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Fernanda Benedetti

Rondon terá 
passarela na 
altura da Lwart
Comunicado foi feito pelo secretário dos Transportes, Mauro 
Arce ao prefeito Marise, vereador Manezinho e diretor de 
Desenvolvimento, Rocinha; trio esteve na capital na segunda

A passarela que vai interligar 
os dois lados da Marechal Ron
don, na altura do Grupo Lwart, 
em Lençóis Paulista, sai assim 
que a rodovia for privatizada. 
A informação foi confirmada 
na segunda-feira 14. O prefeito 
José Antonio Marise, o verea
dor Manoel dos Santos Silva, o

Manezinho, e o diretor de De
senvolvimento Altair Toniolo, 
o Rocinha, estiveram com o se
cretário de Transportes, Mauro 
Arce. No projeto de concessão 
ainda está prevista a construção 
de um trevo na altura da Ce- 
cap. Arce também incluiu entre 
as benfeitorias para Lençóis 16

quilômetros de asfalto de pista 
marginal para a Rondon. Ma- 
nezinho ficou em São Paulo 
até a terça-feira 15 e conseguiu 
a liberação de R$ 150 mil, ver
ba que vai para a Saúde (R$ 100 
mil) e para a Rede de Combate 
ao Câncer junto ao deputado 
Pedro Tobias. ►► Página A2

150 ANOS
Uma missa celebrada pelo arcebispo de Botucatu, Dom Aloysio Leal Penna, marcou a reinau- 
guração da praça do Santuário Nossa Senhora da Piedade, na terça-feira 15. O evento, que 
celebrou os 150 anos da paróquia, entra na programação pelos 150 anos de Lençóis Paulista 
(que serão completados no dia 28 de abril). As comemorações seguem amanhã, com culto 
ecumênico que acontece no Csec, a partir das 19h. Já estão confirmadas caravanas de outras 
cidades e participação da cantora gospel Lauriete e do pastor Benhour Lopes.

H A B I T A Ç Ã O

Mutirão 
começa nas 
próximas 
semanas

Fernanda Benedetti

Jardim Caju terá 200 casas

Está tudo regulariza
do e o prefeito José Anto- 
nio Marise espera apenas 
por uma ordem de servi
ço da CDHU para come
çar a construção de dois 
mutirões: um no jardim 
Caju e outro em Alfre
do Guedes. Na sessão de 
segunda-feira 14, a Câ
mara aprovou o projeto 
que autoriza a prefeitura 
a contratar profissionais 
da construção civil para 
orientar os mutuários na 
construção. ►► Página A3

A G U D O S

Em protesto, MST corta eucaliptos da Duratex
Fernanda Benedetti

Integrantes do MST ocupam fazenda da Duratex, em Agudos, cortam 100 eucaliptos; em Bauru, grupo invade sede da Conab

Pelo menos um hectare de 
plantação de eucalipto, per
tencente à Duratex, foi cor
tado por integrantes do MST 
na manhã da terça-feira 15. 
Desde o sábado 12, um grupo

constituído por aproximada
mente 600 pessoas ocupam a 
fazenda Água da Pilintra, em 
Agudos. Na manhã de ontem, 
integrantes do grupo fizeram 
um protesto na Conab, em

Bauru. Júlio Magaiva, um 
dos coordenadores do gru
po, afirmou que o corte foi 
um protesto contra a mono
cultura e o modelo de agro- 
negócio praticado no Brasil.

B A R R A  B O N I T A

Padre Mario 
combate 
mosquito 
da dengue

Sandro Alponte

À tarde, o grupo recebeu in
timação oficial de que teria 
15 dias para deixar a área. A 
Justiça concedeu liminar fa
vorável às empresas proprie
tárias das terras. ►► Página A5

Padre Mario lança mutirão

A Prefeitura de Barra Bo
nita começou na terça-feira 
15 o programa 'Barra mais 
Bonita', um mutirão de lim
peza que passará por todos 
os bairros do município e 
alertará a população sobre os 
cuidados para não permitir 
a proliferação de criadouros 
do Aedes aegypti, o mosqui
to transmissor da dengue. 
O lançamento do programa 
ocorreu na segunda-feira 14. 
A campanha coincidiu com a 
contratação de 25 novos fun
cionários para o setor de lim
peza pública. ►► Página A6
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150 anos, 210 páginas e uma bela História
Tenha em casa o livro 'Lençóis Paulista 

conta sua história -150 anos'
Pontos de Venda:

Jornal O Eco| Lençóis Revistas| Psiu! | Banca do Correia 
Didática I Banca do Posto Tigrão | Planet Sound

R$ 49,90
~ -  à vista ~

ou 2x no cheque pré



a d m i n i s t r a ç ã o
Divulgação

Pe na
estrada

Visita de Manezinho a São Paulo rende 
R$ 150 mil em verbas para a cidade; 
Secretaria dos Transportes garante mais 
16 quilômetros de marginal asfaltada

Cristiano Guirado

Uma pequena comitiva 
lençoense esteve em São Pau
lo na segunda-feira 14, reuni
da com o secretário estadual 
dos transportes, Mauro Arce: 
o prefeito José Antonio Mari- 
se (PSDB), o vereador Mano
el dos Santos Silva (PSDB), 
o Manezinho e o diretor de 
Desenvolvimento, Geração 
de Emprego e Renda, Altair 
Toniolo (DEM), o Rocinha.

O trio passou pela Secre
taria dos Transportes para ver 
de perto o projeto de privati
zação da rodovia Marechal 
Rondon (SP-300) e conferir 
se constavam dos benefícios 
previstos no edital de licita
ção obras prometidas para 
Lençóis Paulista, como a alça 
de acesso na altura da Cecap 
e a passarela ligando o Jar
dim Nova Lençóis ao Distri
to Industrial. "As duas obras 
já estão confirmadas e cons
tam no projeto", confirmou 
o vereador.

Outra boa notícia trazi
da por Manezinho. Mauro 
Arce incluiu no projeto de 
concessão da rodovia, mais 
de 16 quilômetros de asfalto 
de pista marginal (paralela à 
rodovia) para a Rondon. "Já 
repassei a informação para a 
Diretoria de Obras, que vai 
preparar um projeto", afir
mou. Segundo o vereador, as 
opções são construir a quilo
metragem extra de marginais 
no sentido capital-interior 
ou no sentido interior-capi- 
tal, às margens da Cecap. Pa
ra ser concretizado, o proje
to precisa ser aprovado junto 
ao DER (Departamento de 
Estradas e Rodagem).

Por fim, Manezinho agra
deceu ao prefeito Marise 
pelas conquistas. "Não con- 
seguiríamos nada junto ao 
governo do Estado se não 
fosse a administração séria 
e o cuidado no gasto do di
nheiro público que temos 
em Lençóis graças ao prefei
to Marise", destaca.

Manezinho 
anuncia 
R$ 150 mil

Manezinho ficou em 
São Paulo até terça-feira e 
voltou com mais novida
des: a liberação de R$ 150 
mil para o município. O 
convênio -  que teve parti
cipação do deputado esta
dual Pedro Tobias (PSDB) 
-  deve ser assinado nos 
próximos dias. Dessa ver
ba, R$ 100 mil serão repas
sadas à Diretoria de Saúde. 
Os outros R$ 50 mil de
vem ser revertidos à Rede 
de Combate ao Câncer de 
Lençóis Paulista. Os recur
sos serão liberados junto à 
Secretaria do Planejamen
to do Governo do Estado.

"É bom, mas não vem 
dentro de uma programa
ção. Recebemos R$ 100 
mil e outros municípios 
com mais condições estão 
recebendo mais. O Hospi
tal de Base de Bauru, por 
exemplo, recebem R$ 1,5 
milhão. Os repasses do 
Governo Federal em ver
bas para medicação estão 
atrasados, e as necessida
des não param. A prefei
tura tem gasto com me-

dicamentos e o dinheiro 
não chega", reclamou o 
vice-prefeito e diretor de 
Saúde, Norberto Pomper- 
mayer (PR).

Segundo Norberto, o 
dinheiro vai aliviar um 
problema de déficit orça
mentário, já previsto para 
o setor. "Veio em boa hora. 
Estamos angustiados com 
o orçamento e vamos usar 
esses R$ 100 mil para ta
par buracos deixados pelo 
Governo Federal, que não 
consegue fazer essa verba 
da Saúde chegar aos muni
cípios. Principalmente os 
municípios que não são do 
PT", completa.

Ouvida pelo jornal O 
ECO, a Rede de Combate 
ao Câncer vai investir par
te dos R$ 50 mil na refor
ma e ampliação do prédio 
onde funciona a entidade, 
na rua XV de Novembro. 
A Rede espera ainda ter 
sobras dessa verba para 
aplicar nos custeios corri
queiros, como fraldas, me
dicamentos e alimentação 
dos assistidos.

Comitiva lençoense foi conferir de perto benefícios para a cidade com a privatização da rodovia Marechal Rondon

s o l i d a r i e d a d e

OAB prepara campanha do leite
A OAB (Ordem dos Ad

vogados do Brasil), subse
ção de Lençóis Paulista, está 
preparando a quinta edição 
da campanha do leite. Este 
ano, a mobilização vai aju
dar mais seis entidades as- 
sistenciais do município. As 
arrecadações começam em 
maio. A meta para este ano, 
segundo o advogado e pre
sidente da OAB em Lençóis, 
Antônio José Contente, é ar
recadar 10 mil litros de leite 
longa vida. No ano passado, 
a OAB atingiu a marca dos 
oito mil litros. Os beneficia
dos são a Rede de Combate 
ao Câncer, Centro Espírita 
Antônio de Pádua, Casa da 
Mãe Piedade, Lar Nossa Se
nhora dos Desamparados e 
Apae (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais).

Segundo Contente, tudo 
que for arrecadado será dis
tribuído proporcionalmen
te entre as entidades, de 
acordo com a necessidade 
de cada uma. Só para se ter 
uma idéia, a Rede de Com-

Arquivo Fernanda Benedetti/Jornal O ECO

Meta da campanha em 2008 é arrecadar 10 mil litros de leite

bate ao Câncer têm uma neces
sidade mensal de 3,5 mil litros 
para atender 140 pessoas.

As doações podem ser 
feitas durante todo o mês de 
maio. Os postos de arrecada

ção serão montados nos su
permercados Santa Catarina, 
Doidão, Santo Expedito, Jaú 
Serve e Tupã.

Contente informa que o 
dia de maior arrecadação ge-

ralmente são os sábados. 
Por isso, durante todo o 
mês de maio, aos sábados, 
os advogados da OAB vão 
estar vão passar pelos su
permercados, reforçando 
a mensagem da campanha 
e ajudando no trabalho de 
arrecadação.

"Eu acho que é uma 
campanha solidária muito 
importante e a OAB, sendo 
uma instituição de grande 
credibilidade, pode ajudar 
na integração e no engaja
mento dos advogados junto 
à sociedade, sempre com a 
finalidade de ajudar ao pró
ximo", conclui Contente.

Na edição do ano pas
sado, a arrecadação foi um 
pouco abaixo do previsto, 
por causa do preço do lei
te. "Como houve redução 
de preços, esperamos ul
trapassar a meta de 10 mil 
unidades. No ano de 2006, 
só para ter um exemplo, a 
campanha conseguiu arre
cadar mais de 14 mil litros 
de leite", conclui.



L E G I S L A T I V O

Agora vai
Câmara aprova contratações temporárias para dar início aos mutirões em Alfredo 
Guedes e no jardim do Caju; "agora só aguardamos a ordem de serviço", diz Marise

Cristiano Guirado

Na sessão de segunda-feira 
14 a Câmara aprovou um pro
jeto que autoriza a prefeitura 
a contratar profissionais em 
regime temporário para as 
obras de construção dos dois 
mutirões de casas populares: 
um no jardim do Caju e o ou
tro no bairro rural de Alfredo 
Guedes. O projeto deu entra
da no Legislativo na segunda- 
feira e foi aprovado em regime 
de urgência porque o vereador 
Gumercindo Ticianelli Júnior 
(DEM) recolheu, na hora, as 
assinaturas necessárias, sete 
ao todo.

São 201 casas no Caju e 
24 em Alfredo Guedes que 
serão erguidas em sistema de 
mutirão, ou seja, serão cons
truídos com mão-de-obra dos 
próprios futuros moradores. 
Para isso, a prefeitura precisa 
contratar técnicos (pedreiros, 
serventes e carpinteiros) que 
orientem os trabalhos.

A notícia da aprovação do 
projeto em regime de urgência 
foi recebida com alívio pelo 
prefeito José Antonio Mari- 
se (PSDB). A prefeitura agora 
só precisa aguardar a ordem 
de serviço da CDHU (Com
panhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano) para 
começar a trabalhar efetiva
mente. "Tenho a informação 
que esse documento deve che
gar nos próximos dias", diz o 
prefeito. "Essas obras estavam 
realmente enroscadas. Ago
ra já está tudo encaminhado,

Máquinas retomaram o trabalho de limpeza na área onde será construído mutirão do Caju

com a documentação pronta e 
já sob análise final", continua. 
Assim que chegar a ordem de 
serviço a prefeitura vai contra
tar o pessoal, abrir licitação 
para a compra de material de 
construção e começar a obra.

Todos os recursos virão 
da CDHU. O convênio, no 
valor de R$ 5.125 milhões, 
foi assinado por intermédio 
do deputado estadual Pedro 
Tobias (PSDB). Na parceria 
há previsão de investimentos 
em material de construção e 
de acompanhamento técnico 
(pedreiros, serventes, mestre 
de obras).

Segundo Marise, a inten
ção é que os dois mutirões

fiquem prontos em 18 meses. 
"Pode ser que a gente comece 
a construir em um lugar antes 
do outro. Mas vamos tocar as 
duas obras ao mesmo tempo. 
Não vamos esperar acabar um 
para começar o outro", explica 
Marise. O prefeito se diz ali
viado com a resolução de mais 
esse problema. "Estávamos 
realmente preocupados com 
isso, afinal, são 225 famílias 
que estavam na expectativa há 
mais de um ano", completa.

Walterlei Camargo, agen
te dos Correios em Alfredo 
Guedes -  e um dos contem
plados pelo sorteio do muti
rão -  falou por telefone com a 
reportagem do jornal O ECO.

Ele está na expectativa de ver 
pronto o mutirão para se li
vrar do aluguel de R$ 130 que 
paga por uma casa no distrito. 
"Quando aconteceu o sorteio 
estava esperando que isso saís
se rápido. Fiquei decepciona
do. Eu gasto um dinheiro no 
aluguel que poderia ser gasto 
em outras coisas", afirmou.

O mutuário recebeu a no
tícia com felicidade. "A sensa
ção é de felicidade e de alívio. 
O terreno já está pronto e nós 
estamos preparados para cons
truir e terminar o mais breve 
possível. Mas ainda estamos 
na expectativa de que agora as 
coisas aconteçam rapidamen
te", finaliza.

NOTAS POLICIAIS

CRACK
Uma pessoa foi presa em 

flagrante por tráfico, com 
25 pedras de crack, na tarde 
de terça-feira 15, em Barra 
Bonita. A prisão aconteceu 
após uma ação conjunta das 
polícias Militar e Civil, nos 
bairros Cohab e Vila Corrêa. 
Com o acusado os policiais 
também encontraram celu
lares, bicicletas, um Fusca 
ano 72, aparelhos de DVD, 
caixas de ferramentas, peças 
de computador, um macaco 
hidráulico e uma bolsa pre
ta com diversos objetos.

d r o g a s
Em Lençóis Paulista, du

rante patrulhamento na rua 
XV de Novembro, policiais 
militares abordaram um 
passageiro de mototáxi com 
seis embrulhos de maconha

e seis papelotes de cocaína, 
além de R$ 59 em dinhei
ro. A apreensão aconteceu 
na madrugada de ontem. O 
rapaz que levava a droga foi 
preso em flagrante e levado 
para a cadeia de Duartina.

ROUBO
Um caminhão da Prefei

tura de Macatuba foi rou
bado na noite da terça-feira 
15. O motorista levava entu
lho para o aterro sanitário, 
quando foi abordado por 
dois homens armados. No 
caminhão, além do motoris
ta, estavam dois auxiliares. O 
trio foi feito refém pelos as
saltantes e depois abandona
do numa estrada de terra nas 
proximidades da usina Barra 
Grande. Até a tarde de ontem 
o paradeiro dos ladrões e do 
caminhão era desconhecido.

Problemas burocráticos 
emperraram mutirões

Nesta semana o prefeito 
José Antonio Marise (PSDB) 
assistiu a resolução de um 
problema que durava quase 
dois anos e tirava o sono das 
225 famílias que foram sor
teadas para receber uma casa 
nos mutirões que serão ergui
dos no jardim do Caju e bair
ro rural de Alfredo Guedes.

Tudo aconteceu em 
2006: a assinatura do con
vênio entre a prefeitura e a 
CDHU (Companhia de De
senvolvimento Habitacio
nal e Urbano), o sorteio das 
225 famílias contempladas e 
as obras de preparação dos 
dois terrenos para a constru
ção das casas populares. A 
previsão era de que as obras 
começassem em fevereiro de

2007, mas parou na burocra
cia do governo do Estado, 
conforme matéria publicada 
pelo jornal O ECO no dia 26 
de fevereiro deste ano.

O problema da CDHU 
teria sido a transição de go
verno das mãos de Geraldo 
Alckmin para José Serra (am
bos do PSDB). O órgão sus
pendeu os repasses e o trâmi
te burocrático por quase um 
ano. Prefeitura e governo do 
Estado tiveram que atualizar 
o convênio, e assinaram um 
novo documento no dia 9 de 
janeiro desse ano. Para se ter 
uma idéia, no ato da assinatu
ra o valor unitário da casa no 
mutirão era de R$ 13,7 mil e 
no começo do ano foi atuali
zado para cerca de R$ 20 mil.

DESTILARIA SANTA MARIA S/A
CNPJ n° 51.423.085/0001-51 / NIRE n° 35300321316 

Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária
São convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, que se realizará no dia 
28 de Abril de 2008, às 15h30min na sede social, na Fazenda Santa Maria, Bairro Lajeado, Lençóis Paulista/SP, 
a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) prestação de contas dos administradores, exame, discus
são e votação do Balanço Patrimonial e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado 
em 31 de Dezembro de 2007; b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; Isso posto ficam os 
senhores acionistas 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 de após a primei
ra 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 alte
rações da Lei n° 10.303/2001, relativos ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2007. Lençóis 
Paulista, SP, 11 de Abril de 2008. Antonio Durval Boso - Membro - Conselho de Administração. (12,15,17)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO ALTERAÇÃO 1 CONTRATO 19-2008 (Originário do Proc. 11, 
Pregão 05-2008) FINALIDADE: realinhamento de preço para manutenção do equilíbrio econômico- 
financeiro inicial do contrato, alterando de R$ 5,48 para R$ 6,34 o preço do kg de carne bovina em 
cubos (acém) CONTRATANTE: Município de Macatuba CONTRATADA: João Osmar da Silva - EPP 
OBJETO: fornecimento parcelado de carne bovina em cubos (acém) e lingüiça suína pura, para merenda 
escolar FUND. LEGAL: Art. 65, II, d, da Lei 8666/93 ASSINATURA: 16/04/08.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES 

AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 25-2008
PROCESSO: 55-2008 - OBJETO: aquisição de diversos aparelhos de ginástica, entrega única no pra
zo de 60 dias. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 05.05.2008 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 
pregao@macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo 
telefone (14) 3298-9856.
Macatuba, 16 de abril de 2.008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR - Prefeito Municipal

S.S.C. Locadora de Veículos Ltda.-ME, rua Fernão Dias Paes, 334 -  Jd. 
Ubirama -  Lençóis Paulista/SP, com CNPJ 07.501.757/0001-08 e I.E.: 
416.107.452.117, comunica o extravio do talão de NF. Serv. Transporte Mod. 
7 série B-1 do n° 000001 a 000050, não se responsabilizando pelo uso inde
vido do mesmo.

A empresa MATSUZAKI & MATSUZAKI inscrita com CNPJ 
02.380.818/0001-02, situada na Rua 15 de Novembro, 581. 1° andar, sala 14, 
dessa cidade, declara o EXTRAVIO de TALÃO DE NOTA FISCAL, SERIE 
G, COM NUMERAÇÃO DE 151 A 250.

Ramos Industrial LTDA -  EPP torna publico que requereu na CETESB, a 
licença prévia e a instalação para fabricação de maquinas Serra Fita, à Rua 
Oceania, 537- Dist Industrial II, Lençóis Paulista/ SP.

DIVELPA
L E N C O I S  P T A -

Cada chapa de aço prensada, peça projetada, pesquisa, tecnologia, todos os detalhes nüniChevrõíet são 
desenvolvidos poLurriã única razão: você. Um jeito de trabalhar que começa na fábrica e se estende para 
todas as concessionárias do Brasjl, particularmente para as suas oficinas. Na prática, as coisas funcionam 
da seguinte_maneira: a Chevjulet fabrica o seu carro, transmite todas as informações sobre ele para a -  
Rede Chevrolet e nós cuidamos dê você. É com você do início ao fim. -

Revisão na Rede Chevrolet
iM(̂ R |j0 0 M

Revisão de 26 itens conforme o Manual do seu Chevrolet.

Para qualquer modelo Chevrolet e todas as quilometragens

mais as peças 
que realmente 

precisam ser 
trocadas

É ajBO de mnigo. De gente que anda ao seu lado, 
se preocupa com o seu bem-estar, que cuida e 
valoriza suas conquistas. Um toque de quan não 
mede esforços pra você ter o certeza de dt^ar lá, 
semprcèlanas, tranquilo.

Quem exige o máximo em eficiência e qualidade vem pra Rede Chevrolet.

Agende jâ a sua revisão na concessionária DIVELPA - Fone: (14) 3269-1583
Revisão periódica segundo consta no Manual do Proprietário Chevrolet, válida para todos os modelos Chevrolet, exceto veículos Diesel, para as puiíometragens recomendadas pelo Manual do 
Proprietário Chevrolet: 3 parcelas fixas de RS 59,90, totalizando R$ 179,70. Valor apenas da mão-de-obra, peças não inclusas. Ou, preço à vista R$ 179,70, sendo valor apenas da mão-de-obra, 
peças não inclusas. Preços e condições válidos exclusivamente para vendas nas Concessionárias Chevrolet do Interior Paulista até 31/05/2008 ou enquanto durarem os estoques, podendo ser 
alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Para outros serviços não especificados, informe-se em sua concessionária Chevrolet. Manutenção indicada para os veículos que preservam as 
características originais de fábrica. Imagens não correspondem necessariamente aos produtos. Preserve a vida. Use cinto de segurança, www.chevrolet.com.br - SAC:0800702 4200

Super Troca de Óleo

R$ 29»
Veículos 8v de 1.0 a 1.8
Para outros modelos e serviços, 

consulte nossa equipe técnica

C H E V R O L E T

Fone: (14) 3269-1581

http://www.macatuba.sp.gov.br/pmm
mailto:pregao@macatuba.sp.gov.br
http://www.chevrolet.com.br


E D I T O R I A L

Q uestão de segurança
O prefeito de Lençóis 

Paulista, José Antonio Ma- 
rise, o vereador Manoel dos 
Santos Silva, o Manezinho, 
e o diretor de Desenvolvi
mento, Geração de Emprego 
e Renda, Altair Toniolo, o 
Rocinha, estiveram em São 
Paulo no começo da semana 
e voltaram com um pacote 
de novidades.

A visita do trio lençoense 
foi ao secretário dos Trans
portes, Mauro Arce. Mari- 
se, Manezinho e Rocinha 
tiveram acesso ao edital de 
privatização da rodovia Ma
rechal Rondon (SP-300) e 
confirmaram benefícios pa
ra Lençóis Paulista.

O pacote de benefícios 
inclui uma novidade: o as
falto para 16 quilômetros 
de marginal -  pista paralela 
à rodovia. O item foi inclu
ído no edital recentemente. 
Também foi confirmada a 
construção de mais um tre
vo na altura da fazenda Pro
gresso, o que vai facilitar o 
acesso à Cecap.

O item mais importante 
do pacote de benfeitorias, en
tretanto, não é nenhuma no
vidade. Muito pelo contrário, 
trata-se de uma reivindicação 
antiga: uma passarela que li
gue o Jardim Nova Lençóis ao 
outro lado da rodovia.

A obra não é a mais cara 
do pacote, mas com certeza 
é a que vai garantir maior 
segurança. Quem precisa 
fazer a travessia de um lado 
para o outro da rodovia -  e 
são muitos pedestres que fa
zem -  não tem outra saída 
que não se arriscar por entre 
carros e caminhões. Conclu
são: o número de vítimas de 
atropelamento naquele tre
cho costuma ser alto.

Vale lembrar ainda que 
muitos dos pedestres que fa
ziam a travessia eram jovens 
estudantes do Senai (Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial), que tinham que 
cruzar a rodovia para pegar 
o transporte. Uma empresa 
de ônibus até criou um iti
nerário diferente para ame
nizar o problema. A medida 
ajudou bastante, mas o ideal 
é garantir a travessia segura.

O fato de estar previs
ta num documento público 
transforma a passarela em al
go mais palpável. Infelizmen
te, pelo menos por enquanto, 
não é possível estabelecer uma 
data para que a benfeitoria 
saia do papel. Já que a privati
zação da Marechal Rondon é 
mesmo algo inevitável, resta 
esperar que os benefícios que 
renderão deste processo sejam 
concretizados logo.

A R T I G O

M undo urbano
A na Paula Pessoto

Carros voadores como 
naves espaciais, e prédios 
imensos com centenas de 
metros de altitude ainda são 
roteiro de filmes futuristas. 
A realidade atual dos centros 
urbanos é bem diferente des
sa fantasia hollywoodiana.

Para se ter uma idéia, na 
década de 50 apenas a cida
de de New York era um cen
tro urbano com mais de 10 
milhões de habitantes, e me
nos de três décadas depois o 
número já havia aumentado 
para cinco. Muitos proble
mas vão se aglomerando 
nesses centros, assim como 
as pessoas que dividem cada 
vez menos espaço.

A falta de emprego, a po
luição, a pouca moradia e 
toda a forma de subvida nes
ses centros são a maior pre
ocupação da sociedade nesse 
início de século. Como fazer 
para acomodar de maneira 
adequada e humana todo es
se contingente populacional 
das grandes cidades?

Essa é a maior questão 
levantada acerca do assun
to. A revista Veja dessa se
mana traz uma reportagem 
interessante sobre o assunto, 
com dados sobre os avanços 
populacionais nos centros 
urbanos ao longo dos anos,

os problemas que isso acar
reta e algumas possíveis so
luções.

Grandes cidades sempre 
têm aquela sedução que en
feitiça e atrai as pessoas. Mas 
antes de tomar a decisão so
bre morar em uma cidade 
grande ou em uma de menor 
porte é relevante levar alguns 
pontos em consideração. A 
qualidade da vida que se le
va é muito importante, aliás, 
estar feliz e contente com o 
ambiente que se vive é mui
to importante.

Nos grandes centros a 
correria cotidiana, o baru
lho e a poluição são pratica
mente inevitáveis, porém há 
a diversidade cultural e um 
grande leque de opções, não 
só de entretenimento, mas 
também de emprego, edu
cação, saúde, etc. Por outro 
lado, nas menores cidades, 
essas opções são bem mais 
restritas, mas fatores como a 
violência e a poluição tam
bém são bem menores.

Tanto nas grandes cidades 
como nas pequenas existem 
pontos negativos e positivos. 
Para fazer a escolha certa é 
necessário saber o que preci
samos (nossas necessidades) 
e o que realmente nos faz 
feliz.

Ana Paula Pessoto é jornalista

E R R A T A
Na edição da terça-feira 15, a foto da Festa Melhores 2007, 

na capa do jornal foi tirada pela equipe do Foto Carlos. As fotos 
do Giro Social são da fotógrafa Fernanda Benedetti e não da 
equipe da Cíntia Fotografias, como foi publicado.
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CURIOSO
Menos de 24 horas de

pois de receber o primeiro 
exemplar do livro "Lençóis 
Paulista conta sua história", 
o prefeito José Antonio Ma- 
rise (PSDB) já deu a primeira 
mexida nas suas páginas. Ma- 
rise recebeu o livro na noite 
de sábado 12, no prêmio Me
lhores 2007, no CEM (Clube 
Esportivo Marimbondo). E 
na segunda-feira 14 comen
tou uma informação curiosa 
com a Terceira Coluna.

TRADIÇÃO
Marise teve a atenção 

chamada pela reprodução 
da capa da primeira edição 
de O ECO, publicado no 
dia 6 de fevereiro de 1938. 
Um texto em especial atraiu 
a curiosidade do prefeito. O 
texto, escrito por Alexandre 
Chitto, reclamava do péssi
mo estado de conservação 
da praça da igreja. A matéria 
informava que a conserva
ção da praça era de respon
sabilidade da paróquia, que 
não tomava providências, 
e que, como a autoridade 
mais criticada pela má con
servação do local era o pre
feito, caberia a ele promover 
alguma ação para resolver o 
problema. "É uma coinci
dência interessante", obser
vou, já que a cidade estava 
às vésperas de inaugurar a 
reforma da praça do Santu
ário Nossa Senhora da Pie
dade. "E já naquele tempo 
o prefeito apanhava da im
prensa", brincou Marise.

VISITA
Além de trazer R$ 150 mil 

em verbas, o vereador Mano
el dos Santos Silva (PSDB), 
o Manezinho, aproveitou a 
visita que fez a São Paulo, na 
segunda-feira 14, para agili
zar outros assuntos. Ele foi 
levar a confirmação dos tí
tulos de Cidadão Lençoense 
ao secretário de Transportes, 
Mauro Arce, e ao chefe da 
Casa Civil, Rubens Cury.

CARTOLA
Para Mauro Arce, Mane- 

zinho levou uma cartola de 
pinga, personalizada com o 
nome do secretário. Arce ga
rantiu que vem à cidade para 
receber o título.

p e r n o it e
O secretário lembrou 

que há muito tempo per
noitou em Lençóis Paulista 
no hotel de um amigo. E 
disse que viria e pernoitaria 
no mesmo lugar, para matar 
as saudades.

CHAVEADO
Manezinho também pro

tagonizou um fato pitores
co. Na capital paulista, ficou 
hospedado no apartamento 
do amigo e jornalista Alci- 
mir Antonio do Carmo. Na 
terça-feira 15, deixou São 
Paulo às pressas para chegar 
a tempo de participar da en
trega da praça do Santuário 
Nossa Senhora da Piedade e 
acabou esquecendo as cha
ves do apartamento do jor
nalista no carro da Câmara.

CADEADO
Acontece que outro vere

ador, Ismael de Assis Carlos 
(PSDB), o Formigão, espera
va a chegada do veículo da 
Câmara para se embrenhar 
em outra viagem. Quando 
percebeu a confusão, Mane- 
zinho pediu a Formigão que 
passasse em sua residência 
para deixar a chave do apar
tamento. Formigão, por sua 
vez, esqueceu também. "E 
agora? A primeira vez que o 
Alcimir me empresta o apar
tamento e eu já dou uma 
dessa? Ele não vai empres
tar mais", disse o vereador, 
que passou a tarde inteira 
pensando em como ia con
tar para o amigo que havia 
deixado a chave no porta- 
luvas do carro da Câmara. 
Para alívio de Manezinho, 
a esposa do jornalista tinha 
uma cópia da chave.

ENCONTRO
E o PT continua na sua 

missão de decidir qual ca
minho vai seguir nas elei
ções municipais. Nessa 
semana os petistas ouvi
ram as propostas e plano 
de governo do vereador e 
pré-candidato a prefeito, 
Palamede de Jesus Con- 
salter Júnior (PMDB). No 
último final de semana o 
partido já havia recebido 
o também vereador e pré- 
candidato a prefeito, Ail- 
ton Tipó Laurindo (PV).

CLÁSSICO
Segundo o presidente do 

PT em Lençóis Paulista, o 
advogado Ronaldo Macedo, 
o partido já sabe o que vai 
fazer nesta eleição. E são três 
as possibilidades: ou sai na 
chapa de Palamede, ou sai 
na chapa de Tipó, ou lança 
candidato próprio. Conve
nhamos, uma explicação 
digna de comentarista es
portivo em vésperas de gran
des clássicos. "Ou vence o 
Palmeiras, ou vence o Corin- 
thians, ou dá empate".

DECISÃO
Ainda segundo Macedo, 

o partido deve aproveitar os 
seguidos feriados das próxi
mas semanas para fazer suas 
convenções definitivas e já 
decidir, além dos caminhos 
nas eleições majoritárias, 
quem serão os candidatos 
a vereador pelo partido. 
"Dessa convenção já vai sair 
a decisão sobre o que vamos 
fazer da vida", garantiu. O 
presidente do PT já adianta 
que, nas eleições propor
cionais a coligação é certa. 
Agora, no majoritário, exis
te a possibilidade do parti
do sair sozinho.

BOM t e m p o
Macedo comemora o 

bom momento do partido 
em Lençóis Paulista e o as
sédio das duas frentes de 
oposição ao atual governo. 
"Acho que esse momento se 
deve à conjuntura nacional. 
Há interesse em uma pro
ximidade com o partido. A 
direita pode falar mal, mas 
o trabalho do presidente Lu
la tem sido reconhecido nas 
camadas mais pobres, que é 
onde eles querem buscar vo
tos", explicou.

MOMENTO
Para ele, é a chance do PT 

entrar com força no cenário 
político lençoense. "Hoje te
mos um quadro melhor em 
relação às duas eleições ante
riores. Temos como trabalhar 
esses nomes, coisa que, nas 
eleições anteriores não vía
mos possibilidade", afirmou. 
"Agora, com as pessoas que 
estão envolvidas, a gente vê 
que tem condições melhores 
nas urnas", completa.

"Não comprei nenhum 
ingresso ainda, mas que
ria ir em todos os shows 
da Facilpa (Feira Agro
pecuária Comercial e In
dustrial de Lençóis Pau
lista). Principalmente no 
show de Victor & Léo", 
Elaine de Carvalho Souza 

Almeida, dona de casa

"Ainda não comprei os 
ingressos para a Facilpa, 
mas queria muito ir no 
show do Victor & Léo e 
nos dias com shows de 
portões abertos",

Talita Fernanda Veloso, 
dona de casa

Uma semana antes de começar a 31® Facilpa (Feira Agropecuária Comercial e Industrial de Lençóis Paulis
ta), os funcionários da prefeitura municipal trabalham a todo vapor. Ontem foi dia de limpar a área que 
servir de estacionamento para os visitantes da feira.

"Não vejo a hora de che
gar a Facilpa, estou con
tando nos dedos. O  show 
que tenho certeza que 
vou é  do Victor & Léo, 
mas não comprei ingres
so ainda. Sempre acabo 
deixando para a última 
hora",

Fernanda Rossi Daré,
arquiteta

F R A S E

"Estávamos 
realmente 
preocupa
dos com is
so, afinal, 
são 225 fa
mílias que 
estavam na 
expectativa 
há mais de 
um ano"

José Antonio Marise, sobre a 
liberação para a construção de 
mutirões no jardim Caju e em 

Alfredo Guedes

p a r a  p e n s a r

"Suporta-se o 
rigor; não se so
fre a injustiça"

Jean-Charles Levêque

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


A G U D O S

Abril vermelho
Depois de ocupar fazenda Água da Pilintra em Agudos, MST promoveu manifesto 
com corte de eucaliptos da Duratex; ontem grupo protestou na Conab, em Bauru

Fernanda Benedetti

Da Redação

Pelo menos um hectare de 
plantação de eucalipto, per
tencente à empresa Duratex, 
foi cortado por integrantes do 
MST (Movimento dos Sem- 
Terra), na manhã da terça-fei
ra 15. Desde o sábado 12, um 
grupo constituído por aproxi
madamente 600 pessoas ocu
pam a fazenda Água da Pilin
tra, em Agudos. Na manhã de 
ontem, cerca de 300 integran
tes do grupo fizeram um pro
testo na Conab (Companhia 
Nacional de Abastecimento) 
em Bauru. Eles pediam cestas 
básicas e renegociação de dí
vidas. Segundo funcionários 
da companhia a manifestação 
foi pacífica. Ainda de acordo 
com a Conab foi requisitada 
a presença de representantes 
da Superintendência em São 
Paulo e do Incra para negocia
rem as reivindicações.

A área do acampamento 
em Agudos é administrada 
pela Ambev. Já as terras on
de foram realizados os cortes 
seriam da Duratex, que regis
trou queixa na Polícia Civil de 
Agudos. Já os representantes 
do MST dizem que a proprie
dade foi considerada inativa 
pelo Incra (Instituto Nacio
nal de Colonização e Reforma 
Agrária) há dois anos. As duas 
empresas entraram com pedi
do de reintegração de posse. 
A intimação deveria ser entre
gue ontem.

A ação do MST começou 
por volta das 5h30 da últi
ma terça-feira e durou mais 
de três horas. A floresta de 
eucaliptos fica ao lado da 
fazenda ocupada. O grupo 
atravessou a rodovia Mare
chal Rondon (SP-300) e mu
nido de foices, facões e até 
motosserras, iniciou o corte. 
Depois de três horas, retor
naram ao acampamento.

Munidos de foices, facões e até motosserra, sem-terra cortaram 100 eucaliptos em área da Duratex

Toda a ação dos sem-terra 
foi acompanhada pela Polícia 
Militar e pelo policiamento 
Rodoviário. Representantes da 
Duratex e da Ambev também 
estiveram no local. Segundo 
o comandante da 5® Compa
nhia de Polícia Militar, capitão 
Alan Terra, era aguardada de
cisão judicial para saber se o 
grupo poderia permanecer no 
local ou não. Durante a movi
mentação, os policiais cuida
ram em garantir que não ha- 
veria violência e também para 
evitar algum acidente na rodo
via, que é bastante movimen
tada. "Apesar do incidente do 
corte das árvores, a situação é 
tranqüila e está sob controle" 
avaliou o capitão Terra.

Júlio Magaiva, um dos co
ordenadores do grupo, afir
mou que o corte foi um pro
testo contra a monocultura e 
o modelo de agronegócio pra
ticado no Brasil. Ele informou 
ainda que o objetivo era cha
mar atenção para o 'Abril Ver
melho', movimento que lem
bra a morte de 19 sem-terra 
por policiais militares, ocorri
do em 19 de abril de 1996, em 
Eldorado do Carajás, no Pará, 
que está sem punição. "Ocu
paremos a área o tempo que 
for necessário para que a terra 
volte para as mãos dos traba
lhadores", diz. O corte teria 
sido feito para que o grupo 
iniciasse o plantio.

Segundo o gerente de pre-

servação florestal da Duratex, 
Adir Dias da Silva Junior, fo
ram derrubadas cerca de 100 
árvores. As espécies foram 
plantadas há três anos e te- 
riam que esperar mais três 
para estarem prontas para o 
corte. "As medidas já foram 
tomadas e o pedido de rein
tegração de posse já está nas 
mãos da Justiça" afirmou o 
gerente. A Duratex também 
deve entrar com pedido de 
medida cautelar para proibir a 
invasão da área que teve a der
rubada de eucaliptos O geren
te da empresa informou ainda 
que foi registrado boletim de 
ocorrência. Além do corte, um 
veículo pertencente à Duratex 
teria sido danificado.

Ocupações se intensificam durante este mês
As ocupações promovidas 

pelo MST (Movimento dos 
Sem-Terra) se intensificaram 
nos últimos 15 dias por causa 
do 'Abril Vermelho' -  movi
mento que lembra o assassi
nato de 19 integrantes do gru
po por policiais militares, em 
abril de 1996, em Eldorado 
do Carajás. No acampamento

recém montado às margens da 
rodovia Marechal Rondon, em 
Agudos, uma faixa grande faz 
alusão ao crime. O 'Abril Ver
melho' vem se intensificando 
ao longo dos anos.

O confronto ocorreu quan
do 1.500 sem-terra que es
tavam acampados na região 
decidiram fazer uma marcha

em protesto contra a demora 
da desapropriação de terras, 
principalmente as da Fazenda 
Macaxeira. A Polícia Militar foi 
encarregada de tirá-los do local 
porque estariam obstruindo a 
rodovia PA-150. Os sem-terra 
revidaram com paus e pedras. 
A polícia atirou. Dezenove 
pessoas morreram na hora,

outras duas morreram anos 
depois, vítimas das seqüelas. 
Outras 77 ficaram feridas.

As ocupações foram regis
tradas em todo o Brasil. Além 
de São Paulo, o movimento 
ocupou áreas nos estados da 
Bahia e Pernambuco. Os alvos 
têm sido terras pertencentes à 
iniciativa privada.

M A C A T U B A

Ary Toledo se apresenta amanhã no teatro
Amanhã, o teatro muni

cipal Renata Lycia dos San
tos Ludovico, em Macatuba, 
recebe o show do humorista

Ary Toledo. A apresentação 
está marcada para as 21 h. 
Ingressos custam R$ 30. Es
tudantes têm direito a meia

entrada.
Os ingressos estão à ven

da no Centro Cultural Orlan
do Bozan, que fica na aveni-

da Coronel Virgílio Rocha, 
atrás do teatro. O telefone 
para mais informações é (14) 
3268-1821.

NÃO
CONCORDO

.COM
http://www.naoconcordocom.blogspot.com/ 

POR ALCIMIR CARMO

Estava eu a procurar dados sobre meus ancestrais e não 
é que descobri que minha trisavó, portuguesa, era uma 
espécie de jornalista lá na "terrinha" de outros patrícios -  
ora, pois. Estou a acreditar que ela andava a dar notícias a 
toda a gente da aldeia da região de trás-os-montes! Duda 
Trevizan, sem querer, me fez um grande favor ao dizer 
que minha avó é que era pseudo-jornalista.

★  ★ ★
Me estimulou à pesquisa. Se calhar, agora com minha 

ida à África e Europa, aproveito para aprofundar a pesqui
sa e, claro, tomar muito azeite para ver se fico mais belo, 
ou menos feio e azedo. Mas Trevizan errou por duas ge
rações, porque, a bem da verdade, era a bisavó de minha 
avó quem, pois, se metia a tal. Baixinha, porém falante e 
comunicativa, andava a dar em primeiro, as últimas.

★  ★ ★
Bem, mas é preciso lembrar que como os rábulas, prá

ticos e pseudo-jornalistas -  a partir do acúmulo de expe
riências vindas até ali do empirismo -  houve acúmulo 
de cabedal científico à universidade, que também forma 
bons professores, bem assim advogados, farmacêuticos, 
médicos e, pasmem, jornalistas. E a universidade é neces
sária porque não há tempo de se formar no dia-a-dia.

★  ★ ★
Em relação ao desafio de ser entrevistado por Duda 

um 'jornalista feito na fábrica', como diria meu grande 
mestre José Ferreti, está topado. Vou lá defender o bom 
jornalismo, feito por jornalista forjado na universidade e 
na vida, concomitantemente. Para quem não sabe, Duda 
é ótimo professor e defende a formação para essa pro
fissão. Na condição de jornalista-sindicalista, defendo a 
formação profissional.

★  ★ ★
É óbvio que tem bons e maus professores e jornalistas, 

mesmo tendo ambos passado por ótimas universidades. 
Para quem não sabe, Duda foi por cerca de três décadas 
jornalista de fábrica no jornal que criou e que teve ex
trema importância na região: o Diário de Bauru. Acho-o 
bom na comunicação, mas, adoraria que ele abrisse o es
paço de trabalho para um colega e seguisse como comen
tarista, em educação.

★  ★ ★
E por falar em jornalista de direito, mas, sabe-se lá se 

de espírito - especialmente na questão da solidariedade 
com a classe - repudio a omissão do editor da Tribuna 
Lençoense, Eduardo Magalhães, no episódio da demis
são da jornalista Tânia Morbi. Consta que Magalhães, 
outrora indicado por essa colega, a preteriu ante ao em
bate com dois pretensos profissionais detentores de re
gistro precário.

★  ★ ★
Precárias também são as informações sobre as ocupa

ções -  e não invasões -  pelos trabalhadores sem terras. 
Quando são empresários que ocupam terras públicas, o 
tratamento -  inclusive deste Eco -  é outro. Não vi aqui, 
nem na mídia regional, matéria que os mostre como usur
padores. Mondellis, Nagasawas e tantos outros empresá
rios se apossam de terras públicas e ninguém diz nada!

★  ★ ★
É verdade que tem empresários explorando-as, sem 

qualquer retorno financeiro para o erário, com culturas 
que vão da cana-de-açúcar à criação de gado de corte. Há 
milhares de hectares em nossa região de terras devolu- 
tas, públicas, terra do povo para ser lavrada pelo povo. 
Mas alguns 'jornalistas' gostam mesmo de bater nesses 
que parecem indefesos. Ledo engano, pois, o povo não 
é bobo.

★  ★ ★
Mas longe do bastidor da notícia, recebi em primeira 

mão que o vereador Manoel dos Santos Filho, o Mané, 
conseguiu junto ao secretário Mauro Arce três conquistas 
para Lençóis: 1) 16 km de asfaltamento à avenida mar
ginal da Rodovia Marechal Rondon, 2) 4 km de asfalta- 
mento para alça de acesso à cidade e 3) passarela para 
pedestres transporem a rodovia na altura das empresas 
do Grupo Lwart.

★  ★ ★
Com mais essas conquistas, já trouxe à cidade mais de 

R$ 2 milhões -  muito além do que 'competentes' prefei
tos da região. Mais do que nunca, Mané se credencia para 
o cargo de prefeito. Já imaginaram o que não faria como 
tal? Pois é, mas, esse garoto de ouro não tem valor no seu 
grupo político porque é do povo, mas é pobre, preto e 
nordestino. Imagina se pode se atrever com a aristocracia 
sertaneja!

1 MODELO 11 ANO II COR 1 OPCIONAIS 1
KA D E TT GL 1996 PRATA

C O R S A  C LA S S IC  LIFE 2005 BR A N C A
M O N Z A S L  EFI 1993 C IN ZA
M O N Z A C LA S S 1993 C IN ZA

Z A F IR A E L E G A N C E 2005 PRATA FLEX
V E C T R A C H A L L A N G E 2001 C IN ZA C O M PLETO

A S T R A  SEDAN 2003 AZU L
A S T R A  ELEG AN C E 2005 BEG E A R  B A IG -R O D A -A R  Dl

A S T R A  AD VAN TAG E 2006 C IN ZA 2 PORTAS - FLEX
M E R IV A JO Y 2007 PRATA FLEX
M E R IV A JO Y 2007 PRATA FLEX
O M E G A C D 2003 C IN ZA

GO L CL 1991 AZU L
FIESTA 2000 BR A N C O

F IE S T A E D G E 2003 V E R M E LH O C O M P LE TO -A R

MODELO 11 ANO II COR 1 OPCIONAIS 1
E S C O R T 1 .8 G L 1995 BEGE
ES C O R T GL 1.6 1998 BR A N C O C O M PLETO
E S C O R T 1 .6 G L 1996 PRATA
UNO M ILLE  EP 1996 V E R M E LH A
UNO M ILLE  EP 1997 C IN ZA

S IE N A F IR E  FLEX 2008 PRATA
PALIO EL 1996 C IN ZA

PALIO W E E K E N D 2000 B R A N C A
PALIO W E E K E N D  ELX 2002 C IN ZA

PALIO W E K E N D 1999 V E R D E C O M PLETA-AR
P IC A SS O  EX 2001 PRATA

CB-500 2002 PRETA
C G -150 ESD 2005 PRETA

C B X -200 S TR AD A 1999 V E R M E LH A
M .B E N Z 1113 1978 AZU L
P IC A SS O  GX 2001 PRATA

JA  PENSOU EM TER SEU CAMINHÃO? ACIMA DO ANO 1994 FINANCIAMOS SEU PROPRIO VEICULO!
FAÇA UMA CONSULTA DE FINANCIAMENTO E REFINANCIAMENTO SE VOCÊ COMPROU CARRO EM OUTRO LU6AR, VENHA FAZER UMA CONSULTA DE FINANCIAMENTO 

TEMOS AS MELHORES TAXAS! ANTES DE FECHAR QUALQUER NEGÓCIO.

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

http://www.naoconcordocom.blogspot.com/


b a r r a  b o n i t a

Passada a limpo
Administração de padre Mário promove 'Barra mais Bonita', ação que vai limpar 
todos os bairros do município e combater criadouros do Aedes aegypt

Sandro A lponte
Sandro Alponte

A Prefeitura de Barra Boni
ta começou na terça-feira 15 o 
programa 'Barra mais Bonita', 
um mutirão de limpeza que 
passará por todos os bairros do 
município e alertará a popu
lação sobre os cuidados para 
não permitir a proliferação de 
criadouros do Aedes aegypti, o 
mosquito transmissor da den
gue. Para facilitar a campanha, 
o município foi dividido em 
dez setores. Até o dia 11 de ju
nho, se o tempo colaborar, o 
serviço estará concluído.

O lançamento do programa 
ocorreu na segunda-feira 14, 
com um café da manhã servido 
aos jornalistas da cidade e re
gião e a presença dos diretores 
de departamento envolvidos na 
campanha. "Fiquei preocupado 
com as notícias de epidemia de 
dengue em diversos municípios, 
alguns até próximos daqui, e 
como a Barra é ribeirinha, nos
sa preocupação é ainda maior", 
disse o prefeito padre Mário Tei
xeira (PC do B) durante a coleti
va. "Por isso resolvemos nos an
tecipar com uma ampla limpeza 
em todos os cantos da cidade e 
também campanha de conscien
tização para acabarmos com a Padre Mário vestiu a camisa da campanha durante entrevista

dengue. Vamos de casa em casa 
para ressaltar a importância de 
cada um colaborar nessa luta".

Para ajudar na campanha a 
população deve estar atenta às 
datas do mutirão, colocar o li
xo e entulho na rua e permitir a 
entrada dos agentes de limpeza 
em casa.

O prefeito lança o 'Barra 
mais Bonita' no momento em 
que a administração contrata 25 
novos operários aprovados em 
concurso público para o setor de 
limpeza pública. "Mas vamos ter 
também funcionários da empre
sa que já presta serviço de lim
peza na cidade, além de nossos 
caminhões e máquinas", ressal
ta o prefeito. "Depois desse ar
rastão vamos ter essa equipe nas 
ruas para manter a cidade limpa. 
Nossa intenção é cuidar diaria
mente de todos os bairros".

Para Benedito Frare Júnior, 
o BJ, responsável pelo setor de 
limpeza, com essa nova equipe 
contratada o serviço será eficaz 
em toda a cidade. "Nossa maior 
dificuldade era a falta de mate
rial humano. Agora podemos 
atender toda os bairros e em 
40 dias vamos deixar tudo em 
ordem", garante. "Vamos pas
sar em todas as ruas e depois 
começamos o rodízio".

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, 
o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público 
abaixo identificado para o preenchimento de 05 (cinco) vagas, na Prefei
tura Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não comparecimento 
no dia, horário e local estabelecidos pela presente convocação implicará na 
perda de vaga conforme preceitua a lei.
Edital n.° : 001/2008
Cargo: Agente de Conservação e Limpeza
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista
Data : 22 de abril de 2008

Horário: 10:00 horas

01 -  Debora Duarte Macedo Leite
02 -  Patricia Ferreira Lourenço
03 -  Daniela Cristina Cardoso Mansano
04 -  Maria Cristina Micadei
05 -  Valquiria de Almeida Barros
06 -  Aurea de Lima Patez Floriano 
Lençóis Paulista, 16 de abril de 2.008.-

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
RETI-RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna público que o edital da Pre
gão n° 052/2008 -  Processo n° 096/2008 foi retificado. O edital completo e sua 
reti-ratificação encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br. 
Informações: Praça das Palmeiras n° 55 -  Lençóis Paulista -  Fone: (14) 3269 
7022/3269 7088 -  Fax (14) 3263 0040. Lençóis Paulista, 15 de abril de 2008. 
JÚLIO ANTONIO GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, 
o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público 
abaixo identificado para o preenchimento de duas vagas, na Prefeitura Mu
nicipal de Lençóis Paulista e informa que o não comparecimento no dia, 
horário e local estabelecidos pela presente convocação implicará na perda 
de vaga conforme preceitua a lei.
Edital:03/2006 
Cargo: Vigilante
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista
Data : 22 de abril de 2008

Horário: 10:00 horas

01 -  Uilson Vaz da Costa
02 -  Odair Fernando da Silva Barbosa 
Lençóis Paulista, 16 de abril 2.008.-

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 17 de Abril de 2008. Na página A6. Valor da publicação R$ 265,51.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
LEI N° 2249

AUTORIZA A CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEL À EMPRESA ACUMULADORES SÃO LUIZ 
LTDA. -  ME.

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 Acumuladores São Luiz Ltda. -  Me, inscrita no CNPJ sob n°. 59.072.389/0001-23, 
do imóvel que assim se discrimina, conforme mapa e memorial descritivo, anexo I:

Memorial Descritivo
Refere-se a área do distrito industrial, conforme descrição abaixo:

LOTE 04 - Um terreno de formato retangular, correspondente ao lo ê n.° 04 (quatro), da quadra “06”, do 
loteamento “Distrito Industrial Mário Alves Nunes”, localizado no lado direito da Rua Francisco Fantini, 
distante 52,61 m (cinqüenta e dois metros e sessenta e um centímetros) do início da curva de concordân
cia da esquina da Rua Sebastião de Oliveira Machado, nesta cidade e Comarca de Macatuba; medindo 
19,60m.(dezenove metros e sessenta centímetros) de frente para a mencionada Rua Mato Grosso; 46,00 
(quarenta e seis metros) do lado direito de quem da rua olha para o imóvel, onde confronta com o sistema 
de lazer SL3; e 46,00m. (quarenta e seis metros) do lado esquerdo, onde confronta com os lotes n.° 03, por 
23,00m (vinte e três metros) e n° 02 por 23,00m (v^nte e três metros); e 19,60m. (dezenove metros e sessenta 
centímetros) nos fundos, onde confronta com a Rua 15 de Novembro; encerrando a área de 901,60m3 
(novecentos e um metros quadrados e sessenta decímetros quadrados).
Encontra-se edificado no terreno um barracão para uso e fins industriais, em alvenaria, totalizando 231,30 
m  ̂(duzentos e trinta e um metros quadrados e t^nta decímetros quadrados) da área construída.

§ 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, havendo, como termo inicial, a partir do nonagé
simo 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 3o - 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_4“ -  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 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, 14 de abril de 2008.
COOLIDGE HERCOS JÚNIOR

Prefeito Municipal

SANCIONADA e PROMULGADA pelo Executivo Municipal em 14 de abril de 2008, registrada na Secreta
ria de Negócios Jurídicos, PUBLICADA na forma da legislação aplicável em vigor.

Rosemeire Vieira Pires da Rosa
Oficial Administrativo

CONFIRA AS DATAS DO MUTIRÃO

s e t o r  1 s e t o r  6
a t é  a m a n h ã DE 19/05 a  23/05
Jardim Lucemar Sonho Nosso 1, 2, 3 e 4
Vila Boca Rica CDHU
Jardim São Caetano 
Vila Corrêa

Jardim dos Ypês

Vila São João
Residencial Santo Antonio

s e t o r  7

Vila Nova
DE 26/05 a  30/05
Habitacional

s e t o r  2 Jardim das Orquídeas

DE 22/04 a  25/04 Colina da Barra

Jardim Bela Vista 
Jardim Nova Barra

Jardim das Dracenas

Residencial Parque Barravile s e t o r e s  8 E 9
Jardim da Barra DE 02/06 a  06/06
Jardim Altos da Barra Vila Operária 

Vila Narcisa
s e t o r  3 Recanto da Barra
DE 05/05 a  07/05
Recanto Regina

Jardim Campos Salles

Jardim Samambaia s e t o r  10
Cecap
Jardim Nova Barra

DE 09/06 a  11/06
Vila São José

s e t o r  4 Jardim Panorama

DE 08/05 a  09/05 Jardim Carolina

Cohabinha

s e t o r  5
DE 12/05 a  16/05
Cohab 1 ,2  e 3

Jardim Brasil 
Residencial da Colina

LEGIÃO FEMININA DE LENÇÓIS PAULISTA
CNPJ N.° 49.892.581/0001-02

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA “RESULTADO DO EXERCÍCIO” - ANO 2007
DÉBITOS
Salários e Ordenados - Administração 22.242,24
Férias Administração 3.874,44
13° Salário Administração 2.093,27
Salários - Legionárias Cont Aprend 215.326,84
13° Salario Legionárias Cont Aprend 20.722,21
Férias Legionárias Cont Aprend 27.289,44
Salários Legionárias Área Azul 74.638,06
13° Salário Legionárias Área Azul 4.877,19
Férias Legionárias Área Azul 3.721,49
FGTS Administração 2.233,80
FGTS Legionárias Cont Aprend 4.906,47
FGTS Legionárias Área Azul 1.791,40
Pis s/Folha Pagto Administração 270,35
Pis s/Folha Pagto Legionárias Cont Aprend 2.411,52
Pis s/Folha Pagto Área Azul 793,22
Energia Elétrica 793,88
Material de Escritório 2.206,87
Correios e Malotes 88,25
Material de Consumo/Limpeza 735,68
Seguros 1.197,93
Viagens 20,00
Propaganda e Publicidade 224,00
Assistência Médica/Medicina Ocupacional 580,00
Combustiveis e Lubrificantes 155,15
Serviços de Terceiros - PJ Auditoria 3.000,00
Dispêndios com Alimentação 478,22
Telefone 2.851,15
Pat-Programa de Alim. Do Trabalhador 1.794,00
Vale Transporte 1.580,00
Bens de Pequeno Valor 351,70
Jornais/Revistas/Periódicos 108,00
Confraternizações/Formaturas 1.747,76
Manutenção e Conservação 1.862,48
Contribuições/Doações 184,05
Despesas Bancárias 4.331,37
Despesas Legais 131,71
Medicamentos Diversos 18,34
Uniformes Legionárias 1.950,30
Assistencia Contábil 10.503,13
Despesas c/Segurança 1.120,00
Despesas c/Área Azul 600,14
Despesa com Internet 640,00
Materiais Diversos p/Cursos Legionárias 338,30
Doações a Legionárias 1.477,47
Outras Despesas Administrativas 2.513,55
Juros Passivos 69,71
IRF (Exclusivo na Fonte) 1.757,71
CPMF 974,69
Multas Diversas 4,50 433.581,98
SUPERÁVIT 22.738,82

LEGIÃO FEMININA DE LENÇÓIS PAULISTA
CNPJ N.° 49.892.581/0001-02

CRÉDITOS
Área Azul 110.151,71
Aluguel Sala 360,00
Descontos Obtidos 0,03
Receitas Diversas 1.172,30
Receitas Financeiras 9.794,25
Recuperação Despesas 174,10
Serviços Prestados - Legionárias 315.168,41
Subvenção Prefeitura 19.500,00 456.320,80

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS
Despesas com Recursos próprios 327.660,48
Despesas com Recurso Subvenção 19.500,00
Despesas com Recurso Área Azul 86.421,50 433.581,98

Receitas Diversas 326.669,09
Receitas Subvenção Prefeitura 19.500,00
Receitas Área Azul 110.151,71 456.320,80

SUPERÁVIT 22.738,82
Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado no período,
apresentando um SUPERÁVIT de R$ 22.738,82 (Vinte e Dois Mil e Setecentos e Trinta e
Oito Reais e Oitenta e Dois Centavos).

Lençóis Paulista, 31 de Dezembro de 2007.

Maria de Lourdes Sasso Silva ASSAD MARCOS TEMER FERES
CPF: 960.680.198-53 CRC : 1SP112.677/O-8
Presidente TÉCNICO EM CONTABILIDADE

PARECER/NOTA EXPLICATIVA
A aplicação financeira no Banco Brasil, no valor de R$ 87.844,80 (Oitenta e Sete Mil
Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e 
obrigações trabalhistas e previdênciárias.

Oitenta Centavos), refere-se a provisão para

O Conselho Fiscal da Legião Feminina de Lençóis Paulista, no exercício das atribuições 
legais e estatutárias, após exame dos documentos e livros contábeis declara aprovado o 
Demonstrativo do Supérávit e o Balanço Patrimonial levantados em 31 de dezembro de
2007, sem qualquer ressalva.

Lençois Paulista, 31 de Dezembro de 2007.

Antonio Nelli Roberto Santino Sasso
CPF: 012.760.188-00 CPF: 319.871.928-34

Aparecido Donizete da Silva
CPF: 708.268.708-72

http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
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Vereadores aprovaram e prefeito Peixeiro sancionou projeto que aumenta salários para o próximo mandato

Salário novo
Câmara aprova reajuste dos vencimentos dos agentes políticos para a próxima 
legislatura; novo prefeito vai ganhar 30% mais, já o vice terá aumento de 90%

Sandro A lponte

A Câmara Municipal de 
Areiópolis aprovou o aumen
to dos vencimentos de verea
dores, presidente da Câmara, 
vice-prefeito e prefeito para 
2009. O regimento interno 
prevê que na primeira sessão 
do ano eleitoral, após o reces
so de dezembro, os vereadores 
votem o reajuste dos cargos 
eletivos do Poder Legislativo 
e Executivo, porém, como 
houve algumas mudanças na

lei, o aumento só foi votado 
agora. A lei que regulamenta 
o reajuste já foi sancionada 
pelo prefeito José Pio de Oli
veira, o Peixeiro (PT).

Os índices de reajustes 
variam para cada cargo. O de 
vereador, por exemplo, é de 
50%, ou seja, dos R$ 1 mil 
pagos hoje os legisladores 
passam a receber R$ 1,5 mil 
em 2009. O salário do pre
sidente da Câmara também 
sobe e passa de R$ 2 mil pa
ra R$ 2,5 mil.

O atual presidente da Casa, 
Adriano Romualdo de Olivei
ra (PSDB), explicou que para 
definir o reajuste foram apli
cados 6%, que equivaleriam 
à variação da inflação do úl
timo ano e mais a média dos 
pagamentos de sessões extras 
realizadas durante o ano. O 
TCE (Tribunal de Contas do 
Estado) não permite mais pa
gamento por sessão extraordi
nária, por isso o valor médio 
foi embutido no salário.

O próximo prefeito de

Areiópolis também já sabe 
quanto vai ganhar para admi
nistrar a cidade de 1° de janei
ro de 2009 a 31 de dezembro 
de 2012. José Pio de Oliveira 
(PT), o Peixeiro, recebe hoje 
R$ 5 mil. Com o reajuste de 
30% o salário de seu sucessor 
(ou dele, caso seja reeleito) 
sobe para R$ 6,5 mil. Mas o 
maior aumento foi para o car
go de vice-prefeito. São pouco 
mais de 90%. De R$ 1,2 mil 
pagos atualmente para R$ 2,3 
mil no próximo mandato.

i g a r a ç u  d o  t i ê t e

Vereador pede 
tíquete para 
servidor público

Mais uma vez o vere
ador José Cláudio Berga- 
masco (PR), o Cacum, ten
ta convencer o prefeito de 
Igaraçu do Tietê, Guilher
me Fernandes (PSDB), a 
converter a cesta básica do 
servidor público em tíquete 
alimentação. Em 2006 ele 
apresentou projeto de lei na 
Câmara Municipal que não 
foi colocado em votação e, 
em 2007, novamente ques
tionou o porquê seu docu
mento ainda estava parado 
no Legislativo.

Agora ele diz que mu
dou a estratégia. "Como a 
questão deve ser política (o 
partido de Cacum é oposi
ção ao prefeito), então fiz 
requerimento pedindo para 
que parta do prefeito a ini-

ciativa do projeto", explica. 
"Deu certo com o meu pro
jeto da internet gratuita, que 
também havia sido feito 
por mim e o presidente (da 
Câmara) não colocou em 
votação. Então estou tendo 
a mesma iniciativa com esse 
do tíquete", justificou.

De acordo com o verea
dor, os funcionários são favo
ráveis à conversão. "No meu 
projeto o valor do tíquete é 
de R$ 75, mas se o prefeito 
der R$ 50 já vai ser pratica
mente o dobro do valor da 
cesta", ressalta Cacum. "Acho 
que é mais justo o funcioná
rio comprar aquilo que quer 
para comer e ainda sem o 
risco de receber algum man
timento e depois vencer o 
prazo de validade", conclui.

b a r r a  b o n i t a

Ruas vão ganhar 
recape e tapa-buracos

A Prefeitura de Barra Bo
nita vai investir R$ 558 mil 
em recape em diversas ruas 
da cidade. Os recursos virão 
do Dade (Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimento 
das Estâncias). Serão execu
tados mais de 33 mil me
tros quadrados em asfalto.

Entre as principais vias que 
vão ganhar asfalto novo está a 
rua Atílio Cervatti, no bairro 
Colina da Barra, que vai rece-

ber 1.490 metros quadrados 
em asfalto e 330 metros qua
drados de guias e sarjetas.

A prioridade, segundo 
o prefeito padre Mário Tei
xeira (PC do B), é recuperar 
ruas e avenidas de maior 
movimento e locais onde 
o asfalto está mais danifi
cado. A empresa Jaupavi, 
vencedora da concorrência 
pública, começou o serviço 
na terça-feira 15.

Na trilha do sucesso, a dupla André & Matheus já 
está entre as20mais tocadasnasrádiosdo Brasil 
e emociona com grandes sucessos especialmente 
selecionados para este show memorável.
A dupla André & Matheus traz à Facilpa 2008 
o mega-show e lança o Cd Falando de Amor em 
comemoração aos 150 anos de Lençóis Paulista.

Você é convidado especial para 
dividir essa grande emoção.
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A U T O  P Q S T D
SAN MARINO

Ep r o m ò ç á ò  d í ^
FIM DE SEMANA - M

Av. Pref. Jácomo N. Paccola, 589 
Pq. Rondon - F.: 3263-5373 

Lençóis Paulista

1 SU PER PROM OÇÃO |

GAS. COMUM R $  2 , 4 3 ^

ÁLCOOL R $  1 , 1 9 ^

DIESEL R $  1 , 8 4 ^
1 PO STO: 1 4 . 3 2 6 4 -9 6 6 5 1

Maria, Silvia, Lucimar e Gislaine

lãWMBtm fã m çÊRm
AUTOS E SOFÁS E^O ERAL
reforma de 
bancos 
automotivos, 
personalize  
in terior do 
seu carro!

a p artir de 
R$ 350°° ou 
3xR$  120,°° 

na reforma ganhe 
um belo brinde.

ORÇAM ENTO SEM  COM PROM ISSO
AV. 9 DE JULHO, 890 - F.: 3264-4363 - CENTRO - LENÇÓIS PTA.

Rua Ignácio Anselmo, 812 - F.: 3263-0960 - Lençóis Pta. 

MODAS Rua Geraldo P. de Barros, 636 - F.: 3264-1920 - Lençóis Pta
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R. Pedro Natálío Lorenzettí, 836 - sala 4 - Centro - Lençóis Paulista
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(D a ta sh o w )

Av. M anoel Haggi Filho, 261 
Parque Sm eralda - Agudos (SP) 
Tel.: 14-32623590 - 97010692


