi
ção, sentado horas dentro do 
automóvel todos os dias, por 
exemplo, e não fazer exercí
cios físicos, ajuda a ter vari- 
zes", afirma Aguiar.

Muitos homens, porém, 
demoram para reparar nos pe
quenos vasinhos que surgem, 
pois as marcas se escondem 
sob os pêlos. Os primeiros si
nais das varizes são manchas 
nos tornozelos e sensação de 
peso nas pernas. Na seqüên- 
cia, surgem manchas e riscos 
azulados ou avermelhados, 
acompanhados de inchaço, 
ardência, formigamento e 
dor, dependendo da gravida
de do caso.

Quando esses sintomas

aparecem e, dependendo da 
dilatação, as varizes deixam de 
ser só uma questão estética e 
se tornam também um risco à 
saúde, de acordo com o cirur
gião vascular do Instituto H. 
Ellis, Walter Campos Jr.

"Com o tempo, hemácias 
e proteínas do sangue podem 
escapar pela parede dos vasos 
e deixar manchas. Além dis
so, o sangue estagnado pode 
coagular, causando trombo
se. A pessoa pode ainda vir a

ter feridas e a úlcera varico- 
sa", afirma.

Campos Jr., para quem a 
busca por tratamento mera
mente estéticos entre homens 
é uma realidade crescente há 
cerca de cinco anos, afirma

que apenas o aparecimento 
de vasinhos pode não repre
sentar um risco à saúde. "Tem 
casos em que não é preciso 
mexer. É importante, porém, 
que se faça um diagnóstico 
médico", explica.

r i n  ^  J  ^  JTécnica de injeção de espum a 
prom ete resultados rápidos

A escleroterapia, técnica 
em que uma espuma é inje
tada nas varizes, foi a opção 
achada pelo contador Car
los Eduardo Fabrício, 42, 
para tratar as duas veias que 
haviam dilatado cerca de 8 
mm e que percorriam toda a 
extensão de suas pernas.

Elas já podiam ser vistas 
desde quanto tinha 25 anos, 
mas chamavam pouca aten
ção. O aspecto piorou bas
tante, quando, alguns anos 
mais tarde, ele começou a 
freqüentar a academia e a 
fazer musculação.

"Fiquei com um corpo

bom, mas pegava muito pe
so e isso refletia nas pernas", 
diz. Segundo ele, o proble
ma é hereditário e conforme 
se desenvolveu, começou 
a causar também dores nas 
pernas e cansaço.

Decidiu então fazer o 
tratamento, e afirma que is
so foi importante para sua 
saúde e auto-estima. "Sentia 
que as pessoas reparavam 
quando eu andava na praia. 
Agora estou mais à vontade 
para usar um short no fute
bol ou uma bermuda para 
sair", diz Carlos, que mora 
na zona sul de São Paulo. A

escleroterapia foi escolhida 
por ele por permitir voltar 
ao trabalho no dia seguinte e 
não ser necessário ficar sem 
andar por algum tempo.

Segundo o cirurgião 
vascular Eduardo Toledo 
Aguiar, há ainda outras 
vantagens. "A espuma não 
é uma droga dolorosa, não 
arde e dá resultados mais 
rápidos. Para uma cirurgia 
comum, as pessoas gastam 
entre R$ 5 mil e R$ 10 mil. 
Mas, por R$ 5 mil, é pos
sível tratar as duas pernas 
e ainda os vasinhos com a 
espuma", afirma.

Outra área da cirurgia 
vascular, contudo, defende 
o uso do laser. Em uma das 
terapias, o laser é usado com 
ar congelado para secar vasi- 
nhos e microvarizes. Segun
do seus defensores, a técnica 
é eficiente e causa menos 
dor. Outra opção é a cirurgia 
a laser endovascular, que eli
mina varizes por fibra ótica.

Pesquisas já contestaram 
a escleroterapia e o uso do 
laser, dizendo que podem 
deixar manchas. Os defen
sores dessas técnicas, porém, 
dizem que os procedimen
tos são seguros.
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N O V E L A

O drama de Ana Paula
Ana Paula Arósio será uma sofredora em 'Ciranda de Pedra'

A l b e r t o  P e r e ir a  Jr .
Fo l h a p r e s s

Acostumada a viver na TV 
mulheres à frente de seu tem
po, a atriz Ana Paula Arósio, 
32 anos, tem agora um desa
fio em suas mãos. Na próxima 
novela das seis da Globo, 'Ci
randa de Pedra', com estréia 
prevista para 5 de maio, ela 
interpretará a socialite Laura - 
uma mulher que sofre de dis
túrbios psicológicos e está pre
sa a um casamento sem amor.

Na trama, escrita por Al
cides Nogueira a partir da 
obra homônima da escrito
ra Lygia Fagundes Telles, Ana 
Paula deixará de lado os ares 
modernos de Olívia, a mar- 
chand de 'Páginas da Vida' 
(2006/2007), para mergulhar 
nos conflitos emocionais de 
Laura, que teve uma filha em 
um relacionamento extracon- 
jugal com o médico Daniel. 
"Diferentemente dos meus 
outros personagens, a Laura 
não quer ser uma revolucioná
ria. Ela quer o direito de viver 
o seu amor e será chamada de 
maluca", conta.

Para a atriz, a doença que 
vai matar Laura no meio da 
novela é resultado de um dese
quilíbrio emocional que não 
foi tratado, potencializado 
pela opressão de seu marido, 
o advogado Natércio (Daniel 
Dantas), e pelo sentimento de 
culpa de ter tido uma filha fo
ra do casamento.

Mas é justamente na relação 
com a filha Virgínia (Tammy 
Di Calafiori) que Laura en
contrará forças para continuar 
lutando. "Elas se unem para se 
defender", afirma.

A atriz Ana Paula Arosio, que interpretará a mocinha Laura

in s p ir a ç ã o
Esse é o primeiro papel 

em que Ana Paula terá filhos 
já adolescentes. Além de Vir
gínia, a socialite é mãe de 
outras duas meninas: Bruna 
(Anna Sophia Folch) e Otá- 
via (Ariela Massotti). "A Lau
ra deve ter se casado com 14, 
15 anos e logo engravidado", 
conta a intérprete, que afirma 
não ter buscado inspiração em 
sua mãe. "Ela é muito firme e 
não tem nenhum resquício de 
Laura", diz. O autor Alcides

Nogueira e o diretor-geral da 
novela, Carlos Araújo, pedi
ram que ela não lesse o livro 
de Lygia Fagundes Telles. "Eles 
não queriam que eu começas
se a trama 'morrendo', porque 
no livro ela é retratada muito 
doente", explica.

Questionada sobre a pos
sibilidade de uma reviravol
ta, Ana Paula é firme: "Laura 
tem de morrer para a história 
andar". Não sabe, porém, se 
poderá voltar como fantasma. 
"Isso só o ibope dirá".

O Q U E  V A I  a c o n t e c e r  N A S  N O V E L A S
M A L H A Ç Ã O

Segunda: Fernandinho des
cobre que foi Domingas 
quem o beijou. Conceição 
falece.

Terça: Félix suborna Daisy 
para esquecer a história so
bre Angelina e Béatrice ou
ve.

Quarta: Béatrice pressiona 
Félix a assumir Angelina. 
Gustavo dá uma aliança de 
compromisso para Débora.

Quinta: Bruno rouba um 
beijo de Angelina. Débora 
sabota Mayara, que cai da 
passarela do desfile.

Sexta: Omar revela a Yasmin 
que Mayara está grávida. 
Félix conta a Angelina que é 
seu pai.

____d e s e j o  p r o i b i d o ____

Segunda: João Antonio dá 
um presente a Trajano e lhe 
pede permissão para namo
rar Teresa. Henrique seda 
Laura, a leva para o paiol e 
se deita ao seu lado. Miguel 
chega e vê os dois juntos.

Terça: Henrique avisa que 
dará o desquite a Laura e a 
devolve para Miguel; que 
discute com ele. Laura de
sabafa com Ana, que passa 
mal. Lídio descobre o plano 
de Henrique e conta a Gali- 
leu e Belinda. Chico convida 
Escobar para morar na fazen
da.

Quarta: Iraci leva o copo do 
qual Laura bebeu para Gali- 
leu investigar. Cândida con
vida André para ir a uma fes
ta. Miguel decide ir embora 
para São Paulo.

Quinta: Miguel termina de 
escrever seu relatório sobre 
os milagres da virgem e Pa
dre Inácio se despede dele. 
Laura descobre que Henri
que colocou sonífero em sua 
água e lhe pede satisfações.

Sexta: Laura ameaça Henri
que. Miguel pede à Virgem

um sinal de milagre e vai em
bora. Lázaro leva o papel do 
desquite para Henrique assi
nar e consola Laura. Cândida 
aparece com André no meio 
do comício e Viriato finge 
passar mal. Ciro leva André 
para longe da confusão.

Sábado: Viriato vai atrás de 
Ciro, que conta que se ar
rependeu de seus erros por 
Florinda e André; e os dois 
se abraçam. Chico aconse
lha Laura a procurar Miguel. 
Viriato revela sobre André a 
Magnólia, que conta a Cân
dida que ele é o filho que ela 
abandonou.

BELEZA  p u r a

Segunda: Guilherme ador
mece no colo de Norma, 
que ao ouvir Joana chegar, 
se deita ao lado dele e finge 
dormir. Guilherme e Joana 
brigam. Rakelli devolve o 
anel que ganhou de Robson.

Terça: José Henrique engana 
Robson. Anderson manda 
um bilhete de amor para Lui- 
za, mas quem o recebe é Fer
nanda. Mateus e Renato vão 
a um clube de strip-tease. 
Norma beija Guilherme.

Quarta: Guilherme dá um 
abraço em Norma e vai em
bora. Anderson não desfaz o 
mal entendido com Fernan
da. Guilherme reabre a clíni
ca Beleza Pura e se assusta ao 
ver a fila de pessoas aguar
dando a drenagem linfática 
gratuita.

Quinta: A multidão ameaça 
invadir a clínica e Guilher
me garante que todos serão 
atendidos. Rakelli se declara 
a Robson, que a despreza. 
Ivete é convidada para par
ticipar de um programa do 
Luciano Huck.

Sexta: Norma e Guilher
me passam a noite juntos. 
Gaspar testa Rakelli. Débora 
rompe com Eduardo. Pluma 
foge; Dominique e Hugo cor
rem atrás dela e se perdem. 
Sheila dança para Robson, 
que fica encantado.

Sábado: Joana e Guilherme 
são avisados sobre o desa
parecimento das crianças e 
se abraçam. Dominique avi
sa onde está a Joana e to
dos comemoram. Eduardo 
e Débora se desentendem 
com as filhas.

______ D U A S  C A R A S______

Segunda: Débora passa 
mal e Antônio a ampara. 
Bárbara visita a neta e se 
encontra com Ronildo. Gra
ça pede para conversar com 
Bernardinho, Heraldo e Dá- 
lia. Ferraço observa Maria 
Paula dormir e a beija quan
do ela acorda.

Terça: Maria Paula empurra 
Ferraço e Sílvia chama pelo 
noivo. Bernardinho e Dália 
aceitam dar uma entrevista 
a Graça. Amara volta e abre 
a loja de Madame Amora. 
Claudine se muda para a 
casa de Misael. Gislaine diz 
a Priscila que Zidane é dela 
e o beija.

Quarta: Ferraço acusa Sílvia 
pelo afogamento de Renato. 
Uma fila se forma na porta 
de Amora para ser atendi
da. Sílvia provoca João Ba
tista. Bijouzinha almoça na 
casa de Eva. Ferraço propõe 
casamento a Maria Paula.

Quinta: Ferraço diz que 
sente que Maria Paula ainda 
o ama e ela vai embora aos 
prantos. Ferraço garante a 
Barreto que Sílvia é um es
torvo em sua vida e Giocon- 
da conta a Branca. Juvenal 
participa de um debate na 
universidade. Célia confes
sa a Macieira seu interesse 
e o beija. Branca vê.

Sexta: Heriberto espa
lha que Macieira assediou 
Célia. Clarissa e Macieira 
pressionam Célia, que des
mente. Barreto aceita de
fender a causa de Bernardi- 
nho. Madame Amora diz a 
Amélia que seu marido não 
vai compor mais e a trai
rá. Rudolf e Ramona fazem 
campanha. Juvenal consola 
Branca.
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ÁRIES
Evite o pessimismo e 

H  seja mais confiante e 
empreendedor, hábil 
e ambicioso, que

terá muito sucesso em tudo que fizer. 
Aumento de vitalidade, da influência 
pessoal e das chances no amor.

leã o
Neste período, você 
poderá enfrentar 
alguns pequenos 
obstáculos e oposi- 

ções inesperadas. Com o auxílio de 
amigos, parentes, colegas e vizinhos, 
poderá contorná-los. Evite atitudes 
agressivas. Deixe de lado o ciúme.

sa g it á r io
Saiba tirar proveito 
das mesmas que seu 
êxito será maior do 
que espera. Seu po

der de comunicação estará favoreci
do, fazendo com que exerça grandes 
influências sobre seus amigos, familia
res e colegas de trabalho.

t o u r o
Nesta fase pode es
perar uma expansão 
em seus horizontes 
de conhecimentos 

e relações. Não de importância aos 
obstáculos que surgem no período da 
manhã. Tarde e noite propícios. Visitas 
e agradáveis notícias.

VIRGEM
Demonstre firmeza, 
convicção e mais con
fiança em si, que con
seguirá, neste período, 

influenciar pessoas importantes para 
o seu progresso e prosperidade profis
sional e material. Faça prevalecer seu 
otimismo e receberá reais benefícios.

c a p r ic ó r n io
As coisas novas que 1̂1 inventar serão coro
adas de êxito e suas 
ambições, sonhos e 

desejos serão bem sucedidos. Ótimo 
para as amizades. Você também esta
rá trabalhando mais ainda para a sua 
própria projeção social.

g ê m e o s
^ Cuidados com prejuí

zos causados por em
pregados ou sócios. 
Não realize o negócio 

que está pretendendo. Aguarde uma 
fase mais favorável para concretizá-lo. 
Não abuse da saúde e não discuta 
com a pessoa amada.

LIBRA
Nesta fase, você 
poderá ter uma idéia 
brilhante e promisso
ra de sucesso. Mas, 

somente a coloque em prática quan
do tiver certeza de uma boa chance. 
Continue cauteloso com seu dinheiro, 
seu trabalho e com sua saúde.

a q u á r io
Cuidado com o 

^  j Ê  excesso de gastos.
Mantenha-se em suas 
atividades rotineiras e 

muitos benefícios receberá em breve. 
Examine realmente todos os lados de 
uma situação, principalmente se esta im
plicar no seu relacionamento amoroso.

Evite prejudicar sua 
saúde, não come
tendo excessos na 
alimentação, e com 

bebidas alcoólicas. Não confie demais 
em subordinados e em estranhos. To
davia, o sucesso pessoal e a evolução 
da personalidade serão evidentes.

esc o r p iã o
Grandes chances de 
ascensão e brilho artís
tico e mesmo jurídico. 
Fluxo benéfico. Apro

veite os próximos dias para manifestar 
seus pensamentos relacionados com as 
pessoas que lhe querem bem e tratar 
de assuntos relacionados ao casamento.

PEIXES
Não deixe de olhar 
e zelar pelo bem de 

H L  seus familiares e não 
fuja das suas respon

sabilidades e problemas. Impulsionado 
em descobrir suas verdadeiras aptidões 
e transformar o próprio ambiente, sua 
percepção estará super apurada.
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Disk Remédios 
3264-3340

RUA ANITA G A R IBA LD I, 650

LOTEADORES
E M P R E N D E D O R E S

Recupero 100% do valor do investim ento 
em rede elétrica que você fez em seu  

em prendim ento e depois foi obrigado a  doar 
p a ra  concessionária  de energia elétrica.

__________NÁP PERCA TEMPO!___________
Mais in fo rm a çõ es n o  te le fo n e:

(19) 3203-7998 com Om ar Nunes 
carlos@ dellapascoa.com .br

mailto:carlos@dellapascoa.com.br


L A N  C  H  □  N  E T E  
R E S T A U  R A N T E

R.: Dr. Antonio Tedesco, 822 
Lençóis Paulista - SP

E  A E E S S Ú R i a S

PRDIVIDÇAD
1 5 %  dÍBSir. À  x/istia

_ ou
s e m  Juras

S em p re  □ m e lh o r p ara  
você  e m  p eças e  acessórios

□isk peças:
32E4-E817 / 32E4-4322

Av. P re f. Jácom o IV. 
Paccola, 5 3 E  - Lençóis P ta .

ESCRITÓRIO CONTÁBIL(D 3264-3479
w w w .rogete.com .br

Rua Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 337 

Lençóis Paulista

m M M L
ESCRITÓRIO

MODELO

Carlinhos 
H Moreira

Abertura de 
Firmas Serviços 
de Contabilidade

Carlos Alves 
Moreira

CRC 1SP146.128I0-5 ■ CEI 9.829

N o clique do Giro, confira quem  p assou  

pela Academ ia da Cerveja, em  M acatuba, 

n o Jantar Italiano, prom ovido p elo  

Rotary C lube de Lençóis Paulista, e na  

Água D oce Cachaçaria!

Jornal O ECO Jornal O ECO

PROMOÇÃO
FINAL DE SEMANA

É iÊ Ê m íL la a A R È ü i& ^ ^

V -£i Éng; -ÇRÉA ã6Ó52.t-Ó85.̂
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^3 - j__i.„ 3.

R. Pedro Natálio Lorenzetti, 836 - sala 4 - Centro - Lençóis Paulista

http://www.rogete.com.br


FESTINHA!
O pequeno Augusto Martins Llobet Villas comemorou 

aniversário na terça-feira, 1° de abril. A família toda deseja 
ao garoto felicidades e sucesso. Parabéns!

r sV . í  »

E FESTA, E FESTA!
Completando a lista de arianos que aniversariam em abril, 

tem o presidente da Ascana (Associação dos Plantadores de Ca
na do Médio Tietê), Hermínio Jacon, que completará idade no
va no dia 8 de abril. Amigos, companheiros de trabalho e toda 
a família desejam tudo de melhor.

A L  OTRO LA D O  DEL RIO
Na sexta-feira 28, a Câmara 

de Barra Bonita realizou 
cerimônia para entrega de 

títulos de cidadãos. O evento 
promoveu o encontro de 

políticos que trabalham 
pelo desenvolvimento dos 
municípios localizados nas 
duas margens do rio Tietê: 
o prefeito de Barra, Mário 

Teixeira, o deputado federal, 
Milton Monti (natural de 

São Manuel) e o prefeito de 
Igaraçu do Tietê, Guilherme 
Fernandes. Quem também 
recebeu o título de cidadão 

barra-bonitense foi o secretário 
adjunto da Casa Civil e ex- 

prefeito de Pederneiras, Rubens 
Cury, que posou para voto 
com o vereador Clodoaldo 

Aparecido de Almeida.

Cíntia Fotografias

Gabriella Machado Casali, garotinha que esbanja charme, 
faz a festa por mais um ano de vida no dia 8 de abril. Os pais 
Ivens e Luciana Casali mandam votos de saúde e felicidades.

ENCONTRO SERTANEJO
Na quarta-feira 2, a dupla 

lençoense André & Matheus 
participou da gravação do 
programa Terra Nativa, na 
Band. Além de apresentar 
seu trabalho para todo o 

país, os sertanejos 
também trocaram 

uma palavrinha, 
nos bastidores, 

com quem já 
caiu na estrada 

há algum tempo.
O programa será 
exibido no dia 11 
de abril, próxima 

sexta-feira.

Na foto Gino 
& Geno, Rick &

Renner, Kadu 
Ferraz e André & 

Matheus

RECICLAGEM
O casal de fotógrafos, Fabrício e Cíntia Duarte, uniu o útil ao 

agradável e foi conferir as novidades da Fotografar 2008, feira 
especializada em fotografia digital, que aconteceu em São Pau
lo. A dupla é proprietária da Cíntia Fotografias e se garante co
mo um dos melhores estúdios de Lençóis Paulista porque está 
sempre investindo na reciclagem de conceitos.

Antonio Carlos e Vânia

MAMA MIA
No sábado passado 
aconteceu o tradicional 
Jantar Italiano, no 
CEM (Clube Esportivo 
Marimbondo), em 
Lençóis Paulista.
O evento é uma 
oportunidade única 
para desfrutar uma das 
culinárias mais saborosas 
do mundo e degustar 
um bom vinho. Alguns 
casais da cidade foram 
flagrados num momento 
de descontração.

Aperfeiçoamentos:
Curso de Colorímetría 
Curso de Limpeza de Pele

Reciclagem:
14/04 - Parafina pés e mãos 
05/05 - Alisamento Térmico (Nasca) 
23/06 - Amaciamento (Niasi)

Desig”s ^ b r a n c e lh a s
Permanente de tintura de cílios 

Correção e Formato do Rosto 

Sobrancelhas de Renna 
Técnicas de Medição 

Visagismo
F e s t

R.7de Setembro, 963 

Fone: 14.3264-6249 

Lençóis Paulista

EFACIM U
y g o V E R Paulista Shopping /  Lençóis Paulista 

C onvites A ntecipados L im itados R$ 10,00

Pontos Venda: CanHÊhoba M oda /  Trigal
Paulinha M aciel - 3263 3279 /  QuintaSanta Cecília

I IN F O 14 3264 9669 / 14 3263 2243
w  w  w  . c o l i s e u f e s t .  c o m . b r

Segurança e Medicina do Trabalho

EXAMES MÉDICOS DO TRABALHO
Admissional, Demissional, Periódico, Mudança de Funcão.g.RÍ£ornb ao TrabalihO 
PCMSO, PPRA, LTCAT ""
TREINAMENTOS
• Brigada de Incêndio • CIPA
• Primeiros Socorros • Produtos Químicos
• Proteção Auditiva • Proteção Respiratória

• Uso e conservação de EPI^S '
M a triz
A v . Pref. Já co m o  N ico la u  P a cco la , 5 9 6  - Lençóis Pta  
Fone: (14) 3 2 6 3  7211 -  3 2 6 3  0 8 8 0  '
Site: w w w .e b a c o n s u lto r ia .c o m .b r

http://www.ebaconsultoria.com.br

