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M Ú S I C A

Fanfarra da 
Lina Bosi 
ganha sala

A diretora de Educação e 
Cultura de Lençóis Paulista, 
Izabel Cristina Campanari 
Lorenzetti, inaugurou mais 
uma sala de música para 
os alunos da rede pública. 
A unidade contemplada 
é a escola municipal Lina 
Bosi Canova, no Jardim 
Ubirama. A inauguração 
aconteceu na manhã da 
quinta-feira 15 e contou 
com a participação de 
alunos, pais, músicos e 
diretores de diversas áreas 
do município. O espaço 
vai ajudar a fortalecer a 
fanfarra da escola. A Lina 
Bosi é a segunda escola len- 
çoense a ganhar uma sala 
de música. A primeira foi a 
escola Guiomar Borcat, no 
jardim Caju. ►► Página A7

E D U C A Ç Ã O Carlos Martins podeDr. Paulo
Zillo é 12^ •
em  ranking assumir vaga na Camara

Articulação da oposição ao prefeito Marise pode colocar ex-tucano na Camara; com risco de perder 
mandato, João Miguel Diegoli (DEM) se licencia e deixa espaço para Martins assumir cadeira

Um levantamento realiza
do pela Secretaria de Educa
ção aponta a escola estadual 
Dr. Paulo Zillo como uma das 
melhores unidades da rede pú
blica no Estado de São Paulo. 
A escola lençoense aparece em 
12° lugar em ranking elabora
do a partir de metas estipuladas 
pelo Idesp (Índice de Desen
volvimento da Educação do Es
tado de São Paulo). O balanço 
foi divulgado nesta semana. A 
nota média do Dr. Paulo Zillo 
foi de 5,32. ►► Página A3

A oposição ao prefeito 
José Antonio Marise (PSDB) 
deve ganhar força política a 
partir da próxima semana. 
Discretamente, está sendo 
articulado nos bastidores da 
política local mais um passo 
que promete muita confusão 
jurídica e política. Ameaça
do de perder o mandato por

infidelidade partidária, o ve
reador João Miguel Diegoli 
(DEM) pediu licença médica 
para uma cirurgia no joelho 
e deve deixar seu mandato 
na próxima semana. Segundo 
entendimento do presidente 
da Câmara, Nardeli da Sil
va (PV), quem deve assumir 
o lugar é o ex-tucano Car

los Alberto Martins (hoje no 
PSB). Já a presidente do PTB, 
Cleuza Spirandelli, reivindica 
a cadeira de João Miguel na 
Justiça. Na eleição de 2004, 
PSDB e PTB se coligaram para 
a disputa proporcional. Três 
vereadores foram eleitos pela 
coligação. Os tucanos Manoel 
dos Santos Silva, o Manezi-

nho, e Ismael de Assis Carlos, 
o Formigão, e o petebista João 
Miguel Diegoli, que deixou o 
partido. A Justiça Eleitoral en
tende que o mandato perten
ce aos partidos. Baseado nis
so, Cleuza Spirandelli pediu a 
vaga de João Miguel. Isso por
que Carlos Martins, o primei
ro suplente da coligação, tam-

bém deixou o PSDB. Com o 
afastamento de João Miguel, a 
oposição aposta que o proces
so movido por Cleuza perde 
a força. Na próxima semana, 
Carlos Martins deve ser cha
mado pela Câmara para assu
mir o mandato. Isso embara
lha todo o jogo. Essa é a apos
ta da oposição. ►► Página A5

Alimentação no domicílio é o segundo maior gasto

P I R A T I N I N G A

Prefeita 
Silvia fala

M A C A T U B A

Rotary Club 
cadastra

sobre eleições doadores de

E C O N O M I A

Lençoenses 
devem gastar 
R$ 700 mi 
em 2008

Lençóis é uma das 500 ci
dades brasileiras com maior 
poder de consumo. É o que 
revela a pesquisa 'Brasil em 
Foco', realizada pela empresa 
Target Marketing. No ranking 
nacional de consumo, Lençóis 
aparece na 365° posição. No 
ranking estadual, o município 
é a 105° economia que mais 
deve consumir em 2008. Os 
lençoenses devem gastar quase 
R$ 700 milhões este ano com 
despesas que vão desde a ali
mentação, até viagens. A pes
quisa é elaborada com base em 
dados oficiais do governo, com 
o censo habitacional promovi
do pelo IBGE. ►► Página A6

BOREBI

Luiz Finotti
inaugura
piscina

e aniversario
►► Página A4

medula óssea em 30 dias
' Página B2 ^  Página B2 ^

MAIS QUE 
ESPECIAIS
Lençóis Paulista sediou na 
quinta-feira 15 a abertura 
do 10° Circuito Especial 
de Atletismo. O evento é 
realizado pela Apae. Cerca de 
200 atletas de nove cidades 
da região participaram da 
primeira etapa. Lençóis 
Paulista repetiu a colocação do 
ano passado. ►► Página B2

R E L I G I Ã O

Católicos 
preparam 
procissões 
na região

W- Página B1
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E D I T O R I A L

Boas noticias
Os sistemas de avaliação 

criados pelos governos esta
dual e federal para medir o 
desempenho das escolas pú
blicas, para muitas unidades 
significam uma boa notícia.

A direção da escola esta
dual Dr. Paulo Zillo termina 
a semana em clima de festa. 
Ranking elaborado pelo Idesp 
(Índice de Desenvolvimento 
da Educação do Estado de São 
Paulo) coloca a unidade como 
a 12® melhor em todo o esta
do. O Idesp leva em conta os 
dados do Saresp (Sistema de 
Avaliação de Rendimento Es
colar do Estado de São Paulo) 
e a taxa de alunos que estu
dam em séries indicadas para 
a sua idade, ou seja, onde tem 
repetência a nota é menor.

Mais da metade de todas as 
escolas estaduais paulistas tem 
indicadores abaixo das médias 
do Idesp. No ensino médio, a 
situação é mais alarmante, já 
que 57% das escolas não atingi
ram o Idesp 1,41, numa escala 
de 0 a 10. No ciclo de 1® a 4 ® 
séries, 55% não chegam a 3,23 
e, entre estabelecimentos de 5® 
a 8®, 50% estão abaixo de 2,54. 
A escola Dr. Paulo Zillo obteve 
média 5,37 para 8® série e 2,87

para o 3° ano do ensino mé
dio. Em Lençóis Paulista, parte 
do ensino já é municipalizado, 
todas as unidades de primeira 
a quarta série são responsabili
dade da prefeitura, bem como 
o ensino infantil.

A direção da escola come
mora a posição no ranking e 
destaca alguns pontos diferen
ciais, como comprometimento 
dos professores e, conseqüente- 
mente, dos alunos. O incentivo 
da unidade, além de formar 
cidadãos, é colocar na cabeça 
de crianças e jovens que a edu
cação é um ótimo meio para 
construir uma mudança social. 
Mas vale lembrar que o Dr. 
Paulo Zillo atende uma faixa da 
população lençoense de classe 
média, o que pode favorecer 
esse bom rendimento. Para 
alunos das classes mais pobres, 
desafios como o vestibular, não 
fazem parte da realidade.

Independente dos alunos 
que atende, a colocação da es
cola Dr. Paulo Zillo deve ser 
comemorada e destacada como 
exemplo. Uma escola com bons 
resultados se constrói com o es
forço de alunos e professores. 
Não há aprendizado sem o en
volvimento das duas partes.

A R T I G O

Recordar é progredir
Gabriela  Donatto

Chega de Isabella! Estamos 
em um ano eleitoral, está mais 
que na hora de rever o que os 
políticos fizeram em benefício 
da cidade. Como foi a admi
nistração local? Quando se fa
la nisso, a maioria das pessoas 
pensa na parte física da cidade. 
É claro que a infra-estrutura 
conta para uma cidade cami
nhar melhor, mas os proble
mas são mais profundos. Co
mo vai a qualidade municipal? 
Vamos pensar na saúde, edu
cação, projetos assistenciais e 
na economia. Como estão? Os 
projetos apenas continuaram 
ou temos novas criações?

Só nos damos conta das 
melhorias ou dos problemas, 
quando temos que encará- 
los de frente.

É muito fácil dizer que o 
mandato de um político foi 
bom, quando não se precisou 
encarar uma fila de posto de 
saúde, ou não foi preciso fi
car de olho em um filho, pois 
ele, graças a Deus, tem várias 
atividades para fazer ao longo 
do dia, não perdendo tempo 
na rua com más influências. É 
muito fácil chegar em casa de
pois de um longo dia de traba
lho e relaxar, sem ter queixas 
porque a sua família tem uma 
boa qualidade de vida.

Agora se você quer saber a 
realidade dos fatos, pergunte 
a uma pessoa que realmente 
precisou desses serviços, ob
serve o que ela irá te dizer. 
São essas pessoas que passam 
horas na fila de um posto de 
saúde, e ainda por cima não 
são atendidas no mesmo dia, 
que podem revelar como foi a 
administração do município.

Talvez, caro leitor, você 
critique esse artigo dizendo 
que essas mesmas pessoas que

precisam da ajuda municipal e 
estadual, não têm consciência 
crítica e votam em qualquer 
um como na última eleição 
presidencial, na qual a massa 
votou em cantores e ídolos do 
esporte para deputados. É... 
Essa é a massa...

Essas atitudes são julgadas 
como insanas, sem cultura e 
não politizadas. Como essas 
pessoas podem eleger esse ti
po de gente? Mas como falar 
de política com pessoas que 
não têm condições de fre- 
qüentar um bom ensino, pas
sam fome e não têm emprego? 
Como dizer a elas o que é o 
certo, sendo que na maioria 
das vezes nós mesmos não sa
bemos. A intenção deste artigo 
é 'abrir a cabeça' dos leitores 
deste jornal.

Segundo alguns dizem, o 
brasileiro tem memória cur
ta. Não vamos fazer jus a es
sa afirmação. Vamos assistir 
aqueles horários políticos 
chatos, mas que são muito im
portantes para a formação do 
voto. Quando um político for 
visitar seu local de trabalho, 
questione seus planos, veja se 
ele tem conteúdo ou é só mais 
um da corja que existe no pa
ís. Leia o jornal, veja como 
andou o partido de seu candi
dato no decorrer desses quatro 
anos, pesquise o histórico de 
seu político.

Lembre-se dos vereadores e 
de como foram as sessões da Câ
mara. Começaram no horário? 
As pautas foram encaminha
das? Quem fez projetos, quem 
se ausentou ou se absteve?

São várias perguntas que só 
podem ser respondidas por vo
cê leitor. Preste atenção no seu 
município, preste atenção!

Gabriela Donatto é estudante 
de jornalismo

ESCOLHA
O grande assunto em 

Lençóis Paulista é as elei
ções municipais de outubro. 
Três pré-candidatos a pre
feito já são conhecidos do 
eleitor: Ailton Tipó Laurin- 
do (PV), Palamede de Jesus 
Consalter Júnior (PMDB) e 
Izabel Cristina Campanari 
Lorenzetti (PSDB). A ques
tão agora passa a ser os es
colhidos para vice de cada 
candidato. Nos bastidores, 
as reuniões não param. Os 
nervos estão a flor da pele.

COMPANHEIRO
O PT de Lula está bem 

estruturado em Lençóis 
Paulista, tem um vereador 
eleito -  o professor Edson 
Fernandes, e quer uma vaga 
de vice nas chapas de oposi
ção lideradas por Tipó e Pa- 
lamede. Parece fácil? Não é. 
O presidente do PT local, o 
advogado Ronaldo Macedo, 
disse que o assunto começa 
a ser discutido amanhã, às 
9h30, na sede do partido, na 
avenida Padre Salústio Ro
drigues Machado. Segundo 
Macedo, a decisão não tem 
data para sair.

APOIO
Ronaldo Macedo explica 

que a decisão de apoiar ou
tro partido pode acontecer 
ou não. Ou seja, os petistas 
podem repetir a conduta 
das últimas eleições e não 
apoiar nenhum candidato 
ao cargo majoritário. Is
so implica em não indicar 
ninguém para o cargo de 
vice-prefeito e seus filiados 
disputarem apenas vagas 
na Câmara de Vereadores.

POR QUÊ?
A orientação nacional 

do PT é para que seus comi
tês não se coliguem com o 
PSDB e nem com partidos 
que em suas cidades façam 
oposição ao presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. 
O candidato que busca o 
apoio do PT tem que seguir 
alguns critérios estabeleci
dos pelo partido: os ideais 
e a posição que o postulan
te ao apoio do PT tem e co
mo está constituída sua ba
se de apoio. "O PT defende 
os trabalhadores, esse é o 
mote", avisa o presidente 
do partido.

QUEM?
Entre os petistas, há di

vergências. De um lado, os 
que defendem o apoio a Pa- 
lamede e do outro, os que 
preferem Tipó. Alguns se 
dizem pragmáticos e enten
dem que o partido precisa 
ter visibilidade maior e isso 
só consegue ao lado de Tipó 
que, teoricamente, tem mais 
chances de ser eleito que 
Palamede. Isso contraria o 
que diz Macedo. Ele defen
de que a discussão não po
de tomar este rumo. Porém, 
tem quem defende o apoio 
a Tipó, mas jura que não so
be em seu palanque.

DÁ PARA ENTENDER?
O vereador Edson Fer

nandes, único petista eleito, 
tem uma postura que mais 
se parece com seus adver
sários, os tucanos. Sobe no 
muro e diz que as possibili
dades de escolha são limita
das. Palamede ele considera 
imaturo politicamente. Para 
em seguida argumentar que 
o PMDB tem outros nomes, 
como o do ex-vereador Pau
lo Lídio Temer Feres. Ain
da sobre Edson, o vereador 
acredita que o PT fecha com 
Tipó, que neste momento 
estaria mais forte que Pala- 
mede, mas arremata que sua 
ideologia não é compatível 
com nenhum dos dois.

TEMPO
É por estas e outras que o 

presidente do PT local expli
ca que o encontro tem hora 
para começar, não para aca
bar. Os rumos do PT podem 
ser definidos amanhã como 
também a discussão pode 
levar mais alguns dias. Pela 
lei, as convenções devem 
acontecer até o dia 30 de 
junho e o registro das can
didaturas até 5 de julho. O 
jeito é esperar!

NA LIDA
Apesar de não reconhe

cer publicamente que é a 
candidata do grupo lidera
do pelo prefeito José Anto- 
nio Marise (PSDB) para sua 
sucessão, Izabel Cristina 
Campanari Lorenzetti (PS
DB) já faz discurso como 
candidata. Mais que isso, a 
diretora de Educação e Cul
tura dá mostras que vai se
guir os passos de Marise.

COMO?
Na última quinta-feira, 

durante a inauguração da 
sala de música da escola 
municipal Lina Bosi Ca- 
nova, jardim Ubirama, Bel 
discursou como diretora 
de Educação e represen
tante do prefeito, que não 
pôde comparecer. Marise 
estava em Bauru, em reu
nião do Comitê Hidrográ
fico da Bacia Tietê-Jacaré 
-  o qual ele preside -  an
gariando recursos para o 
Meio Ambiente.

NORMAL?
Até ai, tudo normal. Ao 

abrir o discurso, Bel repetiu 
um gesto que se tornou ca
racterístico de Marise nes
tes quase oito anos de ad
ministração: cumprimen
tou todas as autoridades e 
convidados presentes no
minalmente, seguindo com 
destreza 'as fichinhas' pas
sadas pela assessoria. "Eu 
quis prestar uma homena
gem ao Marise, ele sempre 
faz isso", explicou.

PRONTA
Questionada se caso 

eleita prefeita de Lençóis 
Paulista se dedicaria com o 
mesmo empenho que ho
je demonstra a frente das 
diretorias de Educação e 
Cultura, Bel Lorenzetti não 
se fez de rogada: "o que é 
bom, evidentemente, sem
pre tem que ser mantido e 
se possível melhorado tam
bém", respondeu.

OLHA O PRATO!
Tem um ditado que 

diz que a política parece 
com as nuvens no céu. A 
cada minuto que se olha, 
já está diferente. Por aqui 
a situação também não é 
diferente. Enquanto o vice- 
prefeito e diretor de Saúde, 
Norberto Pompermayer 
(PR), era uma das opções 
para suceder Marise, rece
bia um tratamento. Mal 
anunciou que está fora da 
disputa para prefeito e já 
tem diretor do governo Ma- 
rise dizendo que o diretor 
de Saúde é mal visto pelos 
funcionários municipais. A 
declaração foi feita duran
te a inauguração da sala de 
música e acabou ecoando 
pelos bastidores.
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"Eu gosto muito de parti
cipar do Circuito Especial 
de Atletismo. Eu fico 
torcendo para ganhar 
medalhas. Os meus pais 
também gostam que eu 
participe".
Cíntia Aparecida Moraes,

aluna da Apae de Lençóis 
Paulista

"Eu me sinto muito bem 
participando do Circuito 
Especial de Atletismo.
Eu participo da prova de 
100 metros com reveza
mento".

Maria Aparecida Simões 
Mattos, aluna da Apae de 

Avaré

Na rua 13 
uma obra, 
espremido

de Maio, centro de Agudos, a calçada obstruída causa transtorno aos pedestres. Por causa de 
a calçada está interditada há um ano e meio. A solução é se arriscar pelo meio da rua ou passar 
. A via é bastante movimentada.

"Desde pequena eu parti
cipo do Circuito Especial 
de Atletismo. Eu gosto 
muito porque faço amigos 
e encontro amigos de ou
tros lugares".

Jenniffer Fernanda 
Bonfanti, alunada Apae 

Jaú

FRASE

"Eu atribuo 
esse resulta
do, em pri
meiro lugar, 
ao trabalho 
de primeira 
qualidade 
que nosso
corpo docen
te realiza"

Maria Nilza Brollo Nege, 
diretora da escola estadual 

Dr. Paulo Zillo, sobre o 
desempenho da unidade, que 

ficou em 12° lugar em ranking 
estadual

P ARA PENSAR

"A opinião de 
um homem pode 
mudar honrosa
mente, desde que 
a sua consciência 
não mude"

Victor Hugo

mailto:oeco@jornaloeco.com.br
http://www.jornaloeco.com.br
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A V A L I A Ç Ã O
Fernanda Benedetti

Nota aim
Escola Dr. Paulo Zillo, em Lençóis 
Paulista, é apontada como a 12  ̂ melhor 
unidade da rede pública estatal

Da  Redação

Um levantamento realiza
do pela Secretaria de Educa
ção aponta a escola estadual 
Dr. Paulo Zillo como uma 
das melhores unidades da 
rede pública no Estado de 
São Paulo. A escola lençoen- 
se aparece em 12° lugar em 
ranking elaborado a partir de 
metas estipuladas pelo Idesp 
(Índice de Desenvolvimento 
da Educação do Estado de 
São Paulo). O balanço foi di
vulgado nesta semana. A nota 
média do Dr. Paulo Zillo foi 
de 5,32. Só para se ter uma 
idéia, a primeira colocada ob
teve média de 6,89.

O indicador foi criado para 
avaliar a qualidade das escolas 
públicas nas séries iniciais (1^ 
a 4^ séries) e finais (5^ a 8^ 
séries) do ensino fundamental 
e no Ensino Médio (3^ série). 
O Idesp leva em conta dois da
dos: o Saresp (Sistema de Ava
liação de Rendimento Escolar 
do Estado de São Paulo) e a 
taxa de alunos que estudam 
em séries indicadas para a sua 
idade -  e que podem sofrer 
variação caso haja repetência e 
evasão, por exemplo.

A escola Dr. Paulo Zillo 
obteve bons resultados na 
comparação municipal e es
tadual, tanto no desempenho 
dos alunos de 8^ série do en
sino fundamental como tam
bém nos do 3° ano do ensi
no médio. No caso, a média 
de Lençóis foi de 3,05 para a 
8^, e 1,80 para o 3° ano, aci
ma da média estadual que foi 
2,54 (no caso das 8^ séries) e 
1,41 (para o 3° ano do ensi
no médio). A escola Dr. Paulo 
Zillo obteve média 5,37 para 
8^ série e 2,87 para o 3° ano 
do ensino médio.

Para a diretora da escola, 
Maria Nilza Brollo Nege, o 
bom desempenho pode ser 
atribuído a vários fatores. Ela 
destaca o corpo de professo
res como sendo o principal. 
"Eu atribuo esse resultado, 
em primeiro lugar, ao traba
lho de primeira qualidade 
que nosso corpo docente rea
liza, com profissionais muito 
dedicados e comprometidos, 
que vestem mesmo a camisa 
da escola, e que constante
mente estão buscando cursos 
de capacitação", explica. A 
diretora diz também que os 
professores trabalham com 
vontade. "Mesmo sendo um 
trabalho árduo, eu percebo 
que eles gostam muito do 
que fazem, o que ajuda bas
tante" completa

Outros fatores podem ter 
contribuído para o bom de
sempenho da escola. Entre 
eles, a diretora destaca a de
dicação dos funcionários em 
conscientizar os alunos para 
buscar resultados através dos 
estudos. "Hoje posso dizer 
que grande parte dos nossos 
alunos estão interessados no 
sucesso da escola e compro
metidos com isso", indica.

Outro fator, para Maria 
Nilza, é o comportamento 
ético da escola em fazer uma 
educação inclusiva. "Aqui nós 
temos um ensino de qualida
de para todos, nós não estabe
lecemos privilégios dentro da 
escola, independentemente 
de raça, cor, religião e opção 
sexual. Outra questão é que 
nós temos alunos de todos os 
bairros da cidade e todos são 
tratados de maneira igual, sem 
distinção", garante.

NA p r á t i c a
Um dos exemplos da 

qualidade de ensino que é 
oferecido pela escola é seu 
desempenho na 3^ Olimpí
ada Brasileira de Matemáti
ca. Seis alunos da escola Dr 
Paulo Zillo ficaram em posi
ção de destaque na compe
tição. Daniela Dias Martins, 
de 13 anos, aluna do ensino 
fundamental, ficou em ter
ceiro lugar na disputa e vai 
receber a medalha de bron
ze na cerimônia que será re
alizada dia 24 de maio, no 
Memorial da América Lati
na, em São Paulo. Além da 
menina, outros cinco alunos 
receberam menção honrosa 
pelo bom desempenho e 
participação. São eles: Ana 
Carolina Lopes Leite, Natá- 
lia Cristina Rodrigues, Pedro 
Augusto da Silva, Sabrina 
Aparecida Zenateli e Raul 
Yudi Mendes Yamada.

m e t o d o l o g ia
O fator de cálculo do Idesp 

vai de 0 a 10. Cada escola re
cebeu uma nota. Apesar do 
índice estabelecer o patamar 
máximo de 10, cada escala de 
ensino tem a sua meta a ser al
cançada. No caso de alunos da 
1  ̂a 4^ série do ensino funda
mental, a meta é atingir 7. No 
caso da 5^ a 8^ série é 6. Os 
alunos do ensino médio tem 
como meta o índice 5.

A metodologia e as infor
mações utilizadas no cálculo 
do Idesp permitem sua com
paração ao longo do tempo, 
de modo que as escolas po
dem acompanhar sua evolu
ção de ano para ano.

G ra n d e

MATERIAIS:
HIDRÁULICOS: TUBOS E CONEXÕES, CAIXAS D'ÁGUA, 

MANGUEIRAS, ETC...
ELÉTRICOS: CABOS, TOMADAS, INTERRUPTORES, 

DISJUNTORES, ETC.
BÁSICOS: TIJOLOS, TELHAS, FERRO,AREIAS, PEDRAS, 

PEDREGULHOS, CAL, CIMENTO, ETC... 
PINTURA: TINTAS, VERNIZES, ETC... 

ESQUADRIAS METÁLICAS: PORTAS, VITRÔS, 
VENEZIANAS, ETC...

PISOS, ARGAMASSAS, REJUNTES, ETC...
T u d o  co m  os m e lh o s  p re ç o s .

v e n h a  c o n fe r ir !SanmXna
Materiais para Construção

Oitava série da escola Dr. Paulo Zillo teve nota acima da média municipal e estadual; unidade lençoense é 12® em ranking

s á u d e

Vacinação 
contra a gripe 
ultrapassa 
a meta

Lençóis Paulista ul
trapassou a meta de va
cinação contra a gripe 
para pessoas com mais 
de 60 anos. Na última 
terça-feira, o número 
de vacinados já era de 
4.328 pessoas, 83% da 
população com mais 
de 60 anos na cidade. 
A vacina continua à 
disposição em todas as 
unidades de saúde até a 
próxima quarta-feira, 21 
de maio.

É o segundo ano 
consecutivo que Lençóis 
passa a meta de vacina
ção contra a gripe. No 
ano passado, o percen
tual de cobertura chegou 
a 81,23%. Neste ano, a 
Diretoria de Saúde esti
ma que o percentual de 
cobertura pode chegar 
a 90%. Lençóis Paulista 
tem 5.438 pessoas com 
mais de 60 anos de ida
de. No primeiro dia de 
campanha, tomaram a 
vacina 496 idosos.

A campanha de vaci
nação começou no dia 
26 de abril e deveria ter
minar no dia 9 de maio, 
mas foi prorrogada por
que o número de pesso
as vacinadas era de pou
co 59%. (com assessoria 
de comunicação)

a l i m e n t a ç ã o

Sebrae certifica restaurantes
Quatro estabelecimentos 

comerciais de Lençóis Paulis
ta receberam do Sebrae (Ser
viço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas) 
a certificação de boas práticas 
na fabricação e manipulação 
de alimentos. Os certificados 
foram entregues na manhã 
de terça-feira 13, no gabinete 
do prefeito José Antonio Ma- 
rise (PSDB).

O Programa Alimentos Se
guros é destinado a restauran
tes, lanchonetes e ambulantes 
e visa a orientar os empreen
dimentos sobre as boas prá
ticas durante a produção, o 
transporte, a manipulação e a 
estocagem de alimentos. São 
abordados assuntos como hi
giene pessoal, higiene do lo
cal de trabalho, dos utensílios 
utilizados, armazenamento 
dos ingredientes utilizados 
na produção de um alimen-

to, qualidade dos produtos 
adquiridos de fornecedores 
e temperaturas adequadas. 
Esses itens são exigidos pelas 
legislações de alimentos.

O trabalho é feito através 
de treinamento em sala de 
aula com consultores cadas
trados no programa, que visi
tam os pontos de venda das 
empresas. Em sala de aula os 
participantes aprendem quais 
são os perigos mais freqüen- 
tes que ocorrem nos alimen
tos e como fazer para evitá- 
los. Com as visitas, os consul
tores observam as práticas e 
propõem ações de melhoria. 
Após o treinamento e a con
sultoria é feita a avaliação dos 
estabelecimentos para a certi
ficação. Os estabelecimentos 
precisam atingir mínimo de 
75% de conformidades para 
receber o certificado. Depois 
de certificados, os estabeleci

mentos passam a ser avalia
dos anualmente.

Como benefício, podem 
ser citadas a melhoria da qua
lidade e da segurança dos ali
mentos e, principalmente, a 
redução da perda e desperdí
cio devido ao armazenamento 
e manipulação de forma ina
dequada.

O trabalho começou a ser 
desenvolvido em outubro 
de 2007. Foram certificados 
os restaurantes Bom Gosto e 
Tempero Manero, a lancho
nete Salsichão Star e a Pizza- 
ria Hábil.

O proprietário da marca 
Tempero Manero, Epami- 
nondas Vaz, prestigiou a en
trega dos certificados. A rede 
começou em Bauru e abriu 
seu segundo restaurante em 
Lençóis Paulista, em 2005. 
Hoje, tem 120 em vários es
tados brasileiros.

A U X I L I O  t r a n s p o r t e

R eem bolso com eça a ser pago na terça-feira 20
Os alunos que tiveram 

o pedido aprovado para o 
auxílio-transporte este ano 
começam a receber o reem
bolso na terça-feira 20. Serão 
liberados o reembolso dos 
meses de fevereiro e março. 
O pagamento estará à dispo
sição na agência do Banco 
Nossa Caixa. Os estudantes 
que tiverem conta bancária 
e quiserem receber por seu

banco poderão fazer o pedi
do à Diretoria de Assistência 
e Promoção Social.

O auxílio-transporte é 
pago pela Prefeitura de Len
çóis Paulista a estudantes 
que freqüentam faculdade, 
cursos técnicos e profissio
nalizantes em outras cida
des. O número de benefi
ciados este ano chegou a 
444, aumento de 73,75%

entre 2005 e 2008.
Têm direito ao auxílio es

tudantes com renda familiar 
de até 10 salários mínimos, 
hoje R$ 4,5 mil. A análise 
dos pedidos e aprovação dos 
beneficiados é feita por uma 
comissão composta por as
sistentes sociais da Diretoria 
de Assistência e representan
tes dos estudantes. (com as- 
sessoria de comunicação)

S H O P P I N G

F.: 14. 3264-6449
www.pauilstashcpplng.ccm.br
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S I L V I A  M E N D E S  SOARES
Sandro  Alponte

Virar prefeita de Piratinin- 
ga, que comemora 113 anos 
de fundação amanhã, não era 
bem o plano da arquiteta Sil
via Mendes Soares (PV). Ela 
assumiu a prefeitura interi
namente no dia no dia 19 de 
abril de 2007 e em definitivo 
no dia 22 de maio, depois da 
cassação do prefeito eletio 
Mauro Martinão. "Na verdade 
não imaginava ser prefeita de 
Piratininga, mas quando isso 
aconteceu a primeira coisa 
que fiz foi tentar me defender 
dos respingos das CPs (Co
missões Processantes) sofri
das pelo ex-prefeito. Ao todo 
foram sete. A partir daí é que 
começamos a trabalhar", con
ta a prefeita.

Na semana em que Pira- 
tininga entre em festa, Silvia 
recebeu a equipe do jornal O 
ECO para falar dos projetos 
que estão em andamento, so
bre as dificuldade e alegrias de 
se administrar uma cidade de 
11 mil habitantes e também 
sobre eleições municipais. A 
prefeita garante que não pensa 
em se candidatar à reeleição.

O ECO -  Como a senhora 
avalia esse período em que 
está à frente da Prefeitura 
de Piratininga?

Silvia Mendes Soares -  
Na verdade não imaginava ser 
prefeita de Piratininga, mas 
quando isso aconteceu a pri
meira coisa que fiz foi tentar 
me defender dos respingos 
das CPs (Comissões Proces- 
santes) sofridas pelo ex-pre
feito (Mauro Martinão). Ao 
todo foram sete. A partir daí 
é que começamos a trabalhar, 
mas a estrutura administrativa 
da prefeitura é muito falha e 
qualquer prefeito que entrar 
aqui vai ter muitas dificulda
des porque não há um orga
nograma adequado para Edu
cação, Saúde, Obras, enfim, 
então fizemos um plano de 
reestruturação administrativa 
que está parado na Câmara e 
que até agora não aprovaram. 
E mesmo com apenas um ano, 
fizemos algumas obras e assi
namos muitos convênios.

O ECO -  Quais são essas 
obras e convênios?

Silvia -  Uma delas é o 
Centro de Educação Infantil, 
que estava parado há 20 anos. 
Uma escola que reformamos e 
transformamos em uma uni
dade básica de saúde que o 
Pedro Tobias (deputado esta
dual) conseguiu R$ 100 mil e 
nós pagamos os outros R$ 160 
mil. Recapeamos a rua Lisboa 
Júnior e no mês que vem tem 
mais R$ 500 mil para aplicar
mos em recape. Também re
formamos um outro centro de 
saúde, licitamos uma galeria 
no bairro Bela Vista, ilumina
ção e pavimentação do lotea- 
mento Cunha Castro, estamos 
construindo duas praças no 
núcleo Sebastiana Falqueire 
e Espírito Santo e mais dois 
convênios para galerias no 
Sebastiana Falqueire e Fausti- 
no Ribeiro. Acabamos de as
sinar convênio para cobertura 
da arquibancada do estádio 
municipal José Carlos Soares, 
criamos o Espaço Amigo, on
de as crianças ficam quando 
não estão na escola, a praça do 
skatista, enfim, são algumas 
de nossas realizações.

O ECO -  Vai dar tempo 
de terminar tudo em sua 
administração?

Silvia -  Trabalhando mui
to sempre dá. E mesmo com 
a burocracia, que sempre atra

Por uma cidade melhor
Prefeita de Piratininga fala sobre os 113 anos da cidade e os projetos que vai 
desenvolver até o final do ano; 'não serei candidata à reeleição', garante

Foto Fernanda Benedetti

NOME
Silvia Mendes Soares

CARGO ATUAL
prefeita de Piratininga

W

palha um pouco, vai ser pos
sível, porque a maior parte 
dessas obras ficam num valor 
menor que R$ 150 mil e, com 
isso, pode ser através de carta- 
convite e isso agiliza.

O ECO -  Quando a se
nhora assumiu, tinha algu
ma prioridade?

Silvia -  Como nunca fi- 
quei preocupada com reelei
ção, tento fazer aquilo que ou
tros prefeitos não fariam que 
é uma reestruturação adminis
trativa. Ninguém iria lembrar 
de fazer, por exemplo, a plan
ta da cidade porque essas coi
sas não dão visibilidade. Essas 
mudanças administrativas es-

Foto  Fernanda Benedetti

tão na Câmara e aguardam a 
aprovação dos vereadores. Te
nho fé que isso aconteça.

O ECO -  E como foi o 
relacionamento da senhora 
com os servidores públicos 
e os funcionários de carreira 
aqui da prefeitura?

Silvia -  Logo que cheguei 
estavam todos assustados e 
agora não, é uma harmonia 
total para trabalhar e um aju
da o outro. Implantei uma 
forma bem democrática de 
administrar e sempre partici
pam das decisões. O político 
geralmente tem a prepotência 
de achar que sabe tudo e isso 
não pode acontecer. E acre
dito que as mulheres sempre 
acabam conversando e dialo
gando mais e isso torna o am
biente mais harmônico.

O ECO -  A senhora, em 
algum momento, sentiu di
ficuldades em administrar 
por ser mulher?

Silvia -  Não senti. E até 
minha equipe de trabalho na 
maioria é de mulheres. Estão 
na Saúde, Educação, Assistên
cia Social, Planejamento.

O ECO -  Qual é a obra 
que tem atenção mais espe
cial da senhora?

Silvia -  Essa não deu 
tempo. Gostaria de ter ade
quado a questão ambiental 
antes de deixar a administra
ção. Assinei o compromisso 
de Município Verde, fiz con
curso para agrônomo e fiscal 
do Meio Ambiente, mas fal
tou muita coisa.

O ECO -  Como é o re
lacionamento da senhora 
com o governo do Estado?

Silvia -  Muito bom. O Jo-

sé Serra (PSDB) não olha sigla 
partidária no momento de 
liberar recursos. Se o municí
pio precisa e tem projeto, o di
nheiro é liberado. Vale ressal
tar que há uma parceria entre 
cidade e Estado. Nós pagamos 
20% da obra e o governo os 
outros 80%.

"TALVEZ ESSA 
SEJA A DIFERENÇA 
DA MINHA  
ADMINISTRAÇÃO 
PARA QUALQUER 
OUTRA QUE POSSA 
APARECER: A FALTA 
DE PRETENSÃO 
POLÍTICA"

O ECO -  Por que a se
nhora não quer tentar a re
eleição?

Silvia -  Sempre vou ser Pi- 
ratininga de coração e vou bri
gar pela cidade. Porém, gosto 
muito da minha profissão (ar
quiteta) e a questão familiar é 
prioridade. Se estou aqui (na 
prefeitura) fico 24 horas en
volvida com as questões admi
nistrativas e não vejo direito 
meus filhos. Tenho uma filha 
de 22 anos e um menino de 
20 e quero estar ao lado deles 
mais tempo. Quero estar ao 
lado da minha mãe, do meu 
marido, a gente tem negócio 
juntos e a gente se vê pouco. E 
como profissional liberal não 
posso ficar muito tempo fora 
do mercado de trabalho. Hoje 
divido meu tempo como pre
feita, profissional, mãe, filha, 
esposa e está muito corrido. 
Na vida, a gente precisa defi
nir qual é a escala de valores 
e o que se tem de prioridade. 
A cidade é muito importante

para mim, mas vivi meu mo
mento como prefeita.

O ECO -  Pode-se dizer 
que a senhora não foi sedu
zida pelo poder?

Silvia -  Olha, o homem 
tem três motivos para querer 
ser prefeito. Um é porque acha 
que é mais fácil conseguir al
guns benefícios, interesses es
cusos. O outro é vaidade, que 
é o que mais acontece, mídia e 
tudo mais. E a outra é idealis
mo. Quando a gente consegue 
fazer algo que muda a vida das 
pessoas, vê que vale a pena es
tar nesse meio. Mas quando 
você busca uma verba, sabe 
que dá para conseguir, mas 
tem gente que tenta esconder 
para atrapalhar e beneficiar 
outro, isso é ruim. Para alguns 
não interessa que eu consiga, 
as pessoas pensam em si pró
prias. Pensei que todos pu
dessem remar para o mesmo 
lado, no entanto vi que não é 
assim. Um rema para frente, 
outro para trás, outro para o 
lado, tudo para não beneficiar 
quem está administrando.

O ECO -  A senhora tam 
bém não pretende apoiar 
ninguém?

Silvia -  Há muito tempo 
digo que a pessoa certa para 
administrar a cidade é o te
soureiro da prefeitura, Sérgio 
Fortunato. Ele é meu candida
to há oito anos e digo sempre 
que ele é capacitado e me aju
dou muito. Todas as diretrizes 
e forma para o prefeito traba
lhar saem dele. Ele tem conhe
cimento da parte técnica da 
prefeitura e de uma forma ou 
outra vou fazer campanha pa
ra ele. É a única pessoa que fa
ço campanha daqui pra frente 
na minha vida.

O ECO -  Amanhã Pirati
ninga comemora 113 anos 
de fundação. Como está a 
programação de aniversá
rio?

Silvia -  Sei que o povo 
queria o rodeio, mas infeliz
mente não deu para organizar 
porque temos outras priori
dades. Seria a mesma coisa 
se fizesse uma festa para meu 
filho e estivesse com a luz cor
tada e a água sem pagar. Pri
meiro teria que sanar as ques
tões básicas e depois ter estru
tura e alicerce para fazer festa. 
Então vamos fazer uma festa 
na praça com parque de diver
são gratuito, cantores e outras 
atrações. Mas quero ressaltar 
que a cidade está com tudo 
para crescer, os loteamentos 
vão aumentar a renda da ci
dade, as empresas querem vir 
para cá, o plano diretor está 
na fase final, reestruturação 
administrativa para ser apro
vada, coisas que geralmente 
não aparecem e que prefeito 
que quer voto, ser reeleito, ge
ralmente não assume. Talvez 
essa seja a diferença da minha 
administração para qualquer 
outra que possa aparecer: a 
falta de pretensão política.

O ECO -  Com que senti
mento a senhora vai deixar 
de ser prefeita?

Silvia -  Sinto que só estou 
começando. Entendi como é a 
máquina administrativa e co
mo é que a gente pode ajudar 
o município. Vou pôr em ação 
esse poder. Vou participar co
mo cidadã na minha cidade. 
Vou ser uma cidadã ativa. O 
político e o cidadão precisam 
estar juntos, buscando melho
rias, mas não de forma pater
nalista. Na verdade não estou 
aposentando, estou nascendo 
para ser uma cidadã melhor.
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Arquivo Fernanda Benedetti/Jomal O ECO

João Miguel Diegoli pede afastamento e o presidente da Câmara, Nardeli da Silva, terá de fazer nova eleição para a mesa diretora

Cadeira de balanço
João Miguel pede licença-saúde de quatro meses para operar o joelho; Cleuza 
Spirandelli (PTB) ou Carlão Martins (PSB) deve ficar com a vaga

Sandro A lponte e 
Conceição G iglioli 

Carpanezi

Está nas mãos do presiden
te da Câmara dos Vereadores 
de Lençóis Paulista, Nardeli 
da Silva (PV), o requerimen
to e o atestado médico do 
vereador João Miguel Diegoli 
(DEM) que pede afastamento 
para operar o ligamento cru
zado do joelho esquerdo. Na 
próxima sessão ordinária, na 
segunda-feira 19, o democrata 
tem que pedir renúncia do car
go de primeiro-secretário. Em 
seguida, os vereadores devem 
escolher o novo integrante da 
mesa diretora.

Segundo o documento, 
João Miguel pede licença-saú-

de de quatro meses a contar 
de 23 de maio. O período que 
ele deve ficar afastado das ati
vidades parlamentares vai ser 
definido pelo perito do INSS 
(Instituto Nacional de Seguri
dade Social).

Resta saber quem assume a 
vaga de João Miguel: Carlos Al
berto Martins (PSB), o Carlão, 
ou Cleuza Spirandelli (PTB). 
"Já está com o juiz eleitoral 
o ofício que pede para que 
ele me mande certidão com o 
nome de quem deve ser cha
mado para ocupar o cargo de 
João Miguel", comentou Nar
deli. "Entendo que quem deve 
ocupar a vaga é o Carlão Mar
tins que, mesmo tendo mu
dado de partido, é o primeiro 
suplente da coligação PSDB/

PTB, que elegeu João Miguel 
na última eleição", justifica o 
presidente da Câmara.

O problema é que Carlão 
saiu do PSDB e foi para o PSB 
e com isso pode ter perdido a 
vaga de suplente para Cleuza 
Spirandelli. Ao O ECO, ele 
disse que nem sabia do afas
tamento de João Miguel. "Não 
sei como está este processo e 
nem pleiteio cadeira na Câ
mara. Sei apenas que a dona 
Cleuza entrou com uma ação. 
Hoje penso mais na minha 
candidatura para deputado fe
deral em 2010", justifica.

Já Cleuza Spirandelli está 
mais perto de voltar ao plená
rio da Câmara. Isso porque ela 
move na Justiça Eleitoral um 
processo por infidelidade par

Jo ão  M igu el responde processo  
p o r in fid elid ad e partidária

Mais do que saber quem 
vai ocupar a vaga de João Mi
guel Diegoli (DEM) durante 
sua licença médica, a Câma
ra de Vereadores de Lençóis 
Paulista vive a indefinição so
bre se o vereador vai perder o 
mandato por causa da lei de 
infidelidade partidária. João 
Miguel foi eleito pelo PTB e 
ficou apenas oito meses no 
partido, segundo a presidente 
local do PTB, Cleuza Spiran- 
delli, que requereu na Justiça

Eleitoral a cadeira que ela en
tende que é do partido.

"Ele (João Miguel) saiu 
com a justificativa de que 
seria candidato a deputado 
estadual e ficou fora do par
tido de 24 de agosto de 2005 
até 4 de abril de 2007. Me 
pediu para voltar e eu acei
tei. Mas voltou a se desligar 
novamente em setembro do 
mesmo ano", explica Cleuza. 
"Faltou consideração pelo 
partido e pelos colegas que

o ajudaram a se eleger. Por 
isso estou com a consciência 
tranqüila e certa de que estou 
agindo corretamente pela 
honra do PTB", emenda.

Quanto ao andamento do 
processo, Cleuza diz que seu 
advogado cuida do caso, mas 
confia que vai ganhar. Segun
do a chefe do Cartório Eleito
ral de Lençóis Paulista, Maria 
Carolina Dias Alonso, o de
sembargador do TRE (Tribu
nal de Justiça Eleitoral), Ba-

tista Pereira, despachou para 
o juiz do município pedindo 
que sejam ouvidas as teste
munhas de João Miguel na 
ação que pede sua cassação. 
"É um processo lento. Essas 
pessoas serão ouvidas, depois 
tem o prazo para alegações fi
nais dos advogados e só ai sai 
a decisão do juiz", comenta 
Maria Carolina. O afastamen
to de João Miguel por proble
mas de saúde não muda o an
damento da ação. (SA)

CHUTE 
NA CANELA
POR T. s ic r a n o

O colunista 
está em férias

Júnior Ticianelli 
deve ficar com 
cargo de secretário

tidária contra o ex-colega de 
partido. Essa é a grande dúvi
da. Quando do início da ação 
movida por Cleuza, a Justiça 
Eleitoral entendeu que ela era 
a próxima suplente. Mantido 
o entendimento para a licença 
de João Miguel, Cleuza toma 
posse no dia 24 de maio. Se 
ganhar a ação, fica no cargo 
até o final do ano. Caso con
trário, João Miguel retorna 
para o cargo que foi eleito nas 
urnas depois de curado.

Além de vereador, João Mi
guel é radialista e tem um pro
grama de segunda a sábado, das 
10h ao meio-dia na Rádio Difu
sora. O vereador foi contatado, 
mas não pode dar entrevista 
porque estava fazendo exames 
médicos na tarde de ontem.

O afastamento de João 
Miguel Diegoli (DEM) para 
operar o joelho vai alterar 
pela segunda vez a compo
sição da Mesa Diretora da 
Câmara de Vereadores de 
Lençóis Paulista. Nos basti
dores, o nome do vereador 
Gumercindo Ticianelli Jú
nior (DEM) aparece como o 
mais cotado para assumir a 
vaga de primeiro-secretário.

A Mesa presidida por 
Nardeli da Silva (PV) tomou 
posse em janeiro do ano 
passado para cumprir um 
mandato de dois anos. De
pois de uma disputa acirra
da, a oposição ficou com o 
comando do Legislativo. O 
ex-prefeito Adimilson Van- 
derlei Bernardes, o Dingo, fi
cou com a vice-presidência,

João Miguel como primeiro 
secretário e Claudemir Ro
cha Mio (PR), o Tupã, como 
segundo-secretário.

No final de 2007, Dingo 
Bernardes perdeu os direitos 
políticos por improbidade 
administrativa quando foi 
prefeito (1993/96) e cedeu 
seu lugar para o tucano Is
mael de Assis Carlos, o For- 
migão. Se Júnior Ticianelli 
for eleito, a Mesa terá co
mo membro de oposição 
ao prefeito José Antonio 
Marise (PSDB) apenas seu 
presidente, Nardeli da Silva. 
Tupã, que integrava o bloco 
oposicionista, mudou e hoje 
se coloca como integrante 
da base de apoio a Marise. 
Ou seja: a oposição ganhou, 
mas não levou. (CGC)

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

Lençóis Paulista recebe 
R$ 170 mil do Fehidro

Lençóis Paulista vai receber 
neste ano R$ 170,5 mil em re
cursos do Fehidro (Fundo Es
tadual dos Recursos Hídricos) 
para um projeto de recuperação 
ambiental do Córrego da Prata. 
A destinação foi aprovada nes
ta quinta-feira 15, em Bauru, 
durante reunião plenária do 
Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Tietê-Jacaré, órgão que 38 
municípios localizados nas ba
cias dos dois rios e que decide 
onde são aplicados os recursos 
do Fehidro. A plenária decidiu 
quais projetos vão receber os 
recursos do fundo neste ano.

O Comitê de Bacia é pre
sidido desde o ano passado 
pelo prefeito de Lençóis Pau
lista, José Antonio Marise (PS
DB). Ao todo, o Fehidro apro
vou neste ano R$ 1,84 milhão 
em recursos para projetos de 
prefeituras, departamentos de 
água e organizações não-go- 
vernamentais em 14 municí
pios. Os recursos são a fundo 
perdido e na maioria os muni
cípios aplicam contrapartidas.

No caso do projeto no Córre
go da Prata, a prefeitura receberá 
R$ 170,5 mil e aplicará mais R$ 
57,7 mil. O diretor de Meio Am
biente, Benedito Martins, explica 
que o projeto prevê o plantio de 
17 mil mudas de árvores ao lon
go do córrego, entre o Lago da 
Prata e a ponte da Cecap. "Além 
do plantio de mudas, vamos fazer 
trilhas ecológicas para o trabalho 
de educação ambiental com as 
crianças", explica Martins.

f il a
Lençóis paulista tem outro 

projeto habilitado para rece
ber recursos caso haja sobra de 
recursos ao longo do ano. O 
SAAE (Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto) poderá receber 
R$ 187 mil para a elaboração 
do plano municipal dos re
cursos hídricos. O diretor do 
SAAE, José Alexandre Moreno, 
compara o plano de recursos 
hídricos ao plano diretor da 
cidade. "Ele vai prever todas as 
ações em relação a saneamen
to, aos rios", explica moreno.

Financiamento
com .taxas

Na c o m p ^  
de Semi novos

'Financiamento de seminovos com taxas a partir de 0,99% a.m. com 
@0% de entrada, saldo em até 24 vezes.
"LeaSing Banco Q M A C  COm 20%  de entrada para veiOrlOS Okm.

DIVELPA
CHEVROLET

Av. Adriano Anderson Fuganhoii, 580 - Distrito Industriai - Lençóis Pta/SP Fone: (14) 3269-1581



C O N S U M O

C a rr in h o  c h e io
Pesquisa 'Brasil em Foco' revela que Lençóis Paulista está entre as cidades brasileiras 
com maior poder de consumo; interior do Estado só perde para capital paulista

Fernanda Benedetti

Ká t ia  Sa r t o r i

Lençóis Paulista é uma das 
500 cidades brasileiras com 
maior poder de consumo. É 
o que revela a pesquisa 'Brasil 
em Foco', edição 2008, realiza
da anualmente pela empresa 
Target Marketing. No ranking 
nacional de consumo, Lençóis 
aparece na 365® posição. No 
ranking estadual, o município 
é a 105® economia que mais 
deve consumir em 2008. Os 
lençoenses devem gastar qua
se R$ 700 milhões este ano 
com despesas que vão desde a 
alimentação, até viagens.

Outro dado revelado pela 
pesquisa é que o interior do 
Estado de São Paulo aparece 
como a segunda maior região 
em consumo do país, só per
dendo para a capital paulista. 
Segundo o consultor Edi Ca
margo, o Estado de São Paulo 
é o maio consumidor brasi
leiro, com 28,58%, segundo 
previsão para 2008. Desse 
total, 13,99% são dados refe
rentes às cidades do interior e 
14,59% ficam com a capital.

A pesquisa é elaborada com 
base em dados oficiais do gover
no, com o censo habitacional 
promovido pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatís
tica). Os gastos foram divididos 
em faixas sociais, de acordo com 
a remuneração da população. O 
estudo resultou num mapa que 
mostra os números de consumo

per capita, média de consumo 
por pessoa durante o ano, em to
dos os municípios brasileiros. Ao 
todo foram oito classes de consu
mo. A classe com menor rendi
mento tem renda média familiar 
de R$ 342. Já na classe com maior 
rendimento, a renda média fami
liar é de R$ 13.680 mil.

O consumo per capita em 
Lençóis Paulista é estimado em 
R$ 11.231, 18, quando conside
rada a população urbana. Entre 
a população rural, o índice é de 
R$ 4.391,26. Dos pouco mais de 
R$ 667 milhões que os lençoen- 
ses devem consumir em 2008, 
R$ 193 milhões serão gastos 
com manutenção do lar, como 
aluguel, contas de água, energia 
elétrica e telefone. Em segundo 
lugar vem a alimentação nos 
domidlios, cuja previsão de gas
tos é de mais de R$ 85 milhões.

Para o diretor de Desenvol
vimento, Geração de Emprego 
e Renda de Lençóis Paulista, 
Altair Toniolo, o Rocinha, os 
números da pesquisa refletem 
o crescimento econômico de 
Lençóis Paulista e dos muni
cípios da região. "Isso vem ao 
encontro do que nós estamos 
dizendo há algum tempo. Eu 
tenho certeza que Lençóis Pau
lista e a região são a bola da 
vez. Falando especificamente 
de Lençóis, que tem uma eco
nomia sustentável, com uma 
renda per capita alta e bem 
distribuída. Isso vai refletir no 
consumo", avalia Rocinha.

Lençoenses devem gastar mais de R$ 85 milhões com alimentação

Metodologia
O desenvolvimento do 

estudo Brasil em Foco ba
seou-se nos dados disponí
veis do Censo de 2000, atu
alizados pela Contagem Po
pulacional de 2007, da Pes
quisa Nacional por Amostra 
de Domicílios 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005 e 2006, 
Pesquisa de Orçamentos 
Familiares 2002/2003, Con
tas Consolidadas da Nação 
2001, 2002, 2003, 2004, 
2005 e 2006 e resultados 
preliminares de 2007 e das

pesquisas inter-censitárias, 
sobretudo as realizadas so
bre o padrão de consumo 
da população brasileira.

O cálculo do consumo 
foi feito a partir da elabora
ção de um modelo de cor
reção 2001-2008, baseado 
no estabelecimento de uma 
moeda constante, no qual o 
consumo total do país foi 
calculado para ser, então, 
distribuído para as unida
des de consumo, suas cate
gorias e células.

o n d e  e s t ã o  o s  c o n s u m id o r e s CO NSUM O  p e r  C A P IT A /A N O

1 CONSUMO u r b a n o 1 CONSUMO r u r a l í t o t a l  (MILHÕES)

Agudos R$ 354.288.526 1 R$ 6.667.511 1 R$ 360.956.036

Areiópolis R$ 83.627.185 1 R$ 2.699.503 1 R$ 86.326.688

Barra Bonita R$ 389.259.497 1 R$ 3.005.676 1 R$ 392.265.172

Borebi R$ 17.200.537 1 R$ 571.762 1 R$ 17.772.298

Igaraçu do Tietê R$ 240.689.218 1 R$ 115.738 1 R$ 240.804.956

Lençóis Paulista R$ 660.898.903 1 R$ 6.863.540 1 R$ 667.762.443

Macatuba R$ 159.138.588 1 R$ 1.863.962 1 R$ 161.002.550

Piratininga R$ 115.655.556 1 R$ 6.641.910 1 R$ 122.297.466

1 u r b a n o  í r u r a l

Agudos R$ 10.744,81 i R$ 4.151,63

Areiópolis R$ 8.657,06 i R$ 2.570,96

Barra Bonita R$ 11.327,87 1 R$ 4.123,01

Borebi R$ 8.639,14 1 R$ 2.392,31

Igaraçu do Tietê R$ 10.419,45 í R$ 1.052,16

Lençóis Paulista R$ 11.231,18 1 R$ 4.391,26

Macatuba R$ 10.066,33 1 R$ 3.949,07

Piratininga R$ 11.865,76 i R$ 3.920,84

PRINCIPAIS g a s t o s

g a s t o s  I a g u d o s a r e ió p o l is ! b a r r a  b o n it a  I b o r e b i
ig a r a ç u
DO TIETÊ

l e n ç ó is
p a u l is t a

m a c a t u b a p ir a t in in g a

Alimentação i 
no domicílio i R$ 46.609.301 R$ 11.543.845 1 R$ 50.077.445 | R$ 2.437.772 R$ 32.024.145 R$ 85.946.201 R$ 21.002.977 R$ 14.621.106

Manutenção i 
do lar í R$ 104.382.413 R$ 25.240.194 1 R$ 113.655.783 | R$ 5.257.065 R$ 71.571.758 R$ 193.905.373 R$ 47.024.227 R$ 33.531.540

Gastos com i 
veículo próprio i R$ 16.120.585 R$ 2.007.842 1 R$ 17.872.892 | R$ 737.019 R$ 10.814.867 R$ 30.355.307 R$ 7.231.651 R$ 5.359.856

Livros e material i 
escolar i R$ 1.396.120 R$ 333.549 1 R$ 1.524.721 1 R$ 69.125 R$ 952.816 R$ 2.588.590 R$ 627.391 R$ 453.401

Gastos com i 
medicamentos í R$ 8.235.922 R$ 2.007.842 1 R$ 8.914.106 1 R$ 419.553 R$ 5.657.937 R$ 15.249.035 R$ 3.712.382 R$ 2.625.241

Outras despesas i 
com saúde R$ 9.839.392 R$ 2.191.729 1 R$ 11.099.243 1 R$ 439.035 R$ 6.586.035 R$ 18.598.942 R$ 4.394.236 R$ 3.336.607

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO ALTERAÇÃO 01 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03
2008 (Originário do Proc. 22, PREGÃO 10-2008) FINALIDADE: realinhamento de preço para manu
tenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial da ATA. VALOR: R$ 1.005,00. CONTRATANTE: 
Município de Macatuba CONTRATADA: Comercial e Transportadora Luizinho Ltda. OBJETO: Regis
tro de Preço para Cimento CP 32 -  sacos de 50 kg, entrega parcelada até 31/12/2008. FUND. LEGAL: 
Art. 65, II, d, da Lei 8666/93. ASSINATURA: 16/05/08.
Macatuba, 16 de maio de 2008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 35-2008 - PRO
CESSO: 72-2008 - OBJETO: Aquisição de Equipamentos Eletrônicos e Eletrodomésticos, de acordo 
com as especificações mínimas descritas no edital, entrega única em 15 dias. ENTREGA E ABER
TURA DOS ENVELOPES: 04/06/2008 às 08:30 hs. O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido no 
Setor de Licitações, na Rua 9 de Julho, 15-20, Centro, Macatuba, das 08h00min às 11h30min e das 
13h00min às 16h00min, nos dias úteis, 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) 3298-9854.
Macatuba, 16 de maio de 2008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR - Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Leandro Orsi Brandi, Diretor Administrativo da Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ 
do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, torna público os seguintes 
atos oficiais:
Lei 3.843 de 14.05.2008............................... Fixa, nos termos do art. 37,
inciso X da Constituição Federal, o índice de revisão dos vencimentos 
dos servidores do Poder Legislativo e de seus agentes políticos.
Decreto 109 de 6.05.2008............................Dispõe sobre suplementação
de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 405.860,00.
Portaria 322 de 15.05.2008.........................Nomeia Ana Carolina Kas-
bergen para o cargo de Médica Neuropediatra.
Portaria 323 de 15.05.2008.........................Nomeia Richarde Zucaibe
Filho para o cargo de Médico Vascular.
Portaria 324 de 15.05.2008.........................Nomeia Ana Paula Balsi Go-
es para o cargo de Assistente Técnico Administrativo.
Portaria 325 de 16.05.2008.........................Autoriza a Igreja Presbite
riana Renovada a utilizar as dependências do Módulo II, localizado na 
Vila Contente.

Lençóis Paulista, 16 de maio de 2008.
Leandro Orsi Brandi 

Diretor Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

Convocação

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Lençóis Paulista, 
Norberto Pompermayer convoca os conselheiros do município 
para participarem da Reunião Ordinária do Conselho Municipal 
de Saúde de Lençóis Paulista, que será realizada na quarta-feira, 
dia 21 de maio de 2008 às 16H, na Diretoria de Saúde.

Conselho Municipal de Saúde de Lençóis Paulista 
Reunião Ordinária 
Data: 21/05/2008 às 16H 
Local: — Diretoria de Saúde

Presidente do Conselho Municipal de Saúde - Norberto 
Pompermayer
Vice-presidente do Conselho — Paulo Roberto Giglioli

Representantes do Poder Público: Governo Municipal:
Titular- Paulo Roberto Giglioli -  Diretoria de Saúde
Suplente - Cristina Consolmagno Baptistella -  Diretoria de Saúde

Representantes dos Prestadores de Serviço de Saúde — entidade 
sem fins lucrativos:
Titular- Ronaldo Luiz Conti -  Associação Beneficente H.N.S.Piedade 
Suplente -  Vicente Lucio Malavasi - Associação Beneficente 
H.N.S.Piedade
Titular - Jean Mary Moreto - OCAS 
Suplente- -  Marian Flávia Possar - OCAS

Representantes dos Profissionais da Saúde:
Titular- Márcio Canepelle Santarém -  Diretoria de Saúde 
Suplente- Murilo Santiago de Freitas Picarelli - Diretoria de Saúde 
Titular- Dionísia Natalina B. de Souza -OCAS 
Suplente- Rosely Borcat -OCAS
Tilular- Cleide Aparecida Rafael - Associação Beneficente 
H.N.S.Piedade
Suplente- Solange de Fátima Ferreira - Associação Beneficente 
H.N.S.Piedade

Representantes dos Usuários:
Titular- Aparecido Pereira de Moraes -  Associação de Moradores 
Suplente- Clóvis Zafani - Associação de Moradores 
Titular- Cleide Aparecida Ciccone Lorenzetti -  Comitê da Cidadania 
Contra a Fome a Miséria e Pela Vida
Suplente- Ana Lúcia Parise Lauria Darcie - Comitê da Cidadania 
Contra a Fome a Miséria e Pela Vida
Titular- Angela Fermino Breda - Rede de Combate ao Câncer 
Suplente -  Neide Madeira Dias - Rede de Combate ao Câncer 
Titular-Matilde Casali Baptistella -  Igreja Católica 
Suplente -Ivan Danelon -  Igreja Católica 
Titular- José Batista de Lima- Conselho de Pastores 
Suplente - Antonio Carlos Cabral - Conselho de Pastores 
Titular- José Lenci Neto - ADEFILP 
Suplente -  Elizabeth Ortado Athanásio - APAE

Publicado no jornal O Eco, no dia 17 de Maio de 2008. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 329,18.

17 M aio
Sábado 23h
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e d u c a ç ã o

Música no ar
Diretoria de Educação inaugura sala de música na escola municipal Lina Bosi 
Canova; fanfarra agora terá mais espaço para ensaiar e guardar os instrumentos

Fernanda Benedetti

Da  Redação

A diretora de Educação e 
Cultura de Lençóis Paulista, Iza- 
bel Cristina Campanari Loren- 
zetti, inaugurou mais uma sala 
de música para os alunos da re
de pública. A unidade contem
plada é a escola municipal Lina 
Bosi Canova, no Jardim Ubira- 
ma. A inauguração aconteceu 
na manhã da quinta-feira 15 e 
contou com a participação de 
alunos, pais, músicos e diretores 
de diversas áreas do município.

A Prefeitura de Lençóis 
Paulista concluiu a entrega de 
obras de reforma e ampliação 
em sete escolas e três creches 
em vários bairros da cidade 
na última semana, que rece
beram um investimento de R$ 
1,7 milhão em 2008.

A sala de música da escola 
Lina Bosi tem 251 metros qua
drados, com vestiários e depósi
to para guardar as roupas e ins
trumentos da fanfarra da escola. 
O investimento foi de R$ 211 
mil. É a segunda sala especial 
para o ensino musical construí
da na rede municipal. A primei
ra foi na escola Guiomar Borcat, 
no Jardim do Caju, em 2006.

Bel Lorenzetti discursou 
durante a inauguração e res
saltou a importância de se ter 
um espaço dedicado à música 
na escola. "Uma sala de músi
ca dentro de uma escola mu
nicipal mostra a importância 
que se dá para o ensino da arte 
na educação regular. Essa es
cola já tem uma fanfarra mui

Inauguração da sala de música da escola Lina Bosi teve aconteceu na quinta-feira

to boa, mas faltava um espaço 
adequado para ensaiar, aco
modar os uniformes e os ins
trumentos", destaca. Segundo 
Bel Lorenzetti, o espaço tam
bém é uma oportunidade pa
ra as crianças desenvolverem a 
aptidão musical e serve de re
forço para outras disciplinas.

O aluno Bruno Oliveira Li
ma, 13 anos, que já toca bom- 
bardino na fanfarra elogiou 
o novo espaço. "Muito legal, 
porque agora nós vamos ter um 
grande espaço para poder en
saiar melhor". Rafaela de Souza, 
10 anos, que também faz parte 
da fanfarra, concorda. "Acho 
muito bom, antes nos tínhamos 
que ensaiar na quadra e agora 
vamos ter um lugar melhor para

dançar e aprender", conclui.

r e f o r m a s
A maior ampliação foi feita 

na escola Maria Zélia Camargo 
Prandini, no Conjunto Júlio Fer
rari. A escola ganhou um anexo 
de 460 metros quadrados, com 
seis salas e um depósito. As salas 
serão utilizadas para o desenvol
vimento de atividades nas áreas 
de artes plásticas, iniciação mu
sical, exibição de vídeos e dança, 
dentro do projeto de aulas em 
tempo integral. O investimento 
foi de R$ 314 mil.

Na rede de creches, tiveram 
ampliação neste ano as unida
des da Vila Cruzeiro, Núcleo 
Luiz Zillo e Júlio Ferrari. Todas 
passaram também por refor

ma geral, com troca de pisos, 
revestimentos, instalações elé
tricas, hidráulicas e pintura.

"Todas as escolas municipais 
já foram reformadas na nossa 
administração, a maioria delas 
mais de uma vez", diz o prefei
to José Antonio Marise (PSDB). 
Ele ressalta que devem ser con
cluídas até o meio do ano mais 
uma escola e uma creche.

A escola está sendo construí
da no Caju, para atender o ensi
no infantil e liberar mais espaço 
na escola Guiomar Borcat. Ela 
terá cinco salas de aula e custará 
R$ 544 mil. A creche, para 120 
crianças, está sendo construída 
no Jardim Açaí, com investi
mento de R$ 497 mil. (com as- 
sessoria de comunicação)

FIQUE POR DENTRO

SANTA RITA
Até a terça-feira 20, a comunidade católica de Maca- 

tuba faz novena em homenagem a Santa Rita. As missas 
são realizadas diariamente às 19h30 com participação de 
padres de outras cidades, na capela de Santa Rita. Amanhã 
e na quarta-feira 21, a missa começa às 19h. O dia de Santa 
Rita é comemorado em 22 de maio.

pa s sa r e la
A loja Toten promoverá 

na no dia 11 de junho, às 
19h, um desfile solidário 
para apresentação da co
leção infantil de inverno. 
Toda renda da bilheteria 
será destinada à Associa
ção Nossa Senhora da Pie
dade. O evento será reali
zado na paróquia Nossa 
Senhora da Piedade. Os 
ingressos para o desfile já 
estão à venda na loja. Mais 
informações pelo telefone 
(14) 3263-0051.

p in t u r a
A banca Lençóis Revistas 

recebe hoje a artista plásti
ca paranense Bia Moreira. 
Conhecida pelos amantes 
de pintura em tela e tecido, 
mantém um programa de 
televisão e edita as revistas

'Bia-bá do óleo' e 'Bia-bá 
do risco'. Bia Moreira chega 
a Lençóis Paulista por volta 
das 10h. É só conferir!

MUSEU
Em comemoração a 6^ 

Semana Nacional de Mu
seus, o Museu Alexandre 
Chitto de Lençóis Pau
lista realiza hoje às 9h o 
workshop infanto-juvenil 
'Bandinha Rítmica'. Ama
nhã, a Banda Marcial Zillo 
Lorenzetti encerrará o 
evento às 10h. Iniciada em 
2003 pelo Departamento 
de museus e Centros Cul
turais do Patrimônio His
tórico Nacional (Demu/ 
Iphan) e ABM (Associação 
de Museus), a semana tem 
como objetivo mostrar a 
história e o papel dos mu
seus à população.

O ECO
Um senhor jornal!

Fone: 14. 3269-3311
R u a  G e r a ld o  P e r e i r a  d e  B a r r o s , 9 4 8  

C e n t r o  - L e n ç ó is  P a u l is ta
www.jomaloeco.com.br

http://www.jomaloeco.com.br


JOIS

Na quadra e no campo
Partida de futebol de campo, futsal e vôlei de areia agitam o final de semana dos 
Jois (Jogos Industriários do Sesi); jogos acontecem em várias praças esportivas

Da  redação

Na tarde de hoje, o ginásio 
de esportes Antonio Lorenzet- 
ti Filho, o Tonicão, será pal
co de oito jogos de futsal. As 
partidas são válidas pelos Jois 
(Jogos Industriários do Sesi), 
promovidos pelo Sesi Botuca- 
tu em parceria com a Direto
ria de Esportes e Recreação de 
Lençóis Paulista.

No primeiro jogo, às 13h, 
a Duraflora pega o Grupo 
Terra e, na seqüência, o Su
permercado Santa Catarina 
enfrenta a Lençóis Equipa
mentos. Às 15h, a Lwart pega 
a Zabet e, no jogo de fundo, 
a Lpnet recebe a Angico's de 
Borebi. As equipes da Zilor B 
e Zilor A se enfrentam às 17h 
e, em seguida, a Unimed joga 
contra a Prefeitura de Lençóis. 
Já às 19h, é a vez da Lwart B 
entrar em quadra e encarar o 
Moretto. E encerrando a ro
dada, às 20h, a Frigol pega a 
Omi do Brasil.

Amanhã, às 8h30, no Grê
mio Lwart, tem disputa no vô
lei de areia feminino. O con
fronto é entre Omi do Brasil e 
Lwarcel. Também no Grêmio 
Lwart, às 9h, acontece as semi
finais do vôlei de areia mascu
lino. No primeiro jogo a Lwar- 
cel B enfrenta a Lwarcel A e, na 
partida de fundo, a Prefeitura 
de Lençóis recebe a Duraflora.

Também amanhã, no es
tádio municipal Archangelo

Amanhã tem disputa no vôlei de areia masculino, no Grêmio da Lwart

Brega, o Bregão, tem rodada 
do futebol. Às 15h, a equipe 
da Lençóis Equipamentos en
cara a Zabet. Já no campo do 
Espaço Lazer Zilor, às 13h30, 
tem duelo entre Zilor A e Du- 
raflora A e, no jogo de fundo, 
a Lwart Química encara a Zi- 
lor B. No campo do Grêmio 
Lwart, a Lwarcel B joga contra 
a Lwart, em partida marcada 
para as 13h30. Na seqüência, 
a Prefeitura de Lençóis recebe

a Lwarcel A.

r es u lta d o s
Na quinta-feira 15, pelo 

futebol 7 master, a Zilor ba
teu a Prefeitura de Borebi pe
lo placar de 4 a 0. A Lwarcel 
B venceu a Zabet por 5 a 1. 
As equipes da Lwarcel e Lwart 
ficaram no empate em 0 a 0. 
Já a Duraflora derrotou a Pre
feitura de Lençóis por 2 a 1. 
Ontem à noite, pelas quartas

fQGO

Fernanda Benedetti

de final, a Zilor enfrentaria 
Zabet e a Duraflora pegaria a 
Prefeitura de Borebi. Até o fe
chamento da edição os jogos 
não haviam terminado.

Na quarta-feira 14, no Toni- 
cão, pelo basquete 3 feminino, 
a Lwarcel venceu a Duraflora 
pelo placar de 21 a 4. Na terça- 
feira 13, pelas semifinais do 
futsal master, a Lwart B goleou 
a Duraflora por 6 a 1 e a Zilor 
B bateu a Zilor A por 5 a 2.

FUTSAL
Hoje tem rodada pelo 

1° Campeonato de Futsal 
Infantil da Vila da Pra
ta -  Troféu Antonio Car
los Velozo. Na primeira 
partida marcada para as 
16h, a Associação Vila da 
Prata encara o Vasco e, no 
jogo de fundo o União 
Primavera enfrenta a Ce- 
cap. Amanhã, quatro jo
gos marcam a rodada. Às 
8h30, o Açaí joga contra 
o União Cajuense e, na 
seqüência, o Monte Azul 
pega a Cachoeirinha. À 
tarde, a partir das 16h, a 
Bela Vista recebe a Asso
ciação Júlio Ferrari e tem 
confronto entre Júlio Fer
rari e Cajuzinho. As par
tidas acontecem na qua
dra poliesportiva Doutor 
Marcos Moretto, no bair
ro Bela Vista. O  evento é 
promovido pela Associa
ção Amigos de Bairro da 
Vila da Prata com apoio 
da Diretoria de Esportes e 
Recreação.

TRUCO
Amanhã, na sede da 

Associação dos Servido
res Públicos, acontece a 
7® etapa do Campeonato 
Municipal de Truco, pro
movida pela Diretoria de 
Esportes e Recreação, em 
parceria com a Associação 
dos Servidores Públicos. O 
evento que tem início pre
visto para as 9h, conta so

mente com a participação 
de funcionários públicos.

MALHA
Amanhã, a equipe de 

malha da UME/São João 
vai até São Manuel para 
enfrentar os donos da ca
sa, em jogo válido pela 
Liga Bauruense de Malha. 
No sábado 11, em Bauru, 
a equipe lençoense ficou 
no empate em 1 a 1 com a 
equipe do Arapongas

TORNEIO
Estão abertas as inscri

ções para o 2° Torneio de 
Malha Vila Repke. O even
to acontece no dia 8 de 
junho, a partir das 9h, na 
cancha de malha da praça 
Otto Repke. As inscrições 
são gratuitas e podem ser 
feitas no Bar Repke, que fi
ca na rua Carlos Foganho- 
li, n° 71.

MALHA 2
A equipe de malha da 

UME/São João empatou 
com o Arapongas em 1 a 
1. A partida é válida pela 
Liga Bauruense de Malha. 
O próximo compromisso 
da equipe lençoense está 
marcado para amanhã, 
em São Manuel, contra 
os donos da casa. A UME/ 
São João é formada pelos 
malheiros Cássio Dala- 
qua, Henrique Torres da 
Silva, Paulo Pacheli e Pau
lo Marçal.

a m a d o r

Rolamar pega Expressinho/Pittoli
A equipe da Rolamar 

encara o Expressinho/Pit- 
toli pela Copa Lençóis de 
Futebol Amador. O jogo 
acontece amanhã, às 8h15, 
no estádio municipal Ar- 
changelo Brega, o Bregão.

Segundo o técnico Tia
go Falasca, da Rolamar, a 
equipe vem treinando há 
tempo e está preparada pa
ra o confronto. "Espero um 
bom jogo e a expectativa de 
sair com a vitória dentro de

campo. Vamos partir com 
tudo para cima do Expres- 
sinho", comentou. Para 
o diretor do Expressinho, 
Gumercindo Ticianelli Jú
nior, a partida não tem um 
favorito. "A Rolamar apesar 
de uma equipe nova, tem 
muita garra e determinação 
e vem crescendo em Len
çóis. O Expressinho, que é 
tradição na cidade, respeita 
muito o adversário, espero 
que seja um bom jogo",

concluiu Ticianelli.
Depois do confronto 

entre Rolamar e Expressi- 
nho, tem o jogo de volta 
entre Monte Azul/Porto 
de Areiópolis e Calhas do 
Valle. No primeiro jogo, a 
Calhas do Valle venceu a 
equipe areiopolense pelo 
placar de 2 a 1. Só a vitó
ria interessa ao Monte Azul 
para prosseguir na compe
tição. O empate classifica a 
Calhas do Valle.

De olho seu IPTU
V e j a  o n d e  s e u  I P T U  e s t á  s e n d o  a p l i c a d o

Cuidando de você! Cuidando da cidade!

D ra. Luciana M. S. C o r te z f  •
Odontopediatra

►  Odontologia para bebês, 
crianças e adolescentes

►  Orientação para gestantes

►  Prevenção e promoção de saúde bucal

Rua Cel. Joaquim Gabriel, 178 - Si. 4 - Lençóis Paulista - S (  14) 3264 6600

Dr. José  
PASCOAL 

Cortez
POLICLÍNICA - Rua Geraldo P. de Barros, 332 Lençóis Paulista - Fone:(14) 3263-0920

U R O L O G I S T A
Membro da Sociedade 
Brasileira de Urologia

Membro da American 
Urological Association

D r a . Iv a n is e  M. 
C o r t e z  F ig u e ir e d o
Especialista em:

> e n d o c r in o l o g ia  e m e t a b o l o g ia  
► d is t ú r b io s  h o r m o n a is  

► d ia b e t e s
► o b e s id a d e

Policlínica - Rua Geraldo P. de Barros, 332 - Lençóis Paulista - Fone: (14) 3263-0920 
BAURU: Rua Joaquim da Silva Martha, 19-33 - Fone: (14) 3234-2820



Paróquias de toda a região celebram 'Corpus Christi' com procissões, enfeites de 
rua e missas especiais; data religiosa será comemorada na quinta-feira 22

Da  Re d a ç ã o
Arquivo Fernanda Benedetti/Jornal O ECO

Na quinta-feira 22, a co
munidade católica em toda 
a região comemora a festa de 
Corpus Christi. Além de mis
sas, a data é marcada por pro
cissões e enfeites de ruas. Os 
católicos da região têm o cos
tume de decorar as ruas com 
objetos doados, folhagem e 
desenhos em cera.

A missa de Corpus Christi é 
realizada todos os anos, sem
pre na quinta-feira seguinte ao 
domingo da Santíssima Trin
dade. Segundo a tradição cató
lica essa data tem a finalidade 
de testemunhar publicamente 
a veneração do povo católico 
em relação à eucaristia. A data 
foi instituída pelo Papa Urba
no IV, em agosto de 1264.

Em Lençóis Paulista, todas 
as paróquias da cidade vão re
alizar missa às 16h e depois a 
procissão de Corpus Christi. 
Este ano o tema definido foi 
'A palavra se fez carne' Aos 
fiéis estão sendo pedidas doa
ções de fraldas geriátricas, que 
serão revertidas para institui
ções que cuidam de idosos. O 
material pode ser entregue em 
qualquer secretaria paroquial. 
As paróquias lençoenses te
rão liberdade para enfeitar as

Com missas e procissão, católicos de toda a região celebram Corpus Christi na quinta-feira 22

ruas da forma que acharem 
melhor. No Santuário Nossa 
Senhora da Piedade, o enfeite 
será feito com tapetes e vasos 
de flores.

Em Agudos, os enfeites de 
rua serão feitos com pó de 
serra, cobertores e caixas de 
papelão para recolher alimen
tos. A decoração fica por conta 
das comunidades das igrejas 
matriz de São Paulo Apóstolo

e Santo Antonio. Alunos de 
algumas escolas também vão 
ajudar. A procissão sai da ma
triz de São Paulo Apóstolo, na 
avenida Benedito Otoni, até a 
matriz de Santo Antonio. O 
enfeite das ruas começa às 6h 
do dia 22. A procissão começa 
às 18h, após a missa.

As comunidades católicas 
de São José, Santo Antonio e 
Santuário Nossa Senhora Apa

recida em Barra Bonita se reú
nem às 16h30, em frente à ma
triz São José, e depois seguem 
em procissão até a matriz de 
Santo Antonio. Os católicos 
mais um ano irão confeccio
nar um tapete por onde vai 
caminhar o Santíssimo Sacra
mento. O padre Fábio Rogério 
Timóteo, da Santo Antonio, é 
quem coordena a confecção 
do tapete.

16h -  missa na matriz São 
Paulo, seguida de procissão

a r e ió p o l is

16h -  Procissão com saída da 
igreja Santa Cruz

b a r r a  b o n it a

16h30 -  Procissão com saída 
em frente à matriz de São 
Jose

IGARAÇU d o  TIETÊ
15h -  Missa na matriz de 
São Joaquim, seguida de 
procissão

16h -  Missa em todas as 
paróquias, seguida de 
procissão

m a c a t u b a

16h - Procissão com saída da 
matriz de Santo Antônio

p ir a t in in g a

9h -  Missa na matriz de Santa 
Maria

b a r r a  b o n i t a

Saúde faz m utirão  
de papanicolau

tivo do departamento de 
Saúde é realizar o exame 
em mulheres que ainda 
não fizeram o papanicolau 
este ano. "Sabemos que 
tem muitas mulheres que 
fazem o exame todo ano, 
mas muitas não lembram 
deste tipo de prevenção", 
comenta Alciléia Calvo, di
retora de Saúde. "É gratuito 
e torcemos para que elas fa
çam", convida.

O departamento de Saú
de de Barra Bonita realiza 
hoje, das 8h às 16h, cam
panha de prevenção contra 
o câncer colo de útero. As 
coletas de material para os 
exames de papanicolau se
rão feitas nos postos de saú
de da Cohab, Vila Corrêa e 
no Centro de Saúde 2.

Com o slogan 'Mulher, 
previna-se contra o câncer 
de colo de útero', o obje-

Av. 25 de Janeiro, 10 - F.: 14. 3264-3565 - Centro - Lençóis Paulista



b o r e b i

M ergu lh o
Construção de piscina pública em Borebi está em fase de acabamento e prefeito 
Luiz Antonio Finotti Daniel (PTB) espera entregar a obra dentro de 30 dias

Da  Redação

Dentro de 30 dias o pre
feito de Borebi, Luiz Antonio 
Finotti Daniel (PTB), espera 
inaugurar uma piscina pú
blica, que está sendo cons
truída ao lado do ginásio de 
esportes Governador Mário 
Covas. Trata-se de uma pisci
na semi-olímpica -  ou seja, 
mede 25 por 12,5 metros. 
Atualmente, a construção da 
piscina está na fase de colo
cação de pisos. O custo total 
da obra é de R$ 20 mil. Os 
recursos são do próprio mu
nicípio. Das cidades onde o 
jornal O ECO circula, apenas 
Macatuba e Areiópolis pos
suem piscinas públicas.

A equipes de trabalho da 
prefeitura também correm 
contra o tempo para terminar 
outra obra. Orçada no valor 
de R$ 84 mil e com prazo 
60 dias para ser entregue, a 
reforma na praça do Cristo, 
no Núcleo Habitacional Au- 
ta Aguirre Salles, em Borebi, 
segue a todo o vapor. O di
nheiro para a reforma veio do 
Ministério do Turismo e foi 
viabilizado pelo deputado fe
deral Ricardo Izar (PTB), que 
faleceu recentemente.

O engenheiro Antonio 
Augusto Aguirre Del Rio, res
ponsável pelo setor de Obras,

Piscina pública, com dimensões semi-olímpicas deve ser entregue dentro de 30 dias

explica que a praça vai ganhar 
troca de pisos, serviço de jar
dinagem, troca de iluminação 
e a construção de um miran
te de aproximadamente 15 
metros de altura ao lado da 
estátua do Cristo Redentor. O

mirante vai proporcionar uma 
vista privilegiada da cidade. 
"O local ainda passará por um 
completo serviço de pintura", 
informou o engenheiro.

O prefeito Finotti comen
tou que as obras visam dar mais

M A C A T U B A A T L E T I S M O

Rotary cadastra para 
doação de medula óssea

Apaes da região 
participam de circuito

No dia 27 de maio, no 
Rotary Club, tem campanha 
para doação de medula ós
sea. Quem tiver interesse em 
ser doador deve procurar o 
clube entre 19h e 22h e doar 
uma amostra de sangue para 
o banco de dados do Hospital 
Amaral Carvalho de Jaú. Caso 
seja identificado um paciente 
com leucemia que apresenta 
as mesmas características do 
voluntário, será possível que 
ele faça uma doação. Os vo
luntários devem ter entre 18 e 
55 anos e estar em boas condi
ções de saúde.

A campanha é uma iniciati
va dos alunos do curso de quí
mica da USC (Universidade 
do Sagrado Coração) de Bau
ru, Hemonúcleo do Hospital 
Amaral Carvalho e Prefeitura 
de Macatuba. Campanha se
melhante já foi realizada no

ano passado pela escola esta
dual Dr. Osmar Francisco da 
Conceição, também em par
ceria com o Hospital Amaral 
Carvalho.

O transplante de medu
la óssea é um procedimento 
simples, realizado por meio 
de punções no interior do os
so da bacia. Para o doador o 
transplante será apenas um 
incômodo passageiro. Para 
quem sofre de doenças como 
leucemia, é a cura.

No Brasil, as chances de 
se encontrar um doador com
patível com o paciente, sem 
laços de sangue, são bastante 
raras: média de um doador 
compatível para um grupo de 
100 mil. É recomendado que 
só se cadastrem como doado
res as pessoas que realmente 
estejam dispostas a realizar a 
doação.

A pista de atletismo 'Ju- 
racy Cassita', em Lençóis 
Paulista, recebeu na última 
quinta-feira 15, cerca de 200 
atletas de nove cidades da re
gião para a abertura do 10° 
Circuito Especial de Atletis
mo. O evento é realizado pe
la Apae (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais).

Na classificação geral da 
primeira etapa, a cidade de 
Avaré ficou em primeiro lu
gar, com 262 pontos. A de
legação gannhou 10 pontos 
de bonificação por quebrar 
recordes em relação à edição 
do ano passado. Em segundo 
lugar ficou a cidade de São 
Manuel,com 158 pontos. 
Lençóis Paulista repetiu a co
locação do ano passado, com 
101 ponto e o terceiro lugar. 
Em quarto lugar ficou Barra

Bonita, com 83. Jaú aparece 
em quinto, com 76. Em sexto 
ficou Igaraçu do Tietê, com 60 
pontos. Itapuí fez 60 pontos 
e conseguiu a sétima coloca- 
ção.Itaí ficou em oitavo com 
53 ponto e, em nono lugar 
aparece Macatuba, com 38.

Fernando Henrique, aluno 
da Apae Lençóis, ouro na cor
rida de 100 metros diz que o 
circuito é muito importante. A 
professora de Educação Física 
da Apae de Lençóis, Andréia 
Moretto Matos, ressaltou que 
a atividade é muito gratifican- 
te para os alunos. "Penso que 
esse tipo de atividade além 
de ser ótimo para a saúde de
les, é boa para a socialização, 
porque permite que eles co
nheçam pessoas de outras ci
dades, de poderem viajar para 
outros locais", explica.

b a r r a  b o n i t a

C o n selh o  Tutelar 
terá nova eleição

O CMDCA (Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente) 
de Barra Bonita abriu ins
crições para os interessa
dos em participar do no
vo processo eleitoral para 
escolha dos novos mem
bros do Conselho Tutelar 
do município.

A eleição que tinha re
novado o Conselho Tute
lar, realizada em fevereiro 
deste ano, acabou sendo 
anulada pelo CMDCA, 
depois que o atual presi
dente acionou a Justiça e 
apontou irregularidades na 
eleição. Maria Helena da

Silva Arik, presidente do 
CMDCA, responsável pela 
eleição do Conselho Tute
lar, afirma que não houve 
fraude, mas é favorável que 
se tenha um novo pleito. 
"Como a disputa jurídica 
deve levar alguns meses, o 
melhor é realizar nova elei
ção", justifica.

Os interessados em par
ticipar da eleição podem 
fazer a inscrição até o dia 
21 de maio, no Centro Ad
ministrativo, das 8h às 11h 
e das 13h às 16h. Qualquer 
pessoa pode se inscrever, 
até mesmo quem partici
pou da eleição anulada.

M o m e n t o  E s p í r i t a
DEPRESSÕES

Se trazes o espírito agoniado por sensações de pessimismo e tristeza, concede 
ligeira pausa a ti mesmo, no capítulo das próprias aflições, a fim de raciocinar.

Se alguém te ofendeu, desculpa. Se feriste alguém, reconsidera a própria atitude. 
Contratempos do mundo estarão constantemente no mundo ,onde estiveres.

Parentes difíceis repontam de todo núcleo familiar.
Trabalho é lei do Universo. Disciplina é alicerce da educação.
Circunstâncias constrangedoras assemelham-se a nuvens 

que aparecem no firmamento de qualquer clima.
Incompreensões com relação a caminhos e decisões que se adote são 

empeços e desafios, na experiência de quantos desejem equilíbrio e trabalho.
Agradar a todos, ao mesmo tempo, é realização impossível.

Separações e renovações representam imperativos inevitáveis do progresso espiritual. 
Mudanças equivalem a tratamento da alma, para os ajustes e 

reajustes necessários à vida.
Conflitos íntimos atingem toda criatura que aspire elevar-se.

Fracassos de hoje são lições para acertos de amanhã.
Problemas enxameiam a existência de todos aqueles que não se acomodam com estagnação. 

Compreendendo a realidade de toda pessoa que anseia por felicidade e paz, 
aperfeiçoamento e renovação, toda vez que sugestões de desânimo nos visitem a alma, 

retifiquemos em nós o que deva ser corrigido e, abraçando 
o trabalho que a vida nos deu a realizar, prossigamos à frente.

Francisco C Xavier, Esp. Emmanuel, livro: CORAGEM.
Centro Espírita 

Antonio de PAdua
P A  L E S  T R A S

SEGUNDA-FEI  RA SÁBADOS

Travessa João Ramalho, 22 Creche OCAS na CECAP
(próximo ao Asilo) às 20 H às 14 H

F.: 14. 3264.6414 ceap@lpnet.com.br

Jornal O ECO

lazer à população."Terminarei 
o meu mandato entregando 
todas as obras que estavam no 
meu plano de governo, que 
sempre visou o bem estar da 
população de Borebi" come
morou o prefeito.

t e r ç a - f e i r a

ELEIÇÕES 2008
Entre os dias 1° e 7 de 

maio, o Cartório Eleitoral 
de Lençóis Paulista realizou 
mais de 600 atendimentos. 
O cartório promoveu um 
plantão especial para emis
são e transferência de títu
los para eleitores de Lençóis 
Paulista, do bairro rural de 
Alfredo Guedes e de Borebi. 
A iniciativa foi uma determi
nação do TRE (Tribunal Re
gional Eleitoral) para atender 
à demanda na reta final do 
período de alistamento, que 
terminou no dia 7 de maio.

r e fo r m a s
O estádio municipal Ar- 

changelo Brega, o Bregão, 
vai ganhar reforma comple
ta. Na semana passada co
meçou a pintura externa do 
estádio e a reforma da calça
da, que será refeita em toda 
a extensão. Segundo o dire
tor de Esportes e Recreação, 
José Lenci Neto, o serviço de 
pintura e reforma da calçada 
deve ficar pronto em 10 dias. 
Também devem receber me
lhorias o Módulo Esportivo 
Zefiro Orsi, no jardim Ubi- 
rama e o ginásio de esportes 
Archangelo Brega Primo, o 
antigo Csec (Centro Social, 
Esportivo e Cultural).

MACATUBA
O prefeito de Macatu- 

ba, Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB), depois de receber 
o selo de prefeito Empreen
dedor, do Sebrae (Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas), deve 
viajar para Brasília no final 
do mês, onde participa de 
outra premiação. Ele é um 
dos indicados à Certificação 
Internacional - Município

e Cidadania, na categoria 
100 Melhores Prefeitos das 
Américas. O prêmio será 
entregue no dia 28 de maio, 
no auditório do Senado Fe
deral, em cerimônia que de
ve contar até com a presença 
do presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT). A pesqui
sa é realizada pela Anamup 
(Associação Nacional dos 
Municípios Produtores).

a m a d o r
A equipe Palestra, do téc

nico Joel Romualdo, estreou 
com o pé direito na Copa 
Lençóis de Futebol Amador 
ao vencer na manhã de do
mingo 11, no estádio mu
nicipal Archangelo Brega, o 
Bregão, a agremiação Santa 
Luzia pelo placar de 2 a 0. As 
duas equipes vão se enfren
tar novamente e o empate 
dá a classificação ao Palestra. 
No outro jogo da rodada, o 
MAC/Graf-Set bateu a Dura- 
tex pelo placar de 3 a 2.

pa r a b é n s
Areiópolis comemorou 

48 anos de emancipação 
político-administrativa com 
o tradicional desfile cívico, 
que levou muitas cores para 
a avenida Dr. Pereira Rezende 
na manhã do domingo 11. 
Cada escola e cada entida
de que participou do desfile 
teve autonomia para desen
volver o tema que desejasse 
na avenida. Quem desfilou 
primeiro foram os alunos 
da Apae (Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais), 
seguidos da banda marcial 
da Maria Cecília Canavesi. 
Os alunos da escola de en
sino infantil Pedro Pupo da 
Silveira desenvolveram o te
ma 'Mundo da Imaginação'.

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

t r a n s p o r t e
O DER (Departamento 

de Estradas e Rodagem) reto
mou a operação da balança 
rodoviária que fica no qui
lômetro 329 da rodovia Ma
rechal Rondon (SP-300), no 
trecho compreendido entre 
Agudos e Bauru. Em média, 
560 caminhões passam por 
dia pelo local. A balança é 
móvel e funciona entre 7h 
e 19h. A função do equipa
mento é impedir a circulação 
de veículos de carga que este
jam com peso acima do per
mitido, que é estipulado em 
seis toneladas por eixo. Des
de a retomada das operações 
com a balança, mais de 1,2 
mil veículos foram autuados.

r e c e p ta ç ã o
Foi preso na terça-feira 

13, no Distrito Empresarial 
de Lençóis Paulista, um ho
mem acusado de ter recepta- 
do um caminhão Mercedes 
Benz 2423, branco, com 
placas de Pirassununga. O 
roubo aconteceu em Analân- 
dia (SP) na madrugada do 
último dia 12 de maio. O 
caminhão só foi encontrado 
porque contava com serviço 
de rastreamento.O dono da 
oficina, O.M.S., contou aos 
policiais que ao chegar na 
terça-feira pela manhã para 
trabalhar encontrou o cami
nhão parado na porta e que 
logo em seguida chegaram 
dois homens dentro de um 
Chevette, de cor amarela, 
perguntando se ele reforma
va caminhão. Em Areiópolis, 
três pessoas foram presas ho
ras depois de assaltarem uma 
casa lotérica. O caso foi regis
trado na segunda-feira 12.

ig a r a ç u  d o  TIETÊ
Uma tubulação que jor

ra esgoto a céu aberto 24 
horas por dia é motivo de 
reclamação dos moradores 
da vila Nossa Senhora Apa-

recida, em Igaraçu do Tietê. 
Os dejetos correm ao lado 
de onde está sendo constru
ída a estação de tratamento 
de esgoto, na vicinal Gover
nador Abreu Sodré, a popu
lar Transtobal. Próximo dali 
é comum ver crianças brin
cando. O diretor do SAE 
(Serviço de Água e Esgoto), 
José Maria Capelasso, diz 
que assim que a estação de 
tratamento começar a ope
rar o problema será resolvi
do. Isso só daqui a 60 dias.

BLITZ
Na terça e quarta-feira, 

procuradores do Ministério 
Público do Trabalho reali
zaram diligências em cana
viais da região. Segundo o 
procurador Luiz Henrique 
Rafael, de Bauru, foram fis
calizadas frentes de trabalho 
nos municípios de Bocaina, 
Cerqueira César, Lençóis 
Paulista e Agudos. O resul
tado foi uma lista de pelo 
menos oito irregularidades. 
Uma usina de São Manuel 
e uma destilaria de Lençóis 
Paulista foram autuadas.

VOLEIBOL
O técnico da equipe de 

vôlei masculino de Lençóis 
Paulista, Douglas Coneglian, 
convocou a imprensa na ma
nhã de quarta-feira 14 para 
anunciar uma lista de no
vidades. A partir deste ano, 
ele terá cinco times sob seu 
comando, inclusive a equipe 
adulta masculina de Bauru. 
Coneglian continua com o 
time hexacampeão em Jogos 
Regionais, o sub 21 masculi
no. Ele também vai treinar 
a equipe juvenil masculina 
(até 18 anos), equipe adul
ta masculina, que disputa 
o Campeonato Estadual da 
APV (Associação Pró-Vôlei), 
a equipe feminina, cuja cate
goria ainda não foi definida, 
e também a equipe adulta 
masculina de Bauru.

mailto:ceap@lpnet.com.br
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Fone: (14) 3263-7474
Av. Pe. Salústio R. Machado, 934 - Lençóis Pta. 

www.carrolencois.com.br

Astra Sedan C 180 - 2006 - CLASSIC
MILENIUM 1.8 - 2000 KOMPRESSOR
A - Prata - Completo G - Prata - Completo

Escorte Sw - GL1.8 4P Astra Sedan - 2000
2000 - G - Dourado CONFORT 1.8 - A

Completo Prata - Completo

Astra Sedan - Confort 1.8 Monza - GLS 2.0 4P
2003 - A  - Prata 1995 - A

Completo Dourado - Completo

Escort HOBBY 1.6 Golf 1.6 MI 4P
1993 - A - Vinho 2000 - Cinza

Básico Completo

Corsa Sedan - 1.0 
CLASSIC - 2004 

A - Branco 
Ar Condicionado

Saveiro - G4 1.6 
TOTAL FLEX - 2006 

Preta - Completo

Monza GL 2.0 - 4P Corsa Sedan - 2005
1993 - Azul CLASSIC LIFE 1.0

Completo - Ar A - Branco - Básico

Palio EDX 1.0 - 4P Corsa Sedan - 2005
1998 - Vermelho CLASSIC LIFE 1.0

Vidro Trava Alarme A - Branco - Básico

F 1000 - Série Super
1993 - D

Prata - DH 1

v e íc u l o s
VENDA

GOL POWER 1.6, ano

04, cor prata, Flex, 

com ar, direção, trava 

e alarme. Fone (14) 

3264-1000.

VENDE-SE MONZA

GL, 2.0, 4 portas, ano 

93, álcool, cor azul, 

completo. Fone (14) 
3263-7474.

VENDE-SE CHEVETTE,

86/87, cor doura

do, bom estado, R$ 

3.800,00. Tratar Rua 

Siqueira Campos, 141. 

Fone (14) 9726-9990, 

fala c/ Juraci.

VENDE-SE GOL 1000,

cor branco, ano 93/94. 

Fone (14) 3264-1222.

VENDE-SE FUSCA, ano 

67, cor branco. Fone 

(14) 3264-1222.

VENDE-SE CELTA, 4 por

tas, ano 04, cor preto. 

Fone (14) 3264-1222.

2006 - VERDE - FLEX - COMPLETO
r$sob consulta

1 ANO Lco^ COMB. OPCIONAIS 1

CORSA HATCH 4P 1.6 1999 VERM. G AR COND/LIMP/DES/TRAVA/ALARME

CORSA SEDAN 1.0 1999 PRATA G TRAVA / ALARME

CORSA WAGON 1.0 16V 2000 CINZA G TRAVA / ALARME /LIMF./DESEMB.

ASTRA SEDAN 1.8 2002 BRANCO ALC COMPLETO / RODAS

CELTA 1.0 2006 PRETO FLEX AR CONDICIONADO

CORSA GL 1.4 4P 1996 CINZA G LIMP / DESEMB / TRAVA / ALARME

CORSA SED CLASSIC LIFE 2005 PRATA ALC TE / ALARME

MONZA SLE 2.0 4P 1991 CINZA ALC DH / VE / TE / ALARME

GOL POWER 1.6 2004 PRATA FLEX AR / DH / TRAVA / ALARME

GOL 1.0 G4 2P 2006 CINZA FLEX LIMP / DESEMB

SAVEIRO CL 1.8 1994 VERDE ALC VE / CAPOTA MARITIMA

SAVEIRO 1.6 G4 2006 PRETO FLEX COMPLETO/TRAVA/ALARME

SCENIC RXE 2.0 8V 2001 PRATA G COMPLETO / RODAS / 2 AIRBAGS

ASTRA SEDAN 2.0 2002 PRETO G COMPLETO/RODAS

COMPRAMOS SEU CARRO MESMO FINANCIADO 
FAZEMOS TROCA COM TROCO

w ídem ce F.: 14. 3264-1000
Veículos  Rua 13 de Maio, 1002 - Lençóis Paulista

VENDE-SE MONZA 

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.

VENDE-SE ESCORT 

HOBBY, 1.6, ano 

93, álcool, cor vinho, 

completo. Fone (14)

3263- 7474.

VENDE-SE MONZA SL 

EFI, ano 93, cor cinza. 

Fone (14) 3264-3033.

VENDE-SE OMEGA

CD, ano 03, cor cinza. 

Fone (14) 3264-3033.

VENDE-SE FIESTA, ano

00, cor branco. Fone 

(14) 3264-3033.

VENDO FORD KA

ANO 2000, prata 

com trava e alarme, 

R$4.000,00 de entr. + 

45 de 322,00, aceito 

carro no valor da entr, 

tel: 9749-5365 ou

3264- 1910.

VENDE-SE PARATI,

ano 92, gasolina e Gol, 

ano 94, gasolina, am

bos em bom estado de 

conservação. Fone (14) 

3263-3931

VENDE-SE VECTRA 

GLS, ano 00, comple

to, ar digital. Fone (14) 

3263-2534 ou (14)

9715- 0522.

VENDE-SE OU TROCA 

POR MOTO OU CARRO

de menor valor, Parati, 

ano 84, cor cinza.Tratar 

Rua Argemiro Paccola, 

749, João Paccola. Fone 

(14) 9698-9705 ou (14) 

3263-0480.

VENDE-SE OU TROCA 

POR CASA de me

nor valor, caminhão 

F-4000, ano 87. R$ 

30.000,00. Fone (14)

9716- 0083.

VENDE-SE GOL BOLA,

ano 97, cor prata, em 

ótimo estado. Fone 

(14) 3263-3871 ou 

(14) 8147-7440.

VENDE-SE KADET, ano

92, vidro, trava, alar

me, som, rodas. Fone 

(14) 9718-5461 ou 

(14) 3263-2534.

L U B R E m n
veículos

Lençóis Paulista
[14] 3264-1222

Bajru
[14] 3214-4888

VEÍCULO COR 1 ANO 1
ASTRA HATCH 2.0 2003 CINZA

ASTRA SEDAN GU.8 2002 BRANCO
CORSA CLASSIC ÁLCOOL 2005 AZUL

CORSA CLASSIC SUPER 1.0 2004 CINZA
CORSA WIND 1996 VINHO
HONDA CIVIC 2004 PRETO

CELTA SPIRIT4P 200Z PRATA
CELTA 2P 2004 PRATA
CELTA 4P 2004 PRETO
PARATI 1988 VINHO

VECTRA 2.0 2006 CINZA ARGUS
VECTRA CD 2.2 2003 PRETO

MERIVA 2003 PRATA
EIESTA SEDAN 1.6 2005 PRETO

MONZA GLS 1995/96 VERMELHO
ZAEIRA2.0 2001 PRATA

ZAEIRAELEGANCE 200Z/08 PRATA
L200 SP0RT-4x4 2004/05 CINZA

CROSS EOX-1.6 ELEX 2006 PRATA
BMW328Í 1996 VINHO

GOL 1993/94 BRANCO
G0LGIV2P 2006 BRANCO

G0LGIV4P1.0 200Z CINZA
DODGE BOLARA 1980 VERMELHO
EIESTA 1.0 2P 199Z/98 PRETO

VERSAILLES 2.0 GUIA 4P 1995 PRETO
PALIO WEKEND 1.616V4P 199Z VERDE

PALIO ELX1.0 4P 2008 PRETO
PEUGEOT 206 4P 1.0 2006 PRETO

PICASSO GX 2002/03 PRATA
NX150 1992/92 VERMELHO

JETSKY + CARRETA 1995/95 BRANCO
AUDI A31.8 2002 AZUL

EUSCA 196Z BRANCO
ESCORT XR3 conversível 1993 AZUL

TORNADO 250 2004 PRATA
EIESTA HACTH4P 2003 PRATA

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

VENDE-SE GOL, ano 83,

motor novo e alarme. 

Fone (14) 9794-7591.

VENDE-SE GOL SPE- 

CIAL, 2 portas, ano 03, 

original a álcool, revisão 
feita, IPVA pago e licen

ciado. Fone (14) 3263

0846, tratar c/ Ricardo.

COMPRO GOL, 1.0, 

MI, 95 a 98, ou Corsa 

1.0, MPFI 96 a 98 
(particular). Fone (14) 

3263-3348 ou (14) 

9703-1919.

VENDE-SE OPALA, ano

81, pintura nova. R$ 

4.500,00. Fone (14) 
9744-6511.

VENDE-SE GOL BOLA,

ano 95, em ótimo esta

do, Tratar Rua Antonio 

Esperândio Ferrari, 470.

VENDE-SE GOL RALLY,

ano 05, 1.6, 4 portas 

c/ hidráulica, cor preto. 

Fone (14) 8131-5906 

Douglas.

VENDE-SE GOL G4,

1.0, City, 2 portas, 

ano 06, total flex. R$ 

21.900,00. Fone (14) 

3264-8430 ou (14) 

9726-6932.

VENDO CHEVETTE 87,

a álcool, branco, com 

rodas esportivas tel. 

81360831/wagner

VENDO S-10 CAB DU

PLA 2.8 T. INT. diesel, 

Ano: 2000, trio elétrico, 

ar condicionado, D.H., 

sto antônio, estribo, 

lona marítima, protetor 

de caçamba.

RESTADRACÃO • CONSERTO • REFORMA 
Alto Falantes • Cornetas • Iweeter

IDUSUM^^

Illll EM i MESES lE EUMIIIU
AV. PREÍ. JACDMO N. PACCOIA, 332 * PO. ROHDQN * LENÇÓIS PIA. 

[ONE: 14 3263 06S9-974/2245

VENDO OU TROCO BE- 
LINA 77, 100% conser
vada, por moto Vendo 
Kombi 93/94, em bom 
estado de conservação. 
Tratar Fone: 3264-5236 

ou 9697-7521.

GOL CL 1.6 (PARTI
CULAR), 1993/1993, 

ÁLCOOL ORIGINAL DE 
FÁBRICA, CINZA MET, 

IMPECÁVEL, (14) 3264- 
3344/9162-0674.

VENDE-SE UM VOYA-
GE ANO 87, a álcool, 
original de fábrica, cor 
marron, bom estado. 
Tel:(14) 8124-1331.

CORSA CLASSIC 
PRETO 2007 1.0 FLEX, 
com ar quente, trava, 
alarme. R$ 6.160,00 + 
financ. F: 8144-6195 

ou 3263-1287.

SAVEIRO G4 1.6 FLEX 
SUPER SURF 2006 

PRETA, TOP DE LINHA, 
AR, COURO, RODAS, 
DH, VD, TR, ALARME, 
MILHA, LONA MARÍTI
MA, ETC. APENAS R$ 
33.900. T-9711-1826.

VENDE PICASSO Ex
clusive 2005, completa, 

preta, 46.000 Km, 
particular, sem Troca, 
R$ 43.500,00. Fone: 

9795-0328.

MOTOCICLETAS
VENDA

COMPRAMOS SUA 
MOTO usada em bom 
estado. Pagamos o me
lhor preço à vista. Fone 

(14) 3264-4345.

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, 125, ano 04,
cor preta. Fone (14) 

3263-2610.

OUTO KECiimiA - 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

AUDI A31.S 2DD3 AZUL GAS CDMPLETA

CIVIC EXMECANICD 2DDI CHAMPAGNE GAS CDMPLETD/RDDA

SCENIC EXP.I.GIGV 2DD4 PRETA GAS CDMPLETA

EDCUSI.S 2DDI GRANCU GAS CDMPLETD

EDCUS SEDAN 2.D 2DD2 PRATA GAS CDMPLETD

GDLEI.G4P 2DD2 PRATA GAS CDMPLETD/RDDA

GDLEI.GGENERATIDN4P 2DD3 AZUL GAS CDMPLETD/RDDA

PGLG HACTHI.G4P 2DD3 PRETU GAS CDMPLETD /RDDA

CGRSA SEDAN CLASSIC 2DD5 AZUL GAS TRAVA/ALARME

ASTRA SEDAN CDNEGRT2.G 2DD5 GEGE ELEX CDMPLETD/RDDA

VECTRA CD 2.D IGV I3G7 GRANCU GAS CDMPLETD/CDURDD/TETD

VECTRA GLS 2.2 2DDD AZUL GAS CDMPLETD C/AR DIGITAL

VECTRA ELITTE2.D SV 2DD5 CINZA GAS AUT./CDURD/AIRGAG/AGS

ZAEIRACD2.D 2DDI PRETU GAS TETD/RDDA/CDURD/TDP

U T  1 L
f

1 A  T R  1 a S

EIDRIND EURGÃD IGGG GRANCA GAS

MDNTANASPDRTI.S 2DD5 PRETA ELEX CDMPLETA

GLAZERDLX4.3 VG IGG7 CINZA GAS CDMPLETA

GLAZERDLX2.2 2DDD PRATA CUNVERT CDMPLETA

RANGER XLT2.STDUPLA 4X2 2DD2 PRATA DIESEL CDMPLETA

RANGER XLS2.STDUPLA4X4 2DD4 PRETA DIESEL STDRM4X4 /  CDMPLETA/RDDA

RANGER XLT2.STDUPLA4X4 2DD5 PRETA DIESEL CDMPLETA

EIDDDXLTTURGD MWM I3G5 CINZA DIESEL CDMPLETA

EIDDDXLTURGDMAXIDN I3G7 VINHU DIESEL CDMPLETA

S-IDCAG STENDIDA2.2 I3G7 GRANCA CDNVERT CDMPLETA

S-ID CAG SIMPLES 2.4 2DDI PRATA CDNVERT CDMPLETA/EUIPADA

S-IDCAG SIMPLES 2.ST4X4 2DDD GRANCA DIESES DIR./RDDA/EDNA/EQUIPADA

S-IDDLX2.STDUPLA4X4 2DDI PRETA DIESEL CDMPLETA

S-IDDLX2.STDUPLA4X4 2DD3 PRATA DIESEL CDMPLETA

S-ID EXECUTIVE2.STDUPLA4X4 2DD4 PRATA DIESEL CDMPLETA/CDURD/RDDA IG"

D2DDELUXE MAXIDN I3G2 VINHU DIESEL CARRDC.de MADEIRA

E25DXLL 2DDD CINZA DIESEL TDDDSDPCIDNAISXLT/EQUIP.

E25DXL 2DDD CINZA DIESEL CDMPLETA

Fotos m otos/veícu los/p íck íps: 
no w w .bcar.com .br 
Consulte Condições 

ESPECIAIS de 
Financiam ento

TITAN, 150, ano 04.
Fone (14) 3264-4345.

HONDA BIZ, 100, ano 
04, cor azul. Fone (14)

3263- 2610.

POP 100, ano 07. Fone 
(14) 3264-4345.

VENDE-SE FAN 125,
ano 05. Fone (14)

3264- 4345.

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 TITAN, ano
99, cor Verde metálico. 
Fone (14) 3263-3466.

VENDE-SE TITAN, ano
98, cor verde. Fone 

(14) 3263-3466.

VENDE-SE TITAN ES,
ano 04, cor verde. Fone 

(14) 3263-2610.

VENDE-SE TITAN KS,
ano 03, cor prata.Fone 

(14) 3263-2610.

VENDE-SE TITAN 150
KS, ano 06, cor azul. 

Fone (14) 3263-2610.

VENDE-SE TITAN ES,
ano 05, cor azul. Fone 

(14) 3263-2610.

VENDE-SE XLX 250,
cor preta, para trilha. 
Fone (14) 3263-3466.

VENDE-SE TITAN 150,
Ks, ano 05, cor verme- 
lha.R$ 4.600,00. Fone 

(14) 3263-3466.

VENDE-SE TITAN
KS, ano 01, cor verde 
metálico. Fone (14) 

3263-3466.

VENDE-SE TITAN, ano
99, cor azul metálico. 
Fone (14) 3263-3466.

VENDE-SE BIZ, ano 04.
Fone (14) 3264-4345.

R. Atílio Frezzari, 59| 
Lençóis Pauiista 

E; (14) 3263-2610

Instalação de alarmes, travas, vidros elétricos, ínsulfilm, faróis 

som automotivo, lanternas, spooler, neon em barras e 

m uito maisl

ALARME P/ CARRO RS^littt

M O D ELO A N O COR O PCIO NAIS
CORSA CLASSIC LIFE 2005 BRANCA

MONZA SL EFI 1993 CINZA
ASTRA SEDAN 2003 AZUL

MERIVA JOY 2007 PRATA FLEX
MERIVA JOY 2007 PRATA FLEX
OMEGA CD 2003 CINZA COMPLETO

S-10 2.2 DUPLA 1997 PRATA DIREÇÃO-AR-TRAVA
ASTRA MILENIUM SEDAN 2001 PRATA

GOL 1.0 2006 PRETO TRAVA-ALARME
GOL 16V POWER 2002 PRATA COMPLETO

GOL HIGHWAY 2002 PRATA
FUSCA 1983 AZUL
GOL 1.0 2006 BRANCO
FOX 1.0 2005 CINZA
FOX 1.0 2007 PRETO

LOGUS CLI 1995 VERMELHO
GOL CL 1.6 MI 1999 CINZA

FAZEMOS TROCA 
COM TROCO

FINANCIAMOS CARROS ATE 
100% E A PRIMEIRA 

PARCELA PARA 60 DIAS

M O D ELO A N O COR
CROSSFOX 2006 PRATA

FIESTA 2000 BRANCO
FIESTA 1995 VERDE

ESCORT GL 1.6 1998 BRANCO
ESCORT 1.6 GL 1996 PRATA
FIESTA CLX 16V 1996 CINZA
UNO MILLE EP 1996 VERMELHA

SIENA FIRE FLEX 2008 PRATA
PALIO WEEKEND 2000 BRANCA

PALIO WEEKEND ELX 2002 CINZA
PALIO WEEKEND 6MARC. 1999 VERDE

PALIO ELX FLEX 2004 PRATA
XSARA PICASSO GX 2001 PRATA

CIVIC LX 1998 PRATA
CIVIC LX 2001 PRATA

NXR 150 BROS ES 2008 AMARELA
C100 BIZ 2004 AZUL

M.BENZ 1113 1978 AZUL

O PCIO NAIS

COMPLETO

COMPLETA-AR

CARROS ACIMA ,DO ANO 1993 
FAZEMOS ATÉ 48 MESES

REFJNANCIAMOS SEU 
PRÓPRIO VEICULO A 

PARTIR DO ANO 1994

FINANCIAMOS .  
KOMBI-VANS E CAMINHAO

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

http://www.carrolencois.com.br


PAGAN MOTOS
COMPRA - VENDA - TROCA - FINANCIA

Mod 2008 - Motos 0 Km
- Semi Novas
- Financiamento
- Sem entrada
- 48 meses fixos

GRÁTIS 2 CAPACETES
R UA  P E D R O  N ATALIO  LO R E N ZE T T I, N° 112 - LE N Ç Ó IS  PA ULISTA

Fone: (14) 3264-4345
VENDE-SE TERRE

NO, Monte Azul, Rua 

Oracio Moretto. Fone 

(14) 9794-7591.

VENDE-SE EDÍCULA,

Jd América, espaçosa 

com piscina. Fone 

(14) 9794-7591.

VENDE-SE CASA NO

VA, 2  quartos, sala, 

cozinha, wc, acaba

mento de primeira, 

Itamaraty, terreno 

400 metros, plano, no 

negocio aceito troca. 

Fone (14) 9746-3931.

VENDE-SE CASA,

meio terreno, 2 

quartos, cozinha, Rua 

Caríssimo Petenazi, 

70, Parque Elizabete. 

Fone (14) 3263-5257 

tratar c / Jose ou Val- 

dinéia.

VENDE-SE CASA JU- 

LIO FERRARI. Tratar 

Rua Antonio Esperân- 

dio Ferrari.

VENDE-SE OU TRO

CA POR CARRO,

terreno em Avaré, 

próximo a represa 

Paranapanema. Fone 

(14) 3264-7570.

VENDE-SE CHÁCARA,

Itatinga, c / 3 casas, 

churrasqueira, salão 

de jogos, sauna, pisci

na, campo de futebol, 

pomar formado. Fone 

(14) 3264-7570.

VENDE-SE CASA,

Cecap, 3 quartos, 

sala, cozinha grande, 

wc e casa nos fundos, 

quarto, sala, cozinha 

e wc. Tratar Rua Paulo 

Ronai, 171. Fone (14) 

9731-9142.

VENDE-SE CASA,

Cecap, 2 dorm itórios, 

2 salas, wc, cozinha e 

banheiro, nos fundos. 

Rua Paulo Ronai. Fone 

(14) 3264-5726.

VENDE-SE CASA, Jd

Caju I, 2 dorm itórios, 

sala, cozinha grande, 

a/s, edícula no fun 

do, churrasqueira. 

R$ 26.000,00 mais 

financiamento. Fone 

(14) 3263-4345, falar 

c / Deise.

MOTOCICLETAS
V E N D A

VENDE-SE TWISTER, 

ano 06. Fone (14) 

3264-4345.

VENDE-SE OU TROCA 

POR MOTO OU CAR

RO de menor valor, 

Titan 150 KS, ano 04, 

cor preta. Tratar Rua 

Argemiro Paccola, 749, 

João Paccola. Fone (14) 

9698-9705 ou (14) 

3263-0480

VENDE-SE OU TROCA 

POR MOTO OU CAR

RO de menor valor, 

Honda NX 200. Tratar 

Rua Argemiro Paccola, 

749, João Paccola. Fone 

(14) 9698-9705 ou 

(14) 3263-0480.

VENDE-SE TWISTER,

ano 05, cor prata. Fone 

(14) 3263-3466.

VENDE-SE TORNADO,

ano 07, cor preta, 

único dono, com 7 mil 

km. Fone (14) 3264

4345.

VENDE-SE TITAN 

SPORT, ano 07, 6 

parcelas pagas mais 

financiamento. Fone 

(14) 9789-6972.

VENDE-SE XLX 350, 

ano 90, cor branca, R$ 

3.300,00. Fone (14) 

9692-8743 ou (14) 

9746-5723.

VENDE-SE BIZ KS, ano

02, cor verde, licencia

da 2008, R$ 3.200,00. 

Fone 3263-3466.

VENDE-SE TWISTER 

CBX, cor prata, ano 05. 

Fone (14) 3264-8232.

VENDO MOTO XL 

250R ano 83 mecânica 

excelente documen

tada R$ 2500.00 cel 

97533161

VENDE-SE UMA MO

TO TITAN CG 125 KS,

COR AZUL, ANO 2003. 

2° DONO. TRATAR FO

NE: (14) 3264-4180 / 

8138-2332.

VENDE-SE MOTO 

NX 350 SAHARA 98

impecável. Tratar Fone 

9713-7810.

PRECISO VENDER!

TITAN 125KS VERDE 

2001 - R$2.800,00/ 

HUNTER 125 COM

PLETA PRETA 2006 

- R$3.100,00 LIGAR: 

(14)9111-4445.

RESIDÊNCIAS
V E N D A

VENDE-SE CASA,

Parque Elizabete, 2 dor

mitórios, sala, cozinha 

c/ azulejo, banheiro 

social com Box Blindex, 

lavanderia e garagem, 

fino acabamento. 

Obs Mobiliada. R$

45.000. 00 mais peque

no financiamento, pres

tação atual. R$ 170,00. 

Fone (14) 3263-1118.

VENDE-SE CASA, Jd

Açaí, 1 dormitório, sala, 

cozinha, banheiro e 

edícula nos fundos. R$

24.000. 00 mais finan

ciamento. Fone (14)

3263-1118.

ALUGO SALA p / àrea 

da saúde no centro. Fo

ne - 32630728 hc.

VENDE-SE CASA, Jd 

Morumbi, 3 dorm itó

rios (1 suíte), sala, sala 

jantar, cozinha, rancho 

com churrasqueira inte

grado a casa, escritório, 

garagem p / 2 carros 

e mais um terreno ao 

lado, excelente opor

tunidade. Fone (14) 

3264-4151 ou (14) 

8152-7999. CRECI 

76074.

VENDE-SE TERRENO, 

Jd Itamaraty, 431 

metros quadrados, 

bem localizado. R$

32.500.00. Fone (14) 

3264-4151 ou (14) 

8152-7999. CRECI

76074.

VENDE-SE CASA, Jd

Village, 3 dormitórios, 

copa, cozinha, edícula, 

terreno de 11/23, 156 

metros quadrados de 

área construída, R$

125.000. 00. Fone (14) 

3264-4151 ou (14) 

8152-7999. CRECI

76074.

VENDE-SE CASA

nova c/ 2 quartos, 

sala, wc, cozinha, ga

ragem, área de serviço, 

quintal grande, Rua 

Lafayete Muller Leal, 

n°251, Rondon. Fone 

(14)3263-0520, (14) 

9793-9724 ou (14) 

8152-1544.

CENTER CAR
VEÍCULOS

14  ANOS DE BONS 
NEGÓCIOS

ÍSoTÂfFlM̂ÂM̂ĉ 3263-53S4/3264-3439
RUA FORTUNATO ZILLO, 19 - LENÇÓIS PAULISTA

(ESQ. COM AVENIDA PAPA JOÃO PAULO, II)

1- galoneira
2- overloque 

1-travet
2-maq.reta

1maq.2agulha alternada 
1-maq.interlot 

1-fechadeira de braço 
1-maq.de cos 

1-fechadeira plana 
2-maq.de corte 

1-maq.fechar sacaria 
1-maq.de transfer 

1-mesa de corte grande 
1-mesa de corte pequena

9 6 9 1 - 1 2 9 1
FALAR COM IDALINO

VENDO UMA CASA 

NO RESIDENCIAL 

ATHENAS, com 

várias benfeito

rias. R$ 25.000,00 

+ financiamento. 

Tratar com Agenil- 

do- cel 81488519 ou 

32647824.

FAÇA SUA OFERTA

- Sala Edifício Luiz 

Paccola, linda, gesso, 

blindex, escriturada, 

vendo parcelado, 

aceito carro, moto, 

terreno. Alugada. F: 

3264-5249.

VENDE-SE 1 OU 2 

OU 4,3 ALQUEIRES 

na Vargem Limpa, 

aceita se casa e ou 

terreno como parte 

do pagamento. Tra

tar: 3263-4256 ou 

9777-1673.

PROJETOS RESIDÊN

CIAS /  Comerciais 

Atendemos toda a 

Região M. Feres Pro

jetos CREA1039099 

Rua José do Patrocínio 

n°991 Lençóis Pta. 

14-3264-3365.

VENDE-SE CASA VILA 

BACCILI, c / 4 dorm., 

2wc., sala, coz, copa, 

com edícula, piscina, 

churrasq. e garagem - 

tratar tel. 9786-8998 

ou 9775-4299.

VENDO CASA C / 02 

DORMITÓRIO DE

ESQUINA - VILA CON

TENTE - $ 25.000,00 - 

TRATAR C/ ANDRÉIA. 

FONE: 9141-2851.

NEGOCIAÇÕES DE 

IMÓVEIS: Casas - 

Itamaraty, Centro, 

Capoani, Ubirama, 

Baccili, Monte Azul, 

Rondon e outros. F: 

8144-6195 ou 3263

1287.

ALUGA-SE EDÍCULA 

PARA FESTAS em ge

ral. Tratar 8119-5518.

FARMACIA
POPULAR

F.: 14. 3263-1083
Rua XV de Novembro, 485 (em frente ao Banco Itaú)

PAULISTA
M O T O  T A X I

A T E N D IM E N T O  24H
Disk: 14 .3263 -5272

R. Adriano da Gama Kury, 440 - Cecap - Lençóis Paulista

COMPRO ROUPAS DE 
BEBÊ RECÉM-NASCIDO  

ATÉ NÚMERO 6 
EM BOM ESTADO

F.; 14 . 3264-2291 9694-8714

EXCURSÃO PARA 

SÃO PAULO (Com

pras) 21/05, 23/05, 

24/05, 28/05 e 31/05. 

Aparecida Do Norte 

27/09/08 e 27/12/08, 

Monte Sião 08/06/08, 

Ibitinga 20/07/08, 

Holambra 21/09/08. 

Tratar fone: 3264-7919 

/  9794-7639 com Eliza 

ou 3263-6938 /  9702

7108 com Arlindo.

APLICA-SE HERBICIDA 

MATA MATO, em ter

renos e quintais. Fone 

(14) 9127-0004.

FAMILIA MAGANHA

Experiência e Profissio

nalismo Músicas para 

seu evento. Casamen

tos, Aniversários, Ho

menagens, Formaturas. 

CONTATO-MICHELI 

3264-3203 MARCOS 

9728-5747.

"MORANGO DO PAN

TANAL" ISCA PARA 

PACU. ÓTIMO PREÇO! 

R.VIRGILIO ENEI, 720 

JD.EUROPA, MACATU- 

BA, (14) 3268-1856 

CONTATO: LUIZ OU 

ANA (QUITANDA LUI- 

ZANA).

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.

VENDE-SE QUADRICI- 

CLO DA BANDEIRAN

TE, modelo Califórnia, 

6W, elétrico. Fone (14) 

9711-1717.

VENDO YES COSME- 

TICOS: PERFUMES, 

HIDRATANTES, SABO

NETES, MAQUIAGENS, 

ETC. PARA SENTIR 

AS FRAGRÃNCIAS, 

LIGUE: 32635691 OU 

81226742 FALAR COM 

GRAÇA.

VENDE-SE PISCINA 

DE FIBRA, mini bug, 

cama de casal, cama de 

solteiro, geladeira, CD 

para carro, TV. Fone 

(14) 9702-9538. Tratar 

com João.

VENDE-SE BANHO 

E TOSA, Baba Cão, 

completo mais carro, 

com 8 anos de ativida

de, ótima clientela. R$ 

28.000,00. Fone (14) 

9701-8992.

PROMOÇÃO FESTA 

PRONTA - SALÃO 

NOVO E MODERNO 

(DMP CLUB), DJ, SOM, 

ILUMINAÇÃO APENAS 

R$ 799,00. DMP PRO

DUÇÕES NO PAULISTA 

SHOPPING. TLS-3264- 

2757 /  9711-1826.

TELEMENSAGENS 

MAGIAS DO AMOR

CESTAS, FLORES, MEN

SAGENS E CARRO DE 

SOM, ESSA SEMANA 

TODAS AS CESTAS 

COM 10% DE DES

CONTO A VISTA TEL -  

32637019 /  32631568.

ATENÇÃO: Materiais 

Construção Usados 

- Madeiras, telhas, 

forros de PVC, etc. +

1 porta de correr e 

vitrine de vidro tempe

rado. F: 97865951 ou 

32631287

VENDE-SE CARTOLA 

DE CARVALHO, 220

litros de pinga, mais 

de 3 anos descansada, 

c/ gabarito e torneira. 

Tratar Av Brasil, n°382. 

Fone (14) 3263-0228.

VENDE-SE CAPOTA 

DE FIBRA para Pick-up 

Corsa. Fone (14) 9711

6748.

VENDE-SE CAPOTA 

PARA F-1000 para ano 

94 até 97. Fone (14) 

9711-6748.

VENDE-SE ANDADOR 

PARA BEBÊ, Galzerano, 

cor rosa, semi-novo, e 

chiqueirinho, cor rosa 

semi-novo. Fone (14) 

9113-3307.

VENDE-SE UMA CÔ

MODA, de madeira,

3 gavetas grande, e 2 

médias, ótima para en

xoval de criança. Fone 

(14) 3263-2251.

Vende balcão de loja 

MDF-branco ótimo 

estado, tratar pelo tele

fone 14-81212510.

VENDE-SE
Casas e Terrenos: Diversos bairros 

Sítios e Chácaras: Várias

C o m p r a - s e :
Casas: de R$30mil, R$50mil com documentação 

em ordem

OUTRAS OPÇÕES FAVOR CONSULTAR

ROMEU SANCTIS - Creci: 41388

ID EB^H na

AGROPESCA 
— & C I A —
' BANHO, TOSA ERAÇÓES"

Disk: 14 .3264 -9887
Rua Jorge Amado,53 - Cecap - Lençóis Paulista

SERVIÇOS GERAIS 
EM PINTURA, 

FIBRA DE VIDRO 
ECONCERTO 
DE PISCINA

Fone/Fax: 14.3263-1816 -Cel.: 9143-1845 
Av.Origenes Lessa,SS - Cecap - Lençóis Paulista

RESIDÊNCIAS
AP. RESIDENCIAL PAINERAS: R$ 32.000,00 + financiamento. 3 Quartos, sala, cozinha, wc. 3° andar.
JD. NOVA LENÇÓIS: 2 Dormitórios (1suite), wc social c/ blindex, sala, cozinha c/ azulejo, a/s anexo, ampla varanda, racho c/ churrasqueira, terreno 
de 506 m ,̂ todo gramado, área construída 186m^.
PQ. ELIZABETE: R$ 45 .000,00 + pequeno financiamento, prestação anual R$ 170,00, 2 dormit., sala, cozinha c/ azulejo, banheiro social box blindex, 

lavanderia e garagem, fino acabamento. Obs.: Mobiliada.
JD. AÇAÍ: R$ 24.000,00+financimaneto, 1 dormit., sala, cozinha e banheiro e edicula nos fundos.
CENTRO: Ampla residência em frente ao pronto socorro, com terreno de 800m^.
JD. MORUMBI: R$ 150.000,00, 3 dormit., Isu ite , sala de jantar, sala de estar, edícula c/ 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/ Virgílio Rocha, casa c/ 261 m ,̂ Terreno c/ 1230m^.
CENTRO: Rua XV de Novembro - sala de visita, sala de tv c/ estante em alvenaria, 1 dorm c/ a/e, 1 suíte c/ a/e, 1 dorm s/ a/e, sala de jantar (piso frio), 

cozinha c/ a/e pia gab. Fundos: lavand, churrasq, piscina. Área const. 180m^. 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, wc social, cozinha e a/c piscina.
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: R$ 22.000,00 - 396m^. Lado de cima da rua com calçada e mureta prontos.
D. ITAMARATY: 2 terrenos juntos, murados com fundação para uma residência de 341m^.
JD. ITAPOÃ: 3 terrenos juntos, c/ 213m^ cada, sendo 2 de esquina

SÍTIOS
FARTURINHA: Sitio, 14 alqueires, com plantio de cana, no 2° corte, energia e água.
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.
ROC iNHA: 2,12 alqueires, Água, energia, pomar, rio lençóis, Ótimo acesso, cercas novas, mangueira c/ Embarcador.
PRÓXIMA AO 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 armário embutido; Ampla sala de estar; Cozinha com armários embutidos; WC Social com box 
blindex; Ampla lavanderia; Quiosque com churrasqueira, lavanda e WC externo; Garagem para 2 carros com armários embutidos;

EMPRESA
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 40M qua

drados de piso de 

Ardósia 40X40 com o 

rodapé, preço a com

binar. Fone (14) 3264

8251.

VENDE-SE ENGENHO

p '/  cana, motor elétri

co, 110-220 vol. Fone 

(14) 3263-5408 ou 

(14) 9785-5048, tratar 

c/ Carlão.

VENDE-SE BOMBA D' 

ÁGUA, Jakuzi, trifásica, 

220-380. Fone (14) 

3263-5408 ou (14) 

9785-5048, tratar c/ 

Carlão.

VENDE-SE BOMBA D' 

ÁGUA, Famal, monofá- 

sica 110-220 volt. Fone 

(14) 3263-5408 ou 

(14) 9785-5048, tratar 

c/ Carlão.

COMPRO ROUPAS 

JEANS USADA, em

ótimas condições. Cal

ças, bermudas, saias, 

jaquetas, masculina, 

feminina e infanto 

juvenil. Pagamento 

a vista de segunda 

a sábado, horário 

comercial. Fone (14) 

9164-0967.

VENDE-SE CARNE 

DE JAVALI PURO,

direto da granja de 

Iacanga, temperado 

ou em diversos cortes 

especiais e na linha 

de defumados. Fone 

(14) 9675-0483.

VENDO 1 LANTERNA

TRASEIRA P/ VW GOL 

mod. 87-94, lado 

esquerdo. Perfeito esta

do. 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

MP3 SONY 1 GB

R$69, MP4 R$129, 

MP5 R$299 E MINI CÂ

MERA DIGITAL R$45.

PAGUE EM ATÉ 6X 

NO CARTÃO VISA NA 

DMP PRODUÇÕES NO 

PAULISTA SHOPPING. 

T-3264-2757

É FESTA?? DMP PRO

DUÇÕES - DJ, SOM, 

ILUMINAÇÃO, SALÃO 

E ACESSÓRIOS P/ 

FESTAS!!! PAULISTA 

SHOPPING. TLS-3264- 

2757/9711-1826 site: 

www.dmpproducoes. 

com.br.

TAPEÇARIA, reforma 

de estofados em até 

5X, desc. de 20% à 

vista. Qualidade e 

o melhor preço da 

cidade, agende um or

çamento e confira! Tel. 

97346211-Elton.

CHAVEIRO TATÁ
Qualidade pelo melhor preço.

3264-4049 
Chaves 9791-7066
Serviços
Chaves Codificadas

RUA XV DE NOVEMBRO 550A EM FRENTE A CASAS BAHIA

Quanto você já pagou de juros  
abusivos nos últimos 20  anos?

Recupere até 70% dos juros cobrados 
abusivamente pelos bancos, das pessoas 

físicas e jurídica, nos empréstimos 
bancários e no cheque especial

LAUTEC
Laudos Técnicos e Perícias financeiras

Visite nosso site e agende um a visita peio te ie fone

w w w .dividaedireito .com .br
Fone: 14. 3 2 3 4 -7 99 4

Rua Gustavo Maciel, 29-18 - Altos da Cidade - Bauru - SP

Comércio de Ventiladores de Teto, 
Parede, Oscilante e Materiais Elétricos

[ÍWsíãTa|^[ÍlÍ¥iííií^

Av. Rui Barbosa, 626-B - Tel.: 14.3261-2338 
Cel.: 9101-7185 - Agudos - SP

VD. GÔNDOLAS DE

TODOS OS TIPOS E 

MEDIDAS PARA LOJAS 

E SUPERMERCADOS, 

DIRETO DA fAbRICA, 

BALCÕES REFRIGERA

DOS, VASCAS, LIG (14) 

3264-7004 ou 9711

3964.

VENDO GUITARRA GIB- 

SON EPIPHONE STAN

DARD, Guitarra Fender 

Squair California e Cabe

çote valvulado Lead Vox 

com caixa 4 x 12". Fone 

(14) 8128-4200.

ATENÇÃO: Materiais 

Construção Usados 

- Madeiras, telhas, 

forros de PVC, etc. +

1 porta de correr e 

vitrine de vidro tempe

rado. F: 97865951 ou 

32631287.

VENDO CELULAR SIE- 

MENS A52, com chip 

Tim Habilitado. Fone: 

9694-7693.

SIM PA TIA
Simpatia Para Emagrecer Chico Xavier. 
Quarta feira pela manhã coloque em ^  
copo d’ água os grãos de arroz cru, res
pectivo à quantidade de quilos que deseja 
perder. À noite beba água , deixando os 
grãos de arroz no copo e complete com 
água. Quinta feira pela manhã beba água 
em jejum, deixando os grãos de arroz e 
complete com água. Sexta feira pela ma
nhã beba água juntamente com os grãos de 
arroz de jejum. Obs publique na mesma 
semana. Não faça regime pois a simpatia é 
infalível. PA.A.

http://www.dmpproducoes
http://www.dividaedireito.com.br


INFORMÁTICA

VENDO INFORMATICA

com os melhores preço 

do mercado! Asus -  Acer 

-  Lg -  Sansung -  Kin- 

gston - N-videa -A-bit 

- AMD Vale a pena con

ferir!! Fone:*81277100* 

Eduardo

CONSERTAMOS COM

PUTADORES com Pre

ços acessíveis e qualida

de, atendemos a domi

cilio; entrar em Contato 

Pelos Fones: 32632410 

ou Cel.91470827 Luis 

Fernando.

VENDE-SE UM COM

PUTADOR Sempro 

2.6, hd 80, 256 me

mória, m onitor 14 LG 

500g semi-novo pouco 

uso 2 x 250,00.

MANUTENÇÃO DE 

MICRO COM TOTAL GA

RANTIA, SERVIÇO À DO

MICÍLIO. LIGUE E COM

PROVE, ÓTIMO PREÇO. 

FONE: 9163-5093.

COMPUTADOR AMD 

ATLHON XP 1500/ 

760 RAM/ Monitor 17" 

S.P./ HD 40GB/Grav. e 

Leitor CD. e 1 MON- 

TAIN BIKE alumínio, 

shimano F: 8144-6195 

ou 3263-1287.

VENDE-SE DIVERSOS 

TIPOS DE PEIXES, ganso 

par sítio e fazenda, ótimo 

preço. Fones (14) 3263

1782 ou 3278-6693.

VENDE-SE FILHOTES 

DE GATO PERSA 1

macho preto, 1 macho 

vermelho e branco e 

1 fêmea exótica silver 

tabby - R$ 250, ver- 

mifugados, Contato 

32642309.

VENDO FILHOTES DE 

POODLE BRANCOS,

Fêmeas e Macho, In

teressados entrar em 

contato pelos fones: 

9757-2501 ou 3263

2584.

CHMEIRO XV
Chaves e serviços 
Afíaçõo de alítates 
Confeição de 
carimbos
^3263-6395
^9794-6796

Atendimento 24h
RUA XV DE NOVEMBRO, 669

& 4 A /C O  & R A O S S C O

ESPETINHOS ALEN

CAR -  lingüiça caipira 

especial, promoção de 

espetinhos, somente R$ 

0.75 cada. Fazemos a 

festa pra você. Disk fo

ne (14) 3264-2592.

DISK MEDICAMEN

TOS Entrega grátis. Fo

ne: (14) 3264-7226.

DISK FARMAIS 24h

Fone: 0800-160480.

DISK PIZZA entrega rá

pida. Fone: (14) 3264

1717. Pizzaria Hábil.

DISK MARMITEX - Fo

ne 3263-0052.

LIG 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.

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.

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.

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.

ILZA c a b e le ir e ir a ,

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.

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.

ESCOVA INTELIGEN

TE, redução de volume, 

unhas artísticas, escova 

definitiva e hidratação 

profunda. Fone (14)

3264- 7874.

BRINQUEDOS
ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

EM

LOCAÇAO

■ Cama Elástica 
■Tobogã
■ Castelo
■ Piscina de Bolinha
■ Touro Mec. Infantil (Bandido)
■ Máquina Aigodão Doce e Crepp
■ Tribogã

(14) 32 63 -1 4 8 5  
97 91 -4 4 8 8

l^aniflcadoraeConfeitaiia^

Faça sua festa
300 Salgados 
200 doces 
5 kg bolo

R $ 7 2 , 5 0
Grátís 100 minN)9ngalinha8
R: Henrique Losinkas Alves, 554 - Cecap

DISK: 3264-3155

Atendimento 24h 
9702-3076 /  9724-8565

FONi: 3264-3029

Cartuchos originais

Recarga de cartuchos de 
tintas e toner s

Manutenfão em impressoras
Aceitamos:

VISAR. ICNÁaO ANSELMO, 199 - Leufóis Pta. 
em frente ao Magazine Ameriiana

4PEI SHOP

PATAS
Banho g Tosa 
Hospadagem

F.: 14. 3 2 6 3 -0 3 4 6
R. Libero Badaro, 513 - Lençóis Pta.

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.

FILADÉLFIA CON

FECÇÕES E ARMA

RINHOS, confecção 

masculina, feminina e 

armarinhos em geral 

venham conferir, e te

nha ótimo atendimen

to. 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, CE- 

CON (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.

PANIFICADORA NA

TIVA. Aceitamos enco

mendas p/ festa, doces 

e salgados. Av Alfredo 

Oliveira Capucho, 295, 

Julio Ferrari. Fone (14) 

3263-2801.

ROTISSERIE EBENÉZER

aceitamos encomenda, 

Kit festa, frango reche

ado, costelão assado 

com recheio, bolos pa

ra festa 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.

blue  a n g e l  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.

AULAS PARTICULARES 

DE INFORMÁTICA,

faço montagem e ma

nutenção de computa

dores, redes cabeada e 

sem fio. Melhor preço 

da cidade. Fernando. 

Fone (14) 9736-0822.

MEGA HAIR técnica 

nó italiano 150,00 + o 

cabelo, e técnica quera- 

tina /  micro link 350,00 

+ o cabelo, agende seu 

horário - Studio G Ca

belos 3264-7033.

CONSTRUTOR DE 

RESIDÊNCIAS com

material e mão de obra 

completa, construção 

como referencia e 

modelo, Rua Rogério 

Giacomini ao lado da 

Serralheria, n° 592. Fo

ne (14) 3263-4328 ou 

(14) 9751-2160.

EBENÉZER RESTAU

RANTE DA ERMELIN-

DA, comida caseira, 

marmitex, marmitex 

econômica, prato 

feito, prato econômi

co e comercial. Rua 

Argentina,178, Jd Na

ções. Fone (14) 3263

1896.

DRENAGEM LINFÁ- 

TICA, pacotes promo

cionais pós cirurgia! 

Fone (14) 9107-6010, 

Mônica Fuzzi.

PERSONAL HAIR MÔ- 

NICA FUZZI, escova, 

cortes, penteados, co

loração em geral. Fone 

(14) 9107-6010 ou 

(14) 3264-2553.

YES COSMÉTICOS:

PERFUMES, HIDRA- 

TANTES, MAQUIA

GENS, ETC. MÊS DE 

LANÇAMENTOS E 

PROMOÇÕES, COM 

PREÇO BAIXO E ÓTIMA 

QUALIDADE! LIGUE: 

32635691 -  GRAÇA.

MARMORARIA
MÁRMORES,

^  jm

GRANITOS, PIAS,

LAVATÓRIOS,

SOLEIRAS,

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

Centro - Lençóis Paulista

SUPER LIMP PRODU

TOS DE LIMPEZA. En

trega em sua casa com 

preço e prazo especial. 

Fone (14) 9701-1493 

(Fabio), 8119-5867 

(Regiane). Temos cloro.

VENDE-SE PRODUTOS 

CAZO. Fone (14) 3263

2145 tratar com Bruna.

PINTURAS EM GERAL,

massa corrida, textura, 

grafiato, orçamento 

sem compromisso, te

mos tintas, Coral Acríli

ca, PVA, Látex 18 litros, 

pela metade do valor. 

Fone (14) 9738-7982.

FAÇO ESCOVA E CHA

PINHA. 3263-0989.

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.

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.

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.

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.

CANSAÇO, STRESS?

Faça massagens, aten

dimento em domicilio. 

Mônica Fuzzi. Fone 

(14) 3264-2553.

a lf a b e to  e letrei

r o . Fone (14) 9108

1835.

brasil cores. Rua

Ignácio Anselmo, 1005. 

Promoção Selador acrílico 

18 litros R$ 29,90. Látex 

PVA 18 litros R$ 29,00. 

Grafiato 27 ks, R$ 39,00.; 

Tintura 27 ks R$ 35,00. 

Fone (14) 3264-1844.

FESTAS? Edícula e chá

cara. Fone (14) 3263

4698.

CAFÉ NO SHOPPING!

Venha saborear um 

delicioso café expresso 

na Fuxico's BG- Paulista 

Shopping. Fone (14) 

9107-7320.

VOCÊ PROCURA MAIS 

ENERGIA? Quer contro

lar o peso, emagrecer ou 

ganhar massa muscular? 

Faça uma avaliação 

nutricional grátis! (14) 

9716-3898 -  Maida.

AULA PARTICULAR DE

FÍSICA, 3264-3599 e 

8121-5851 falar com 

Fábio.

VOCÊ TEM CARTA 

MAIS TEM MEDO DE 

DIRIGIR? Acabaram 

seus problemas... ROSE 

INSTRUTORA... aulas 

práticas com carro 

adaptado... tel 3263- 

7019/3263-1568.

YES COSMÉTICOS:

PERFUMES, HIDRA- 

TANTES, MAQUIA

GENS, ETC.MES DE 

LANÇAMENTOS E 

PROMOÇÕES, COM 

PREÇO BAIXO E ÓTIMA 

QUALIDADE! LIGUE: 

32635691 -  GRAÇA.

MULTINACIONAL SE

LECIONA: Vários Car

gos Região para Região 

de Bauru. Interessados, 

enviar currículo para 

justmeans@hotmail. 

com.

NEMAWASHI COSMÉ

TICOS oferece opor

tunidade de trabalho 

p / moças e senhoras, 

interessados compare

cer dia 20/05/08 das 

9:00 até 12:00, no 

endereço Rua Piedade, 

161, Centro.

MULTINACIONAL SE

LECIONA: Vários cargos 

para Bauru e Região. 

Interessados enviar cur

rículo para: justmeans@ 

hotmail.com

PRECISA-SE DE 

IMPLANTADOR DE 

SISTEMAS. Enviar 

currículo a R. Geraldo 

P. Barros, 261 - Lençóis 

Pta - SP cep 18682-041

PRECISA-SE DE **

ASSISTENTE ADMIN./ 

CONTABILISTA e ** 

VENDEDOR EXTER

NO, p/ empresa do 

segmento publicitário, 

sexo masculino, inf.: 

3263-6528/8153-6315.

CADASTRAMOS MO

TORISTAS PARA VIA

GENS. INTERESSADOS 

ENVIAR CURRICULUM 

PARA WM LOCADORA 

DE VEÍCULOS: RUA 

CASTRO ALVES, 319 JD 

UBIRAMA - 14-3264

7191.
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s
o
s j

O
s j
A)"5S
O

Tenha seu próprio negócio 
em casa baixo investimento!

GANHOS MENSAIS LOGO 
NOS PRIMEIROS 

MESESl

ESCREVA 
PARA CAIXA POSTAL 1021 
CEP: 17202-010-JAÚ-SP

SERRALHERIA

P O R T A L
Portões Basculantes revestidos 

em chapas e alumínio.

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

Rua Marechal Dutra, n° 338 
Jd. Ubirama - Lençóis Paulista - SP

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

U.T.C. 24maio
às21h

Jantar 
Dançantel
ANIMAÇAO;

BANDÁ
ELES&
RESERVAS PELO TELEFONE:
14. 3263-1515



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Atos Decisórios do Ilmo. Sr. Diretor Jurídico

ACUMULAÇÃO DE CARGOS

O Diretor Jurídico da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, usando 
das atribuições conferidas pelo Decreto Executivo N.° 40/2005, com base 
no artigo 5° do Decreto Executivo n.° 435/2006, expede o(s) seguinte(s) 
ATO(S) DECISÓRIO(S):

ACUMULAÇÃO DEFERIDA:

Ato Decisório n.° 04/2008 -  Gilmar Tolentino, Professor de Educação Bá
sica II na “E.M.E.F. Prof^. Idalina Canova de Barros” junto ao Município 
de Lençóis Paulista e na “E.E. Dr. Osmar Francisco Conceição” junto ao 
Estado de São Paulo. Admitido pelo regime estatutário, neste Município. 
Acumulação legal.

Lençóis Paulista, 16 de maio de 2.008.

WALDIR GOMES 
Diretor Jurídico

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 uma vaga, 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 n.° : 001/2008
Cargo: Monitor de Treinamento - Costureiro
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista
Data : 19 de maio de 2008 
Horário: 10:00 horas

01 -  Lidia Iagalo Figueiredo

Lençóis Paulista, 14 de maio de 2.008.-

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

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 03 (três) vagas, na Prefeitura 
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: 03/2006 
Cargo: Monitor de Creche
Local: Setor de Rotinas de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista
Data : 19 de maio de 2008 
Horário:10:00 horas

01 -  Maribel Aparecida Breda Moreira
02 -  Geisibel Aparecida Tosta Faco
03 -  Rosana Cristina Maciel
Lençóis Paulista, 15 de maio de 2.008.-

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

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: ABRIL

CONTRATO N° 092/2008 DATA ASSINAT: 23/04/2008; CONTRATA
DO: Corcril Jateamento e Pintura S/C Ltda.; CNPJ: 01.484.759/0001-50; 
OBJETO: execução das obras de ampliação do Centro Educativo Sylvio 
Capoani; VALOR: 74.718,68 (setenta e quatro mil, setecentos e dezoito re
ais e sessenta e oito centavos); VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias; MODALI
DADE: CONVITE N.° 020/2008; FUNDAMENTO: Art. 23, I, “a” da Lei 
Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 15/05/2008; EMPENHO: 5887/2008.

José António Marise - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Aviso de Licitação — Pregão n° 063/2008 — Processo n° 128/2008

Objeto: aquisição de mobiliário escolar (carteiras/cadeiras) -  Tipo: Menor preço 
-  Recebimento das propostas e sessão de lances: 30 de maio de 2008 às 10:00 
horas -  O edital completo encontra-se disponível no site www.lencoispaulista. 
sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 
14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 16 de maio de 
2008. JÚLIO ANTONIO GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Concurso Público de Provas 

Edital 02/2008
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA faz saber aos 
candidatos inscritos no Concurso Público, as seguintes complementações 
sobre as instruções especiais que o regularão:

1. LOCAL E HORÁRIO DAS PROVAS OBJETIVAS:

DIA 25/03/2008 - PERÍODO DA MANHÃ 
ABERTURA DOS PORTÕES: 8:30 h
FECHAMENTO DOS PORTÕES E INÍCIO DAS PROVAS: 9:00 h

EMEF “ESPERANÇA DE OLIVEIRA”
Rua Anita Garibaldi, 959 - Centro - Lençóis Paulista - SP

CARGOS
AGENTE DA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA (ALFREDO GUEDES) 
OPERADOR DE MÁQUINAS (RETRO-ESCAVADEIRA)
OPERADOR DE MÁQUINAS (MOTO NIVELADORA)
OPERADOR DE MÁQUINAS (TRATOR DE ESTEIRA)
COZINHEIRO
VIGILANTE (ALFREDO GUEDES)
AGENTE DE SAÚDE COMUNITÁRIA

2. DAS INFORMAÇÕES:
2.1. Os candidatos deverão chegar ao local das provas com pelo menos 30 
minutos de antecedência;
2.2. A duração da prova será de 02:30 horas;
2.3. Não será permitida a saída de candidato do local de realização da pro
va, antes de completado quarenta e cinco minutos do início da mesma, por 
motivo de segurança;
2.4. Não haverá aplicação da prova fora do local, data e horário pré-esta- 
belecido;
2.5. Não haverá segunda chamada sob hipótese alguma, seja qual for o 
motivo alegado para justificar a ausência ou o atraso do candidato;
2.6. O não comparecimento à prova, no horário estipulado, implicará na 
eliminação do candidato;
2.7. Somente será admitido à sala da prova, o candidato que apresentar 
documento que bem o identifique como: carteiras e/ou cédulas de identida
de expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela 
Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, Cédulas de Iden
tidade fornecidas por Ordens ou Conselhos de Classe, que por lei federal, 
valem como documento de identidade, como por exemplo, as do CREA, 
OAB, CRM, CRO, a Carteira de Trabalho e a Carteira Nacional de Habi
litação (com fotografia, na forma da Lei n.° 9.503/97), assim como portar 
protocolo de inscrição no concurso;
2.8. O candidato que se apresentar sem a documentação exigida no item 
anterior não realizará a prova;
2.9. O candidato deverá levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, 
lápis preto n.°2 e borracha.
2.10. Durante a realização da prova não será permitida qualquer espécie de 
consulta, uso de qualquer equipamento eletrônico ou utilização de livros, 
notas ou impressos não permitidos.
2.11. É expressamente vedado aos candidatos, após a realização da prova, 
retirar-se da sala sem a devolução integral do material recebido para pres
tação do exame.
2.12. As regras estabelecidas no primeiro edital do Concurso Público per
manecem em vigor;
2.13. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão do Concurso Público.

E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar 
ignorância, faz baixar o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS 
PROVAS em complemento ao Edital do Concurso Público n° 02/2008, que 
será publicado na imprensa local do município de Lençóis Paulista, no site 
www.lencoispaulista.sp.gov.br e afixado na Prefeitura Municipal de Len
çóis Paulista.

Lençóis Paulista, 16 de maio de 2008.

JOSÉ ANTÔNIO MARISE 
PREFEITO MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Extrato de Termos de Convênios
Espécie: Subvenção Social.
Convênio n° 01/2008/FMS
Partícipes: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista / Associação Benefi- 
ciente Hospital Nossa Senhora da Piedade.
Objeto: Execução de serviços hospitalares de atendimento à população. 
Valor: 236.000,00 (Duzentos e Trinta e Seis Mil Reais).
Vigência: 02/05/2008 a 31/12/2008.

Espécie: Subvenção Social.
Convênio n° 02/2008
Partícipes: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista /  Legião Mirim de 
Lençóis Paulista.
Objeto: Execução do Projeto “Bem Viver o Futuro é Agora”.
Valor: 34.700,00 (Trinta e Quatro Mil e Setecentos Reais).
Vigência: 12/05/2008 a 31/12/2008.

Publicado no jornal O Eco, no dia 17 de Maio de 2008. Na página B6. Valor da publicação R$ 755,05.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS
CONCURSO PÚBLICO - PMA 001/2008 

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Areiópolis HOMOLOGA o Concurso Público PMA 
001/2008 para o cargo de:

PEB I, conforme a reti-ratificação da classificação final do referido cargo, publicada na 
edição de 10 de maio de 2008 do Jornal “O Eco” e disponibilizada para consulta no site 
da Equipe Consultoria e Assessoria.

Outrossim, reafirma os termos:

• Do Item -  “DA VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO”:

O presente Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
homologação, podendo ser prorrogado, a critério da Prefeitura Municipal de Areiópolis, 
por igual período.

• Do Item -  “DA CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO”:

A CONVOCAÇÃO PARA A NOMEAÇÃO OBEDECERÁ RIGOROSAMENTE A OR
DEM DE CLASSIFICAÇÃO FINAL, NÃO GERANDO AO CANDIDATO APROVA
DO O DIREITO À NOMEAÇÃO. OS CLASSIFICADOS NO PRESENTE CONCUR
SO PÚBLICO, SOMENTE SERÃO CONVOCADOS POR ATO DISCRICIONÁRIO 
VINCULADO À CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE POR PARTE DA ADMINIS
TRAÇÃO PÚBLICA.

IMPORTANTE:
• Para efeito de ingresso no serviço público da Prefeitura Municipal de Areiópolis, o 
candidato aprovado e classificado ficará obrigado à comprovar, junto ao Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Areiópolis que satisfaz todas as exigên
cias do Edital PMA 001/2008, bem como submeter-se a teste médico para o exercício do 
cargo, sob pena de não ser nomeado.

• O candidato aprovado, no prazo de validade do presente Concurso Público, obriga-se a 
manter atualizado seu endereço, sempre que houver qualquer alteração a partir da infor
mação contida em sua ficha de inscrição, junto ao Departamento de Recursos Humanos 
da Prefeitura Municipal de Areiópolis, sob pena de não o fazendo e na impossibilidade de 
localização do mesmo, ter caracterizado sua desistência tácita à nomeação para o cargo.

Areiópolis, 15 de maio de 2008.
JOSÉ PIO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal

SINDICATO RURAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital ficam convocados todos os associados deste Sindicato, 
quites e em pleno gozo de seus direitos sindicais, para participarem da Assem
bléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 21 do mês de maio de 2.008, às 
8:00 (oito) horas, em primeira convocação, à rua cel. Joaquim Gabriel, n°35, 
nesta cidade, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
A) - Leitura, Discussão e Votação da Ata da Assembléia anterior;
B) - Parecer do Conselho Fiscal sobre o Balanço do Exercício de 2.007;
C) - Leitura, Discussão e Votação do Relatório da Diretoria e Balanço do 
Exercício de 2.007.
Não havendo, na hora acima indicada, número legal de Associados presentes 
para a instalação dos trabalhos, a Assembléia será realizada em segunda con
vocação, às 10:00 (dez) horas do mesmo dia e no mesmo local, com qualquer 
número de presentes.

Lençóis Paulista, 15 de maio de 2.008

Ermenegildo Luiz Coneglian 
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
- T.P. 06-2008 PROC: 56-2008 EDITAL: 33-2008 ÓRGÃO: Prefeitura M. Macatuba OBJETO: 
Contratação empresa para execução de 2.500 m2 de recapeamento asfáltico em CBUQ de 1,5 cm na 
R. Prof. Geraldo Pecorari e Av. Brasil e e 10.408 m  ̂de pavimentação asfáltica em CBUQ 3 cm nas 
Ruas XV de Novembro, Maria Beltramin, Augusto Rorato, Edewaldo Fantini, José Canduzin, Luiza 
M. Xavier, José Lopes da Silva e Teófilo Honório, c/ fornecimento mat., mão-de-obra e equipam, de 
conformidade com projeto básico, conclusão 30 dias da Ordem de Serviço. A Prefeitura de Macatu- 
ba torna público, que o Sr. Prefeito Municipal homologou o processo em referência, adjudicando o 
objeto em favor de JAUPAVI TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, no valor de R$ 
361.811,20, ficando, portanto, a adjudicada convocada para a assinatura do correspondente contrato 
dentro do prazo de 5 dias.
Macatuba, 16 de maio de 2.008
COOLIDGE HERCOS JÚNIOR -  Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  EXTRATO ALTERAÇÃO 2 DO CONTRATO 101-2007 
CONTRATANTE: Município de Macatuba CONTRATADA: Construtora Itapagé Ltda FINALIDADE: 
Prorrogar o prazo de execução por mais trin
ta dias FUND. LEGAL: Art. 57, § 1°, I, da Lei 8666/93 DATA DA ASSINATURA (termo): 16/05/08
Macatuba, 16 de maio de 2.008
COOLIDGE HERCOS JÚNIOR -  Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
EDITAL N° 02/2008

ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 
CRIADO PELOS ARTS. 3° E 9° DA LEI 1586/92, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 1633/93 

MANDATO - 18/08/2008 A 18/07/2011

0  CMDCA, abaixo representado pela sua presidente, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas 
por lei, faz saber a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que em função 
da insuficiência de inscritos, estarão reabertas no período de 19 a 21 de maio de 2008, as inscrições para 
eleição dos membros do CONSELHO TUTELAR, criado pela Lei 1586/92 e alterado pela Lei 1633/93, 
para o período de de 18/08/2008 a 18/07/2011, cujas normas e condições são as seguintes:
1 -  A candidatura é individual, de ambos os sexos, observando o que determina o .Art. 37, Cap. XVI 
e XVII da Constituição Federal; sem vinculação político-partidária e o candidato deverá possuir os 
seguintes requisitos:
• Reconhecimento de idoneidade moral;
• Ter idade superior a 21 anos, no momento da inscrição;
• Residir no município há mais de 2 anos;
• Possuir ensino médio completo;
• Possuir experiência na área de defesa ou atendimento dos direitos da criança e do adolescente, pelo 
prazo mínimo de 2 anos, comprovada através de currículo e documento idôneo que confirme a relação 
de experiência em uma das áreas:
A) Estudos e pesquisas;
B) Atendimento direto;
C) Defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente.
• Não possuir antecedentes criminais;
• Não ter sido, por qualquer motivo, parte em processo administrativo disciplinar, do qual tenha sido 
condenado e exonerado do cargo ou de função pública;
• Não pertencer, de qualquer, aos quadros de servidores ativos e Segurança Pública, Civil ou Militar;
• Estar no gozo de seus direitos políticos;
• Aprovação em exame de aferição de conhecimentos específicos acerca do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, ECA;
• A prova de que se trata no parágrafo anterior, é de caráter eliminatório, será de múltipla escolha e 
elaborada pelo CMDCA, com a fiscalização do Ministério Público;
• Será considerado aprovado na prova de conhecimentos específicos o candidato que obtiver 50% ou 
mais de aproveitamento.

II -  O período para o pedido de registro de candidatura será prorrogado, em função da insuficiência 
de inscritos, de 19 a 21 de maio de 2008, na sala de reuniões da Secretaria de Assistência Social do 
Município, localizada na Rua .Arlindo Batista .Artioli, 3-20, no horário das 9 às 11h e das 14 às 16h, me
diante requerimento endereçado ao CMDCA, acompanhado de prova de preenchimento dos requisitos 
estabelecidos no item anterior, ou seja:

• Apresentar documento que comprove possuir experiência na área de defesa ou atendimento dos direitos 
da criança e do adolescente, pelo prazo mínimo de 2 anos, comprovada através de currículo e documento 
idôneo que confirme a relação de experiência em umas das áreas:
D) Estudos e pesquisas;
E) Atendimento direto;
F) Defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente.
• Cópia reprográfica da cédula de identidade e CPF;
• Comprovante de residência no município há mais de 2 anos;
• Apresentação do Curriculum Vitae;
• Reconhecida idoneidade moral representada por documento firmado por duas autoridades da cidade ou 
por cidadãos comuns, porém, ocupantes de expressiva representatividade na comunidade;
• Cópia reprográfica do Título de Eleitor, juntamente ao comprovante de ter votado ou justificado na 
última eleição;
• 1 foto 3X4 recente.

O candidato impossibilitado de fazer sua inscrição pessoalmente, deverá fazê-lo mediante instrumento 
de procuração.

III -  Autuando o pedido de registro, abre-se vista ao representante do Ministério Público para eventual 
impugnação, no prazo de cinco dias, decidindo o CMDCA em igual prazo.

IV -  Concluindo o prazo pra registro de candidaturas, o CMDCA dará publicidade dos nomes dos candi
datos registrados, em ordem alfabética, fixando o prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação, para 
recebimento da impugnação. Havendo impugnação, os autos serão encaminhados ao Ministério Público 
para manifestação, no prazo de 3 (três) dias, decidindo o CMDCA em igual prazo.

V -  Das decisões relativas às impugnações, caberá ao Poder Judiciário, no prazo de 5 (cinco) dias con
tados da intimação. Vencida as fases de impugnação do recurso, o CMDCA mandará publicar a listagem 
dos candidatos habilitados ao pleito.

VI -  A prova seletiva será realizada no dia 27 de julho de 2008, na Escola Municipal Odila Galli Lista, 
localizada na Rua João Batista Cavalari, 844, no horário das 8 às 11h. Comparecer munidos de docu
mento RG e caneta esferográfica.

VII -  O CMDCA dará publicidade dos nomes dos candidatos aprovados e habilitados ao pleito. Os 
candidatos terão o prazo de 2 (dois) dias para eventuais recursos junto ao CMDCA, que recorrerá ao 
Ministério Público. Com igual prazo para comunicar aos candidatos o resultado do recurso.

VIII -  Caso o candidato que recorreu esteja habilitado para o pleito, o CMDCA publicará nova listagem 
constando os nomes dos candidatos para o pleito.

IX -  É vedada a propaganda eleitoral nos veículos de comunicação social, admitindo-se somente a rea
lização de debates e entrevistas. Se dispor a Prefeitura Municipal de local adequado para a propaganda, 
será cedido a todos os candidatos em igualdade de condições. No caso de debates e entrevistas, haverá 
convocação prévia dos candidatos.

X -  O membro será eleito pelo voto obrigatório e secreto dos cidadãos previamente indicados e repre
sentativos da comunidade, a saber:

• 3 (três) do Poder Legislativo;
• 3 (três) do Poder Executivo;
• 2 (dois) do Rotary Clube de Macatuba;
• 2 (dois) do Lions Clube de Macatuba;
• 2 (dois) da Loja Maçônica Caridade e Concórdia;
• 2 (dois) da Casa da Criança Desidério Minetto;
• 2 (dois) da Casa da Criança Santo Antônio (OSAAS);
• 2 (dois) da Casa da Criança Caic Cristo Rei;
• 2 (dois) da Casa SOS Renascer;
• 2 (dois) da Legião Mirim de Macatuba;
• 2 (dois) da APM da EE Fernando Valezi;
• 2 (dois) da APM da EE Prof®. Fanny Altafim Maciel;
• 2 (dois) da APM da EM Odila Galli Lista;
• 2 (dois) da APM da EM Waldomiro Fantini;
• 2 (dois) da APM da EM CAIC Cristo Rei;
• 2 (dois) da APAE.

XI -  A eleição será realizada no dia 08 de agosto de 2008, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de 
Macatuba, localizada na Rua 9 de Julho, 15-20, iniciando-se a votação às 9h, encerrando-se às 11h. En
cerrada a votação, em seguida será feita a apuração, podendo os candidatos apresentarem impugnações 
de plano pelo CMDCA, ouvindo o Ministério Público. Não se conformando o candidato com a decisão, 
caberá recurso ao Poder Judiciário no prazo de 3 (três) dias.

XII -  Concluída a apuração dos votos sob fiscalização do Ministério Público, o CMDCA proclamará o 
resultado. Os 5 (cinco) primeiros mais votados serão considerados eleitos, ficando os demais pela ordem 
de votação como suplentes. Havendo empate na votação, será eleito o candidato com maior idade.

XIII -  São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar, os previstos no Art. 26, parágrafo único, 
e quanto às atribuições e funcionamento são previstas nos .Arts. 27 a 32, todos da Lei 1586/92 com as 
alterações da Lei 1633/93.

XIV -  A atuação do Conselho Tutelar é a constante na Lei Federal n° 8069/90 e nas Leis Municipais n° 
1586/92 e 1633/93.

XV -  O conselheiro fica ciente que deverá cumprir uma jornada de 30 horas semanais de trabalho, 
revezando-se entre si nos períodos da manhã, da tarde e da noite (plantão noturno), conforme plano que 
será fixado pelo CMDCA.

XVI -  O mandato do Conselho em exercício será mensalmente gratificado, a razão de R$ 670,00 (seis
centos e setenta reais), podendo ser corrigido de acordo com a permissibilidade legal, avaliação do traba
lho e disponibilidade financeira, tudo dependendo da manifestação do CMDCA. Em razão do mandato 
não gerar qualquer relação de emprego, será considerado serviço relevante prestado ao município.

XVII -  O candidato ou seu procurador, através da assinatura na ficha do período de inscrição, implicará 
na plena aceitação dos termos deste edital.

XVIII -  Os casos omissos porventura surgidos, serão resolvidos pelo CMDCA, ouvindo o Ministério 
Público.

Macatuba, 15 de maio de 2008.

Maria Aparecida Leda 
Presidente do CMDCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES 

AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 34-2008
PROCESSO: 71-2008 -  EDITAL: 43-2008 - OBJETO: aquisição de equipamentos de informática, des
tinados a diversos departamentos da administração, para entrega única no prazo de 30 dias após a assina
tura do contrato, e pagamento até o 15° dia após a entrega. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELO
PES: 03.06.2008 às 09h00min. LANCES: 06.06.2008 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 maio de 2.008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR - Prefeito Municipal

http://www.lencoispaulista
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
http://www.macatuba.sp.gov.br/pmm
mailto:pregao@macatuba.sp.gov
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GUSTAVO VILLAS BOAS

A dona da sala cresceu, es
tá mais fina, sofisticada e ba
rata. Levantamento feito pela 
Folha verificou uma redução 
de preço de cerca de 22% pa
ra televisores full HD de 46 
e 52 polegadas nos últimos 
seis meses e de 24% para apa
relhos de alta definição (mas 
não total) de 32 polegadas.

A queda de preços é um 
dos fatores para fazer cres
cer a venda dos televisores 
de tela plana, principalmen

Caem os preços
A alta definição encontra televisões de tela plana mais baratas no Brasil

te os modelos LCD (tela de 
cristal líquido). Entre março 
de 2007 e março de 2008, 
as vendas de LCD aumenta
ram 276%; as de televisores

de plasma, 51%. Para este 
ano, o aumento esperado é 
de 130%, considerando-se 
as duas telas. Os dados são 
da consultoria GfK (www.

gfkms.com.br).
Outras luzes foram joga

das sobre a alta definição nos 
últimos seis meses: a vitória 
do Blu-ray - com qualidade

full HD - como sucessor do 
DVD, e a chegada, no país, da 
TV digital, que também pode 
ter alta definição.

A sofisticação tem um

preço que não se mede só em 
reais, mas em siglas, palavras 
cifradas: full HD, 720p, plas
ma. Desconhecê-las pode re
sultar em decepção.

Aos fatos: um aparelho 
com o adesivo HD ready 
(pronto para alta definição, 
em português) pode não os
tentar toda a qualidade do 
Blu-ray. E o conversor digi
tal embutido em aparelhos 
atuais não será compatível 
com o Ginga, o sistema que 
proverá a interatividade na 
TV digital.

Qualidade da 
im agem  está 
nos detalhes

Antes, a dúvida era en
tre o aparelho de plasma 
ou de LCD. "Hoje, não há 
diferença de qualidade sig
nificativa na imagem final 
entre os dois. Nas TVs mo
dernas, também não existe 
mais o medo de o plasma 
queimar (em um lugar da 
tela onde fique uma ima
gem estática)", diz Amilton 
da Costa Lamas, gerente de 
marketing e inovação do 
CPqD (Centro de Pesqui
sa e Desenvolvimento em 
Telecomunicações; www. 
cpqd.com.br).

Segundo Lamas, a tec
nologia (de telas grandes) 
está totalmente dominada e 
o consumidor pode se pre
ocupar apenas com os de
talhes técnicos do aparelho 
que vai levar para a casa. "A 
alta definição de verdade é 
1.920 x 1.080 linhas (full 
HD), mas a pessoa só vai 
notar uma diferença signi
ficativa (com relação à de
finição de 720p) nas telas 
maiores, de mais de 36 po
legadas", afirma.

Quando você for com
prar seu aparelho, note 
que as etiquetas com a ex
pressão HD Ready (prontos 
para a alta definição) in
dicam, normalmente, apa
relhos com resolução de 
720p, que não oferecem a 
melhor qualidade de ima
gem disponível hoje, de 
1.080 linhas.

Nos televisores com me
lhor imagem, as lojas co
locam etiquetas como full 
HD (alta definição plena) 
e 1.080p. A letrinha refere- 
se ao processo de formação 
das imagens - o p, de pro
gressivo, é superior ao i, de 
interlaced (entrelaçado). 
Para Lamas, o consumidor 
deve ficar atento também 
aos tipos de conexão que 
o aparelho possui (como 
HDMI para alta qualida
de e vídeo componente

ou S-Video para aparelhos 
analógicos). Por exemplo, 
tocadores Blu-ray e vide- 
ogames, em sua melhor 
qualidade, pedem conexão 
HDMI. Mais de uma entra
da do tipo facilita o uso de 
mais de um equipamento 
na mesma TV.

Ele recomenda também 
que a pessoa veja quais as 
saídas de áudio disponí
veis.

d eta lh e s
Outras características 

que influem na imagem 
final é um bom contraste 
(acima de 10.000:1) e um 
rápido tempo de resposta, 
medido em milissegundos 
- menos de 8 ms já é um 
bom tempo. Mas como os 
dados divulgados pelas fa
bricantes não costumam 
ser muito confiáveis, tam
bém é bom usar os pró
prios olhos para avaliar 
a qualidade da imagem 
e perguntar ao vendedor 
quais os ajustes feitos.

Para José Abilio Queiroz, 
diretor-comercial do site ja- 
cotei.com.br, que faz com
paração de preços e análise 
de mercado, o consumidor 
que não estiver interessado 
em comprar um tocador 
Blu-ray ou um set-top box 
para TV digital nos próxi
mos dois anos deve investir 
em um aparelho com reso
lução de 720p, 'que já tem 
uma imagem muito melhor 
que a TV convencional que 
conhecemos'. "Comprar
uma TV de 1.080 linhas e 
não ter Blu-ray ou conversor 
é dinheiro jogado fora, por
que você não vai aproveitar 
tudo o que ela oferece".

E, como lembra Lamas, 
'não adianta ter TV se não 
tiver sala'. A recomenda
ção é que a tela fique a 
uma distância da poltrona 
de três a cinco vezes sua 
altura.(GVB)

T V  digital ainda  
tem  restrições

52HL157
Televisão com tela de 52 polegadas e capacidade full HD, vem com 
conversor embutido para sintonizar TV digital e duas entradas HDMI 
e custa R$ 9.190; www.semptoshiba.com.br

BRAVIA 46W300A
A linha W das TVs tem capacidade full HD, 3 conexões HDMI e 
sensor de luz para adequar o brilho ao ambiente; o modelo de 46 
polegadas custa cerca de R$ 5.999, em www.sonystyle.com.br

SAMSUNG 650
O aparelho, com corpo colorido, é compatível com alta definição 
total, tem quatro entradas HDMI e possui o conversor digital 
embutido; com 40, 46 ou 52 polegadas (www.samsung.com.br)

RrXVde Novembro, 194-Centro-Lençóis Paulista ■  m e tta @ m e tta in fo .c o m .b

O aparelho de televisão está 
pronto para a alta definição to
tal, ou full HD, mas a varieda
de de conteúdo disponível para 
essa qualidade hoje é restrita.

Para sintonizar TV digital 
em alta definição é necessário 
ter antena UHF, além de um 
conversor de sinal digital, ou 
set-top box. Essas caixinhas 
custam a partir de R$ 500, mas 
nem todas fazem a conversão 
do sinal em 1.080 linhas.

Esse é o número que re
presenta a melhor alta defini
ção para o consumidor final. 
Os aparelhos compatíveis em 
geral vêm com a etiqueta full 
HD (alta definição plena).

Também é importante sa
ber que o conversor, seja em
butido na TV, seja avulso, não 
é compatível com o futuro sis
tema de interatividade Ginga, 
cuja data oficial de lançamen-

to ainda não foi anunciada.

REDES de  TV
A RedeTV! transmite toda a 

sua programação em alta de
finição para TV digital, com 
exceção dos horários contrata
dos por terceiros.

A Globo transmite jogos de 
futebol, a novela 'Duas Caras', 
filmes e séries próprias, além de, 
eventualmente, outros progra
mas.

Toda a programação da 
Band entre 18h e 1h é em al
ta definição. O SBT e a Record 
transmitem filmes com essa 
qualidade. A Record também 
reprisa a primeira temporada 
da série norte-americana 'He- 
roes' em alta definição.

Por enquanto, São Paulo, 
Rio de Janeiro e Belo Horizon
te têm transmissões digitais 
em estágios diferentes.

Saiba com o foi a 
pesquisa de preços

A Folha pesquisou preços 
de modelos de marcas dife
rentes e principais caracterís
ticas semelhantes - definição, 
tipo de monitor e tamanho - 
no site comparador de preços 
jacotei.com.br. A reportagem 
verificou os preços registrados 
nos últimos seis meses e cal
culou a média com base no 
informado por várias lojas.

De acordo com o levanta
mento, os preços médios em 
modelos de 52 polegadas e al
ta definição total caíram 21% 
no período. Para os modelos 
de 46 polegadas full HD, a va
riação foi de 23%.

A reportagem conferiu ain-

da valores oficialmente suge
ridos pelas fabricantes há seis 
meses e hoje.

pesq u ise
Apesar da queda de preços 

nos aparelhos de LCD e plas
ma, o consumidor deve pes
quisar entre lojas, pois a dife
rença de valores é grande.

Por exemplo, na loja on-li
ne MagazineLuiza.com.br a te
levisão 52pfl5432, com 52 po
legadas e capacidade full HD, 
da Philips, era vendida por 
R$ 9.499 na última segunda- 
feira. O mesmo modelo estava 
anunciado por R$ 6.999 no 
www.fastshop.com.br. (GVB)

http://www.semptoshiba.com.br
http://www.sonystyle.com.br
http://www.samsung.com.br
http://www.fastshop.com.br
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Ecologicamente correta
A Ventura Pneus, empre

sa de renovação (recauchu- 
tagem) de pneus de Lençóis 
Paulista, acaba de ser reco
nhecida pela Tortuga (Grupo 
Vipal), que é a fornecedora de 
matéria-prima, como uma das 
cinco empresas modelo no 
ramo de reforma de pneus no 
Brasil. Como prêmio, o traba
lho desenvolvido pela Ventu
ra já está ilustrando um vídeo 
institucional que é apresen
tado em grandes eventos do 
segmento, inclusive a Fórmu
la Truck.

O convite para participar 
do vídeo foi a forma encon
trada pela Tortuga de valorizar 
o trabalho ambientalmente 
responsável das empresas do 
ramo. Em Lençóis Paulista, 
a Ventura Pneus trabalha há 
quatro anos e atua na refor
ma de pneus de veículos de 
carga, como ônibus e cami
nhões, atendendo tanto pes
soas físicas e principalmente 
empresas de transporte ou de 
cargas, em toda a região.

Segundo Gustavo Biral de 
Faria, diretor de marketing da 
Ventura, a empresa respeita 
o meio ambiente por meio 
de ações como a destinação

Ventura Pneus, em Lençóis Paulista, adota postura de respeito ao meio ambiente 
e é escolhida pela Tortuga como uma das cinco empresas modelo no Brasil

Vista interna das instalações da Ventura Pneus, empresa localizada em Lençóis Paulista que trabalha com a recauchutagem

correta dos pneus inservíveis 
e reciclagem de resíduos. "Os 
pneus inservíveis nós entrega
mos na Diretoria de Agricultu
ra e Meio Ambiente para que 
tenham o destino correto. Os 
resíduos de borracha que so
bram do processo de renova

ção são encaminhados para 
reciclagem. Além disso, temos 
uma parceria com a Adefilp 
(Associação dos Deficientes 
Físicos de Lençóis Paulista) e 
entregamos todo o material 
reciclável da empresa, como 
papéis, plásticos e papelão pa

ra a associação”, destaca.
O ato de renovar um pneu, 

além de mais econômico, já é 
ecologicamente correto. De 
acordo com o diretor comer
cial da Ventura, Jorge Amaral 
Filho, cada pneu de carga no
vo precisa de 90 litros de pe

tróleo para ser produzido. Na 
renovação, são necessários 27 
litros de petróleo. Além disso, 
um pneu renovado custa 25% 
do valor de um pneu novo fa
bricado no Brasil. "O número 
de reformas de pneus de carga 
no Brasil é 500 mil por ano”,

ressalta o diretor comercial.
A diretora administrativa 

e financeira da Ventura, Vera 
Lúcia Biral, explica que todo 
o trabalho é realizado num 
ambiente amplo e conta com 
uma planta moderna, que ga
rante um espaço sempre limpo 
e organizado. A empresa, além 
de possuir funcionários treina
dos e qualificados na própria 
fábrica, também dispõe dos 
equipamentos mais modernos 
do mercado e tem como forne
cedor exclusivo a Tortuga.

Os clientes ainda possuem 
a vantagem do serviço de lo
gística na região, em que se 
entregam e coletam os pneus 
destinados à reforma, agre
gando valor ao serviço e, sen
do assim, o prazo de devolu
ção torna-se bastante curto.

SERVIÇO
A Ventura Pneus em 

Lençóis Paulista fica na rua 
Egydio Paccola, n° 171, no 
Jardim América. Os telefones 
para contato são (14) 3264 
1212 e 3264 8555. Quem qui
ser conhecer um pouco mais a 
empresa ainda pode solicitar 
o envio de fotos pelo email: 
venturapneus@terra.com.br.

A U T O - E S C O L A  V O L A N T

Volant forma 
motoristas com  
responsabilidade

Quando o assunto é for
mação de motoristas, a em
presa mais lembrada em 
Agudos é a Auto Escola Vo- 
lant, que já tem dois anos de 
atuação no mercado.

A Volant habilita motoris
tas para todas as categorias, 
inclusive as profissionalizan
tes, seja para iniciantes, como 
para quem pretende adicionar 
categoria ou mudar a letra da 
carteira de habilitação.

Os sócios-proprietários Luiz 
Henrique Araujo e Jefferson 
Vinícius, a diretora Geral Sonia 
Araújo e o diretor de Ensino 
Irineu Costa, Pablo Vinícius, 
da área administrativa e Aleph 
Mantovani, instrutor é que ga
rantem o bom funcionamento 
da auto-escola. "Como somos 
todos amigos desde crianças, é 
como aqui se fosse nossa famí
lia”, diz Luiz Henrique. "Atua
mos para que o aluno se supere 
e seja um excelente condutor 
no dia-a-dia e não apenas que 
seja aprovado no exame final. 
E nossa equipe de instrutores 
é gratificada por cada aluno 
aprovado”, completa. "A Vo- 
lant é uma auto-escola que a 
gente sonhava e desenhava no 
papel há muito tempo. E nos
so objetivo é sempre acertar, 
preparar um bom candidato 
e aprová-lo. Sempre estamos 
preocupados com isso”, finali
za Jefferson Vinícius.

Os alunos da Volant têm 
todo o apoio dos funcionários

Fachada da Auto-Escola Volant, no centro de Agudos; no alto, a equipe que garante o atendimento nota dez e a qualidade na formação de novos motoristas

da empresa. "Existe todo um 
esclarecimento antes da ma
trícula, a gente explica tudo 
passo a passo, como vão ser as 
aulas, a carga horária e outras 
dúvidas”, explica Pablo. "Já 
nos consideramos em um nível 
excelente de qualidade, com 
alta demanda de alunos e com 
alto índice de aprovação”, des
taca Luiz Henrique. "Sempre

damos atenção especial para 
cada um de nossos alunos para 
que ele sempre tenha uma boa 
formação”, garante.

Preço, segundo os sócios- 
proprietários, também é o dife
rencial da Volant. "Temos pre
ços compatíveis e se não forem 
os mais baixos pelo menos co
brimos a oferta de outro lugar”, 
garante Pablo. "E ainda temos

com freqüência promoções pa
ra incentivar nossos clientes”.

RECICLAGEM
De acordo com Sônia Araú

jo, outro serviço da Volant são 
as aulas para aquelas pessoas 
que foram habilitadas há mui
tos anos, deixaram de dirigir e 
hoje sentem vontade, mas têm 
medo. "Hoje não é mais como

antigamente, quando dirigir 
para alguns não era tão impor
tante. Com a correria do dia-a- 
dia agora é necessidade. Então 
temos aulas para essas pessoas 
praticarem e voltar a dirigir”, 
informa a diretora. "Muita 
gente tem se preocupado com 
isso e se reciclando. O aluno, 
sabendo ou não dirigir, precisa 
de nossa atenção e paciência.

O gratificante é depois ver es
se pessoal todo rodando pelas 
ruas”, comenta Aleph. "Quere
mos condutores com respon
sabilidade no trânsito”.

SERVIÇO
A Auto Escola Volant fica 

na avenida Celidônio Neto, n° 
272, no centro de Agudos. O 
telefone é o (14) 3261 2277.

mailto:venturapneus@terra.com.br
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anos
de história
Família Baptistella chegou ao Brasil em maio de 1888; 
Descendentes relembram história para manter viva a tradição

Da  Redação

Há mais de um século, uma 
crise econômica fez com que 
milhares de famílias européias 
embarcassem em navios com 
destino a uma terra desconhe
cida, mas que prometia grandes 
oportunidades. O Brasil foi um 
dos países onde aportaram essas 
famílias. A maioria veio atrás de 
um sonho propagandeado pelos 
fazendeiros que necessitavam 
de mão-de-obra nos cafezais. 
Muitas dessas famílias eram ita
lianas e ajudaram a desenvolver 
a agricultura e a economia de 
várias regiões brasileiras.

Entre as famílias que apor
taram no Brasil em busca de 
novas oportunidades está a 
família Baptistella, que nesta 
semana comemorou 120 anos 
de imigração com uma missa 
celebrada no Santuário Nossa 
Senhora da Piedade.

Foi em 12 de maio de 1888, 
no navio vapor Buenos Ayres,

que sete integrantes da família 
Baptistella desembarcaram no 
porto de Santos. O casal Anoe- 
lo e Stella chegou ao país com 
seus filhos Dina, Giovanni, Ri
cardo e Augusto. Quem conta 
a história de seus antepassa
dos hoje é o empresário Mário 
Baptistella, membro da quarta 
geração da família.

Segundo o empresário, seu 
bisavô Anoelo foi muito co
rajoso ao sair da Itália com a 
família e se aventurar em uma 
viagem de 30 dias em alto 
mar. A idéia de enfrentar um 
país estranho, sem saber falar 
português e sem ter condições 
de se manter, não era desafio 
encarado por todos.

De acordo com Mário Bap- 
tistella, geralmente os italianos 
não traziam a família de uma 
só vez. Um dos membros em
barcava primeiro para conhe
cer o lugar e arrumar acomoda
ções, só depois trazia a família. 
"Meu bisavô foi ousado em tra

zer todos de uma vez, foi preci
so muita coragem", diz.

Da cidade de Santos eles 
viajaram de carroça para Len
çóis Paulista, onde tinham 
parentes que os ajudaram na 
adaptação. A família traba
lhou nas lavouras das gran
des fazendas. Com o passar 
dos anos, em 1903, cidade 
de Lençóis Paulista, Augusto 
Baptistella, filho mais novo 
do casal Anoelo e Stella, se 
casou com a italiana Benve- 
nuta Sipoli. Eles tiveram 12 
filhos. Os empresários Mário, 
Adilson, Luis Carlos, Carlos 
Alberto e também do Promo
tor da Infância e Juventude, 
Onilande Santino Basso, são 
alguns de seus netos mais 
ilustres e ajudam a manter vi
va a memória da família.

Com muito trabalho, a fa
mília passou da lavoura para 
outro segmento: o empresa
rial. A primeira empresa dos 
Baptistella vendia carroças,

A família Baptistella reunida, em 1957

charretes e arados de tração 
animal. Esse empreendimento 
rendeu bons frutos que permi
tiram à família investir em ou
tros segmentos. Hoje os des
cendentes de Anoelo e Stella 
atuam em diversas áreas.

PESQUISA
Para saber um pouco mais 

sobre a história de seus ante
passados, os Baptistella foram 
até o Consulado Italiano. Má
rio Baptistella conta que tudo 
que sabe sobre sua família ho
je foi fruto de muita pesquisa. 
"É interesse de todo mundo 
conhecer suas raízes e suas 
origens", avalia.

De acordo com ele, alguns 
de seus parentes já estiveram 
na Itália e procuraram visitar 
os lugares onde existem ou
tros Baptistella, para conhecer 
ainda mais sobre o passado.

d ic a
Quem não tem como via

jar para outro continente para 
realizar uma pesquisa e co
nhecer seus antepassados tem 
uma grande aliada, a internet. 
Por meio dos sites de busca, é 
possível saber de que país ou 
região da Europa a família mi
grou e até ter acesso a árvores 
genealógicas.

Foto do brasão da família, tirada na Itália

T E M P E R A D O S

A celulose de eucalipto da Lwarcel, produzida de forma 
sustentável, é matéria-prima para diversos tipos de papéis, 
como: papéis de imprimir e escrever, papéis de uso sanitário 
e papel cartão para embalagens.

A Lwarcel Celulose 
faz parte do seu dia-a-dia.

Valorizando o homem, 
construindo o futuro.
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Confira os aniversariantes da semana e 
flashes da movimentação no Jantar do 
Dia das Mães no Clube Marimbondo

Maria Eduarda ao lado do irmão Matheus fez 5 anos.
Os pais, Juliana e Joel, e avós desejam felicidades. ^ ' 1 ^

Ana Vitória completou o primeiro aninho dia 
16. Ele recebe os parabéns de toda a família.

Aline completou 19 aninhos no dia 10
A igreja Aliança Eterna parabeniza o 

pastor Daniel pelo aniversário no dia 8

GRANDE PROMOÇÃO DE 
FRAUDAS GERIÁTRICAS

TODOS OS TAMANHOS, APARTIR DE:

Zs
É a Farmais fazendo mais barato pra você
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Aparecida e Nacib comemoram 
amanhã 50 anos de casados
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ANTES DE 
ENGRAVIDAR

Primeiros passos

G R A V I D E Z

LARGAR 0  CIGARRO
»  É consenso médico que 
grávidas não devem fumar. 
Vários malefícios já foram 
comprovados, como a diminuição 
do oxigênio passado para o filho 
e 0 fato de substâncias tóxicas 
prejudicarem a formação do 
cérebro e dos pulmões

PROCURAR UIVI MEDICO
»Q uando decide ter um filho o 
casal deve procurar um médico 
para checar a saúde e os possíveis 
riscos. Ele pedirá exames para 
detectar doenças que poderiam 
ser transmitidas ao bebê. Uma 
boa assistência clínica pode ser 
mais importante do que uma 
"avalanche de exames"

VACINAÇAO EM DIA
»  Manter a caderneta de 
vacinação atualizada é desejável. 
0  maior cuidado deve ser na 
prevenção contra rubéola e 
hepatite B, doenças que podem 
representar um risco à formação 
do sistema nervoso do feto

CUIDADOS COMO PESO
» 0 s  exames também checarão 
aglicemia, trigliceridese 
colesterol. Caso a mulher esteja 
acima do peso, o aconselhável 
é uma dieta (que pode ser 
acompanhado por nutricionista) 
para evitar problemas de 
pressão e diabetes_ _ _ _ _ _ _ _ _

Cu idados
APOS ENGRAVIDAR

extra
Exames de rotina do pré-natal não são 
suficientes para uma gravidez saudável

MÁRCIO PINHO

Só os exames de rotina do 
pré-natal não são suficientes 
para garantir uma gravidez 
saudável. Outras questões apa
rentemente de menor impor
tância como o cuidado com os 
dentes ou a atualização de de
terminadas vacinas podem ser 
fundamentais para garantir a 
saúde da mãe e do bebê.

A agenda tem início assim 
que o casal decide ter um fi
lho. O ideal é procurar um 
obstetra. No consultório, ela 
será informada sobre hábitos 
de risco à gestação, como o 
fumo. Diversos estudos cientí
ficos já provaram que as subs
tâncias tóxicas do cigarro po
dem prejudicar a placenta.

Em seguida, são realizados 
exames para verificar a saúde 
do casal e se existem doenças 
infecciosas que possam ser 
transmitidas ao bebê. A mu
lher que não estiver vacinada 
contra rubéola e hepatite B 
deve fazê-lo para evitar as do
enças na gravidez.

Segundo Arnaldo Cambia- 
ghi, médico do IPGO (Instituto 
Paulista de Ginecologia, Obs
tetrícia e Medicina da Reprodu
ção), outra atenção deve ser em 
relação ao peso antes mesmo 
de engravidar. "Além de procu

rar ter filhos antes dos 35 anos, 
é bom que a mulher tenha um 
peso normal. A obesidade po
de elevar o diabetes gestacional 
e a pressão arterial".

Os cuidados com a alimen
tação valem por toda a gestação. 
Desejos da madrugada podem 
ser atendidos sem exageros nos 
carboidratos ou açúcares. Uma 
alimentação equilibrada e com 
presença de proteínas é a ideal.

O check-list continua com 
a higiene bucal. Problemas de
vem ser tratados antes da ges
tação. Mas, se preciso, o trata
mento também deve ser feito 
nesse período. Complicações 
por infecção aumentam em 
3,47 vezes as chances de um 
parto prematuro, segundo es
tudo de 2006 da Unicamp.

Após engravidar, a mulher 
deve refazer os exames. A OMS 
(Organização Mundial da Saú
de) recomenda ao menos seis 
ao longo da gestação.

Segundo Rosiane Mattar, da 
Comissão Especializada de As
sistência Pré-Natal da Febrasgo 
(entidade de obstetras e gine
cologistas) é importante reali
zar três ultra-sonografias por 
volta das 12®, 24® e 36® sema
nas. Conforme o caso, pede-se 
outros exames. Também ajuda 
a prática de exercícios físicos 
leves, como natação e pilates.

ACIDO FOLICO
»  Ajuda na formação do tubo 
neural e evita defeitos congênitos. 
Muitas mulheres têm déficit 
dessa substância presente em 
alimentos como feijão e vagens. 
Deve ser tomado três meses 
antes de engravidar até o final do 
primeiro trimestre

EXERCÍCIOS f ís ic o s
»  Práticas físicas mantêm a 
saúde da mãe. Natação, 
caminhadas, alongamentos e 
pilates estão entre os exercícios 
mais indicados. Já atividades de 
maior impacto, como musculação 
e corridas, podem ser arriscadas
Fonte; Arnaldo Cambiaghi e Rosiane Mattar, obstetras

ACOMPANHAMENTO
CLÍNICO
»  A OMS prega ao menos 
seis visitas ao médico ao longo 
da gravidez, uma no primeiro 
trimestre, duas no segundo e 
três no terceiro. Mas os médicos 
constumam recomendar uma 
por mês até o sétimo, uma por 
quinzena a partir do oitavo mês 
e, depois, semanalmente

PRE-NATAL
Os principais são:
»  Três ultra-sonografias nas 
(por volta da 12-, 24- e 36a. 
semanas)
»  Ecocardiograma fetal (se a 
mulher for diabética, tiver idade 
avançada ou cardiopatia 
congênita (vale para o pai)
»  Exames de sangue e 
complementares

X  X

X

DENTES LIMPOS
» T ra ta r os dentes é importante 
antes de engravidar, pois infecções 
podem facilitar um parto prematuro

ALIMENTAÇAO
»  A grávida deve ter uma 
alimentação equilibrada para 
garantir os nutrientes 
necessários ao bebê. Proteínas 
merecem destaque, ao contrário 
de açúcares e carboidratos. Sal, 
café, bebidas alcóolicas e carnes 
devem ser evitados

Dra. Marisa Moretto
DERMATOLOGIA CLÍNICA, CIRÚRGIA E ESTÉTICA

_____________________________________  CRM 101130

•—Doenças de pele, cabelo e unhas-^»
♦—Tratamentos Estéticos-^»

, •Aplicação de toxina botulínica. 
^s»i°Radiofrequência para celulite e flacidez. 

'•P reenchim ento de rugas faciais.
•Peeling facia is e corporais.
•Tratam ento com luz intensa pulsada para 
rejuvenescim ento, vasinhos e manchas. 

♦Depilação a laser / LIP.
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Unimed

e o utros.
Rua Geraldo P. de Barros, 398 - Centro - Fone: 14. 3263-0466 - Lençóis Pta.

Fone: 14. 3268-1611 - Macatuba

Aos 47, dona-de-casa  
engravidou com  fertilização

Seguir os passos de uma 
gestação saudável é ain
da mais importante para a 
dona-de-casa Maria Ângela 
Ferreira da Rosa, grávida 
aos 47 anos. Após tratar um 
problema de tireóide, o que 
levou cerca de cinco anos, 
ela espera o segundo filho. 
"Agora estou mais atenta,

mais experiente e menos 
ansiosa", afirma a mãe de 
Pedro, 12. Ela está na expec
tativa de uma menina para 
completar a família. "Mas 
um menino também seria 
muito bom", afirma. Para 
engravidar, ela fez fertili
zação in vitro, tratamento 
hormonal e dieta especial.

+SAUDÁVEL

Pessoas m agras 
não costum am  

ter problemas de 
coração?

MITO. Segundo o cardiologista do Hos
pital Samaritano do Rio de Janeiro, João 
Mansur Filho, as pessoas magras têm um 
fator a menos que é o excesso de peso. 
Mas se tiverem os outros fatores de risco 
têm em média a mesma prevalência de 
doenças cardiovasculares de pessoas aci
ma do peso.
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Urgêncío e 
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CLINICA GAME - VACINAÇÃO
A Clínica Game conta agora com serviço de imunização de acordo com o 
calendário vacinai ampliado do sociedade brasileiro de imunizações.

Ü i?  ■'SALA DE AffllNÇÃ®

VACINA PROTEGE CONTRA
PREVENAR 
PNEUMO 23

Meningite , Pneumonia, Otite

MENINGOCÓCICA C Meningite Meningocócia C
INFLUENZA Gripe
VARICELA Variceia ou Catapora

HEPATITE A Hepatite A
HPV Cacoio de úitero, Verrugas Genitais

Mais Informações com os médicos responsáveis Dr. Vagner Jullano e Vagner Jullano Júnior 

Rua 13 de Maio, 482 - Centro - Fone: 14. 3263-0921 13264-8139 - Lençóis Paulista
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A atriz Rosane Mulholland que interpreta a personagem Danielle Cassoulet

'Água na Boca' estréia em clima de comédia romântica

Em uma típica vila indus
trial paulistana, em 1950, mo
radores organizam um ban
quete italiano para dezenas 
de pessoas. As meninas Maria 
(Taynara Bergamin) e Françoi- 
se (Marine Verrone) brincam 
com temperos que guardam 
como se fossem tesouros. Já 
nos dias atuais, na cozinha da 
pizzaria Mamma Mia, Maria 
Bellini (Berta Zemel) tempera 
o molho de tomate. Enquanto 
isso, no bistrô Paris, Françoi- 
se Cassoulet (Jacqueline Lau- 
rence) inspeciona a cozinha. 
De repente, a água acaba no 
Mamma Mia, e o hidrante 
em frente à pizzaria explode. 
Essa é apenas uma pitada de 
'Água na Boca', a nova novela 
da Band que estreou na últi
ma segunda-feira. A trama vai 
substitui 'Dance Dance Dan
ce'.

O texto de Marcos Lazari-

ni é uma comédia românti
ca contemporânea e mistura 
Shakespeare com culinária. Is
so é porque a história central 
conta romance proibido entre 
dois jovens, filhos de famílias 
rivais, donas de restaurantes 
de Sâo Paulo.

Danielle Cassoulet (Rosan- 
ne Mulholland) é uma des
cendente de franceses, e Luca 
Bellini (Caetano O'Maihlan) é 
descendente de italianos. Eles 
protagonizam uma espécie de 
'Romeu e Julieta' dos tempos 
modernos.

O ódio entre as duas famí
lias vem de uma disputa amo
rosa no passado, entre as duas 
matriarcas. Como o título su
gere, a culinária vai perpassar 
todo o folhetim.

A família Bellini é dona 
de uma pizzaria popular, que 
forma filas do lado de fora, 
para despeito de seus rivais. Já

os Cassoulet comandam um 
famoso restaurante francês, 
freqüentado por gente esnobe 
que nâo se importa de pagar 
fortunas pelos pratos requin
tados.

O diretor-geral de teledra- 
maturgia da Band, Del Rangel, 
promete um novo ritmo para 
a novela. "Água na Boca tem 
um ritmo diferente. O texto e 
a atuaçâo sâo muito parecidos 
com uma sitcom. É uma no
vela em que as mudanças de 
tom, pausas e reações sâo tâo 
importantes quanto as falas 
porque evidenciam o humor 
na trama", explicou, em nota 
enviada pela Band.

A novela ainda vai abordar 
o Mal de Alzheimer, doença 
da qual sofrerá a avó de Luca, 
Maria Bellini. 'Água na Boca' 
está sendo gravada em alta de- 
finiçâo e terá 180 capítulos.

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

Segunda: Angelina pede que 
Rita suma de sua vida. Bodão, 
Pedro, Raiden e Peralta fazem 
um ritual para ter mais sorte 
com as mulheres.

Terça: Orfeu engana Professo
ra Forte.

Quarta: Raiden obriga Andréas 
a terminar com Chiara. Bruno 
e Angelina conversam sobre o 
bebê.

Quinta: Raiden enfrenta An
dréas, mas acaba se dando 
mal. Professora Forte rompe 
com Orfeu.

Sexta: Leila dá a luz. Angelina 
decide ficar com o bebê, e Bru
no a apóia. Angelina descobre 
que Rita vai embora, e a procu
ra no hotel.

___ CIRANDA DE PEDRA___

Segunda: Daniel confessa a 
Genilda que foi o culpado pelo 
acidente com o bonde. Elzinha 
se encanta por Conrado. Afon
so leva Genilda ao escritório de 
Natércio. O gerador causa um 
acidente na Metalúrgica.

Terça: Eduardo impede que 
Conrado jogue água no ge
rador e o desliga. Natércio 
convence Genilda a processar 
Daniel. Cícero promove Edu
ardo. Rogério rouba um beijo 
de Bruna. Eduardo surpreende 
Margarida durante a aula com 
um buquê de flores.

Quarta: Natércio humilha
Eduardo. Alice demite Elzinha. 
Virgínia e Margarida se tornam 
amigas. Daniel descobre que 
Genilda se mudou.

Quinta: Virgínia decide ficar no 
sótão. Letícia se diverte com Al
berto e o empurra do trampo
lim. Peixe engana Seu Memé, e 
rouba a aliança de Laura.

Sexta: Elzinha encontra Laura 
desorientada no meio da rua 
e a leva para o hospital. Otá- 
via seduz Pedro. Eduardo altera 
a planta da Metalúrgica para 
construir um ambulatório. Da
niel acalma Laura.

Sábado: Virgínia visita Laura 
e encontra Elzinha. Eduardo 
oferece um emprego a Daniel 
no ambulatório, mas Natércio 
o expulsa. Otávia beija Pedro,

e Bruna os observa. Virgínia 
enfrenta Frau Herta. Natércio 
exige que Cícero demita Edu
ardo.

_______BELEZA PURA_______

Segunda: Anderson se encanta 
por Suzy. Luiza volta para casa 
e Felipe assume a culpa por seu 
sumiço. Eduardo passa mal. 
Hugo faz as pazes com Rena
to. A polícia encontra a fita de 
segurança da clínica e Joana é 
inocentada.

Terça: Joana e Guilherme se 
beijam. Felipe leva charutos 
para Eduardo e faz disparar o 
alarme de incêndio do posto. 
Rakelli janta com Robson e os 
dois se beijam.

Quarta: Rakelli e Robson tro
cam juras de amor. Suzy enche 
a clínica de cães. Zé Júnior, a 
mando de Norma, sabota o 
programa de Joana.

Quinta: Joana e Guilherme 
travam uma guerra durante o 
programa dele, e a audiência 
sobe. Ivete reabre o salão. Ro- 
bson rompe com Sheila.

Sexta: Guilherme convida Joa
na para apresentar seu progra
ma com ele. Norma descobre 
que uma mulher foi presa com 
o cartão de crédito de Sônia, 
e decide viajar. Joana e Gui
lherme discutem no ar, e ele a 
beija.

Sábado: Joana sai de cena e 
Guilherme encerra o progra
ma sozinho. Renato chora no 
ombro de Mateus. Robson e 
Rakelli, apaixonados, tiram fo
tos. Klaus, Dominique e Raul se 
juntam para unir Joana e Gui
lherme, e armam um encontro 
em Petrópolis. Guilherme e Jo
ana, sozinhos, se beijam.

_______ DUAS CARAS_______

Segunda: Marcello ameaça a 
Condessa e Apolo a defende. 
Fernanda conta a Benoliel que 
está grávida. Ferraço e Renato 
viajam. O médico avisa a Antô
nio que Débora e o bebê estão 
bem.

Terça: Ferraço e Renato che
gam a Igarassu. Célia responsa
biliza Branca pela separação de 
Juvenal e Alzira. Professores e 
alunos aclamam Branca. Sílvia 
exige que Célia lhe dê dinhei-

ro. Ferraço encontra sua mãe 
Alice.

Quarta: Ferraço diz que é Ju- 
venaldo e ele e a mãe choram 
abraçados. Antônio implora 
que Débora volte para ele. Ali
ce abraça Renato. Rudolf beija 
Ramona diante de seus amigos, 
que o rejeitam. Branca desfaz o 
mal-entendido com Alzira. Síl
via diz a Célia que Clarissa não 
é sua irmã, e que o exame de 
DNA foi forjado.

Quinta: Célia enfrenta Sílvia. 
Clarissa diz a Antônio que é sua 
filha. Condessa e Apolo se en
contram. Juvenal abre a porta 
para Alzira.

Sexta: Débora reata com Antô
nio. Alzira conversa com Juve
nal, que pede que ela deixe o 
show e volte para casa. Duda 
e Júlia viajam. Ferraço e Renato 
se despedem de Alice. Ferraço 
assina o acordo pré-nupcial, e 
o juiz inicia a cerimônia. Maria 
Paula hesita na hora de assinar 
o livro.

Sábado: Ferraço pede para 
conversar a sós com Maria 
Paula e, de joelhos, se declara 
a ela. O casamento se realiza. 
Gioconda reúne suas amigas 
na Portelinha, e convida Barre
to para passar a noite lá. Claris
sa e Sílvia fazem um novo teste 
de DNA, e Sílvia diz à mãe que 
quer a presidência da universi
dade.

____ AMOR E in t r ig a s ____

Segunda: Valquíria humilha 
Bruno, e os dois discutem. 
Cris chora nos braços de Kiko 
e João vê. Débora e Luciano 
se beijam, e Daniel vê. Camilo 
e Adelaide se beijam. Jurandir 
invade o apartamento de Alice 
enquanto ela dorme, e abre o 
gás da cozinha.

Terça: Jurandir vai embora. 
Daniel conta a Mario sobre Dé
bora e Luciano. Pedro e Janaína 
salvam Alice. Fabíola dá um fo
ra em Paco, que pede para rea
tar com Eugênia. Valquíria diz a 
Dorotéia que Alice está morta.

Quarta: Dorotéia discute com 
Alice e avisa a Valquíria que ela 
está viva. Jacira leva uma arma 
e um celular para Petrônio. Pa- 
co pede ajuda a Pierre. Pedro 
pede Alice em casamento, e 
Felipe vê. Petrônio e Ranulfo 
fogem da cela.

H O R Ó S C O P O  1 7 / 0 5  A 2 3 / 0 5
Fo n t e : I n s t it u t o  O m a r  Ca r d o s o

ÁRIES
L *  Bom momento para 
H  tratar com militares, 

t políticos e pessoas 
ligadas à igreja.

Muito bom, também, para abrir uma 
caderneta de poupança ou para so
licitar empréstimo de dinheiro. Êxito 
profissional. Boa saúde.

leão
Todos os esforços 
que têm empreendi
mento no sentido de 
se elevar e prosperar 

profissionalmente e socialmente se 
farão sentir com maior força neste 
momento. Analise e verá quanto pro
grediu e prosperou.

s a g it á r io
Procure agir de forma 
dinâmica e com mais 
tato, sem impor sua 
autoridade. Você têm 

gênio forte e nem sempre os outros 
aceitam. A pessoa amada está mere
cendo maior atenção da sua parte. No 
trabalho, aja com mais vontade.

t o u r o
Alguma surpresa 
agradável no setor 
amoroso por parte 
do seu círculo de

amizades virá melhorar este período. 
Enfrente os problemas difíceis com 
tranqüilidade e mais confiança em si.

VIRGEM
P ç j  Aproveite a influência 

astral deste momen
to para conhecer o 
maior número pos

sível de pessoas. Prepare-se para en
frentar uma crise de ciúmes da pessoa 
amada. Repense suas atitudes.

c a p r ic ó r n io
Momento que terá 
êxito em lugares de 
educação e ensino 
de jovens e crianças. 

Conseguirá, também, ótimos resul
tados em novos empreendimentos, 
terá felicidade matrimonial, familiar e 
amorosa. Mente fértil e ótimas idéias.

g ê m e o s
^  Muita harmonia 

UW ▼ familiar, conjugal e
na vida sentimental e 
amorosa está prevista 

para você neste momento. Muito 
favorável também, aos negócios, as 
especulações e as novas empresas. 
Contatos pessoais bem sucedidos.

LIBRA
Este é um bom perío- 

K  ^  do para levar avante 
negócios e empreen
dimentos monetários. 

Os presságios para esta fase são mais 
promissores para empréstimos, reali
zação de negócios lucrativos, compra 
e venda, de objetos e imóveis.

^ 0 0 ^  a q u á r io
Momento com pos- 

^  B  sibilidades só nos
assuntos da profissão. 
Não será bem suce

dido em outra empresa que já não 
tenha sido iniciada. No campo conju
gal e, mesmo sentimental, procure ser 
cauteloso.

fase. Por outro lado, 
deverá prosperar no campo profissio
nal e social, e poderá conseguir o que 
pretende na vida artística. Bom para 
passeios, diversão e saúde.

e s c o r p iã o
Pessoas amigas, irão 
colaborar com seus 
projetos e alguma 
nova idéia. Receberá 

informações úteis e promissoras. Fase 
feliz para a vida amorosa.

PEIXES
Procure começar o 
período com delibe- 

H k ‘ ração e propósito de 
conseguir tudo àquilo 

que deseja no plano amoroso e profis
sional. Se o sucesso deste período não 
for completo, terá um período para 
levar a bom termo seus objetivos.

L A ZE R  E p a s s a t e m p o
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Dlsk Remédios 
32 64-3340

RUA ANITA GARIBALDI, 650

REVENDA CAZO
P roduto  de exce len te  
qualidade e  aceitação

P resença m arcante  
em  m íd ia nacional

Tre inam ento  e  
apo io  a vendas

G anho m édio  m ensal:

R $  1 .0 8 0 ,0 0

beneficente em prol à Rede de Combate ao Câncer REDE DO CÂNCER DE 
LENÇÓIS PAULISTA-SP

som ao vivo

Data: 07/06/2008 

Local: Lions Club de Lençóis Pta. 

Convite: R$ 40,00
Adesões na Rede de Combate ao Câncer ou 
pelos telefones: 14 .3263-3653 / 3263-2399
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RESTAU RANTE
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S em p re  □ m e lh o r p ara  
você  e m  p eças e acessó rias

□ isk  peças:
3BE4-G 817 /  3 2 6 4 -4 3 2 2  

Av. P re f. Jácam o N. 
Paccola, 5 3 E  - Lençóis P ta .

®  3264-3479
www.rogete.com.br

Rua Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 337 

Lençóis Paulista
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MODELO

Carlinhos
Moreira

Abertura de 
Firmas Serviços 
de Contabilidade

Carlos Alves 
Moreira

CRC 1S P 146.128I0-5  - CE! 9 .8 2 9

A com panhe a m ovim entação na  

Pizzaria Pramio e na Lanchonete  

Quero Mais, dois  p o in ts  da n o ite  de 

Lençóis Paulista

Cintia Fotografias Cintia Fotografias

PROMOÇÃO
FINAL DE SEMANA

anDSure
Dipili i  

Umhi ArfiMCa
R. 7 de Setembro, 963 - Lençóis Paulista - Fone: 14. 3264-6249

EFAC
Escola de Formação 
e Aperfeiçoamento 

de Cabeleireiros

http://www.rogete.com.br


Foto: Cristiane Gomes

da redação

FESTA DO CLERO
O cônego Alberto 
Campezato, da 
comunidade São Joaquim, 
em Igaraçu do Tietê, 
festejou mais um ano de 
vida na semana passada. 
Além de missa especial, 
ele teve festa preparada 
pelos fiéis. Ao lado dele 
estiveram os cônegos de 
Lençóis Paulista, Marcos 
Paulo, Marcelinho e o 
padre Rogério Zenatelli.

Foto Studio A

BODAS DE OURO Um exemplo de cumplicidade e união. 
Olinda e Welthes Repek completaram 50 anos de casados dia 26 
de abril. A data tão especial foi comemorada ao lado dos filhos, 
Solange e Walnei, da nora Simone, do genro José Luiz e dos netos 
Débora, Aline e Caio, com um almoço no restaurante Fison, no 
dia 27. As bênçãos foram dadas pelo padre Silvano Palmeira.

Foto: Sandro Alponte

BODAS DE MARFIM Nereide e Linderson Masson também 
estão comemorando aniversário de casamento. No último 14 
de maio, fez 14 anos que os dois trocaram alianças.

EMBALO DE SABADO 
À NOITE

Hoje, às 22h30, tem fes
ta da rádio HOT 107 FM no 
Pier 27, em Barra Bonita. 
O agito da galera fica por 
conta da banda Capitão 
Mamão, que aproveita pa
ra gravar duas músicas para 
seu novo CD, com partici
pação especial do baterista 
Ricardo Confessori e do 
baixista Fernando Quesa- 
da, da banda Shaman. A 
festa fica completa com o 
embalo dos DJs Lory e Ne- 
tinho, que comandam o 
ritmo na pista de dança.

REFORÇO
E por falar em HOT, a rá

dio lençoense trouxe mais 
um reforço para o time de 
locutores. É Lincoln Augus
to, 33 anos, 15 de rádio, 
dono de uma voz que já 
percorreu várias emissoras 
FMs e AMs do interior de 
São Paulo. Lincoln integra 
a programação a partir da 
próxima segunda-feira, no 
período da noite, nos pro
gramas Super Hot, Qual é a 
Sua?, Gênio da Hot e Esta
ção Hot 107. Sucesso!

CHÁ DA TARDE
O decorador Luiz Carlos 

Moreto, o Moretinho, reali
za um chá beneficente em 
sua casa, na tarde de hoje. 
O evento é beneficente em 
prol da rede de Combate ao 
Câncer. O chá tem patrocí
nio do Buffet Faça Festa, Su
permercados Santa Catari
na, Trigal e Pão e Opção. A 
CR Tur que vai sortear uma 
viagem com acompanhan
te durante o encontro.

NOITE DE AUTÓGRAFOS O médico Natale Petri e a esposa 
Martha viveram noite de fãs na quarta-feira 14. Eles foram co
nhecer de perto o jornalista Jorge Kajuru. O gordo, pobre e mui
to feliz esteve em Jaú, no Espaço União, em noite de autógrafos 
do seu livro "Condenado a Falar 2". Kajuru atendeu mais de 500 
fãs em quase quatro horas.

d iv ã
Jairo Bouer, o psiquia

tra mais famoso do Bra
sil, vai estar em Lençóis 
Paulista na próxima ter
ça-feira, 20 de maio. Ele 
vem a convite do Colégio 
São José para ministrar 
uma palestra. Bouer é co
nhecido pelos programas 
que apresentou na MTV e 
no Canal Futura, e tam
bém por um quadro no 
Fantástico, da Rede Glo
bo. O assunto principal 
tratado pelo psiquiatra é 
a sexualidade e o com
portamento de adoles
centes e jovens.

O parabéns pelo dia das mães foi entoado pela Banda Bee Gees Alive, considerada um 
dos melhores covers do grupo que foi sucesso nos anos 70 e 80 e ainda faz a diversão da 
galera. A festa aconteceu no sábado 10, no CEM (Clube Esportivo Marimbondo).

Cíntia Fotografias Cíntia Fotografias

Antonio Donizete Oliveira e Eliana Antonio Carlos Rocha e a esposa Vânia

EXAMES MÉDICOS DO TRABALHO
Admissional, Demissional, Periódico, Mudança de Função,|Rgfornb ao Traba^hO 
PCMSO, PPRA, LTCAT 
TREINAMENTOS
• Brigada de Incêndio • CIPA
• Primeiros Socorros • Produtos Químicos
• Proteção Auditiva • Proteção Respiratória

• Uso e conservação de EPI^S
M atriz
Av. Pref. Jácomo Nicolau Paccola, 5 9 6  S Lençóis Pta 
Fone: (14) 3 2 6 3  7 2 1 ^ E  3 2 6 3  0 8 8 0  
Site: w w w .ebaconsultoria .com .br

http://www.ebaconsultoria.com.br

