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6% 21% 43%

Tipó tem 43% e lidera com folga
Bel Lorenzetti tem 21% das intenções de voto, mas ainda é desconhecida por metade do eleitorado; indecisos somam 19%

A primeira pesquisa de opi
nião pública realizada após os 
partidos políticos indicarem seus 
pré-candidatos a prefeito muni
cipal, encomendada pelo jornal 
O ECO, revela: o vereador Ailton

Tipó Laurindo (PV) larga com 
vantagem sobre seus prováveis 
adversários. O vereador verde li
dera a corrida eleitoral com folga 
sobre a diretora de Educação e 
Cultura, Izabel Cristina Campa-

nari Lorenzetti (pré-candidata pe
lo PSDB), e o também vereador 
Palamede de Jesus Consalter Jú
nior (pré-candidato do PMDB). 
Considerando os rigores científi
cos para a pesquisa por amostra

gem, a sondagem eleitoral esti
mulada indica que Tipó venceria 
a eleição para prefeito com 43% 
dos votos válidos. Bel Lorenzetti 
aparece com 21% das intenções 
de voto do eleitorado lençoense.

Longe da disputa pela cadeira de 
prefeito, Palamede tem desem
penho de 6% na consulta de in
tenção de voto estimulada. A co
leta e tabulação dos dados foram 
realizadas pela equipe técnica da

empresa Factual Pesquisas, de 
São Carlos. A pesquisa completa 
está registrada no Cartório Elei
toral de Lençóis Paulista e sua 
publicação foi autorizada pela 
Justiça Eleitoral. ►► Página E1

D e cada 10 len çoen ses, nove aprovam  M arise
A pesquisa encomendada 

pelo jornal O ECO também 
mediu a aprovação do gover
no do prefeito José Antonio

Marise (PSDB). O resultado 
é que, praticamente, nove em 
cada dez lençoenses avaliam 
o governo tucano como po

sitivo. A avaliação da admi
nistração municipal recebeu 
nota ótimo de 47% dos elei
tores, neste mês. Outros 40%

do eleitorado dizem que o 
governo é bom, totalizando a 
aprovação de 87% da popula
ção. Os eleitores que rejeitam

o governo marisista totalizam 
2,4% da população. Os dois 
principais pilares que susten
tam a aprovação da adminis-

tração são as áreas de Saúde 
e Educação, com 17% e 16% 
das indicações dos eleitores, 
respectivamente. ►► Página E3

TOMBOU Uma carreta Scania 113, com placas de Bauru, carregada de bituca de cana, tombou 
na tarde de ontem em Lençóis Paulista. O acidente foi no cruzamento da rua Nove de Julho com a 
rua Roberto Neli, no Jardim Bela Vista II. Segundo testemunhas, quando caminhão foi fazer a curva 
para a esquerda se perdeu. Dois tratores da empresa responsável pelo veículo fizeram a limpeza do 
local. Mais dois tratores da prefeitura foram acionados para desvirar a carreta.

O CORPO DE CRISTO Milhares de católicos em toda a região acompanharam as missas e pro
cissões em comemoração a Corpus Christi, na quinta-feira 22. Em Lençóis Paulista, os fiéis este ano 
definiram como tema para as celebrações 'E a palavra se fez carne'. Participaram das celebrações 
nas cinco paróquias do município cerca de 6,5 mil pessoas. As procissões também movimentaram 
as paróquias de Macatuba, Agudos, Barra Bonita e Igaraçu do Tietê. ►► Página B1
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E D I T O R I A L

Cartas na m esa
A pesquisa eleitoral que o 

jornal O ECO publica hoje de
flagra a corrida pela sucessão 
ao prefeito José Antonio Mari- 
se (PSDB) em Lençóis Paulista. 
Ainda é cedo, mas o vereador e 
pré-candidato da oposição Ail- 
ton Tipó Laurindo (PV) lidera 
com folga. Ele tem o dobro das 
intenções de voto que a candi
data que deve representar a si
tuação, a diretora de Educação 
e Cultura, Izabel Cristina Cam- 
panari Lorenzetti. Esta pesquisa 
é a primeira de uma série que 
pretende monitorar o compor
tamento dos 42 mil eleitores 
lençoenses de maio a outubro. 
As eleições que vão escolher os 
prefeitos e vereadores de todos 
os municípios brasileiros serão 
no dia 5 de outubro. Para os 
municípios com mais de 200 
mil eleitores, como é o caso de 
Bauru, o segundo turno será em 
26 de outubro.

Aqui em Lençóis Paulista a 
pesquisa encomendada pelo 
jornal O ECO foi realizada pela 
empresa Factual Pesquisas, de 
São Carlos, e está devidamente 
registrada no Cartório Eleitoral, 
como reza a lei.

A pesquisa mostra alguns de
talhes interessantes. Bel Loren- 
zetti é desconhecida por metade 
do eleitorado. Se por um lado 
isso representa um dado nega
tivo, por outro mostra que ela 
tem baixa rejeição. Com Tipó 
acontece o contrário. Com cin
co mandatos de vereador, pou
ca gente não o conhece. Porém, 
tem o segundo maior índice de 
rejeição: 29%. Só perde para 
Palamede de Jesus Consalter Jú
nior (PMDB) que tem rejeição

de 37% e ainda é desconhecido 
por 29% do eleitorado.

A pesquisa coloca as cartas 
na mesa e deve nortear os pas
sos dos pré-candidatos, princi
palmente a escolha do vice e a 
lista dos candidatos a vereado
res. Outro dado interessante é 
que Lençóis Paulista se mostra 
uma cidade tucana. A aprova
ção do prefeito José Antonio 
Marise (PsdB) é de 87%. Mais 
que isso, 79% gostaria que Ma- 
rise continuasse no comando, 
coisa que não pode porque 
está no segundo mandato. A 
avaliação do governador José 
Serra é de 61% contra 49% de 
presidente Lula.

O conjunto de todos os da
dos deixa claro que nada está 
decidido. Tipó sai na frente 
com muita folga, tem 43% de 
intenção de voto contra 21% 
de Bel Lorenzetti. O bloco da 
situação aposta que Marise 
vai transferir os votos para sua 
candidata. Já a oposição pro
mete sair às ruas para buscar os 
votos que precisa.

O que se espera daqui para 
a frente é muito trabalho por 
parte dos candidatos. Tudo den
tro da lei, sem ofensas pessoais. 
Uma campanha sadia, com pro
postas e não grosserias. O ECO 
vai estar nas ruas cobrindo as 
campanhas políticas de todos os 
prefeitáveis nos oito municípios 
onde o jornal circula. Além das 
pesquisas, reportagens especiais 
também vão mostrar ao eleitor 
o que diz a lei, o que pode e o 
que não pode. A proposta do 
jornal é informar porque o elei
tor bem informado, com certe
za, vai fazer a melhor escolha.

A R T I G O

O s p e lo s  d o  leão
Ma r c o s  No r a b e l e

Uma jovem lebre causou 
alvoroço na sua toca, ao che
gar trazendo pelos da juba de 
um leão. Dos mais velhos aos 
mais novos, todos louvaram 
sua coragem, até que uma delas 
perguntou: "Como conseguiu 
fazer isso amiga, como arran
cou os pelos da juba do leão?" 
A lebre então respondeu: "Foi 
muito fácil, minha cara, o leão 
estava morto".

Se há uma virtude necessá
ria nos dias atuais é a coragem. 
Existem diversas situações que 
precisam ser enfrentadas, po
rém, por comodismo ou co
vardia deixamos de dar a elas a 
devida atenção. Apenas alguns 
exemplos:

A questão ambiental urge de 
uma ação mais efetiva de todos. 
Todos nós somos responsáveis 
pelos danos causados ao plane
ta. Porém, para isso temos que 
mudar nosso estilo de vida. Te
remos coragem para isso?

A família nunca esteve tão 
ameaçada como agora e sua 
crise deve muito à falta de diá
logo, entre os cônjuges, entre os 
pais e os filhos, entre os irmãos. 
É preciso coragem para estabe
lecer um diálogo produtivo, 
fecundo capaz de criar sinergia 
(valorização da diferença) en
tre os membros da família.

A palavra coragem tem a 
mesma raiz da palavra francesa 
"coeur", que significa coração. 
Este órgão irriga todos os de
mais de sangue, de vida. A co
ragem sustenta todas as demais 
virtudes psicológicas. Sem ela, 
todos os nossos valores fenecem 
e as virtudes se tornam apenas 
uma miragem. O filósofo Paul 
Tilich, afirma que a coragem é 
ontológica, ou seja, essencial ao 
nosso ser. O que ele quis dizer é

que um filhote de gato se torna 
um gato por instinto. Uma se
mente se torna árvore por força 
da natureza. Porém, nós nos 
tornamos humanos por força 
de nossa vontade. Por isso, a 
coragem é essencial.

A forma mais básica de cora
gem é a coragem física. Infeliz
mente, apesar de nossa pretensa 
civilidade, ainda é muito valori
zada, e não raro descamba para a 
violência e imposição pela força. 
A coragem moral, pelo contrário 
detesta a violência, e a enfrenta 
para defender valores que se en
contrem ameaçados. Este tipo de 
coragem está ficando rara entre 
nós. A coragem social consiste 
na atitude de se relacionar com 
outros seres humanos. É uma 
forma de se arriscar com objeti
vo de se atingir uma intimidade 
significativa. É quando investi
mos o "eu" num relacionamen
to. Atualmente poucos se inte
ressam por isso, pois se tornou 
mais simples e prático comparti
lhar apenas nossos corpos. Pare
ce que no atual estágio de nossa 
civilização, nos envergonhamos 
de compartilhar o que realmen
te importa. Por fim, existe a co
ragem criativa. Num mundo em 
constante mudança, essa cora
gem é importantíssima, pois é a 
descoberta de nova formas, no
vos padrões que uma sociedade 
pode ser construída, respeitando 
a dignidade humana.

Precisamos despertar pa
ra a coragem se queremos ser 
humanos e construir algo que 
valha a pena em nossas vidas. 
Do contrário certamente va
mos nos encontrar arrancando 
pelos de um leão morto e nos 
vangloriando disso como um 
grande ato.

Marcos Norabele é psicólogo e 
funcionário público

P O V O

m o v im e n t o
A sessão ordinária da 

Câmara dos Vereadores, na 
próxima segunda-feira, em 
Lençóis Paulista, promete 
ser movimentada. Projetos 
polêmicos ainda não se têm 
notícia de nenhum, mas a 
escolha do novo primeiro- 
secretário deve render muita 
conversa. Com a licença saú
de de 90 dias de João Miguel 
Diegoli (DEM), tem muita 
gente de olho na cadeira que 
vai sobrar na Mesa Diretora. 
Nos bastidores, dois nomes 
despontam: Gumercindo
Ticianelli Júnior (DEM) e 
Carlos Alberto Cian (PPS). 
Os dois vereadores integram 
a base de apoio ao governo 
de José Antonio Marise (PS
DB), mas vão precisar dos 
votos da oposição liderada 
por Nardeli da Silva (PV), 
presidente da Casa.

SUCESSOR
A segunda-feira promete 

ainda apresentar o suplente 
de João Miguel. Nardeli já 
encaminhou o ofício para a 
Justiça Eleitoral perguntando 
quem é o suplente do verea
dor. O advogado e ex-verea
dor Carlos Alberto Martins 
(PSD) e a ex-vereadora Cleu- 
za Spirandelli (PTB) são os 
candidatos. A decisão só sai 
no final da tarde de segunda- 
feira, se tudo correr bem.

m e l h o r ia s ?
O vereador Claudemir Ro

cha Mio (PR), o Tupã, mon
tou uma comissão e foi até a 
sede do DER (Departamento 
de Estradas de Rodagem) de 
Bauru pedir melhorias para o 
trecho da rodovia Osny Ma- 
theus, compreendido entre a 
rodovia Marechal Rondon e 
a Facol (Faculdade Orígenes 
Lessa). As reivindicações fo
ram aceitas e o trabalho co
meçou. A qualidade do servi
ço feito, entretanto, não está 
agradando aos motoristas.

PICHE
Além da limpeza e corte 

de grama, os trabalhadores 
do DER fizeram um arreme
do de acostamento na altura 
da alça de acesso que liga a 
Osny Mathues à avenida Pre
feito Jácomo Nicolau Pacco- 
la. O serviço está tão mal fei
to que ao invés de prevenir 
pode causar acidentes.

s u s p e n s e
O suspense que o grupo 

liderado pelo prefeito de Len
çóis Paulista, José Antonio 
Marise (PSDB) faz para a di
vulgação da chapa majoritá
ria, que vai às urnas em 5 de 
outubro com seu apoio, está 
com os dias contados. Isso 
porque os prazos da Justiça 
Eleitoral estão se esgotando. 
Os partidos têm até o dia 30 
de junho para realizar as con
venções e até o dia 5 de julho 
para registrar as candidaturas.

ARROCHO
Não bastasse o tempo, 

pesquisa de intenção de voto 
publicada hoje pelo jornal O 
ECO mostra que o vereador 
Ailton Tipó Laurindo (PV) 
vem com muita força e apare
ce com 43% das intenções de 
voto. Já a diretora de Educa
ção e Cultura, Izabel Cristina 
Campanari Lorenzetti (PSDB), 
candidata avalizada por Mari- 
se, aparece com 21%. É preciso 
colocar o bloco na rua.

e s q u e n t a
Esta é a primeira pesquisa 

eleitoral que O ECO divulga. 
Muitas outras devem vir por 
aí, tanto com avaliações de 
Lençóis Paulista como de ou
tros municípios onde o jornal 
circula. O trabalho é feito pela 
Factual Pesquisas, de São Car
los. A pesquisa completa, que 
também traz a avaliação do go
verno Marise, está no caderno 
Eleições 2008, nesta edição.

APOIO
A mesma pesquisa mostra 

que a administração do pre
feito Marise tem aprovação 
de 87% da população. A per
gunta é: será que Marise con
segue transferir esse contenta
mento do lençoense pelo seu 
governo para sua candidata? 
A diretoria de Educação é 
uma das mais bem avaliadas, 
perde apenas para a Saúde de 
Norberto Pompermayer (PR). 
A Educação tem 16% de apro
vação e a Saúde 17%.

f ig u r a n t e
O vereador Palamede 

de Jesus Consalter Júnior 
(PMDB), pré-candidato ao 
Palácio das Palmeiras, mos
tra pouca influência junto ao 
eleitorado. Com 6% de in
tenção de voto, não ameaça 
ninguém.

q u e m  s e r á ?
Ontem, a Terceira Coluna 

quis saber os nomes dos prová
veis pré-candidatos a vice-pre- 
feito. Em uma sondagem rápi
da, não obteve muita informa
ção. Marise e Tipó se fecharam 
em copas. Tanto um quanto 
outro dizem ter bons nomes, 
mas que o momento é de ne
gociação. Marise acredita que 
até o começo de junho seus 
candidatos estejam na boca do 
povo. Tipó espera esta decisão 
e avisa que a escolha do seu vi
ce não depende só dele. Deve 
sair do consenso de sua base.

TRABALHO
Ontem, o prefeito de 

Macatuba, Coolidge Hercos 
Júnior (PMDB), como bom 
mineiro que é, também não 
quis muita conversa sobre as 
eleições. Ao ser perguntado 
sobre política foi logo res
pondendo: "eu estou aqui na 
avenida Antonio Alves Nu
nes vendo como anda o reca- 
pe. Assim que terminar esta 
rua, os trabalhos começam 
na José Cruzerá". A avenida 
em questão é a principal via 
de acesso à região do Jardim 
Bocaiúva e há muito pedia 
um recape. O asfalto chegou 
depois da instalação de gale
rias e de uma rotatória.

c o n v e n ç ã o
Coolidge deve ser referen

dado como o candidato do 
PMDB para as eleições deste 
ano no próximo dia 14 de 
junho, data da convenção 
municipal. Apesar de algu
mas desavenças internas, de
ve concorrer sozinho. O pre
feito disse que só depois vai 
falar sobre o candidato a vice. 
"Primeiro minha candidatu
ra precisa estar oficializada, 
depois vemos o resto. Mas 
no meu ponto de vista, a ten
dência natural é de que seja 
a Lucilla", comentou. Maria 
Lucilla Nunes Gouveia (PV) é 
hoje sua vice e comanda a Se
cretaria de Assistência Social.

REPLAY
Coolidge também confir

mou que sua base política não 
sofreu mudanças. O bloco de 
oito partidos que garantiu sua 
vitória sobre o ex-prefeito Jo
sé Gino Pereira Neto (PSC), 
o Zezo, em 2004, continua 
firme. com PMDB, PV, PSDB, 
PT, PDT, PR, DEM e PPS.
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"Eu acho Corpus Christi 
um momento muito bom, 
em que as pessoas se 
reúnem com muita fé  e 
doação para reverenciar 
o Santíssimo Sacramento, 
que é o Jesus que está 
presente na eucaristia"

Almir Mota Santos

"Eu acho que o Corpus 
Christi é a data em que 
nós comemoramos o Cor
po de Cristo na hóstia 
santa. Eu sempre parti
cipei da data com muita 
fé  e devoção porque acho 
importante como cristã 
estar presente nesses mo
mentos"

Joana Bento

Apesar do sol quente, o sono fez o homem da foto tirar um cochilo em plena rodovia Osny Matheus (SP- 
261), no trevo de acesso à avenida Prefeito Jácomo Nicolau Paccola. Nem a lente da câmera, nem o calor 
ou o movimento de carros atrapalharam a soneca.

"Dentro da tradição ca
tólica, o Corpus Christi 
é uma das festas mais 
bonitas, tanto pela ceri
mônia como também pelo 
enfeite das ruas. E  agora 
eu procuro trazer meus 
filhos para manter essa 
tradição"

Adirso Souza Miranda

F R A S E
"No desafio, os 
vencedores são os 
cidadãos que, além 
do corpo, exerci
tam a integração, 
a criatividade, a 
liderança, o espí
rito comunitário e 
começam a com
preender a impor
tância de fazer da 
atividade física um 
hábito para os ou
tros dias do ano",
Jorge Roberto Sancassani Dias,

o Gralha, diretor de Esportes 
de Barra Bonita, sobre o Dia do 

Desafio

P A R A  p e n s a r

"Não há nada tão 
equitativamente dis
tribuído no mundo 
como a inteligência: 
todos estão conven
cidos de que têm o 
suficiente"

René Descartes

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


a p o s e n t a d o r i a

Crédito no limite
INSS cria regras mais rígidas para evitar endividamento de aposentados e 

pensionistas; financeiras e aposentados criticam mudanças

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

O empréstimo consignado 
para aposentados e pensionistas 
do INSS (Instituto Nacional de 
Seguridade Social) está com re
gras mais rígidas para ser liberado 
desde a segunda-feira 19. O ob
jetivo do órgão é combater frau
des, endividamento e disciplinar 
o uso do cartão de crédito.

Desde janeiro deste ano o 
governo já vem ditando mu
danças neste tipo de emprés
timo. A primeira delas foi re
duzir o limite que o segurado 
pode comprometer da renda 
mensal com esse tipo de ope
ração e ampliar o prazo de 
pagamento da dívida. Só que 
isso significa que poderá levar 
mais tempo para quitar o em
préstimo e, portanto, pagará 
mais juros aos bancos.

Na regra anterior os segu
rados tinham uma margem 
de comprometimento da ren
da mensal de até 30% do seu 
benefício. Agora o novo limite 
é de 20% com o prazo esten
dido de 36 para 60 meses. E o 
governo também permite que 
10% da renda seja usada para 
pagamento através de cartão de 
crédito. Com as novas regras, o 
limite de crédito no cartão fi
cou reduzido de três para duas

E m préstim os
A p o se n ta d o s  

P en sio n ista s  
d o  IN S S

Limite de crédito consignado para aposentados baixou de 30% para 20% da renda mensal

vezes o valor do benefício.
Segundo o INSS, essa me

dida foi tomada porque o 
aposentado que tomasse em
préstimo equivalente a três ve
zes o valor do benefício men
sal não conseguiria quitar a 
dívida em 60 parcelas, pagan
do mensalmente o máximo de 
10% de sua renda. Agora, ca
da beneficiário poderá ter, no 
máximo, seis contratos ativos 
para pagamento de emprésti
mo pessoal. Para obter novo 
empréstimo, o aposentado 
ou pensionista deverá excluir

uma das operações existentes.
E nessa semana o INSS di

vulgou que estão proibidos os 
saques em espécie com cartão 
de crédito, reserva de margem 
de crédito consignado sem au
torização prévia do beneficiá
rio e a oferta de empréstimos 
com prazo de carência para o 
início do pagamento.

Maria Inês Paccola, dona 
de uma loja de crédito con
signado em Lençóis Paulista, 
não gostou das mudanças. "O 
ministro da Previdência So
cial (Luiz Marinho) diz que

são regras para evitar o endi
vidamento, mas com prazos 
longos não vai endividar ain
da mais?", questiona ela. "Os 
prazos para refinanciamento 
também mudaram e as pesso
as não entendem mais nada".

O movimento e os contratos 
assinados diminuíram conside
ravelmente. "Até pouco tempo 
eram no mínimo 25 contratos 
por dia e em alguns momentos 
quase 50. Hoje (ontem), por 
exemplo, foram feitos três", re
lata. "Piorou muito e a tendên
cia é continuar assim".

Para ap osen tad os, juros ficaram  m ais a ltos
A dona de casa Ermínia 

Dias Fernandes, 62 anos, con
corda com Maria Inês Pacco- 
la. Ontem ela foi até uma loja 
de crédito consignado para 
aposentados e pensionistas 
em busca de socorro financei
ro, mas desistiu de fechar ne
gócio. As altas taxas de juros

foram o motivo.
Ela e o marido, aposenta

do, vivem com uma renda de 
pouco mais de R$ 800 por mês 
e precisam quitar dívidas com 
medicamentos. "Também que
ria aproveitar o empréstimo 
para trocar o sofá e a estante 
da sala", comentou. "Mais o

valor ficaria um pouco alto e, 
principalmente, muito longo 
para ser pago", justifica.

O empréstimo seria de R$ 
800 com parcelas em torno de 
R$ 45 em 60 meses. Ao quitar 
todas as prestações, Ermínia 
iria pagar R$ 2,7 mil.

O empréstimo consigna-

do vigora desde 2004 e mais 
de R$ 30 bilhões já foram 
contratados pelos aposenta
dos. Segundo a Previdência, 
o número de operações já 
ultrapassa 23 milhões. Ago
ra, para fechar contrato, o 
beneficiário deve apresentar 
o RG e CPF.

Outras mudanças no em préstim o consignado
As novas regras ditadas 

pelo INSS são claras ao afir
mar que o valor do emprés
timo tem que ser creditado 
diretamente na conta em 
que o segurado recebe o be
nefício ou caso o pagamento

seja na modalidade cartão 
magnético, o depósito deve 
ser feito em conta corrente, 
na poupança da qual a pes
soa também seja titular, ou 
ainda por meio de ordem de 
pagamento depositada pre

ferencialmente na agência 
ou banco em que o segurado 
recebe do INSS.

A possibilidade de prazo 
de carência para início do 
pagamento foi terminante- 
mente proibida para evitar

aumento dos juros e fraudes, 
pois no caso de um emprésti
mo fraudado, o beneficiário 
só nota a ocorrência do des
conto meses depois do di
nheiro ter sido creditado na 
conta do fraudador.

c o n c u r s o

TJ-SP oferece 106 vagas para outorga de delegações
O Tribunal de Justiça abre 

inscrições de 26 de maio até 20 
junho, para concurso público de 
provas e títulos para a Outorga 
de Delegações de Notas e de 
Registro do Estado de São Pau
lo. São oferecidas 106 vagas em 
todo o Estado para provimento

e remoção. As inscrições deve
rão ser feitas pela internet, no 
site da Fundação Vunesp (www. 
vunesp.com.br), mediante paga
mento da taxa de R$ 200.

No caso de inscrição para 
vaga de provimento, o candi
dato deverá ser bacharel em

G r a n d e

Direito ou ter exercido por dez 
anos completos, até a data da 
inscrição, função em serviço 
notarial ou de registro. Para se 
inscrever para remoção, o can
didato deverá ter exercido no 
Estado de São Paulo, por mais 
de dois anos, até a data da ins-

crição, a titularidade de ativi
dade notarial ou de registro.

O concurso compreende
rá as seguintes fases: prova de 
seleção, prova escrita e prática, 
prova oral e exame de títulos. 
Todas as avaliações serão reali
zadas na cidade de São Paulo.

M A T E R IA IS :
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...

Tudo com os melhos preços.
venha conferir!

S a n m X n a
Materiais para Construção

S H O P P I N G

F.: 14. 3264-6449
www.pauilstashcpplng.ccm.br
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c o l is ã o
Um acidente de trân

sito foi registrado na ro
dovia Marechal Rondon 
(SP-300), na quarta-feira 
21, envolvendo um mo
tociclista e um ciclista. A 
colisão aconteceu no qui
lômetro 300 mais 500 me
tros, em Lençóis Paulista. 
Ambos seguiam pela rodo
via sentido capital-interior 
quando, a moto atingiu 
lateralmente a bicicleta. As 
causas do acidente ainda 
estão sendo investigadas. O 
ciclista, Aparecido Santana, 
44 anos, foi conduzido ao 
pronto-socorro, mas nada 
sofreu. Ele ficou em obser
vação por algumas horas 
porque bateu a cabeça, mas 
foi liberado em seguida. O 
motociclista também foi 
levado ao pronto-socorro, 
com escoriações leves.

c o l is ã o  2
Outros dois aciden

tes foram registrados em 
Lençóis Paulista nesta se
mana. Na quarta-feira 21, 
por volta das 20h, um Gol, 
placas de Bauru, seguia 
pela avenida Padre Salús- 
tio Rodrigues Machado. 
Quando foi virar a esquer
da para entrar na rua Lídio 
Bosi, uma Honda CG 150, 
que vinha atrás bateu na 
lateral do carro. O resgate 
foi acionado, mas tanto o 
condutor da moto quanto 
o passageiro sofreram ape
nas escoriações leves.

c o l is ã o  3
Na quinta-feira 22, um 

Gol com placas de São Ber

nardo do Campo, trafegava 
pela rua Joaquim Conten
te, no Jardim Maria Luiza, 
não respeitou a placa de 
Pare e bateu numa Suzuki 
125, que seguia pela rua 
Edgar Penhafiel. O resgate 
foi acionado. A conduto- 
ra da moto foi levada ao 
pronto-socorro com esco
riações leves.

b e b e d e ir a
Um homem alcooliza

do criou a maior confusão 
em um bar do Jardim Ma
ria Luiza. O caso aconteceu 
na tarde de quinta-feira 22. 
O homem entrou no bar e 
pediu duas cervejas. Após 
tomar a primeira garrafa 
começou a quebrar mesas 
e cadeiras. A proprietária 
do bar pediu que ele paras
se, mas ele deu um soco no 
balcão de vidro e cortou a 
mão. A Polícia Militar foi 
acionada e levou o homem 
para a delegacia. Segundo 
a PM, o homem apresen
tava nítidos traços de em
briaguez.

a v e r ig u a ç ã o
Em patrulhamento pela 

rua Cristóvão Colombo, na 
Vila Contente, a Polícia Mi
litar encontrou três blocos 
de motor e dois cabeçotes, 
que podem ser roubados. 
As peças estavam em um 
Fiat Prêmio. Os ocupantes 
do carro alegaram que as 
peças foram encontradas 
abandonadas na rodovia 
Osny Matheus, na altura do 
bairro Corvo Branco. De
pois de prestar depoimen
to, foram liberados.

Agora tem
Camdr Mesa e Banho

IC  Karsten

BUETTNER

. ' « . T h ?

(yfhenburg 

Melhor preço, 
o melhor prazo!

o v i la c

Atlantíca

S T E K A

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS  
F.: 14.3264-3232

Av. 25 de Janeiro, 618 - Centro - Lençóis Paulista

http://www.pauilstashcpplng.ccm.br


J A I R O  B O U E R

Papo
jovem

Psiquiatra mais famoso do Brasil esteve em Lençóis Paulista 

na terça-feira 20 e falou com os alunos do Colégio São José 

sobre assuntos com o sexo e sexualidade

D a  r e d a ç ã o

Falar de sexo e sexualidade 
com os jovens pode ser bem 
simples. Pelo menos é assim 
com o psiquiatra Jairo Bouer, 
conhecido pelos adolescentes 
pela facilidade com que con
segue falar destes assuntos e 
ficou famoso pelos programas 
que apresentou na MTV Bra
sil, TV Cultura, Canal Futura e 
pelo quadro no Fantástico da 
Rede Globo. Bouer esteve em 
Lençóis Paulista na terça-feira 
20, reunido com os alunos do 
Colégio São José.

Em entrevista concedida 
ao jornal O ECO, Bouer fa
lou como tratar de sexo e se
xualidade com a juventude, 
sobre as principais dúvidas 
da garotada e sobre como as 
revoluções tecnológicas e as 
mudanças sociais interferem 
nas relações humanas. "Hoje, 
de fato, nós vemos que o jo
vem é super bem informado, 
a gente até detecta um certo 
cansaço do jovem em falar de 
sexualidade e proteção, mas o 
que a gente percebe é que se 
você usa uma estratégia criati
va, diferente, um pouco mais 
ousada, muitas vezes você 
consegue envolver o jovem 
nessa discussão", avalia.

Apesar da sociedade da in
formação e da abertura do dis
curso sobre sexo e sexualidade 
nas escolas e até no âmbito fa
miliar, Bouer diz que ainda é 
muito importante falar sobre 
prevenção de doenças sexual
mente transmissíveis, inclusi
ve a Aids.

O ECO - Vamos começar 
tratando um pouco sobre a 
palestra. Que assuntos o se
nhor vai abordar hoje?

Jairo Bouer - O nosso ob
jetivo é falar de sexualidade. 
A gente tem usado algumas 
pesquisas que nós acabamos 
de fazer, no final do ano pas
sado, com jovens de São Pau
lo, de 13 a 17 anos. Uma pes
quisa grande, que envolveu 
quase oito mil jovens. E essa 
pesquisa encontrou resulta
dos muito interessantes, que 
batem com dados que nós 
temos do Ministério da Saúde 
e a divisão nacional de com
bate de DST/Aids. São dados 
muito interessantes e a gente 
faz uma linha de investigação 
que vai mais atrás do emocio
nal, para ver o que está por 
detrás do comportamento de 
risco, para poder mensurar o 
comportamento de risco. Es-

sa pesquisa na verdade é um 
instrumento que a gente vai 
lá, faz uma radiografia e vol
ta para a escola para devolver 
os resultados para os alunos. 
Então esse é um jeito de en
volver os alunos a encarar os 
seus próprios números.

O ECO - Com tanta infor
mação que o jovem recebe 
diariamente pela internet, 
televisão, rádio e jornal, o 
senhor acha que existe es
paço para discutir sexo den
tro da escola?

Bouer - Eu acho que, sem 
dúvida, existe sim. Hoje, de 
fato, nós vemos que o jo
vem é super bem informado, 
a gente até detecta um certo 
cansaço do jovem em falar de 
sexualidade e proteção, mas 
o que a gente percebe é que 
se você usa uma estratégia 
criativa, diferente, um pouco 
mais ousada, muitas vezes 
você consegue envolver o jo
vem nessa discussão. Porque 
informação ele tem, mas o 
comportamento de risco con
tinua acontecendo.

O ECO - Existe uma fór
mula para falar de sexo e 
sexualidade com o adoles
cente?

Bouer - Olha, eu acho 
que a fórmula é tentar desco
brir um jeito diferente, que 
vai prender a atenção deles, 
porque esse é um assunto que 
ele já ouviu falar. Acho que as 
dicas são ser honesto, direto, 
sem ficar com muitos rodeios, 
como geralmente ocorre 
quando alguém vai falar para 
o jovem sobre sexo, como se 
ele fosse ingênuo e nunca ti
vesse ouvido falar sobre isso. 
Acho que hoje o importante é 
ser objetivo.

O ECO - Quais as diferen
ças de falar desse assunto 
hoje e 20 anos atrás. O que 
mudou?

Bouer - Nossa, olha, com 
certeza mudou muito. As
sim, nós temos pelo menos 
20 anos de epidemia de Aids 
no Brasil. Um jovem de 20 
anos atrás mal ouvia falar de 
camisinha, mal ouvia falar de 
DST/Aids e hoje a gente teve 
uma mudança muito profun
da nessa geração, com relação 
a inúmeros aspectos, como 
comportamento, importância 
do uso da camisinha, enten
dimento de que é importante 
se cuidar. Então, de fato, hoje 
se tem muito mais informa
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ção para essa geração. Ago
ra a gente continua com os 
mesmos desafios de 20 anos 
atrás, fazer com que essa gera
ção que está mais afastada das 
fases mais críticas de Aids e 
DST, que eles se sensibilizem 
com essa questão.

O ECO - As pessoas de 
uma forma geral acham 
que quando se fala em se
xualidade se está automati
camente falando em sexo, e 
isso nem sempre é verdade. 
O senhor poderia diferen
ciar sexo de sexualidade?

Bouer - É verdade. A sexu
alidade é muito mais ampla. 
É o contexto de todas as emo
ções, as vivências, os desejos, 
os sonhos, é tudo aquilo que 
vai envolvendo, como a gente 
se relaciona com o outro. Es
se é um conceito muito mais 
profundo e muito mais am
plo do que a questão do sexo. 
E tem outro problema ainda. 
Quando nós falamos de sexo 
para o jovem, ou mesmo para 
os adultos também, eles já fo
cam no sexo genital. Pênis na 
vagina e olhe lá. E na verdade 
o que a gente tenta trabalhar, 
de uma certa maneira, são as 
emoções que estão por trás 
disso. Um conceito um pouco 
mais amplo que o sexo.

O ECO - O senhor que 
tem um contato muito in
tenso com o jovem, tem 
programas na televisão, es
creve em jornais, tem o site 
na internet, quais são as dú
vidas mais freqüentes?

Bouer - Olha, depende 
muito da idade. Nos mais jo
vens, de 13, 14 e 15 anos, que 
a gente está acostumado a tra
balhar, as dúvidas dos meni
nos tem mais a ver assim com 
desempenho, performance, 
transformação do corpo, ta
manho do pênis, é mais isso. 
Se nós pudéssemos colocar 
numa frase é assim: Meu corpo 
e como eu vou desempenhar 
meu papel. A menina também 
está preocupada com as mu
danças do corpo e mais com 
a questão da gravidez, do risco 
de pegar uma doença, ela já 
tem um comportamento mais 
na questão do cuidado. No ca
so da mulher então, a máxima 
seria: meu corpo e como vou 
me prevenir.

O ECO - Como fica a 
questão do sexo e sexuali
dade em uma sociedade em 
que cada vez mais a mulher

COMUNICADO
ADVOCACIA VIRGILIO FELIPE

ComunicB, a mudança de andaraço 
de sau ascritório para a 

rua Traza da Maio, 336 - Cantro, 
dascando a Vidraçaria Placa, 

Lançóis Paulista.

ADVOCACIA VIRGILIO FELIPE
Rua T ra za  da Maio, 336  - C an tro  F.: 14. 3 2 B3 - I5 0 4  - Lançó is  Pta.

está buscando e conseguin
do lugar no mercado de tra
balho. O homem deixou de 
ser o único mantenedor do 
lar. Como essas mudanças 
na sociedade podem inter
ferir na vida sexual dos ca
sais?

Bouer - É, sem dúvida a 
sociedade mudou, os padrões 
de relacionamento mudaram. 
Hoje, só para se ter uma idéia, 
os dados que nós temos é que 
cerca de um quarto dos casa
mentos acabam antes dos dez 
anos. Há 20 ou 30 anos as 
separações eram muito mais 
difíceis, a sociedade não tinha 
uma boa aceitação para esse 
fato. Hoje a mulher sai para o 
mercado de trabalho e o ho
mem foi obrigado a rever uma 
série de posições, reavaliar 
preconceitos, machismos, etc. 
Isso tudo mudou muito a rela
ção do homem com a mulher, 
da mulher com o homem e, 
principalmente, dos pais com 
os filhos. Então, de uma certa 
maneira, o reflexo que a gente 
vê hoje tem que ser entendido 
à luz dessas mudanças todas. 
Isso nos faz olhar para a ques
tão do sexo em uma socieda
de que é mais flexível, que é 
mais permissiva, que tem me
nos limites, que reviu e revê os 
papéis de homem e mulher o 
tempo topo. Basta ver os rela
cionamentos homossexuais, 
que estão aí e nós não pode
mos negar sua existência. En
tão não é possível olhar para 
o sexo fora desse contexto, 
senão nós vamos estar criando 
um visão falsa, míope.

O ECO - Hoje, inclusive, 
existe aquela máxima da li
berdade e da libertinagem, 
muito comum quando se 
conversa com professores e 
pais sobre o assunto. Como 
o senhor vê a relação entre 
esses dois termos?

Bouer - A liberdade é 
fundamental e é muito im
portante porque foi uma con

A D V O C A C IA

V irg ílio  Felipe
Advogado
OAB/SP - 38966 
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quista, mas é importante que 
o jovem aprenda a cuidar da 
liberdade dele, quer dizer, o 
que pode e o que não pode 
cada um vai decidir ao longo 
da sua vida. Sem dúvida, esse 
é o grande desafio, mostrar 
para o jovem como cuidar da 
liberdade e da autonomia que 
ele tem hoje e aprenda a cui
dar dela, é trabalhar autono
mia com cuidado, autonomia 
com responsabilidade.

O ECO - E o início da vi
da sexual. Existem estudos 
que mostram que o início 
da vida sexual está sendo 
antecipado. Como o senhor 
vê essa questão?

Bouer - Na verdade, acho 
que essa precocidade tem a 
ver com todas essas mudanças 
que estávamos falando a pou
co, tem a ver com a televisão, 
tem a ver com a mídia, tem a 
ver com a possibilidade de au
tonomia hoje em dia. De fato, 
o jovem hoje é mais precoce. 
Acho que o grande desafio
- porque essa precocidade a 
gente não vai conseguir mudar
- é colar maturidade, cuidado 
e responsabilidade à essa pre- 
cocidade, para que quando ele 
for fazer sexo, independente 
da idade que tenha, ele tenha 
consciência do cuidado que 
ele vai ter que ter.

O ECO - E a mídia. Quan
do o senhor acha que a mí
dia acerta e quando erra 
quando abre o debate para 
temas como sexualidade e 
juventude?

Bouer - Olha, eu acho 
que a gente tem tido espaço 
na mídia para trabalhos mui
to legais. Acho que cada vez 
que ela fala de cuidado, de 
prevenção, de comportamen
to, que a gente discute, escla
rece dúvida, acho que a gente 
está ajudando, está prestando 
um serviço. Agora, toda vez 
que ela banaliza, exagera, aí 
eu acho que ela está fazendo

um desserviço. A mídia es
crita, de uma maneira geral, 
tem tendência a acertar mais 
do que a mídia televisiva. A 
mídia televisiva erra muito 
e isso acaba atrapalhando a 
formação dos jovens.

O ECO - E a relação do 
jovem com a tecnologia. 
Como esse fato interfere na 
vida deles?

Bouer - Eu acho que hoje 
o peso da tecnologia é muito 
grande na vida deles. Muitas 
vezes, em detrimento de ou
tros veículos de comunicação, 
eles preferem estar na internet, 
no MSN, do que estar na tele
visão. Eu acho que a tecnolo
gia tem um impacto positivo. 
Eles são uma geração plugada, 
informada. E tem um impac
to negativo. Eles às vezes têm 
uma dificuldade muito gran
de em manter atenção num 
só foco, às vezes assumem um 
padrão de comportamento, 
conhecem pessoas pela inter
net, poder ser bom, mas pode 
ser arriscado também. Esse é 
um desafio novo em todos os 
aspectos, para os pais, para os 
professores. A TV está cada dia 
mais repensando seu projeto 
em que o plugado, o on-line, 
a internet faz cada vez mais 
parte do projeto.

O ECO - O senhor tocou 
num ponto importante. E 
para os pais, como é hoje 
educar esses filhos tão dife
rentes deles mesmos?

Bouer - Acho que hoje, 
mais do que em outros tem
pos, os pais têm que saber 
ouvir, dialogar, ter canal aber
to para a conversa, tentar en
tender melhor o que ser passa 
na cabeça de seu filho, não se 
negar a dar os limites e os seus 
princípios, participar junto da 
escola desse processo de edu
cação, olhar, prestar atenção. 
Acho que é um papel bastante 
ativo. Mais ativo do que mui
tos deles imaginam.

O M E R C I A L

U T R A
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
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e s t r a d a s

P er ig o  m a io r
DER promete melhorias em trecho da rodovia Osny Matheus (SP-261), mas obras 

realizadas até o m om ento aumentam riscos para os motoristas da região

CHUTE 
NA CANELA
POR R. SINATRA

Da  r e d a ç ã o

Após uma reunião com au
toridades de Lençóis Paulista, 
o DER (Departamento de Es
tradas de Rodagem) se com
prometeu a arrumar trechos 
da rodovia Osny Matheus (SP- 
261). Uma frente de trabalho 
foi deslocada para o trecho 
compreendido entre a rodovia 
Marechal Rondon (SP-300) 
e o trevo da Facol (Faculdade 
Orígenes Lessa), mas o serviço 
realizado até o momento pre
judica ainda mais as condições 
da estrada. No trajeto compre
endido até o município de 
Macatuba, os motoristas têm 
que fazer malabarismo para 
desviar dos buracos.

A reunião aconteceu no dia 
6 de maio em Bauru. Na pre
sença do prefeito de Lençóis 
Paulista, José Antonio Mari- 
se (PSDB), e dos vereadores 
Claudemir Rocha Mio (PR), o 
Tupã, Manoel dos Santos Silva 
(PSDB), o Manezinho, e Ailton 
Tipó Laurindo (PV), o diretor 
regional do DER, Denis Paulo 
Nogueira Lima, prometeu o 
recapeamento dos acostamen
tos e a instalação de tachões 
a cada quatro metros, para 
ajudar a reduzir a velocidade 
e dificultar as ultrapassagens, 
além da pintura de faixas.

Há cerca de uma semana, 
funcionários do DER traba
lham próximo à alça de acesso 
à avenida Prefeito Jácomo Ni- 
colau Paccola. O acostamento

Acostamento da rodovia Osny Matheus ficou pior pela má qualidade do asfalto

colocado naquele trecho é de 
péssima qualidade e não deve 
resistir à primeira chuva forte. 
Além disso, o desnível entre 
o acostamento e a pista pode 
causar acidentes.

Alguns motoristas se dizem 
preocupados com o estado da 
rodovia. O motorista Reinaldo 
Picoli é um deles. "O asfalto

está muito mal feito, taparam 
só uns buracos. O acostamen
to é zero", ressalta. Para Picoli, 
a verba que é destinada para a 
manutenção da rodovia deve
ria ser utilizada para um bom 
serviço. "A gente paga IPVA 
(Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotivos), se
guro obrigatório e anda numa

estrada ruim que ninguém fis
caliza", diz.

Uma outra preocupação 
dos motoristas é com a segu
rança no trevo. "Aquele trevo 
ficou perigoso, precisava de 
uma fiscalização eletrônica ou 
uma lombada", avalia Osmair 
Teodoro de Oliveira, que pas
sa diariamente na rodovia.

s a u d e

Lençóis vacina mais de 90% dos idosos contra a gripe
Lençóis Paulista fechou 

na manhã desta quarta-feira 
21 a campanha de vacinação 
de idosos contra a gripe com 
4.902 pessoas imunizadas. Isso 
representa que 90,1% das pes
soas com mais de 60 anos mo
radoras no município toma
ram a vacina. O resultado de 
Lençóis supera em 10 pontos 
percentuais a meta estabeleci
da pelo Ministério da Saúde.

É o melhor resultado de 
Lençóis na vacinação contra a 
gripe. No ano passado, a cida
de já tinha passado a meta do 
Ministério da Saúde, fechando 
a campanha com 81,23% das

pessoas com mais de 60 anos 
vacinadas.

A campanha de vacinação 
começou no dia 26 de abril e 
deveria terminar no dia 9 de 
maio, mas foi prorrogada du
as vezes. Para a coordenadora 
de saúde comunitária da Dire
toria de Saúde, Cristina Con- 
solmagno Baptistella, a atua
ção dos agentes comunitários 
de saúde é um dos fatores que 
impulsionou a vacinação. Is
so porque há uma resistência 
da população contra a vacina. 
"Como toda a cidade está co
berta com agentes comuni
tários de saúde, que visitam

as casas das pessoas, têm um 
contato maior com as famí
lias, as pessoas passam a con
fiar no agente, que as visitam 
todos os meses. Cria-se uma 
relação de confiança", explica 
a médica. Lençóis tem 5.438 
pessoas acima de 60 anos.

A vacina contra o vírus In- 
fluenza é uma poderosa arma 
para proteger as pessoas mais 
velhas, naturalmente mais 
sujeitas às complicações da 
gripe. Além da vacina contra 
a gripe, é oferecida também a 
vacina dupla adulto, contra té
tano e difteria, e a que previne 
o pneumococo, bactéria cau-

sadora de pneumonias, otites, 
sinusites, faringites e meningi- 
tes. A vacina contra a gripe não 
causa reações adversas graves e 
com ela se evita diversas com
plicações causadas pelo vírus 
da gripe.

Erraram a canela do Joelhão Miguel!
Alô Lençóis! Alô meu po

vo! Olha nóis aqui na terra 
em que Guache não é só tin
ta! Enquanto uns Fulanos já 
"rimedaram" e uns Sicranos 
satirizaram, eu aproveito pa
ra espalhar a fofoca e dizer 
que agora é minha hora de 
chutar canelas!

E pelo jeito a Câmara len- 
çoense aderiu à minha cam
panha de popularização do 
"Chute na Canela", mas faltou 
pontaria. É que já tem gente se 
afastando com problemas de 
ligamento cruzado no joelho, 
já que estão errando as cane
las, o Joelhão Miguel pediu 
licença-saúde. Talvez seja por
que na Câmara os ligamentos 
estejam se cruzando demais, 
ou de menos. Coisas de ano 
eleitoral! Hahaha!

E por falar em ano elei
toral, antes de dizer qual 
bandeira defenderá nas 
eleições municipais, o pre
sidente do PT de Lençóis 
Paulista diz que o partido 
defende os trabalhadores. 
Então por que a proximida
de com os políticos?!

E por falar no PT, o que 
significa esta sigla mesmo?! 
Hahaha! Enquanto isso, 
em Brasília, o Lula diz que 
quer acabar com a "sacana
gem" dos cartões corporati
vos, talvez a próxima medi
da seja tentar acabar com a 
"sacanagem" dos que usam 
os "cartões"! Hahaha!

É... "é difícil!", assim dis
se aquele pedreiro enquanto 
construía mais um prédio!

E na rua XV de novem
bro tem aquele "é difícil" 
Paccola, assim eu digo para 
aquele conhecido chargista: 
"É difícil, Paccola!"

E as manchetes esportivas 
do começo da semana: "San
tos embalado para jogar con
tra o América-MEX", devia ser 
embalado como bêbado em 
ribanceira. Foi só o Cabanhas 
dar um empurrão pro Santos 
despencar de vez na Liberta
dores! Ouvi por aí que o ata-

cante do América está acima 
do peso. Acho que ele usou as 
gordurinhas contra o Santos, 
eu só ouvia que o atacante 
marcou gol "Cas-banhas"! 
Hahaha! E por falar em Liber
tadores, parece que os jogado
res do São Paulo entraram em 
campo pensando em ir pra 
Tókio, mas confundiram as 
capitais e acabaram ficando 
em Washington! Hahaha!

E teve Porcus-Tristes na 
quinta-feira. Seria por que o 
Parmera estava fora da Co
pa do Brasil e nem jogou na 
quarta-feira?! A tristeza só não 
foi maior porque enquanto o 
time deixa de jogar na quarta, 
o Curinthia vai jogando na 
segunda! Hahaha! E por fa
lar em segunda, na série B, o 
curinthia vai vencendo e des
bancando os favoritos! Deve 
estar faltando foco para os 
times da segundona, e quan
do isso acontece, a zebra fica 
solta! Hahaha!

E para o pessoal que não 
gosta de perder o foco, no 
início do Artigo de "O Eco" 
do último sábado, reparei 
na expressão "Chega de Isa- 
bella!", pelo desabafo da 
autora, além de fora de foco, 
este assunto deve estar mor
to e atirado (do sexto andar 
do edifício)! Hahaha!

É... Do sexto andar "é 
difícil"!

Mas chega de edifícios, 
ops... E a professora per
guntou qual o plural de 
edifício, então o Joãozinho 
respondeu: "São difíceis!"

E pra terminar, aquela 
velha frase do pára-choques 
do Mercedão: "Errar é hu
mano, persistir no erro é 
bigamia!"... O Mercedão 
muitas vezes é um bom 
professor, e como diria um 
grande amigo: "Enquanto a 
Maria reza, o Mercedes Ben
ze"! Hahaha!

Então, enquanto a Maria 
vai rezando, eu vou saindo 
de fininho pra pintar o sete 
com a minha Guache!

ATLETISMO Foram realizadas ontem na pista de atletismo Juracy Cassita, em Lençóis Paulista, provas de 
atletismo do Interusp, os jogos universitários da Universidade de São Paulo. A etapa reuniu universitários 
dos campi de São Paulo, Ribeirão Preto e Piracicaba.
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Usina Barra Grande produz 63 megawatts/hora de energia gerada pelo bagaço de cana-de-açúcar

Energia que 
vem da terra
O bagaço e a palha de cana-de-açúcar são fontes de energia 

que ganharam status na matriz energética brasileira

Co n c e iç ã o  C ig l io l i Ca r p a n e z i

Será que alguém se per
gunta de onde vem a energia 
elétrica que acende as luzes da 
casa, esquenta a água do chu
veiro, clareia a escuridão das 
ruas, liga o secador de cabelos 
ou o barbeador? Se a pergunta 
for feita às pressas, a resposta 
pode ser que esta energia vem 
dos rios. Entretanto, não é 
bem assim. Muitas vezes esta 
energia vem da terra. A matriz 
energética brasileira tem três 
componentes básicos: o petró
leo e seus derivados, a energia 
hídrica (dos rios) e a energia 
proveniente do bagaço de ca
na-de-açúcar. Estranho? Não 
para os especialistas.

Segundo estudos prelimi
nares do Balanço Energético 
Nacional, divulgados na se
mana passada pela Empresa 
de Pesquisa Energética, a ener
gia dos canaviais, considerada 
limpa e renovável, ultrapassou 
pela primeira vez na história a 
energia produzida pelas hidre
létricas. O estudo mostra que 
o petróleo e seus derivados 
foram responsáveis por 36,7% 
da matriz energética brasileira 
em 2007 contra 16% da ener
gia dos derivados de cana e 
14,7% das hidrelétricas.

Na região, a descoberta

não é novidade. Há cerca de 10 
anos as usinas Barra Grande e 
São José, ambas das empresas 
Zilor, e a Usina da Barra, do 
Grupo Cosan, produzem ener
gia para movimentar suas uni
dades industriais. O apagão de 
1999 foi um divisor de águas. 
No ano passado, as unidades 
Barra Grande, em Lençóis Pau
lista, e São José, em Macatuba, 
geraram 391 mil megawats/ 
hora/ano de energia. Desse 
total, 150 mil megawats/hora/ 
ano foi consumido pelas duas 
usinas. O restante, 241 mil me- 
gawats foi vendido para a CPFL 
(Companhia Paulista de Força 
e Luz). A energia extra produzi
da pelas duas usinas é suficiente 
para iluminar 200 mil residên- 
cias/ano, o que significa suprir 
o consumo de 800 mil pessoas. 
Os números são do gerente de 
operação da Zilor, César Au
gusto Porto Martins. O grupo 
Cosan, da Usina da Barra, não 
retornou as ligações.

Os especialistas dizem que 
o processo é irreversível. O 
boom do álcool combustível 
e a instalação de centenas de 
usinas Brasil afora vão fazer 
com que em 2012 a energia do 
bagaço e da palha de cana-de- 
açúcar seja equivalente à pro
dução de uma Itaipu e meia. A 
hidrelétrica de Itaipu fica na di-

visa entre Brasil e Paraguai e é a 
maior do mundo, com a gera
ção de 12 mil megawats/hora. 
A previsão é de que as usinas 
de cana produzam, em quatro 
anos, 18 mil megawats/hora.

O gerente de planejamen
to e parcerias da Zilor, Denis 
Arroyo Alves, lembra que as 
usinas São José e Barra Grande 
não consomem energia hídrica 
ou de petróleo. Ou seja, caso 
ocorra um novo apagão, não 
há o menor risco das unidades 
pararem a produção. "É bom 
ressaltar que as usinas não de
pendem de energia externa, 
isso garante seu funcionamen
to integral e não gera preocu
pação quanto a um possível 
desabastecimento de álcool 
combustível", comenta.

Para o deputado federal 
Arnaldo Jardim (PPS), um dos 
defensores dos biocombus- 
tíveis e da bioenergia, a eco
nomia da região ganha com 
a venda da energia produzida 
pelos derivados da cana. "A 
região de Lençóis Paulista é 
tradicional na produção cana
vieira do Estado, além disso, 
sempre deteve altos índices 
de produtividade. Com a esta
bilização da Bionergia, tenho 
certeza que a região terá um 
grande crescimento econômi
co", analisou.

Barra Grande gera 
63 megawatts/hora

A energia que vem da 
cana-de-açúcar pode ser 
produzida por dois proces
sos, o de co-geração e o de 
condensação e extração. No 
primeiro caso, esta energia 
só pode ser produzida du
rante o período de safra. No 
segundo caso, a caldeira é 
alimentada exclusivamente 
com bagaço e palha de ca
na-de-açúcar.

O gerente de operações 
da Zilor, César Augusto Por
to Martins, conta que a usi
na Barra Grande é a maior 
produtora de energia entre 
as três unidades do grupo 
que tem ainda a São José e 
a de Quatá. Com capacida
de de operar tanto na safra 
quanto na entressafra, a Bar
ra Grande tem potência de 
63 megawatts/hora. Já a usi
na São José, em Macatuba, 
produz energia hoje apenas 
no período de safra. Para o 
ano que vem, sua capacida
de terá um incremento de

226%, passará dos atuais 
24,8 megawatts/hora para 
80,3 megawatts/hora.

"Acho importante re
forçar que a bioenergia da 
cana-de-açúcar é promisso
ra por ser renovável e efi
ciente, oferecendo muitas 
vantagens comparativas em 
relação a outras fontes. E, 
quando é produzida levan
do em consideração os as
pectos social, ambiental e 
econômico, é sustentável e 
tem futuro", diz Alves.

O grande desafio do 
mundo moderno é criar 
fontes alternativas de ener
gia para não ficar todo o 
setor produtivo nas mãos 
dos derivados de petróleo e 
da energia hídrica. No Bra
sil, também são utilizadas a 
energia eólica, dos ventos, 
e a solar.

O diretor de Relações 
Institucionais da Ascana, 
Luiz Carlos Dalben, faz 
questão de ressaltar que os

produtores de cana não ga
nham mais pela venda de 
energia para as distribuido
ras. Essa questão ainda está 
em estudo. Dalben explica 
ainda que a cultura da cana- 
de-açúcar não é e nem será a 
responsável pela falta de ali
mentos no mundo. "De to
da área agricultável no país, 
onde se exclui a Amazônia e 
as áreas de preservação am
biental, a cana ocupa ape
nas 1,69%. Em 2012, quan
do teremos um novo boom 
esse percentual vai chegar a 
2,83%. É bom lembrar que 
a maior área de plantio per
tence ao milho", diz.

Para reforçar sua explica
ção, Dalben mostra que em 
2004, o Brasil produziu 112 
milhões de toneladas de ali
mentos contra 142 milhões 
de toneladas em 2007. Já a 
cana-de-açúcar, teve produ
ção de 380 milhões de to
neladas em 2004 contra 700 
milhões no ano passado.

Os descontos não serão válidos para períodos de promoção nos estabelecimentos acima.

Jornal O Eco • Rua Geraldo Pereira de Barros, N®. 948, Centro • Lençóis Paulista • Fone: 3269-3311
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T ítulo em  jogo
Prefeitura de Lençóis Paulista e Lwarcel disputam  títu lo do vôlei de areia 

m asculino dos Jois; partida decisiva será amanhã, no Grêmio Lwart

Da  r e d a ç ã o

As equipes de vôlei de areia 
masculino da Prefeitura de 
Lençóis e Lwarcel A disputam 
amanhã, às 9h, no Grêmio 
Lwart, o título de campeã dos 
Jois (Jogos Industriários do 
Sesi). Antes, às 8h, Duraflora e 
Lwarcel se enfrentam no vôlei 
de areia feminino. Também na 
manhã de domingo no Grê
mio Lwart, às 9h, tem dispu
ta no pebolim. Às 15h30, no 
campo do Grêmio Lwart, tem 
confronto no futebol entre Za- 
bet e Duraflora A. No mesmo 
horário, no campo do Espaço 
Lazer Zilor, a Duraflora B joga 
contra a Lwarcel A.

Hoje, a partir das 13h no 
Espaço Lazer Zilor tem dis
puta na damas. Na tarde de 
hoje, a partir das 17h, no gi
násio de esportes Antonio 
Lorenzetti Filho, o Tonicão, 
tem semifinal do futsal mas
culino. Já na terça-feira 27, 
no Tonicão, tem disputa no 
futsal feminino. Na primeira 
partida, marcada para as 19h, 
a Zabet enfrenta a Duraflora 
e, na partida de fundo, a Omi 
do Brasil recebe a Angico's de 
Borebi. Às 20h15, acontece a 
final do futsal masculino.

Ontem à noite, no Espa-

a  Lwarcel A é finalista no vôlei de areia masculino e decide título amanhã

ço Lazer Zilor, aconteceriam 
as semifinais do futebol 7 
master. A Zilor A enfrenta
ria a Zilor B e, na partida de 
fundo, a Lwarcel B pegaria a 
Duraflora. Até o fechamento

da edição os jogos ainda não 
haviam terminado.

Na noite de terça-feira 
20, no Tonicão, a equipe da 
Zilor B sagrou-se campeã do 
futsal master ao bater a Lwar-

a m a d o r

A equipe da Duratex enca
ra o MAC/Graf-Set, amanhã. 
O jogo está marcado para as 
10h, no estádio municipal Ar- 
changelo Brega, o Bregão. A 
Duratex precisa da vitória para 
permanecer na Copa Lençóis 
de Futebol Amador - Tro
féu 150 anos. O empate dá a 
classificação para o MAC. No 
primeiro jogo, o MAC levou a 
melhor e bateu a Duratex pelo 
placar de 3 a 2. Às 9h, a Tri- 
vial/Hábil joga contra Alfredo 
Guedes. A partida acontece no 
estádio José Zeferino Ribeiro, 
em Alfredo Guedes.

Na manhã de domingo 18, 
no Bregão, o Expressinho/Pit- 
toli bateu a Rolamar por 3 a 0 
e elmininou a necessidade de 
disputar a segunda partida. No 
jogo de fundo o Monte Azul/ 
Porto de Areiópolis venceu a 
Calhas do Valle nos pênaltis 
por 5 a 4 e segue na compe
tição. No tempo normal, a 
equipe areiopolense derrotou 
a Calhas do Valle por 3 a 0.

cel B pelo placar de 2 a 1. Os 
gols da Zilor foram concluí
dos pelos jogadores Jolmar e 
Carlos. O único gol da Lwar- 
cel foi assinalado pelo atleta 
Nilson Sobral.

Duratex pega MAC/Graf-Set amanhã

Amanhã a Duratex entra em campo e encara o MAC/Graf-Set em jogo marcado para o Bregão

MACATUBA
Pelo Campeonato Atayde Faria, a equipe sub 11 de 

Macatuba derrotou Antonio de Conti B por W.O. Os 
garotos do sub 13 (foto) golearam Michel Neme por 
7 a 0. Na categoria sub 15, os macatubenses venceram 
por 6 a 1.

m a r im b o n d o
Amanhã no CEM (Clu

be Esportivo Marimbon
do) acontece a terceira 
rodada do Campeonato 
de Futebol Sênior B do 
CEM (atletas entre 29 e 
42 anos). No primeiro 
jogo, marcado para as 
8h30, o Grêmio encara 
o Vitória. Na partida de 
fundo, o Cruzeiro pega o 
Internacional.

m a r im b o n d o  2
Na manhã de quinta- 

feira 22, pela segunda ro
dada do Campeonato Sê
nior, o Internacional ba
teu o Cruzeiro pelo placar 
de 4 a 3. Os gols do Inter 
foram assinalados por Os
car Ferrarezi, Moretinho e 
Nenê, que fuzilou a rede 
duas vezes. Os três gols do 
Cruzeiro foram concluí
dos por Matheus Prado. 
No outro jogo da roda
da, com gols de Rodolfo, 
Maurício Leme, Marcos 
Lucas e Marcelinho Lou- 
renço (2), o Grêmio go
leou o Vitória por 5 a 0.

m a r im b o n d o  3
Na abertura do Cam

peonato Sênior, na manhã 
de domingo 18, o Goiás 
venceu o Flamengo pelo 
placar de 2 a 1. Luiz Fer
nando Capelari e Reginal- 
do Rosa marcaram para 
o Goiás. O único gol do 
Flamengo foi marcado 
por Fabrício de Oliveira. 
Na outra partida, o Vasco 
derrotou o Fluminense 
por 5 a 3. Dinho Ferrari, 
Glauco PM, Jessé e Nazão, 
que conferiu duas vezes, 
marcaram para o Vasco. 
Os jogadores Andrezinho, 
Alemão e Marcos Fernan

des diminuíram para o 
Fluminense.

FUTSAL
Dois jogos marcam 

hoje a última rodada da 
primeira fase do 1° Cam
peonato de Futsal Infantil 
da Vila da Prata - Troféu 
Antonio Carlos Velozo. 
Às 16h, a Cecap enfrenta 
o Monte Azul. Na seqüên- 
cia, o União Primavera jo
ga contra a Cachoeirinha. 
Amanhã, às 8h30, o Açaí 
pega o Cajuzinho. Na par
tida de fundo, a Bela Vista 
encara o Vasco. Às 16h, a 
Associação Vila da Prata 
recebe a Associação Jú
lio Ferrari. Na seqüência, 
o Júlio Ferrari enfrenta o 
União Cajuense.

BOCHA
As equipes de bocha 

de Lençóis participam ho
je da terceira rodada do 
1° Campeonato Regional 
'Integração' de bocha de 
Bauru. A equipe Lençóis 
A encara Avaré, na cancha 
Adelino Lazari, no Csec. 
Já a equipe Lençóis B vai 
até Botucatu para enfren
tar os donos da casa. A 
participação das equipes 
lençoenses nesta competi
ção visa a preparação para 
os Jogos Regionais, que 
acontecem em junho na 
cidade de Lins.

MALHA
Já a equipe de malha 

da UME/São João joga 
amanhã contra Igaraçu do 
Tietê. O jogo, válido pela 
Liga Bauruense de Malha, 
está marcado para ama
nhã, na cancha de malha 
Francisco de Paula Camar
go, na vila São João.

V ô l e i

Lençóis estréia com vitória no Campeonato da APV
A equipe de vôlei masculi

no sub 21 de Lençóis Paulista 
estreou com vitória na tempo
rada 2008. Na tarde do sába
do 17, os garotos de Lençóis 
receberam a representação do 
Anglo/São João da Boa Vista 
e venceram por 3 sets a 0. A

partida aconteceu no Ginásio 
de Esportes Archangelo Brega 
Primo, o antigo Csec.

O Campeonato Paulis
ta da APV (Associação Pró- 
Voleibol) é um dos maiores 
torneios do país e da América 
Latina em número de jogos.

A partida começou equilibra
da, com vitória de Lençóis no 
primeiro set por 25 a 19. Nos 
dois sets seguintes, os lenço- 
enses atropelaram os adversá
rios, com parciais de 25 a 12 
e 25 a 15.

"Toda estréia é complica

da. Fica difícil de avaliar mui
to bem o resultado final de 
uma forma mais uniforme, 
mas credito a vitória princi
palmente à determinação e 
vontade de poder jogar nova
mente por Lençóis, por parte 
da grande maioria dos nossos

atletas", avalia o técnico da 
equipe, Douglas Coneglian. 
O próximo compromisso de 
Lençóis no campeonato da 
APV é no dia 31 de maio, em 
Franca.

A equipe de voleibol mas
culino de Lençóis Paulista

é mantida pela prefeitura e 
patrocinada pelas empresas 
Supermercados Santa Catari
na, Panificadora Trigal, Co- 
neglian Montagens Elétricas, 
Academia Galeria Fitness e 
Prevê Objetivo. (com assesso- 
ria de comunicação)



M E I O  A M B I E N T E

Azul e verde
Projeto da Ong lençoense Nossa Terra vai recuperar área de 

preservação permanente, no jardim Monte Azul, com plantio 

de 1,3 mil mudas de árvores nativas como as arueiras

Da  Re d a ç ã o

A Ong Nossa Terra, em 
parceria com a Prefeitura de 
Lençóis Paulista, vai recupe
rar uma APP (Área de Pre
servação Permanente) locali
zada no Jardim Monte Azul. 
A parceria foi acertada esta 
semana entre representantes 
da instituição e a Diretoria de 
Meio Ambiente.

O projeto é denominado 
'Monte Azul sempre Verde' e 
tem como o objetivo o plan
tio de 1,3 mil árvores em uma 
área de 20 mil metros quadra
dos. As doações estão sendo 
feitas por empresas de Lençóis 
Paulista e da região. O custo 
total é estimado em R$ 4 mil.

A expectativa é que os traba
lhos de plantio comecem já 
na próxima semana.

Segundo o analista am
biental da Ong, Sidnei Aguiar, 
tratam-se de espécies do bio- 
ma local, como ipês, arueiras, 
pimenteiras e capororocas. As 
árvores plantadas têm quase 
um metro de altura, o que fa
vorece o desenvolvimento.

De acordo com Aguiar, a 
área que vai ser recuperada 
é um antigo arroio, veio pe
queno de água, menor que 
um córrego, que é tributário 
do Ribeirão da Prata. Por 
falta de área de infiltração 
e aterramento do seu olho 
d'água foi extinto quase que 
completamente.

Apesar do arroio ter sido 
quase extinto, a área conti
nua sendo considerada de 
preservação permanente por 
abrigar espécies da flora bra
sileira remanescentes do cer
rado e mata atlântica, que 
existiu na região, e como sí
tio de aves silvestres.

Ainda segundo Aguiar, o 
projeto atende todos os pa
drões técnicos recomendados 
como preparação de solo e 
manutenções pós -  plantio. 
O'Monte Azul sempre Verde' 
será implantado nos mesmos 
moldes em que foi desenvolvi
do o Projeto "Nascente Viva", 
iniciativa que está recuperan
do as nascentes do rio Lençóis, 
em Agudos. Projeto da Ong Nossa Terra vai plantar 1,3 mil árvores nativas no jardim Monte Azul

t r o c a  d e  EXPER IEN C IA  a  Ascana (Associação de Plantadores de Cana do Médio Tietê) recebeu na 
quarta-feira 21, a visita de cinco canadenses. O grupo veio por meio de intercâmbio de estudos do Ro- 
tary Club para conhecer e trocar experiências sobre meio ambiente e lavoura na região. Eles ficam um 
mês no Brasil. Em Lençóis Paulista visitara, a Usina Barra Grande, o Grupo Lwart e o Jardim Primavera.

c o r e s  a  banca Lençóis Revistas recebeu a artista plástica paranense Bia Moreira, no sábado 17. Bia 
é conhecida pelos amantes de pintura em tela e tecido pelo programa de televisão que apresenta 
na rede CNT (canal 35) e edita as revistas 'Bia-bá do óleo' e 'Bia-bá do risco'. A visita pode ser con
ferida em seu programa hoje, às 13h.

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

Escola de Formação 
e Aperfeiçoamento

de Cabeleireiros

D e olho no seu IP T U
Veja onde seu IPT U  está sendo aplicado

Cuidando de você! Cuidando da cidade!
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Da  Re d a ç ã o

Milhares de católicos em 
toda a região acompanharam 
as missas e procissões em co
memoração a Corpus Christi, 
na quinta-feira 22. Em Len
çóis Paulista, os fiéis este ano 
definiram como tema para as 
celebrações 'E a palavra se fez 
carne' e incentivado à doação 
de fraldas geriátricas. Parti
ciparam das celebrações nas 
cinco paróquias do município 
cerca de 6,5 mil pessoas. Fo
ram arrecadados cerca de 1,7 
mil pacotes de fraldas geriátri
cas, segundo informações da 
paróquia. O material vai pa
ra entidades assistenciais que 
tomam conta de idosos. "Eu 
acho que esta é uma das fes
tas mais importantes da Igreja 
Católica, na qual nós adora
mos o Jesus que se fez pão e a 
quem nos expressamos nossa 
fé", afirmou Maria de Lurdes 
Biral, fiel que acompanhou 
a procissão organizada pelo 
Santuário Nossa Senhora da 
Piedade, em Lençóis Paulista.

a g u d o s
Aproximadamente três mil 

pessoas participaram da pro
cissão de Corpus Christi em 
Agudos, segundo estimativa 
da Polícia Militar. Os fiéis fi
zeram o percurso entre a ma
triz de São Paulo Apóstolo e 
a matriz de Santo Antonio, 
onde foi celebrada missa. As 
ruas foram enfeitadas com 
serragem colorida e em algu
mas quadras foram colocados 
cobertores. Também teve arre
cadação de alimentos entre os 
fiéis, cerca de meia tonelada. 
De acordo com o Frei Vitalino 
Torquatto, pároco da matriz 
de Santo Antonio, a campa
nha de arrecadação ainda vai 
continuar até o final do mês. 
Os alimentos serão divididos 
em cestas básicas e doados às 
famílias carentes da cidade.

MACATUBA
Em Macatuba, centenas de 

fiéis acompanharam a procis
são que saiu da igreja Cristo 
Rei, no Jardim Bocaiúva e ter

Fe nas ruas
Procissões e missas de Corpus Christi atrai milhares de fieis em toda a região; data foi comemorada

Em Lençóis Paulista, ruas foram enfeitadas com tapetes e vasos de flores Em Macatuba, procissão saiu do Cristo Rei e terminou na matriz de Santo Antonio

Fiéis fizeram o percurso entre a matriz de São Paulo e Santo Antonio, em Agudos Em Igaraçu do Tietê, ruas no entorno da igreja de São Joaquim foram enfeitadas

minou na matriz de Santo An
tonio. O Santíssimo foi con
duzido em carro aberto pelo 
padre José Raimundo de Car
valho, pelas principais ruas da 
cidade. A procissão teve apoio 
da Polícia Militar.

BARRA BONITA
Cerca de cinco mil fiéis par

ticiparam da missa e procissão 
de Corpus Christi, em Barra 
Bonita, segundo estimativa do 
padre Ronaldo Faria. As três co
munidades da cidade estiveram

reunidas para o evento que foi 
resgatado há quatro anos pelo 
padre Fábio Rogério Timóteo, 
da paróquia Santo Antonio. O 
evento começou com missa em 
frente à igreja São José. Depois 
da celebração todos saíram em

procissão rumo à igreja Santo 
Antonio. O Santíssimo Sacra
mento seguiu sobre o tapete 
decorado pela comunidade.

Em Igaraçu do Tietê, mi
lhares de fiéis também partici
param da procissão e missa or

ganizada pelo cônego Alberto 
Campezato e o padre Rogério 
Zenateli. Desde a madrugada 
da quinta-feira os fiéis decora
ram os tapetes montados em 
várias ruas ao redor da igreja 
São Joaquim.

•Financiamento de seminovos com taxas a partir de 0 ,99% a.m. com 
6 0%  de entrada, saldo em até 24 vezes.
••Leasing Banco G M A C  com 2 0 %  de entrada para veículos Okm.

CHEVROLET

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



b a r r a  b o n i t a

Hora da reforma
Prefeito visita ministro do Esporte e assina convênio de R$ 500 mil para obras em  

estádio e ginásio; no Campos Salles AES investirá R$ 1 milhão em programa social

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

O prefeito padre Mário Tei
xeira (PC do B), de Barra Boni
ta, se reuniu na quarta-feira 21, 
em São Paulo, no gabinete da 
presidência da República, com 
o ministro do Esporte, Orlan
do Silva (PC do B), e voltou de 
lá com a liberação de R$ 500 
mil para obras de infra-estru
tura no estádio municipal Vi
cente Antonio Zenaro Manin, 
o Vicentão, e ginásio de espor
tes Victorio Alponti.

Segundo o prefeito, o pe
dido de verba foi feito no iní
cio do ano. "E agora fomos lá 
para assinar e entregar-lhe em 
mãos o projeto que vai melho
rar muito estes nossos espaços 
esportivos", disse Teixeira. 
"Ele (o ministro) disse que o 
recurso vem antes do período 
eleitoral e por isso estamos 
correndo com o projeto. A 
documentação ele mesmo vai 
encaminhar de Brasília direto 
para a Caixa Econômica Fede
ral, o órgão que vai nos repas
sar o recurso".

Além de recursos, o pre
feito também comentou que 
Orlando Silva, que é de seu 
partido, o questionou sobre 
sua candidatura à reeleição, 
já que padre Mário é o único 
prefeito do PC do B no Estado 
de São Paulo. "Disse que estou 
à disposição do partido e que 
o objetivo é formar uma no
va equipe. Por isso vamos em 
busca de partidos como PT, 
PSB, PRB e outros", comentou 
o prefeito.

m o r a d ia
E está em ritmo acelerado 

as obras de reforma dos pré
dios da escola e da creche do 
bairro Campos Salles, locali-

Estádio Vicentão será beneficiado com recurso do Ministério do Esporte

zado na zona rural de Barra 
Bonita, que irão receber o pro
jeto 'Casas da Cultura e Cida
dania' da empresa AES Tietê, 
com atividades educacionais, 
culturais, recreativas, esporti
vas, comunitárias e outras de 
caráter socioeducativo.

De acordo com o prefeito 
padre Mário Teixeira, cerca 
de 400 pessoas serão atendi
das num primeiro momento. 
"Nós estamos reformando os 
prédios, que hoje estão desa
tivados, e seremos responsá
veis pela manutenção, água,

energia e limpeza. As demais 
despesas ficam a cargo da AES, 
que pretende investir cerca de 
R$ 1 milhão", informa. "A uni
dade do programa social da 
Barra é a segunda do Estado. 
A primeira está em um bairro 
da capital. Ainda este ano eles 
querem implantar outras du
as, uma delas será em Lins", 
conclui o prefeito.

Num primeiro momen
to o projeto deve atender as 
crianças e pessoas dos bair
ros Campos Salles, CDHU e 
Sonho Nosso. "A seleção será

por conta da própria empre
sa seguindo critério deles", 
afirma o prefeito. "Mas sem 
dúvida é uma das melhores 
conquistas da nossa admi
nistração, porque vamos 
atender o bairro mais caren
te da cidade com cursos de 
informática para as crianças, 
reforço escolar, aulas de ar
te cênica e circense e, para 
os adultos, vários tipos de 
cursos de qualificação pro
fissional. A inauguração do 
projeto está prevista para o 
dia 28 de junho.

i n v e r n o

C om eça C am panha d o  A gasalho 2008
A diretora do Departamen

to de Assistência Social de 
Barra Bonita, Eliana Maria da 
Costa Vieira, anunciou na se
mana passada a estratégia pa
ra a realização da Campanha 
do Agasalho 2008.

Com o tema "Quanto mais 
gente mais quente" a Prefeitu
ra pretende aquecer o coração 
de muitas famílias carentes do 
município. Os postos de co
leta serão as escolas públicas 
e particulares, as igrejas evan
gélicas e católicas, o departa
mento de Assistência Social e 
também a Polícia Militar, que 
irá buscar doações de quem 
não pode se locomover até os

postos de coleta.
O cadastro será efetuado 

nas associações de bairros do 
Jardim Nova Barra, Cohab e 
Sonho Nosso/CDHU e tam
bém no departamento de As
sistência Social, das 8h às 10h 
das 13h às 16h. A entrega se
rá efetuada no departamento 
de Assistência Social, no dia 
23 de junho para pessoas 
cadastradas na Associação 
de Bairros do Jardim Nova 
Barra; dia 24, para os cadas
trados no departamento de 
Assistência Social, dia 25 pa
ra os cadastrados no Santuá
rio Nossa Senhora Aparecida 
(Cohab), 26, para quem se

cadastrou na igreja de San
to Expedito (Sonho Nosso) 
e dia 27 para os cadastrados 
na Cecap.

A equipe do Departa
mento de Assistência Social 
contará com o apoio de vo
luntários para a separação e 
distribuição dos agasalhos e 
com a participação de toda 
população para aquecer a to
dos neste inverno.

Mais informações no de
partamento de Assistência 
Social ou pelo telefone: (14) 
3641-0392.

IGARAÇU d o  TIETÊ
O departamento de Assis

tência Social de Igaraçu do 
Tietê coloca nas ruas do mu
nicípio, amanhã, os volun
tários que colaboram com 
a campanha do agasalho. A 
ação deste ano, que tem como 
slogan 'Seja solidário, doe um 
agasalho', já está com caixas 
coletoras em vários estabeleci
mentos da cidade.

No domingo, a coleta se
rá pela manhã e vai passar 
por todos os bairros de Igara- 
çu. Haverá carro de som para 
anunciar que a equipe está 
passando. O departamento 
pede para que as pessoas já 
deixem o agasalho separado 
para facilitar a entrega.

M o m e n t o  E s p í r i t a
PRECE DE TODO DIA

Senhor, cnncede-me a consciência dos meus muitos erros.
Não me consintas viver iludido a meu próprio respeito.
Que eu tenha suficiente lucidez para saber quem sou.

Que eu consiga, mais que os outros, detectar as 
fragilidades que me são comuns,

Dá-me a Tua força para que eu possa superar-me, a Tua luz 
para não cam inhar nas trevas, a Tua paz na luta que me aflige.

Que eu seja sempre sincero em meus propósitos e humilde 
em minhas atitudes, verdadeiro em minhas palavras e fiel aos 

meus compromissos.
Senhor, não me deixes entregue à invigilância 

e ao assédio do mal.
Sê meu abrigo e a minha inspiração!...

Assim seja.

Carlos A. Baccelli, Esp. Irmão José, livro: VIGIAI E ORAI.

Centrd Espirita 
Antdnid de Pàdua

P A L  E S T R A S
SEGUN DA-FEIRA 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

p a r a l i s a d o

Conselho de Saúde 
suspende atividades

José Alves Ferreira, pre
sidente do CMS (Conse
lho Municipal de Saúde) 
de Barra Bonita, informou 
na quarta-feira 21, que sus
pendeu por tempo indeter
minado as atividades do 
órgão, porque o conselho 
não está regulamentado pe
la prefeitura do município.

A diretora de Saúde Al- 
ciléia Ferreti Calvo ficou 
surpresa com a decisão do 
conselheiro e questiona o 
real motivo da paralisação. 
"Em reunião realizada no 
final de abril foi discutida 
a modificação do regimen
to interno e a realização de 
novas eleições. Talvez isso

tenha desagradado o pre
sidente do conselho", co
menta a diretora. "E não sei 
se o presidente pode desati
var o conselho".

A decisão de Ferreira foi 
comunicada por meio de ofí
cio enviado à diretora de Saú
de, Prefeitura, Câmara e os de
mais membros do conselho.

O presidente alega que 
só com a regularização o ór
gão poderá receber recursos 
que auxiliarão na fiscaliza
ção dos programas de saúde 
do município e afirma que 
a divulgação das atividades 
do conselho permitirão que 
as pessoas se envolvam em 
questões dessa área.

t e r ç a -f e i r a

a p o io  p e t is t a
O PT decidiu. Vai de Ail- 

ton Tipó Laurindo (PV) nas 
eleições municipais. A deci
são foi tomada no último 
domingo durante encontro 
na sede local do partido. Em 
troca do apoio, os petistas 
fazem algumas exigências. 
Querem indicar o nome do 
candidato a vice-prefeito -  
o partido indicou dois no
mes: o advogado Ronaldo 
Macedo e o jornalista Alci- 
mir do Carmo -, participar 
do programa de governo e 
ter cargos na administração, 
caso Tipó seja eleito.

c a n d id a t o
O primeiro pré-candida- 

to a prefeito declarado em 
Barra Bonita é Marcelo Cé
sar Duarte Cavinato, do PT. 
Em prévia do partido reali
zada na noite do domingo 
18, no prédio da Câmara 
Municipal, Cavinato teve 
seu nome aprovado pe
la maioria dos filiados do 
município, em prévia que 
disputou com o vereador 
Matheus Stangherlin.

d r o g a s
Uma operação para 

cumprir mandados de bus
ca e apreensão, realizada 
pela Polícia Civil e Militar 
de Igaraçu do Tietê e ca
nil de Jaú, resultou na pri
são de quatro pessoas e na 
apreensão de 90 pedras de 
crack. A ação aconteceu na 
noite de sexta-feira, na Vila 
Nossa Senhora Aparecida, 
em Igaraçu. A Polícia Ci
vil de Agudos prendeu na 
segunda-feira mais cinco 
pessoas acusadas de parti
cipação em uma quadrilha 
que vendia drogas na cida
de. Em Lençóis Paulista e 
Barra Bonita também hou
ve apreensões de drogas.

Em Agudos, cinco inte
grantes acusados de perten
cer à mesma quadrilha no 
dia 18 de abril. Em Lençóis 
Paulista, um jovem de 18 
anos foi preso em flagrante 
na madrugada do sábado 
17, na Vila Baccili, com 16 
pedras de crack.

d in h e ir o
O governador José Serra 

(PSDB) autorizou o repasse 
de verbas para Santas Ca
sas, hospitais filantrópicos e 
Apaes (Associações de Pais 
e Amigos dos Expepcionais) 
para toda a região. As Apa- 
es de Agudos, Macatuba e 
Lençóis Paulista receberam 
R$ 15 mil em recursos ca
da uma. Para a Associação 
Hospitalar de Agudos foram 
liberados R$ 22 mil e R$ 15 
mil para as Santas Casas 
de Macatuba e Piratininga. 
O dinheiro pode ser usado 
para o pagamento de forne
cedores, aquisição de mate
riais ou pequenas reformas.

m a s t e r
A equipe Master Clube 

XXI de Outubro de Maca- 
tuba sagrou-se campeã da 
3® Copa Master de Futebol, 
promovida pela Secretaria 
de Esportes e Lazer de Ma- 
catuba. Em partida reali
zada na tarde do domingo 
15, no estádio municipal 
Amadeu Artioli, a equipe 
macatubense bateu a Trigal, 
de Lençóis Paulista, pelo 
placar de 2 a 1.

a m a d o r
A equipe Monte Azul/ 

Porto de Areiópolis fez a li
ção de casa e venceu no tem
po normal e nos pênaltis a 
representação da Calhas do 
Valle. A vitória garantiu o ti
me na próxima fase da Co
pa Lençóis de Futebol.

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

c o n v ê n io s
O prefeito de Lençóis 

Paulista, José Antonio Ma- 
rise (PSDB), esteve em Bra
sília na terça-feira 20, mais 
especificamente no Minis
tério da Educação, onde 
assinou convênio para a 
construção de uma creche 
no município. A obra faz 
parte do programa federal 
Pró-Infância e prevê o re
passe de R$ 700 mil para a 
prefeitura utilizar na cons
trução do prédio. Depois 
de Brasília o prefeito Marise 
esteve em São Paulo. Lá as
sinou mais dois convênios 
com o governo estadual.

s e g u r a n ç a
A correição da Polícia 

Civil em Lençóis Paulista, 
na última terça-feira, dia 
20, foi atípica. Um grupo 
formado por 10 lojistas e re
presentado pelo diretor da 
Acilpa (Associação Comer
cial e Industrial de Lençóis 
Paulista), Ricardo Viegas, 
cobrou do delegado sec
cional de Bauru, Doniseti 
José Pinezi, mais segurança 
na região central da cidade. 
Nos primeiros três meses 
do ano o número de furtos 
subiu 70%, segundo dados 
publicados no site da Secre
taria da Segurança Pública. 
A polícia sugeriu a instala
ção de câmeras, criação de 
guarda municipal e que os 
moradores prestem concur
so para serem policiais.

s e n t e n ç a
Luiz Antonio dos Santos, 

de 32 anos, foi condenado 
a 14 anos de prisão em regi
me fechado, em julgamen
to que aconteceu na quarta- 
feira, no fórum de Agudos. 
A condenação é de homicí
dio duplamente qualifica
do. Ele é um dos acusados

de matar João Alex Messias, 
de 22 anos, com 34 golpes 
de chave de fenda. O outro 
acusado, Emerson de Frei
tas dos Santos, também se
ria julgado ontem, mas por 
determinação do Supremo, 
o julgamento foi desmem
brado. Por ser réu primário 
e ter comparecido em todas 
as audiências, Luiz Antonio 
vai aguardar o julgamento 
do recurso em liberdade.

l e g is l a t iv o
Na última sessão da 

Câmara de Vereadores, na 
segunda-feira 19, foram 
votados seis projetos e um 
título de cidadão lençoen- 
se para o médico pediatra 
Vagner Juliano. Os vereado
res aprovaram o pedido de 
licença médica de 90 dias 
para João Miguel Diegoli 
(DEM).

c a l ç a d o s
O prefeito padre Mário 

Teixeira (PC do B) assinou 
na tarde da última terça-feira, 
lei que cria o Prodical (Pro
grama de Desenvolvimento 
para a Indústria Calçadista) 
em Barra Bonita. A assinatu
ra ocorreu em seu gabinete 
com a presença de alguns 
proprietários de fábricas de 
calçados e do autor da lei, 
o vereador Antonio Marcos 
Gava Júnior (PSB).

a n iv e r s á r io
Terminar as obras em 

andamento e aquelas que 
ainda estão por começar. 
Essa é a meta da prefeita 
Silvia Mendes Soares (PV), 
de Piratininga. Aliás, esse 
é um dos presentes que a 
chefe do Poder Executivo 
quer dar para a cidade em 
comemoração aos 113 anos 
do município, festejados 
no domingo 18.

mailto:ceap@lpnet.com.br
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P f í M M A Z A ,
---- v e í c u l o s /

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

www.carrolencois.com.br

Astra Sedan 
CONFORT 1.8 - 2003 
A - Branco - Completo

C 180 - 2006 - CLASSIC 
KOMPRESSOR 

G - Prata - Completo

Escorte Sw - GL1.8 4P 
2000 - G - Dourado 

Completo

Astra Sedan 
CONFORT 1.8 - 2005 
A - Prata - Completo

Classe A160 CLASSIC 
2004 - G - Prata 

Completo

Monza - GLS 2.0 4P 
1995 - A

Dourado - Completo

Escort HOBBY 1.6 
1993 - A - Vinho 

Básico

Golf 1.6 MI 4P 
2000 - Cinza 

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 
1993 - Azul 

Completo - Ar

Corsa Sedan - 2005 
CLASSIC LIFE 1.0 
A - Branco - Básico

Palio EDX 1.0 - 4P 
1998 - Vermelho 

Vidro Trava Alarme

Corsa Sedan SUPER 1.0 
2002 - A - Prata 
Trava Alarme

Gol G3 1.0 8V 4P 
2004 - A - Prata 
Trava Alarme

Saveiro CL 1.6 MI 
1999 - G 

Prata - Básica

v e í c 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, ál
cool, 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
portas, ano 04, cor 

preto. Fone (14) 3264

1222.

CLIO SEDAN ALIZE 1.6
2006 - VERDE - FLEX - COMPLETO

r$ s o b  c o n s u l t a

VEÍCULO AN^ I COR IICOMB. OPCIONAIS
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
VECTRA GLS 2.0 1998 PRATA GAS COMPLETO / RODAS
VECTRA GLS 2.0 1996 AZUL ALC COMPLETO / RODAS
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
ASTRA SEDAN 2.0 2002 PRETO G COMPLETO/RODAS

XSARA PICASSO EX AUT 2005 PRETO GAS COMPLETO / RODAS / SOM
FUSCA 1968 BRANCO GAS RARIDADE
BUGGY 2008 AMARELA ALC CHASSIS 1979

COMPRAMOS SEU CARRO MESMO FINANCIADO 
FAZEMOS TROCA COM TROCO

wídemce F.: 14. 3264-1000
V e íc u lo s  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 CORSA,

ano 97, super, c/ som, 

trava, alarme, com 4 

pneus novos, impecá

vel. Fone (14) 8156

2520, falar c/ Rogério.

VENDE-SE PUMA GTE,

ano 78, cor vermelho, 

impecável, o mais 

bonito da região, R$

12.000. 00. Fone (14) 

97726-6932 ou (14)

3264-8430.

VENDE-SE GOL G4,

ano 06, 2 portas, 

flex, trava Mult Looc, 

R$ 22.000,00, acei

to troca. Fone (14) 

97726-6932 ou (14) 

3264-8430.

VENDE-SE SAVEIRO
GL, ano 91, turbo, 

cor cinza, rodas 16", 

impecável. Fone (14) 

8144-5789.

VENDE-SE PASSAT,

ano 80, cor verde. Fone 

(14) 8112-0225 ou 

(14) 9698-4876.

VENDE-SE GOL, ano

94, gasolina, cor prata, 

em ótimo estado. R$

10.500.00. Fone (14) 

3263-1209 ou (14)

9741-8248.

LUBREmn
v e ícu lo s

Lençóis Paulista
[14] 3264-1222

Bajru
[14] 3214-4888

VEÍCULO COR 1 ANO 1
ASTRA HATCH 2.0 2003 CINZA

ASTRA SEDAN G U .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
BMW328I 1996 VINHO

GOL 1993/94 BRANCO
G0LGIV2P 2006 BRANCO

G 0LG IV4P1.0 200Z CINZA
DODGE BOLARA 1980 VERMELHO
EIESTA 1.0 2P 199Z/98 PRETO

VERSAILLES 2.0 GUIA 4P 1995 PRETO
PALIO WEKEND 1 .6 16V4P 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 A 3 1.8 2002 AZUL

EUSCA 196Z BRANCO
ESCORT XR3 c o n v e r s ív el 1993 AZUL

TORNADO 250 2004 PRATA
EIESTA HACTH4P 2003 PRATA

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

VENDE-SE OU TROCA 
PÓ CASA, caminho
nete F4000, ano 86 

modelo 87. Fone (14) 
9716-0083.

VENDO PALIO FIRE
1.0 2 portas branco 
ano 2003 impecá

vel, único dono. R$ 
17.900,00. Tratar Ale

xandre 8126 0376

VENDO BMW 328 I,
esportiva, ano 97, ale
mã, com documenta

ção de todas as revisões 
feitas na concessioná

ria. tel 32642309

ESCORT 94 5.500 + 
8x 293 3264:2025 RO

DRIGO.

VENDO - CORSA 
HACTH ANO 98 - 4

portas - gasolina - cor 
verde - otimo estado - 

3263-3738

GOL G3 2005 BRANCO 

1.0 ÁLCOOL ORIGINAL 

4 PORTAS,ÚNICO DO

NO R$21.700.T-9711 

-1826

VENDO GOL CL 1.6
1992, VIDRO ELÉTRI

CO, TRAVA ELÉTRICA E 

ALARME. 9602-8261

CORSA CLASSIC PRE
TO 2007/2008 1.0

FLEX, com ar quente, 

trava, alarme. 1° dono 

- Estado de 0Km - Baixa 

Km - R$ 6.800,00 + 

financ F: 81446195 / 

32631287.

JORNAL O ECO
ANUNCIE! 

3269-3311 

TODAS ÁS TERÇAS, 

QUINTAS E SÁBADOS

RESTADRACÃO • CONSERTO • REFORMA 
Alto Falantes • Cornetas • Iweeter

ID U SU M ^^

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

[ONE: 14 3263 06S9- 974/2245

M O TO CICLETAS
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.

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 KS,

ano 03, cor prata.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 CDM PLETA
CIVIC EXM EC A N ICD 2DDI CHAM PAGNE GAS C D M P L E T D / R D D A
SC EN IC  E X P . I .G IG V 2DD4 PRETA GAS CDM PLETA

E D C U S I.S 2DDI GRANCU GAS CDMPLETD
EDC U S SEDAN 2.D 2DD2 PRATA GAS CDMPLETD

G D L E I.G 4 P 2DD2 PRATA GAS C D M P L E T D / R D D A
G D L E I.G G EN ER A T ID N 4 P 2DD3 AZUL GAS C D M P L E T D / R D D A

PG LG H A C T H I.G 4 P 2DD3 PRETU GAS CDM PLETD  /RD D A
C G RSA  SEDAN C LA SS IC 2DD5 AZUL GAS T R A V A / A L A R M E

ASTRA SEDAN C DN EG RT2.G 2DD5 GEGE ELEX C DM PLETD /RD D A
VECTRA CD 2.D IGV I3G7 GRANCU GAS CDM PLETD /C D URD D /TETD

VECTRA G LS 2.2 2DDD AZUL GAS CDM PLETD C / A R  DIG ITAL
VECTRA EL ITTE2 .D  SV 2DD5 CINZA GAS A U T ./ C D U R D / A IR G A G / A G S

Z A E IR A C D 2 .D 2DDI PRETU GAS T E T D / R D D A / C D U R D / T D P
U T  1 L

f
1 A  T R  1 a S

E IDRIND  EURGÃD IGGG GRANCA GAS
M D N T A N A S P D R T I.S 2DD5 PRETA ELEX CDMPLETA
G L A Z E R D L X 4 .3  VG IGG7 CINZA GAS CDMPLETA

G LA Z E R D LX 2 .2 2DDD PRATA CUNVERT CDMPLETA
RAN GER X L T 2 .S T D U P L A  4X2 2DD2 PRATA D IESEL CDMPLETA
RAN GER X L S 2 .S T D U P L A 4 X 4 2DD4 PRETA D IESEL S T D R M 4 X 4 /  C D M P L E T A / R D D A
RAN GER X L T 2 .S T D U P L A 4 X 4 2DD5 PRETA D IESEL CDMPLETA

E ID D D X L T T U R G D  MWM I3G5 CINZA D IESEL CDMPLETA
E ID D D X L T U R G D M A X ID N I3G7 VINHU D IESEL CDMPLETA

S- ID C A G  STEN D ID A 2 .2 I3G7 GRANCA CDNVERT CDMPLETA
S-ID CAG S IM P L E S  2.4 2DDI PRATA CDNVERT C D M P L E T A / EU IP A D A

S- ID C A G  S IM P L E S  2 .S T 4 X 4 2DDD GRANCA D IESES D IR ./ R D D A / E D N A / E Q U IP A D A
S - ID D L X 2 .S T D U P L A 4 X 4 2DDI PRETA D IESEL CDMPLETA
S - ID D L X 2 .S T D U P L A 4 X 4 2DD3 PRATA D IESEL CDMPLETA

S- ID  E X E C U T IV E 2 .S T D U P L A 4 X 4 2DD4 PRATA D IESEL C D M P L E T A / C D U R D / R D D A  IG "
D 2 D D E L U X E  MAXIDN I3G2 VINHU D IESEL C A R R D C .d e  MADEIRA

E 2 5 D X L L 2DDD CINZA D IESEL T D D D S D P C ID N A IS X L T / E Q U IP .
E 2 5 D X L 2DDD CINZA D IESEL CDMPLETA

Fotos m otos/veículos/píck íps: 
no w w .bcar.com .br 

Consulte Condições  
ESPECIA IS  de 

Financiam ento

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, ano

99, cor azul metálico. 

Fone (14) 3263-3466.

VENDE-SE BIZ, ano 04.

Fone (14) 3264-4345.

VENDE-SE SB 400,

ano 81, cor preta. Fone 

(14) 3263-2610.

VENDE-SE CG, ano 89,

cor preta. Fone (14) 

3263-2610.

DI MOTOS, parcela

mos a venda de moto 

usada, mediante a pro

vação do credito. Fone 

(14) 3263-3466.

VENDE-SE TITAN KS,

ano 01, verde metálico, 

R$ 3.300,00. Fone (14) 

3263-3466.

VENDE-SE BIZ KS, ano

05, cor preta. Fone 

(14) 3263-3466.

VENDE-SE MOTO 
TITAN KS 05/06 
PRETA, em ótimo 

estado, único dono e 

quitada por apenas R$ 

4.600,00 podendo ain
da negociar. Tratar (14) 

9712.0870 - Júnior.

R. Atílio Frezzari, 59| 
Lençóis Pauiista 

E; (14) 3263-2610

I n s t a l a ç ã o  d e  a l a r m e s ,  t r a v a s ,  v i d r o s  e l é t r i c o s ,  in s u l f i lm ,  f a r ó i s  
s o m  a u t o m o t i v o ,  l a n t e r n a s ,  s p o o le r ,  n e o n  e m  b a r r a s  e  m u i t o  m a is !  

PRDMDÇÃD VÁLIDA DE 2 4 /0 5  À 3t/D5/2DD 8

ALARME P/ CARRO RÔ iIiTlRONl

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

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

CENTER CAR
VEÍCULOS

14 ANOS DE BONS 
NEGÓCIOS

ÍSoTÂfFlM̂ÂM̂ĉ 3263-53S4/3264-3439
RUA FORTUNATO ZILLO , 19 - LEN ÇÓ IS PAULISTA

(ESQ. COM AVENIDA PAPA JOÃO PAULO, II)

GRÁTIS 2 CAPACETES
RUA PED RO  NATALIO LORENZETTI, N ° 112 - LEN ÇÓ IS PAULISTA

Fone: (14) 3264-4345
VENDE-SE CASA NO

VA, Jd príncipe, sala, 

cozinha, dois quartos, 

banheiro, ótimo acaba

mento. R$ 65.000,00. 

Fone (14) 9746-3931.

VENDE-SE CASA, João 

Paccola, dois quartos, 

sala, cozinha, banheiro, 

bom acabamento. R$

55.000. 00. Fone (14) 

9746-3931.

VENDE-SE TERRENO,

Itamaraty, 400 metros, 

plano, no negocio acei

to troca, R$ 19.000,00. 

Fone (14) 9746-3931.

VENDE-SE CASA, Jd

Caju I, 3 dormitórios, 

sala, cozinha grande, 

a/s, edícula no fundo, 

churrasqueira. R$

26.000. 00 mais finan

ciamento. Fone (14) 

3263-4345, falar c/

Deise.

ALUGA-SE PONTO 

COMERCIAL, na Av Pa

dre Salustio Rodrigues 

Machado, 1291. Fone 

(14) 3263-4332 ou 

(14) 8138-7510.

VENDE-SE CASA NO 

CENTRO, sala, copa, 

cozinha, banheiro, a/s, 

despensa, garagem 

R$ 105.000,00. Tratar 

Toninho Santiago Imó

veis. (Creci 46374), 

Fone (14) 3263-7094.

M O TO CICLETAS
V E N D A

VENDE-SE TWISTER,
ano 06. Fone (14) 

3264-4345.

VENDE-SE TWISTER,
ano 05, cor prata. Fone 

(1 4 ) 3263-3466.

VENDE-SE TORNADO,
ano 07, cor preta, 

único dono, com 7 mil 
km. Fone (14) 3264

4345.

VENDE-SE XLX 350, 
ano 90, cor branca, R$ 

3.300,00. Fone (14) 
9692-8743 ou (14) 

9746-5723.

VENDE-SE TITAN ES 
125, cor vermelha, ano 

01, partida elétrica, 
freio a disco. Fone (14) 

9782-7563.

VENDE SE TORNADO
250 AZUL ano 2002 
modelo 2003 em oti- 

mo estado com apenas 
13 mil km rodados . tel 
p/ contato: 97242519.

VENDO MOTO SAHA- 
RA NX350 Vermelha 
ano 97 F: 9692-5025 

3263-0755.

VENDO HONDA 
ML 125 1988, AZUL 

R$900,00. 9602-8261.

VENDE-SE TITAN 2004
completa vermelha e 
suzuki intruder 125, 

ano 2007. tratar com 
97242519 ou 9735

8716.

RESIDÊNCIAS
V E N D A

VENDE-SE CASA,

Parque Elizabete, 2 

dormitórios, sala, 

cozinha c/ azulejo, 

banheiro social com 

Box Blindex, lavan

deria e garagem, 

fino acabamento. 

Obs Mobiliada. R$

45.000. 00 mais pe

queno financiamento,

prestação atual. R$ 

170,00. Fone (14) 

3263-1 1 18.

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.

VENDE-SE CASA,

Cecap, 3 quartos, sala, 

cozinha grande, wc e 

casa nos fundos, quar

to, sala, cozinha e wc. 

Tratar Rua Paulo Ronai, 

171. Fone (14) 9731

9142.

VENDE-SE LOJA de 

presentes e variedades, 

Centro. Fone (14) 

9723-5982.

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

VENDE-SE CASA JD 

AM ÉRICA, 3 dormi

tórios, sala, cozinha, 

lavanderia, 2 banhei

ros, área com churras

queira, garagem p/ 2 

carros, salão comer

cial. R$ 90.000,00. 

Tratar Toninho San

tiago Imóveis. (Creci 

46374), Fone (14) 

3263-7094.

VENDE-SE CASA 

NÚCLEO, 4 dormitó

rios, 2 salas, cozinha, 

banheiro, garagem, 

nos fundos 1 banheiro, 

a/s, despensa, churras

queira. R$ 55.000,00. 

Tratar Toninho San

tiago Imóveis. (Creci 

46374), Fone (14) 

3263-7094.

VENDE-SE SOBRADO, 

Rondon, 3 dormitórios, 

sala, copa, cozinha, 2 

banheiros, a/s, gara

gem. R$ 75.000,00. 

Tratar Toninho San

tiago Imóveis. (Creci 

46374), Fone (14) 

3263-7094.

VENDE-SE CASA, Jd

das Nações, 2 dormi

tórios, 2 salas, copa, 

cozinha, banheiro, 

a/s, garagem. R$ 

40.000,00. Tratar Toni- 

nho Santiago Imóveis. 

(Creci 46374), Fone 

(14) 3263-7094.

CO

LU

>

O

lobitore
Venha conhecer o mais novo conce ito  de 

imobiliária. A  habitare imóveis em parceria 

com escritório de arquitetura, tem o imóvel 

ideal para você e te auxilia na reforma e 

decoração.
VENDA

ASSESSO RIA AVALIAÇÕES
Rua Geraldo Pereira de Barros, 1029 

Fone: 14. 3264-4151 - Centro 

CEP 18680-020 - Lençóis Paulista - SP 

e-mail: habitareimoveis@terra.com.br

FARMACIA
POPULAR

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

P A U L IS T A
MOTO TAXI

ATENDIMENTO 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

VENDE-SE TERRENO,

Ruas Fortunto Zillo c/ 

360 metros quadrados.

R$ 16.000,00. Tratar 

Toninho Santiago Imó

veis. (Creci 46374), 

Fone (14) 3263-7094.

VENDE-SE CHÁCA

RA, 20.000 metros 

quadrados, São Judas, 

sem benfeitorias. 

Tratar Toninho San

tiago Imóveis. (Creci 

46374), Fone (14) 

3263-7094.

VENDE-SE TERRENO,

João Paccola, Rua Valter 

Moretto, lado alto, 

murado. Fone (14) 

9692-9693.

VENDE-SE CASA 

CONSTRUÇÃO NOVA,

2 quartos, sala, cozi

nha, wc, a/s, garagem, 

quintal grande. R La- 

fayete Muler Leal, 251, 

Rondon. Fone (14) 

3263-0520 ou (14) 

9793-9724.

COMPRA-SE APAR

TAMENTO NO ED. 

JACARANDÁ OU IPÊ,

pago a vista. Fone (14) 

9759-8145.

VENDE-SE CASA NO 

VILLAGE. 3 dormts(1 

suíte com banheira), 

sala, sala de jantar, 

cozinha, lavanderia +

1 terreno com projeto 

da área de lazer. Exce

lente oportunidade. In. 

3264-4151.81527999. 

CRECI76074

VENDE-SE CASA JULIO 

FERRARI - Tratar c/ Lei

te 9756-9459.

VENDO OBRA EM 

CONSTRUÇÃO no

Jd Maria Luiza 1 c/ 

120m2 garagem p 2 

carros,sala,cozinha,sala 

jantar,banheiro,3 

quartos sendo 1 suite e 

closet. 91425452.

VENDO TERRENO NO 

VILLAGE - Av. dos Es

tudantes - com muro e 

calçada - R$ 29.000,00 

- Fones (14) 3264 1333 

- (14) 9799 9719.

FAÇA SUA OFERTA Sa

la Edifício Luiz Paccola, 

3.andar, vista pra XV, 

linda, gesso, blindex, 

piso frio, escriturada. 

Aceito carro/moto/par- 

celo F: 8122-7015.

VENDO CASA C/ 02 

DORM. de esquina na V. 

Contente. $ 25.000 - tratar 

F: 9141-2851 c/ Andréia.

NEGOCIAÇÕES DE 

IMÓVEIS: Casas - Ita- 

maraty, Centro, Capo- 

ani, Ubirama, Baccili, 

Monte Azul, Rondon e 

outros. F: 8144-6195 

ou 3263-1287.

VENDE-SE TERRENO 

NO JD. ITAMARATY.

518 m2. Rua Araés . 

Parte superior. R$ 37 

mil. In. 3264-4151. 

81527999. CRE- 

CI76074

EXCURSÃO PARA 

SÃO PAULO (Com

pras) 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.

"M ORAN GO 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
Casas e Terrenos: Diversos bairros 

Sítios e Chácaras: Várias

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

em ordem

OUTRAS OPÇÕES FAVOR CONSULTAR

ROMEU SANCTIS - Creci: 41388

IDEB^H na

AGROPESCA 
— &CIA—
' 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

R E S ID Ê N C IA S
AP. R E S ID E N C IA L  PA IN ERA S: R$ 32.000,00+financiamento. 3 Quartos, sala, cozinha, wc. 3° andar.
JD . NOVA LEN Ç Ó IS: 2 Dormitórios (1suite), wc social c/ blindex, sala, cozinha c/ azulejo, a/s anexo, ampla varanda, racho c/ churrasqueira, terreno 
de 506 m̂ , todo gramado, área construída 186m^.
PQ. E L IZ A B E T E : 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.
CEN TR O : Ampla residência em frente ao pronto socorro, com terreno de 800m^.
JD . MORUMBI: R$ 150.000,00, 3 dormit., 1 suite, 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.
CEN TR O : Rua Ignácio Anselmo esquina c/ Virgílio Rocha, casa c/ 261 m̂ , Terreno c/ 1230m .̂
CEN TR O : Rua X V  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$130.000,00
CEN TR O : Rua Dr. Antonio Tedesco frente Igreja Matriz, parte inf. amplo salão comercial c/ wc. Parte superior 2 dormitórios sendo 1 suite, 1 sala de tv, 
sala de estar c/ sacada, wc social, cozinha e a/c piscina.
PQ. RONDON: 3 Dorm. (1 suite), sala visita, sala jantar, cozinha c/ a/e, wc social, edicula c/ churrasqueira, lavanderia e dispença c/ wc, garagem p/ 2 
carros.
STA . CE C ÍL IA : R$ 100.000,00 - 2 Dorm., Sala, cozinha, wc social, fundos (1 suite, sala, cozinha e lavanderia).

T E R R E N O S
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

SÍT IO S
FARTURIN HA: Sitio, 14 alqueires, com plantio de cana, no 2° corte, energia e água.
S Ã O  JU D A S  TADEU: R$ 85.000,00 casa c/ 2 dormitórios, 2 wc, sala, cozinha mais varanda.
V IR G ÍLIO  R O CH A: 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.
R O C iNHA: 2,12 alqueires, Água, energia, pomar, rio lençóis, Ótimo acesso, cercas novas, mangueira c/ Embarcador.
PRÓ XIM A A O  RIO C LA R O : 3 alqueires c/ casa sede, casa p/ caseiro, mangueira, pomar, açude natural, duas nascentes, pastagem, cercado. 
Excelente localização.

E D ÍC U LA
J D  ITAM ARATY: R$110.000,00 - 1 Dormitório com armário embutido; Ampla sala de estar; Cozinha com armários embutidos; W C Social com box 
blindex; Ampla lavanderia; Quiosque com churrasqueira, lavanda e W C externo; Garagem para 2 carros com armários embutidos;

E M P R ESA
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

VENDO YES COSM É

TICOS: PERFUMES, 

HIDRATANTES, SABO

NETES, MAQUIAGENS, 

ETC. PARA SENTIR 

AS FRAGRÃNCIAS, 

LIGUE: 32635691 OU 

81226742 FALAR COM 

GRAÇA.

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 AM OR

CESTAS, FLORES, MEN

SAGENS E CARRO DE 

SOM, ESSA SEMANA 

TODAS AS CESTAS 

COM 10% DE DES

CONTO A VISTA TEL - 

32637019 / 32631568.

VENDE-SE ANDADOR 

PARA BEBÊ, Galzerano, 

cor rosa, semi-novo, e 

chiqueirinho, cor rosa 

semi-novo. Fone (14) 

9113-3307.

VENDE-SE UM A CÔ

MODA, de madeira,

3 gavetas grande, e 2 

médias, ótima para en

xoval de criança. Fone 

(14) 3263-2251.

VENDE-SE 40M qua

drados de piso de Ardó- 

sia 40X40 com o roda

pé, preço a combinar. 

Fone (14) 3264-8251.

VENDE-SE BICICLETAS 

ERGOMÉTRICAS, resi

denciais usadas. Fone 

(14) 3263-3632.

VENDE-SE MESA 

SOM CICLOTROM, 12

canais, transmissor p/ 

guitarra ou violão. Fone 

(14) 3263-3291.

PERDI PENDRIVE 

PRETO SONY 8 GB.

Recompensa em $ para 

quem encontrá-lo. Ale

xandre 8126-0376.

TITULO DO CEM ven- 

do-tratar fone 3264

3264 ou 97173105

VENDO GELADEIRA 

BRASTEMP 1 porta em 

ótimo estado R$ 200,00. 

Tratar fone 3264-6167 

com Roberta

DMP PRODUÇÕES
- SALÃO, SOM, ILUMI
NAÇÃO, DJ, TELÃO E 

ACESSÓRIOS P/ FESTAS 
EM GERAL. PAULISTA 

SHOPPING. TLS-3264- 
2757 / 9711-1826 site- 
www.dmpproducoes. 

com.br.

CHAVEIRO TATÁ
Qualidade pelo melhor preço.

3 2 6 4 - 4 0 4 9  

Chaves 9 7 9 1 - 7 0 6 6
Serviços
Chaves Codificadas

RUA XV DE NOVEMBRO 550A EM FRENTE A CASAS BAHIA

Quanto você já pagou d e  ju r o s  
a b u s iv o s  n o s  últimos 20 anos?

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

físicas e jurídica, nos empréstimos 
bancários e no cheque especial

LA U T E C
Laudos Técnicos e Perícias financeiras

Visite nosso site e agende uma visita peio teiefone
www.dividaedireito.com.br

Fone: 14. 3234-7994
Rua Gustavo Maciel, 29-18 - Altos da Cidade - Bauru - SP

© EM PA LU X
A  EN ER G IA  PA SSA  POR AQUI

Av. Rui Barbosa, 626-B - Tel.: 14. 3261 -2338 
Cel.: 9101 -7185 - Agudos - SP

PROMOÇÃO MP3, 

MP4 E MP5 SONY 

COBRIMOS QUALQUER 

OFERTA!!! DIVIDIMOS 

EM ATÉ 6X NO CAR

TÃO VISA. DMP PRO

DUÇÕES NO PAULISTA 

SHOPPING TLS-3264- 

2757 / 9711-1826.

ATENÇÃO: Materiais 

Construção Usados 

- Madeiras, telhas, 

forros de PVC, etc. +

1 porta de correr e 

vitrine de vidro tempe

rado. F: 97865951 ou 

32631287.

S IM P A T IA
Num canto mais 
alto que sua cabeça, 
acende 3 velas bran
cas num prato com 
água e açúcar aos 
três anjos protetores 
(Gabriel, Rafael e 
Miguel) e fazer o 
pedido em três dias 
alcançara a graça. 
Mande publicar no 
terceiro dia e obser
ve no quarto dia.

C O M U N IC A D O

A Construtora Sanches Tripoloni Ltda tor
na público que recebeu da Cetesb a licença 
prévia número 7001531, para concreto as- 
fálico, fabricação de, e requere a licença de 
instalação sito a Fazenda Fartura (a direita 
na Vicinal do Distrito de Alfredo Guedes 
/ SP-300 km 0,00 + 300m) município de 
Lençóis Paulista-SP.

mailto:habitareimoveis@terra.com.br
http://www.dmpproducoes
http://www.dmpproducoes
http://www.dividaedireito.com.br


IN FORM ÁTICA

VENDO INFORMÁTI
CA com os melhores 

preço do mercado! 
Asus - Acer - Lg - San- 

sung - Kingston - N- 

videa -A-bit - AMD Vale 

a pena conferir!! 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 COMPUTA
DOR PENTIUM 4, 3.0

Ghz, 1GB de memória, 

gravadora DVD, placa 

vídeo G- force 256 MB, 

HD, seta 80GB, moni

tor 19" LG LCD. Fone 

(14) 3641- 3942 ou 

(14) 8152-6250.

SEU MICRO DEU PAU!!
Técnico especializado 

em atendimento à do

micilio. Total garantia e 

segurança. Ótimo pre

ço. F: 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 UM COM
PUTADOR SEMPRO 
2.6, hd 80 Gb, me

mória 256, Monitor 

LG 500G 15", pouco 

uso novinho. Fone: 

81430186.

BANHO E TOSA COM 
GRANDE PROMOÇÃO

de tosas nesse fim 

de semana.leve seu 

cachorrinho e ganhe 

um ossinho para sa

borear apos o banho. 

91489190 / 81425693.

CHAVEIRO XV
Chaves e serviços 
Afíaçõo de alí<ates 
Confecção de 
carimbos
^3263-6395
^9794-6796

Atendimento 24h
RUA XV DE NOVEMBRO, 669

e M  F R £ /\/re  A O  h a a /o o  s f^ A o e s a o

VENDE-SE DIVERSOS 
TIPOS DE PEIXES, gan

so par sítio e fazenda, 

ótimo preço. Fones 
(14) 3263-1782 ou 

3278-6693.

VENDE-SE FILHOTE 
DE POODLE c/ 2 me

ses. R$ 100,00. Macho. 

Fone (14) 9673-7444.

STAR DOG BANHO E 
TOSA. * banhos medi

cinais e tosas * hidrata- 

ção de chocolate * tosa 

na tesoura com ótimos 

preços. Confiram fone 

91071600 / 81425693.

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.

TEM TUDO , ferra

mentas, materiais 

elétricos, artigos p/ 

pesca, brinquedos, 

presentes, plásticos 

em geral, material 

escolar, utilidades do

mesticas etc. Rua Dr 

Antonio Tedesco, 169, 

Lençóis Paulista. Fone 

(14) 3264-4374.

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.

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.

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.

DRENAGEM LINFÁ- 
TICA, pacotes promo

cionais pós cirurgia! 

Fone (14) 9107-6010, 

Mônica Fuzzi.

BRINQUEDOS
ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

■ Castelo
■ Piscina de Bolinha
•Touro Mec. Infantil (Bandido) 
■Máquina Algodão DoceeCrepp 
•Tribogã

(14) 3263-1485  
9791-4488

|l^aBiflcadora e Confeitaria^

Faça sua festa
300 Salgados 
200 doces 
5 kg bolo

r$ 7 2 / 5 0
Grátis 100 mini-bengalínhas
R: Henrique Losinkas Alves, 554 ■ Cecap

DI SK:  3264-3155

Atendimento 24h 
9702-3076 /  9724-8565

FONE: 3264-3029

Cartuchos originais

Recarga de cartuchos de  
tintas e toner s

M anutenfão em  im pressoras
Aceitamos:VISAR. IGNÁaO ANSELMO, 199 - Lenqóis Pta. 

em frente ao Magazine Ameritana

ILZA CABELEIREI
RA, corte masculino, 

R$5.00, e feminino a 

partir de R$ 6.00, desfia

do, R$ 7.00. Rua Procó- 

pio 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.

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 CONFEC
ÇÕES E ARMARINHOS,

confecção masculina, 

feminina e armarinhos 

em geral venham confe

rir, e tenha ótimo aten

dimento. 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.

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 ANGEL 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.

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.

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.

SUPER LIMP PRO
DUTOS DE LIMPEZA .

Entrega em sua casa 

com preço e prazo 

especial. Fone (14) 

9701-1493 (Fabio), 

8119-5867 (Regiane). 

Temos cloro.

MÁRMORES, 
GRANITOS, PIAS, 

LAVATÓRIOS, 
SOLEIRAS, 

TÚMULOS, ETC..

MARMORARIA

F.: 1 4 .  3 2 6 3 - 2 8 4 5
R u a  J o s é  d o  P a t r o c í n i o ,  1 0 6 0  

C e n t r o  -  L e n ç ó i s  P a u l i s t a

VENDE-SE PRODU
TOS CAZO . Fone (14) 

3263-2145 tratar com 

Bruna.

PINTURAS EM GE
RAL, massa corrida, 

textura, grafiato, 

orçamento sem 

compromisso, temos 

tintas, Coral Acrílica, 

PVA, Látex 18 litros, 

pela metade do valor. 

Fone (14) 9738-7982.

DOCE TERNURA 
MENSAGENS . Mensa

gens fonadas, perga

minhos, cd's, cestas 

e flores, loucuras de 

amor c/ personagens. 

Rua Aimorés, 164, Vi

la Cachoeirinha. Fone 

(14) 3263-5544.

DECORAÇÃO DE 
GESSO , molduras em 

forros e paredes. Fone 

(14) 3264-8642 ou 

(14) 8114-8190.

TAPEÇARIA MARTI- 
NELLI, autos em ge

ral, 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 pro

moção especial de 

reabertura, banho 

medicinal gratuito 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 EMPREGO
para cuidar de pesso

as idosas, tenho ex

periência. Fone (14) 

3263-3206 ou (14) 

9164-8546.

CASAMENTO SIM 
PLES, sofisticado; 

musicas que traduzem 

seus sentimentos, 

várias opções instru

mentais e/ou vocais. 

Fone (14) 3263-0065 

falar com Vanessa a 

partir da 14:00 hs.

CANSAÇO, STRESS?

Faça massagens, 

atendimento em do

micilio. Mônica Fuzzi. 

Fone (14) 3264-2553.

ALFABETO E LETREI
RO. Fone (14) 9108

1835.

CONSTRUTOR DE 
RESIDÊNCIAS com

material e mão de 

obra completa, cons

trução como refe

rencia e modelo, Rua 

Rogério Giacomini, 

n ° 602. Fone (14) 

3263-4328 ou (14) 

9751-2160.

CAFÉ NO SHOPPING!
Venha saborear um 

delicioso café expresso 

na Fuxico's BG- Paulista 

Shopping. Fone (14) 

9107-7320.

PROJETISTA AUTÔNO
MO, projetos pra molde 

de injeção de plásticos e 

de zamac, estampos de 

corte, dobra e repuxo. 

Fone (14) 9129-4034.

PROMOÇÕES STUDIO
G faça mão + pé = 

ganhe 1 mão / faça 1 hi- 

dratação e ganhe 1 mão 

/ faça escova e ganhe 

sobrancelhas, agende 

seu horário 3264-7033.

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.

VOCÊ É CRIATIVO, DI
NÂMICO? Quer crescer 

profissionalmente? 

Junte-se a nossa equipe 

de sucesso! Envie Curri- 

culo para equipecriar@ 

yahoo.com.br.

SEJA SEU PRÓPRIO
PATRÃO! E conquiste 

sua independência 

financeira! Trabalhe a 

partir de casa e tenha 

muito sucesso! (14) 

9716-3898.

TRABALHE EM
CASA, e tenha ex

celentes lucros, a 

tcc esta recrutando 

pessoas, basta ter 18 
anos,conf: www.tcc- 

trabalhoemcasa.com. 

br/?ref=sebastaolepre

PRECISA-SE DE ANA
LISTA DE SUPORTE
para implantação de 

sistemas. Enviar currícu

lo para rh@aflsistemas. 

com.br

PRECISA-SE DE 
PROGRAMADOR DE 

SISTEMAS com conhe

cimento em delphi/ 

firebird. Enviar currículo 

para rh@aflsistemas. 

com.br.

3 X
« O r n a is
Jornal!

TERÇAS
QUINTAS
SARADOS

$269-3311

TRABALHE
INDEPENDENTE

Ten ha  seu  p ró p rio  n e g ó c io  
em  casa baixo in vestim en to !

GANHOS MENSAIS LOGO 
NOS PRIMEIROS 

MESE

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

m m
l a  C an on  l£XM*\RK X  *

R. José do Patrocínio, 1015 
Lençóis Paulista

Vendo máquina 
de sorvete 
expresso.

" "  Direto d a  Fábríca " "  

" "  á tim o  Preqo " "

Fone: 14 3011-6746 
maq .soft@lhiot mailco m

SERRALHERIA

PORTAL
Portões Basculantes revestidos 

em chapas e alumínio.

fegtmiíljflg© ÊGD

Fone/Fax (14)3264-4313

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

J a g u a r !  Im ó v e is
PRAÇA TIRADENTES, 266 - CENTRO - AGUDOS SP 

(14) 3262-1177 - 3262-2116 - 9772-7263 
www.jaguariimoveis.com .br

IM Ó V E IS  À V E N D A

^ CASA PADRÃO
3 [)orm. ̂  ̂  vagas na (jaragem 

Jd. MARCIA ̂  i\GUDOS

CASA
3 DJormitórios ̂  1 Suite 
4 vaga na (garagem 

JARDIM MÁRCIA II ̂  /AGUDOS

CASASOBRADO'
4Dormitórios-4Suites 
4vagasnagaragem 

JARDIM MARCIA-AGUDOS

^CASA^
4 DJormitórios 

5 vagas na (garagem 
CENTRO ̂  /AGUDOS

^  SA LA S C O M E R C IA IS  O T IM O  PA D R A O

Galeria c:om excelente infra-estrutura, estacionamento p)rópriô  
na melhor localização de /Agudos !!!

Ambiente seguro, moderno  ̂agradável.

A LU G U EIS  A P A R T IR  DE R$ 250,00

Visite a Jaguari Imóveis e faça Bons Negócios.

V S n ia í
dos  .....

C o t c h á l ^ ,
mwTií _ _

C O N F I R A

o o

Roupas de cama tamanhos especiais.

Preço a vista com 

descontos especiais! 

Colchões de todos 

os tamanhos. 

Venham conferir!

Colchões Herval

/  '
PORTAL DOS COLCHOES

INVISTA EM SEU SO N O  E TENHA UM DIA PRODUTIVO, SEM CANSA ÇO  O U  IND ISPO SIÇÃ O

R. Dr. Antonio Tedesco, 714 - F.: 14. 3264-1838 - Lençóis Paulista

http://www.tcc-trabalhoemcasa.com
http://www.tcc-trabalhoemcasa.com
http://www.jaguariimoveis.com.br


Alunos da escola Esperança de Oliveira ajudaram Lençóis Paulista a vencer o dia do desafio na edição do ano passado

Cidade contra cidade
Dia do Desafio vai movimentar cidades da região na próxima quarta-feira; além  

de despertar o interesse por atividade física o evento promove a disputa amigável

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

Agudos, Areiópolis, Barra 
Bonita, Borebi, Igaraçu do Tie
tê, Lençóis Paulista, Macatuba 
e Piratininga, cidades onde o 
jornal O ECO circula se pre
param para mais uma parti
cipação no Challenge Day, o 
internacional Dia do Desafio. 
O evento sempre acontece na 
última quarta-feira de maio e 
propõe que as pessoas inter
rompam a rotina e pratiquem 
pelo menos 15 minutos de 
qualquer atividade física.

Nesse dia, cidades do mes
mo porte estabelecem uma 
competição para tentar en
volver nas atividades a maior 
porcentagem de pessoas, em 
relação ao total de habitantes. 
É uma disputa amigável que 
estimula a participação. "No 
desafio, os vencedores são os 
cidadãos que, além do corpo,

VEJA QUEM ENFRENTA QUEM
Agudos (34.22) x Chalatenango/El Salvador (30.780) 
Areiópolis (10.630) x Manatí/Colômbia (1 3.934)
Barra Bonita (35.090) x Melchor Ocampo/México (37.706) 
Borebi (2.172) x Lampazos/México (4.428)
Igaraçu do Tietê (23.085) x Teotihuacan/México (46.779) 
Lençóis Paulista (59.366) x La Piedad de Cavadas/México (91.132) 
Macatuba (16.173) x Arroyo Seco/México (12.493)
Piratininga (11.287) x Ecuandureo/México (12.420)

exercitam a integração, a cria
tividade, a liderança, o espíri
to comunitário e começam a 
compreender a importância 
de fazer da atividade física um 
hábito para os outros dias do 
ano", comenta o diretor de 
Esportes de Barra Bonita, Jor
ge Roberto Sancassani Dias, o 
Gralha. "Vale qualquer ativi
dade, correr, nadar, jogar fu
tebol, ginástica, alongamento,

enfim, o importante é se mo
vimentar", completa.

O Dia do Desafio ocorre 
da 0h às 21 h do dia 28 e os 
participantes devem registrar 
sua atividade ligando para o 
departamento de Esportes de 
sua cidade.

Em algumas cidades tam
bém é comum atividades que 
chamam a atenção como ho
mens e mulheres que puxam

tratores, ônibus e até mesmo 
barco, como já ocorreu em 
Barra Bonita em anos anterio
res.

COMPETIÇÃO
Maior cidade entre aquelas 

onde circula O ECO, Lençóis 
Paulista tenta repetir ou me
lhorar o feito do ano passado, 
quando colocou 20.184 cida
dãos para se exercitar e venceu 
a disputa contra Maravatio, 
no México. Este ano o desafio 
é novamente contra uma ci
dade mexicana, La Piedad de 
Cavadas, que tem 91.132 ha
bitantes. Lençóis tem 59.366 
segundo o último Censo.

A maioria das cidades da 
região tem que enfrentar mu
nicípios mexicanos, com ex
ceção de Agudos e Areiópolis, 
que enfrentam cidades de El 
Salvador e Colômbia, respec
tivamente.

a g u d o s p i r a t i n i n g a

Município recebe dinheiro 
para infra-estrutura

Barraca da maçonaria é umas das mais visitadas na festa

Festa de Santo 
Antonio segue hoje

Segue hoje a 86® Festa 
de Santo Antonio em Agu
dos com a quermesse. Às 
20h, tem show de dança 
com os alunos da Apae (As
sociação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais). Amanhã 
tem apresentação das du
plas Solano e Solemar e Ar- 
lyson e Anderson (confira 
programação completa).

A tradicional trezena de

A prefeita de Piratininga, 
Silvia Mendes Soares (PV) 
esteve em Ribeirão Preto na 
quinta-feira 22 para assinatu
ra de convênio com a Secreta
ria de Estado da Habitação. O 
município vai receber R$ 273 
mil para a execução de obras 
infra-estrutura pelo PEM 
(Programa Especial de Me
lhorias). A cerimônia contou 
com a presença do secretário 
da Habitação e presidente da 
CDHU (Companhia de De
senvolvimento Habitacional e 
Urbano), Lair Krahenbühl. Na 
ocasião, prefeitos de outras

86 cidades também firmaram 
acordos para realizar melho
rias em conjuntos habitacio
nais já entregues pela CDHU.

O governo do Estado vai 
investir, por meio da Secretaria 
da Habitação, R$ 17 milhões 
para obras de pavimentação, 
recapeamento, calçadas, mu
ros de arrimo, galerias de águas 
pluviais, drenagem, construção 
e recuperação de praças, im
plantação de equipamentos de 
lazer, entre outros serviços que 
serão realizados pelas próprias 
prefeituras, com acompanha
mento da secretaria.

Santo Antonio começa no 
dia 1° de junho. As celebra
ções ficam por conta do frei 
Vitalino Torquato, pároco 
da matriz de Santo Anto- 
nio. As missas diárias acon
tecem às 19h30. No dia 13 
de junho, dia do padroeiro, 
a programação começa às 
19h, com procissão, missa, 
bênção dos lírios e dos pãe- 
zinhos de Santo Antonio.

PROGRAMAÇÃO
r e l i g i o s a

De 1° a 12 de junho - missas diárias às 19h30 
13 de junho - procissão às 19h, seguida de missa e bên
ção dos pãezinhos

f e s t i v a

Shows na praça, a partir das 20h:
Hoje - Apresentação de dança da Apae
Amanhã - Solano e Solemar e Arlyson e Anderson
31/5 - Ulisses e Moisés
1/6 - João Galo e Claudinho
7/6 - Elcio Emerson e Banda
8/6 - Banda Rarus
14/6 - Show Regional
15/6 - Banda Municipal/ Orquestra do Seminário
21/6 - Los Bamba do Forró
22/6 - Craveiro e Cravinho/ Bueno e José Ponte

*Quermesse nos dias 22, 24, 25 e 31 de maio 
e 1°, 7, 8, 14, 15, 20 e 21 de junho, a partir das 20h

fe st a
O grêmio estudantil 

da escola estadual Rubens 
Pietraróia está organizan
do uma festa. O evento 
está marcado para o dia 
8 de junho, às 14h, com 
muita música. O ingresso 
para participar da festa é 
um quilo de alimento não- 
perecível.

m e d u l a  ó s s e a
Na terça-feira 27, no Ro- 

tary Club de Macatuba, tem 
campanha para doação de 
medula óssea. 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 apresen
ta as mesmas características 
do voluntário, será possível 
que ele faça uma doação. Os

voluntários devem ter entre 
18 e 55 anos e estar em boas 
condições de saúde.

m ú s ic a
A Diretoria de Cultura 

de Lençóis Paulista pro
move amanhã, a partir das 
15h, um encontro de ban
das no recinto da Facilpa 
(Feira Agropecuária Comer
cial e Industrial de Lençóis 
Paulista). Doze bandas de 
gêneros variados já confir
maram presença no evento. 
A entrada é de graça.

s a n t a  r it a
Em homenagem a San

ta Rita, a paróquia Nossa 
Senhora da Aparecida de 
Lençóis Paulista realiza 
procissão hoje, com saída 
da capela de Santa Rita às 
19h, no Parque Rondon, 
seguindo até a matriz na 
Vila Cruzeiro, onde haverá 
missa e bênção de rosas.

COMUNICADO

A Açucareira Zillo Lorenzetti S/A, torna público que recebeu da CETESB, a Li
cença de Operação n° 7002748, para ampliação de novas áreas para as atividades 
de Fabricação de Açúcar, Álcool, Energia e Levedura em seu parque industrial 
localizado na Fazenda São José, zona rural do município de Macatuba - SP.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

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

EXERCÍCIO: 2008 - MÊS ASSINAT: ABRIL

Republicado devido à publicação do dia 10/05/2008 conter incorre
ções.

CONTRATO N° 089/2008 DATA ASSINAT: 15/04/2008; CONTRA
TADO: Nossa Segurança e Vigilância Ltda.; CNPJ: 07.300.153/0001- 
01; OBJETO: prestação de serviços de segurança e vigilância patrimo
nial no Recinto de Exposições José Oliveira Prado, sito à Rua Lázaro 
Brígido Dutra n° 300, durante a realização dos eventos comemorativos 
do aniversário da cidade; VALOR: 32.460,00 (trinta e dois mil, qua
trocentos e sessenta reais); VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias; MODA
LIDADE: CONVITE N° 017/2008; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “a” 
da Lei Federal 8.666/93; EMPENHO: 5700/2008. DATA PUBLIC: 
10/05/2008.

Lençóis Paulista, 21 de maio 2008.
José António Marise - Prefeito Municipal.

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 3.844 de 20.05.2008............................... Autoriza celebrar convênio
com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Saúde 
e abrir crédito especial visando o repasse de recursos financeiros no 
valor de R$ 150.000,000 para aquisição de medicamentos, materiais de 
enfermagem e consumo.
Lei 3.845 de 20.05.2008............................... Autoriza a celebrar convê
nio com a Rede de Combate ao Câncer de Lençóis Paulista, visando a 
transferência de recursos financeiros no valor de R$ 50.000,00, a título 
de subvenção social.
Lei 3.846 de 20.05.2008............................... Dispõe sobre a doação de
área de terreno pertencente ao Município, localizada no Distrito Em
presarial “Luiz Trecenti”, em favor da empresa Urso Equipamentos 
para Veículos Ltda. EPP, e dá outras providências.
Decreto 112 de 6.05.2008............................Dispõe sobre a nomeação do
Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência.
Decreto 113 de 12.05.2008............................Dispõe sobre suplementa-
ção de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 104.900,00.
Decreto 114 de 19.05.2008............................Dispõe sobre a criação do
Comitê Gestor do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educa
ção.
Decreto 115 de 20.05.2008............................Abre nos termos da Lei
Municipal n° 3.844 de 20.05.2008, crédito especial no valor de R$ 
150.000,00 que tem por objeto a transferência de recursos financeiros 
da Secretaria de Estado da Saúde para aquisição de medicamentos, ma
teriais de enfermagem e consumo.
Decreto 116 de 20.05.2008............................Dispõe sobre a remoção de
Diretores de Escola.
Decreto 117 de 20.05.2008............................Designa Waldir Gomes
responsável pelo expediente do Serviço Autônomo de Água e Esgotos 
no período de 26 a 30 de maio de 2008.
Decreto 118 de 20.05.2008............................Dispõe sobre a composição
do Comitê local do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educa
ção, criado pelo Decreto Executivo n° 114 de 19.05.2008.
Portaria 297 de 6.05.2008.........................Abre nos termos da Lei Mu
nicipal n° 3.660/06, processo administrativo em relação a funcionário 
público portador da Cédula de Identidade RG n° 10.621.065.
Portaria 298 de 6.05.2008............................Abre nos termos da Lei Mu
nicipal n° 3.660/06, processo administrativo em relação a funcionário 
público portador da Cédula de Identidade RG n° 12.580.073.
Portaria 311 de 9.05.2008.........................Abre nos termos da Lei Mu
nicipal n° 3.660/06, processo sumário em relação a funcionário público 
portador da Cédula de Identidade RG n° 33.474.845-8.
Portaria 312 de 9.05.2008.........................Abre nos termos da Lei Mu
nicipal n° 3.660/06, processo sumário em relação a funcionária pública 
portadora da Cédula de Identidade RG n° 41.542.284-X.
Portaria 329 de 16.05.2008.........................Afasta nos termos da Lei
Municipal n° 3.660/06, para tratamento de saúde, Graziela Rondina 
Giacomini, Coordenadora Pedagógica.
Portaria 330 de 19.05.2008.........................Prorroga nos termos da Lei
Municipal n° 3.660/06, a licença saúde de José Messias Emiliano, Mo
torista.
Portaria 331 de 19.05.2008.........................Prorroga nos termos da Lei
Municipal n° 3.660/06, a licença saúde de Benedito Antonio dos San
tos, Agente de Cemitério.

Lençóis Paulista, 23 de maio de 2008.

Leandro Orsi Brandi 
Diretor Administrativo

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

ADITIVO AO CONTRATO N.° 018/2007; DATA ASSINAT: 
31/01/2008; CONTRATADO: Machado e Nishihara Ltda.; CNPJ: 
05.888.569/0001-59; OBJETO: ampliação dos serviços para a realiza
ção das perícias médicas necessárias por ocasião dos exames admissio- 
nais e demissionais dos serviços públicos municipais; MODALIDA
DE: CONVITE N° 005/2007; FUNDAMENTO: Art. 65, I, “b” e § 1° 
da Lei Federal n.° 8.666/93; DATA PUBLIC: 24/05/2008.

ADITIVO AO CONTRATO N.° 198/2007; DATA ASSINAT: 
04/01/2008; CONTRATADO: Rone Engenharia, Projetos, Construções 
e Comércio Ltda.; CNPJ: 07.412.218/0001-00; OBJETO: prorrogação 
da vigência do contrato; MODALIDADE: CONVITE N° 044/2007; 
FUNDAMENTO: Art. 57, § 1° da Lei Federal n.° 8.666/93; DATA PU- 
BLIC: 24/05/2008.

ADITIVO AO CONTRATO N.° 198/2007; DATA ASSINAT: 
22/02/2008; CONTRATADO: Rone Engenharia, Projetos, Construções 
e Comércio Ltda.; CNPJ: 07.412.218/0001-00; OBJETO: execução de 
serviços adicionais na obra de construção da ponte na rua Walter Mo- 
retto; VALOR: R$ 22.116,66 (vinte e dois mil, cento e dezesseis reais 
e sessenta e seis centavos); MODALIDADE: CONVITE N° 044/2007; 
FUNDAMENTO: Art. 65, I, “b” e § 1° da Lei Federal n.° 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 24/05/2008.

José António Marise - Prefeito Municipal.

Publicado no jornal O Eco, no dia 24 de Maio de 2008. Na página B6. 
Valor da publicação R$ 470,11.



Julia Moraes/Folha Imagem

iPhone na m ão
À venda nas ruas de São Paulo antes mesm o da chegada oficial ao Brasil, portátil 

vem desbloqueado e é o celular mais usado para acesso à internet

GUSTAVO VILLAS BOAS

Oficialmente, o iPhone de
ve chegar neste ano ao Brasil, 
anunciou a América Móvil, 
controladora da Claro no pa
ís. Mas, comprado no exterior 
ou trazido por importadores 
independentes, o aparelho já 
está disseminado. Em uma 
rápida visita à rua Santa Ifigê
nia, tradicional espaço de co
mércio de eletrônicos em São 
Paulo, encontra-se o iPhone à 
mostra em muitas vitrines.

A presença do aparelho 
na internet brasileira é imen
sa: em abril, 71% dos acessos 
feitos por dispositivos móveis

à internet no país foram via o 
navegador do iPhone ou do 
iPod Touch, o tocador de MP3 
parecido com o portátil.

"Os usuários estão usando 
o benefício do iPhone, que tem 
uma experiência de internet 
muito melhor do que os outros 
smartphones e se aproxima da 
do PC", diz Cláudia Woods, di
retora de estratégia da Predicta, 
que realizou a pesquisa.

De setembro do ano passa
do a abril deste ano, o número 
de acessos à internet via nave
gador do iPhone aumentou 
1.935%. O celular-fetiche da 
Apple foi determinante para 
que o acesso à rede via apare-

A lteração de  
softw are fere d ireitos

Usar hoje o iPhone em 
uma operadora brasileira fere 
os direitos da Apple sobre o 
software, que precisa ser alte
rado. Mas, para o consumidor 
sofrer alguma penalidade, a 
empresa da maçã precisa pro
vocar uma ação contra o usu
ário, diz Renato Opice Blum, 
advogado especialista em di
reito digital.

Segundo ele, é importante 
que o consumidor peça nota 
fiscal. "Dessa forma, o com
prador mostra que procurou 
uma transação regular".

Outro problema para 
quem compra um iPhone - ou 
qualquer outro produto que

atue no espectro radioelétrico 
- é a necessidade da homolo
gação da Anatel (Agência Na
cional de Telecomunicações), 
diz o advogado Luiz Henrique 
Souza, do escritório Patrícia 
Peck Pinheiro Advogados. "O 
iPod Touch é homologado, 
por exemplo".

Uma regulamentação da 
Anatel pune, primeiro com 
advertência. Em caso de rein
cidência, dolo ou culpa grave, 
a pena é multa e apreensão 
do aparelho. As operadoras e 
quem vende produtos que de- 
veriam ser homologados pela 
empresa também são passíveis 
de punição. (GVB)

lhos de mão crescesse mais de 
167% no período.

"Mas os custos de tráfego 
por celular são proibitivos. 
Com novas opções de browsers 
e de aparelhos mais adaptados 
à internet, o uso deve crescer. 
Se os preços caírem, o acesso à 
internet deve dar um salto no 
Brasil, com sites criados para o 
celular", diz Woods.

NAS RUAS
O sucesso do iPhone é vi

sível na Santa Ifigênia: a Folha 
encontrou mais de dez lojas 
que comercializam o portátil, 
com direito a nota fiscal e pa
gamento parcelado, além de

300
M il iPhones estão  
em  uso no Brasil, 
segun d o  cálcu los de  
analistas do m ercado

710/o
D o acesso à  internet  
p o r d ispositivos  
m óveis fo i fe ito  pelo  
celular, em  abril, 
de acordo  com  a 
co n su lto ria  Pred icta

promessa de garantia - não da 
Apple. "Chegam cinco peças 
e acabam no dia", disse uma 
vendedora.

As lojas consultadas já ven
dem o celular desbloqueado. 
Ou seja, prontos para uso na 
rede brasileira de celular. Sem 
o desbloqueio - que fere o di
reito intelectual da Apple so
bre o software -, não dá nem 
para ouvir música no celular.

O desbloqueio não é coisa 
só de brasileiro: a NetApplica- 
tions detectou que, em janeiro 
deste ano, o celular foi usado 
em mais de 110 países tão va
riados quanto Mianmar, Irlan
da e China.

Estandes 
oferecem 
clones toscos

Em dois estabelecimen
tos, a Folha encontrou o 
aparelho por R$ 700. Em 
ambos, o vendedor só disse 
que era um 'genérico' (foi 
esse o termo para a falsifi
cação) depois de questio
nado pela reportagem. A 
caixa e o design são muito 
parecidos. Mas só. Mani
pulado, um dos aparelhos 
apresentou uma tela sensí
vel de baixa qualidade, que 
não identificava múltiplos 
toques, e um software di
ferente - e ruim. O menu, 
por exemplo, indicava um 
único jogo, que não existia.

Santa Ifigênia vende 
iPhone no cartão

Julia Moraes/Folha Imagem

Na rua Santa Ifigênia, 
no centro de São Paulo, o 
iPhone de 8 Gbytes pode 
ser comprado por R$ 1.350, 
com pagamentos parcela
dos no cartão, nota fiscal e 
garantia de três meses.

A nota fiscal não garan
te que o produto tenha sido 
importado de forma lícita, 
diz Mauro de Brito, coorde
nador de vigilância e repres
são da Receita Federal. "Mas 
pedir pelo menos a nota 
fiscal é importante para o 
consumidor se precaver. Se, 
nas nossas investigações, 
identificamos que uma lo
ja está vendendo produtos 
que não foram importados 
de forma legal, nós fazemos 
a apreensão de documentos 
da loja para verificar a nota 
de entrada no país e outros 
documentos", diz Brito.

Todas as lojas da Santa 
Ifigênia visitadas pela Folha 
disseram vender o aparelho 
com nota. Os preços varia
ram entre R$ 1.300 e R$ 
1.800, para o modelo de 
8 Gbytes, e R$ 1.600 e R$ 
2.000, para o modelo de 
16 Gbytes - quase sempre 
desbloqueados. A maioria 
dos aparelhos é vendida 
em quiosques - lojas que 
parecem mais um corredor, 
onde alastram-se produ
tos claramente falsificados 
e de baixa qualidade. "O 
aparelho vem de uma im
portadora que compra em 
Miami e já chega desblo
queado", disse o gerente de 
uma loja.

Uma única vendedora 
disse que o desbloqueio 
era feito na hora - e testado. 
Em um primeiro momento, 
a maioria dos vendedores 
dizem que o celular funcio-

na em redes de todas ope
radoras. Porém, em alguns 
estandes, repetir a pergunta 
mostra que não é essa a rea
lidade. "Acho que não pega 
na Vivo", foi uma resposta 
comum.

Todos os vendedores 
parecem conhecer o pro
duto, explicando a versão 
do sistema operacional do 
telefone e quais aplicativos 
são instalados a mais, ou 
seja, não vêm na versão ori
ginal.

d e s c o n t in h o
Em parte das lojas visi

tadas, ao ver que se tratava 
de uma pesquisa de preços, 
o vendedor queria saber 
o mais baixo valor encon
trado, para tentar negociar 
o valor. Em algumas, que 
não tinham o produto, era 
possível comprar sob enco
menda.

Nas lojas em que a re
portagem se identificou 
como imprensa, os vende
dores ficaram ressabiados e 
disseram que qualquer dú
vida acerca da origem deve
ria ser tirada com o gerente 
- nunca presente.

NA in t e r n e t
No site de compra e ven

da pela internet Mercado 
Livre (www.mercadolivre. 
com.br), um iPhone era o 
produto mais visitado entre 
todos expostos na última 
segunda-feira. O nome do 
celular era o sexto termo 
mais buscado no site. O 
aparelho também está pre
sente em comparadores de 
preço. No buscador Shop
ping UOL, o celular da Ap- 
ple é encontrado em nove 
lojas. (GVB)

http://www.mercadolivre


M A C A T U B A

A m esm a praça
Reforma da praça Santo Antonio, em Macatuba, é alvo de críticas do vereador 

Aparecido Humberto Pavão; administração está investindo R$ 15 mil em melhorias

l e i t u r a

Ká t ia  Sa r t o r i

A última etapa da reforma 
da praça Santo Antonio, em 
Macatuba, tem sido motivo 
de polêmica. Mais uma vez o 
vereador Aparecido Humber
to Pavão (PTB) se posicionou 
contra o projeto. O parlamen
tar anda circulando um abai
xo-assinado contra as modifi
cações. A iniciativa também foi 
criticada por Pavão na tribuna 
da Câmara. A praça é uma das 
mais antigas de Macatuba.

Segundo o diretor Admi
nistrativo da Prefeitura, José 
Carlos Ferreira de Souza, o 
município deve investir mais 
R$ 15 mil na praça, em me
lhorias com o projeto de pai
sagismo, troca da iluminação 
para o estilo colonial e refor
ma e iluminação do coreto. 
Também estão no projeto pas
sarelas e fontes. Como os tra
balhos estão sendo realizados 
por equipes da própria prefei
tura, não há prazo definido 
para conclusão da reforma.

Um dos pontos de dis
cordância sobre a reforma é 
justamente sobre o coreto, 
que será cercado por água. A 
construção segue a linha do 
recém-construído 'Monumen-

Prefeitura trabalha em projeto de paisagismo e troca de iluminação da praça Santo Antonio

to aos Pracinhas'. O obelisco 
que homenageia os soldados 
macatubenses que participa
ram da 2® Guerra Mundial foi 
totalmente reformado. Em seu 
lugar, foi colocada a estátua de 
um soldado.

Pavão foi contra a refor
ma do 'Monumento aos Pra- 
cinhas' e se diz contrário às

modificações que estão sendo 
realizadas no coreto porque o 
projeto mexe na estrutura ori
ginal. Na reforma anterior, o 
vereador acabou ficando sem 
respaldo. A obra foi feita com 
o consentimento dos familia
res dos pracinhas e inaugura
da em junho do ano passado, 
durante as comemorações de

aniversário.
"Aquilo faz parte da história 

do município", defende. A mes
ma linha de defesa é adotada 
por Ferreira de Souza. Ele afir
ma que as modificações foram 
bastante estudadas. "O coreto 
rodeado de água tem um sig
nificado histórico e nós temos 
um estudo sobre isso", explica.

Doações de livros e gibis podem ser feitas na Biblioteca 
Municipal Carlos Drummond de Andrade

Educação faz 
campanha para 
arrecadar livros

A Secretaria de Educação 
de Macatuba realiza duran
te todo o mês de junho o 
projeto 'Amigo da Leitura. 
A iniciativa é para arrecadas 
livros e gibis na comunida
de e ampliar o acervo da Bi
blioteca Municipal Carlos 
Drummond de Andrade. 
Para participar basta fazer 
doações nas escolas muni

cipais, na própria bibliote
ca, ou no teatro municipal 
Renata Lycia dos Santos Lu- 
dovico.

"Além de aumentar o 
acervo, o projeto irá demo
cratizar a leitura", comenta 
a bibliotecária Andréa Fide- 
lis de Freitas. A média de re
tirada na biblioteca é de 15 
livros por dia.

M E I O  A M B I E N T E

Plantio de árvores ganha 
apoio das empresas Zilor

O projeto ambiental 'Ma
catuba Mais Verde', da Prefei
tura de Macatuba, acaba de 
ganhar o apoio da Zilor. O 
projeto tem a meta de plantar 
17 mil árvores no município 
até o final deste ano. O lan
çamento oficial do 'Macatuba 
Mais Verde' ocorrerá nos dias 
4, 5 e 6 de junho, com a parti
cipação de alunos das escolas 
municipais, que farão mani
festações e o plantio simbó
lico de árvores em diversos

bairros do município.
A empresa vai participar 

com a doação de 2,5 mil 
mudas e patrocínio para ma
teriais educativos que serão 
distribuídos para os alunos 
das escolas municipais e para 
a comunidade.

Dados da Divisão Muni
cipal de Meio Ambiente mos
tram que o número de árvo
res de Macatuba é inferior ao 
estipulado pela Secretaria Es
tadual de Saúde, que estabele-

ce a necessidade de existência 
de, no mínimo, uma árvore 
por habitante. Atualmente, 
a cidade conta com apenas 
0,25 árvore por habitante.

"Mais do que plantar ár
vores, a Zilor está apoiando 
uma iniciativa de conscien
tização sobre a importância 
do meio ambiente, patro
cinando cartilhas que en
sinarão gerações futuras a 
preservar", afirma Augusto 
Antonio Furine, assessor de

Desenvolvimento Humano e 
Socioambiental da Zilor.

"A Zilor tem sido uma 
grande parceira na realização 
de melhorias para nossa popu
lação. As mudas doadas pela 
empresa se destinam à recupe
ração da mata ciliar das mar
gens do Rio Tietê, ao plantio de 
espécies específicas no períme
tro urbano e ao reflorestamen- 
to do antigo aterro sanitário do 
município", avalia o prefeito 
Coolidge Hercos Junior.

B a c a iB o a c ta  I ®
beneficente em prol à Rede de Combate ao Câncer ' lençóispauustasp

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

V o c ê  P r o t e g e u  

s e u  C a r r o  n e s t a  

s e m a n a ?

SOMENTE NO POSTAO, A MAIS MODERNA MAQUINA DE LAVAR CARROS DO BRASIL. 
NÃO RISCA, LAVA, ENCERA E AINDA PROTEGE.

maio eieca 
às2ih  E L E S &

Jantar Dançante
RESERVAS PELO TELEFONE: U.T.C.
14 . 3 2 6 3 -1 5 1 5

UTC  em  Le n çó is  Pau lista :

R U A  X V  D E  N O V E M B R O , 787 - C EN T R O

___________AUTO POSTO SÃO CRISTÓVÃO, SEMPRE O MELHOR PARA VOCÊ!__________
Av. 25 de Janeiro, 10 - F.: 14. 3264-3565 - Centro - Lençóis Paulista RIO GRANDE, 335 - F.: 14. 3263-1294 - LENÇÓIS PAULISTA

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  L w a r c e l  C e l u l o s e  

f a z  p a r t e  d o  s e u  d i a - a - d i a .
Valorizando o homem, 
construindo o futuro.
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Fernanda Benedetti

A dupla lençoense 
Loirinho & Moreninho 

tem 52 anos de 
carreira e de amizade

na m usica
Loirinho & Moreninho coleciona 52 anos de carreira e de amizade; dupla nasceu 

em 1956 e foi um dos primeiros talentos lençoenses da música sertaneja

Da  Re d a ç ã o

A moda caipira é o ritmo 
que embala a amizade de Nel
son Botar, 69, e Antônio Cian 
Filho, 71. Conhecidos como 
Loirinho e Moreninho, a du
pla sertaneja é uma das mais 
antigas de Lençóis Paulista, 
com 52 anos de carreira. O 
talento da dupla incentivou 
a família a gostar de músicas 
sertanejas. Hoje quem conti
nua o trabalho deles é Carlos 
Cian, filho de Moreninho e 
sobrinho de Loirinho.

A história musical des
tes dois amigos começou em 
1956, no bairro rural Farturão. 
Foi trabalhando num cafezal 
da fazenda dos Barros que eles 
se conheceram e criaram uma 
grande amizade, tendo como 
pano de fundo o gosto pela

música sertaneja. Mas não foi 
só isso que contribuiu para a 
dupla se unir. Na época, Loi- 
rinho - nome artístico de Nel
son, começou a namorar a ir
mã de Moreninho.

Loirinho (Nelson) nasceu 
na fazenda dos Barros. Aos 
15 anos conheceu Moreninho 
(Antonio), que tinha 17 anos 
na época em que foi morar na 
mesma fazenda com a famí
lia. "Nós trabalhamos juntos 
no cafezal. Eu comecei a fre- 
qüentar a casa dele para a gen
te cantar. Lá eu conheci sua 
irmã. Depois de algum tempo 
comecei a namorá-la e acabei 
me casando. Aí nós começa
mos a cantar cada vez mais", 
relata Loirinho.

Com o ouvido no rádio e 
as mãos na enxada, eles traba
lhavam cantando, mostrando

que tinham talento para a mú
sica. Mas o que impedia a du
pla de seguir carreira era a fal
ta de dinheiro. Para comprar 
seus primeiros instrumentos 
musicais eles tiveram que tra
balhar bastante. "Nós éramos 
pobres, então fomos trabalhar 
quebrando milho num sítio 
aos domingos e conseguimos 
700 merrecas. Com esse di
nheiro fomos para São Ma
nuel comprar o violão", lem
bra Moreninho.

Na loja de instrumentos 
em São Manuel, Loirinho e 
Moreninho deram 'uma palhi
nha' do que podiam fazer. Se
gundo eles, na mesma hora, o 
dono da loja pediu para irem 
à rádio cantar em um progra
ma da cidade. O som foi tão 
bom que no outro dia, a rá
dio Difusora de Lençóis Pau-

lista ficou sabendo e fechou 
contrato com a dupla. "Eles 
foram, com certeza umas das 
primeiras duplas lençoenses e 
mereciam o reconhecimento", 
diz Margarite Cian, sobrinha e 
fã dos cantores.

Com os violões em mãos 
e o reconhecimento das par
ticipações nos programas de 
rádio, a dupla começou a fa
zer shows em fazendas, circos 
e cidades vizinhas. "Não pen
sem que era fácil fazer suces
so. Tinha que saber cantar de 
verdade, não é como hoje que 
a tecnologia pode melhorar a 
qualidade da voz", explica Loi
rinho. Segundo eles, o público 
aplaudia quando estava bom, 
mas também não escondia se 
não gostava. "Quem não can
tava bem levava vaia do públi
co", relata Moreninho.

l e Zone ioiA nova linha , 

desenvolvida pai 

das peles mistas e o 

sujeitas a cravos, a
W

espinhas, o leo s idad e^  

brilho excessivo

Reprodução: Fernanda Benedetti

Dupla chegou a ter programa de rádio no auge da carreira

N as on d as d o  rádio
Os amigos contam que 

quando foram cantar na 
rádio lençoense, tiveram 
uma boa surpresa com o 
apoio dos ouvintes. "Era 
um programa com vários 
cantores, por isso só podí
amos cantar uma música, 
mas o público gostou tan
to da nossa voz que pediu 
mais", diz Moreninho.

Com o sucesso, a dupla 
foi bastante assediada pe
las fãs. Loirinho diz que era 
mais tranqüilo, mas Moreni- 
nho conta que já passou um 
aperto com uma mulher ca
sada. "Eu estava de rolo com 
uma moça e estava de noite 
quando acabou o show, eu 
não percebi que não era ela 
e dei a mão para uma mu
lher casada sem querer. A 
mulher ficou muito brava e 
disse que iria chamar o ma
rido dela. Saí rapidinho de 
lá", lembra o cantor.

Com o tempo, a dupla 
também conseguiu ter um

programa de rádio só deles, 
aos domingos, chamado 
'Canta Sertanejo Canta'. As
sim eles puderam conhecer 
ídolos como Mazzaropi, 
Trio Aventureiro, Toninho 
& Zezinho, Tonico & Tino- 
co entre outros. Os cantores 
tiveram oportunidade de ir 
para São Paulo tentar gravar 
um disco, mas decidiram fi
car em Lençóis para ajudar 
a cuidar da família. "Não 
era fácil conseguir gravar e 
a gente não tinha como fi
car muito tempo longe de 
casa, pois tínhamos vários 
irmãos. Precisávamos aju
dar no sustento da casa", 
relata Loirinho.

Mas a dupla ainda tem 
planos para o futuro. Por 
causa de problemas de saú
de, Loirinho precisou ficar 
um tempo afastado da mú
sica, mas Moreninho garan
te que quando seu amigo 
estiver melhor, tentarão 
gravar um CD.
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Pen drive de 1 Gb - PQI - Apenas R$ 25,90 cada!
Pen drive de 2 Gb - PQI - Apenas R$ 39,90 cada!
Pen drive de 8 Gb - Dane Elec - Apenas R$ 139,90 cada!
Caixa de Som USB 250W - CIS - Apenas R$ 14,30 cada!
CD-R Gravável 700 Mb / 80 min - Diversas Marcas - R$ 0,65 cada!
CD-R Gravável 700 Mb / 80 min - Sony - R$ 0,80 cada!
DVD-R Gravável 4.7 Gb - 8x / 16x - Diversas Marcas - R$ 0,90 cada! 
DVD-R regravável 4.7 Gb - Diversas Marcas - R$ 2,50 cada!
Teclado p/ comput. - PS2 / USB - Div. Marcas - A partir R$ 11,85 cada! 
Mouse - PS2 / Serial / USB - Diversas Marcas - A partir R$ 6,80 cada! 
Grampo galvanizado - 26/06 cx c/ 5000un - Dublin - R$ 1,75 cada! 
Grampeador Alicate + 2 cx de grampos - Yes - R$ 9,90 cada! 
Formulário Contínuo - 80 colunas cx c/ 300 fls - Propel - R$ 49,50 

Durex grande - 12x40 - Adelbrás - R$ 0,70 cada!
Papel Sulfite 75g - Pct. 500 fls - R$ 9,90 cada!

Nosso Papel é o m elhor pra você
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Rua Dr. Antônio Tedesco, 791 - Lençóis Paulista



Confira quem  passou  pela  

Churrascaria 295 n este final de 

sem ana, os aniversariantes e quem  

circulou pelas baladas de Barra Bonita.

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

Lençóis Paulista
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M E L H O R  I D A D E

Pré-Osteoporose
Estudo fala em risco desnecessário para pacientes com pré-osteoporose; doença 

atinge mais da metade das mulheres com idade superior a 50 anos após a menopausa

MÁRCIO PINHO

Remédios para 
osteoporose podem 
estar sendo receita
dos a pacientes com 
pré-osteoporose sem 
a real necessidade ou 
sem considerar-se a 
extensão dos efeitos.
É o que indica um ar
tigo publicado na re
vista 'British Medical 
Journal', em que pes
quisadores dizem que 
estudos usados para 
justificar esses medi
camentos na fase an
terior à osteoporose 
exageram benefícios e 
subestimam riscos.

A pré-osteoporose 
(osteopenia) é o iní
cio da perda da densi
dade óssea. Segundo 
a OMS (Organização 
Mundial da Saúde), o 
problema atinge mais 
da metade das mu
lheres com mais de 
50 anos em razão de 
mudanças hormonais 
após a menopausa. 
Mulheres com osteo- 
penia têm entre 10% 
e 25% menos densi
dade óssea, enquan
to as na osteoporose, 
menos de 25%.

O tratamento da 
pré-osteoporose é con
troverso. Nos últimos 
anos, análises de es
tudos de medicamen
tos para osteoporose 
defenderam que os 
benefícios são grandes 
também na pré-osteo- 
porose. Quatro análi
ses, referentes a ralo- 
xifeno, alendronato, 
risedronato e renalato 
de estrôncio, foram os 
alvos das críticas no 
artigo de Pablo Alon- 
so-Coello, médico do 
Centro Cochrane - en
tidade que revisa estu
dos de saúde.

Entre outros motivos, ele 
descredenciou essas análises 
considerando que elas foca
ram a redução do risco 'rela
tivo' de fraturas em relação 
às mulheres que as tiveram, 
e não no número total de 
mulheres estudadas. Isso re
velaria uma redução de risco 
de fraturas bastante baixa na 
pré-osteoporose.

Alonso-Coello diz que 
num universo de 270 mulhe
res com pré-osteoporose, em 
três anos apenas uma evita
ria fratura tomando remédio, 
com base nos estudos anali
sados.

Segundo o médico, a inci
dência de fraturas nessa fase

dificilmente ultrapassa 1% 
das mulheres ao ano. Ele afir
ma que, desde a década de 
90, o mercado farmacêutico 
estimula o tratamento de mu
lheres mais jovens com risco 
pequeno de fratura e que is
so é parte de uma estratégia 
de pré-doença, o que já teria 
ocorrido com a pré-hiperten- 
são e o pré-diabetes.

CONDUTA
O artigo levanta a discus

são sobre a validade do uso de 
medicamentos antes da osteo- 
porose. Rubem Lederman, pre
sidente da Federação Nacional 
das Associações de Combate à 
Osteoporose, afirma que não 
costuma medicar pacientes

com pré-osteoporose.
"Eu sempre defendi que 

pacientes com osteopenia de
vem tomar cálcio e vitamina 
D. Mais nada. Colocando a 
pessoa para andar todo dia, 
você pode estabilizar a perda 
de massa óssea".

Lederman diz que alguns 
médicos que não lidam di
retamente com a doença, 
quando vêem um laudo de 
pré-osteoporose, entram em 
pânico e indicam remédios. 
Mas, segundo ele, os medica
mentos não são agressivos e, 
se não aumentarem a massa 
óssea, podem ao menos blo
quear a perda.

Condições clínicas são im
portantes na decisão de medi

car ou não para César 
Eduardo Fernandes, 
presidente da Socie
dade Brasileira de Cli- 
matério. Segundo ele, 
considerar somente a 
densitometria óssea 
pode levar a erros.

"O risco tem que 
ser avaliado. Mulheres 
com idade avançada, 
da raça branca, com 
uma menopausa ou 
uma doença que cause 
a osteoporose, como o 
hiperparatireoidismo, 
com artrite reumatói- 
de, que fumem ou be- 
bam têm maior risco 
de fraturas e podem ser 
medicadas".

A ginecologista 
Cláudia Gazzo diz que 
em muitos casos os 
medicamentos são im
portantes para evitar 
a evolução da doença. 
"Se o paciente não fi
zer ginástica, muscu
lação ou tratamento 
hormonal, acaba ten
do que tomar remé
dio", afirma.

Entre os medica
mentos disponíveis no 
Brasil para osteoporose 
estão os quatro citados 
no artigo do 'British 
Medical Journal' Al
guns já não têm paten
te e são fabricados por 
diferentes laborató
rios, havendo inclusive 
genéricos.

Segundo a Anvisa 
(Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária), 
é uma prerrogativa do 
médico decidir quan
do indicar o medica
mento. O órgão não se 
manifestou especifica
mente sobre os produ
tos, mas disse que há 
um rigoroso processo 
para verificação da efi
cácia, qualidade e se
gurança de remédios. 

De acordo com a Anvisa, há 
também um monitoramento 
permanente dos produtos no 
mercado por parte do setor de 
farmacovigilância. Colaborou 
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C O M P O R T A M E N T O
r r i  J  • ^  •Tradição reina 
nos casórios
POR CLAUDIA s il v e ir a

Subir ao altar com um 
vestido branco, receber a 
bênção do padre e se jogar 
em uma festa regada a mui
ta caipirinha está na moda. 
A indústria de casamentos 
está mais movimentada do 
que nunca, traz novidades 
a cada ano e consegue mis
turar o que é novo com o 
que é para lá de tradicional. 
Por mais que maio não seja 
mais o mês preferido para 
as celebrações - segundo o 
IBGE, dezembro ganha dis
parado há mais de 20 anos 
seguidos -, é nessa época 
que surgem as novidades. 
Tudo por conta do aumento 
de casamentos no Brasil. De 
acordo com o órgão, o nú
mero passou de pouco mais 
de 710 mil em 2001 para 
quase 890 mil em 2006.

Para o consultor finan
ceiro Reinaldo Domingos, 
autor do livro 'Terapia Finan
ceira' (ed. Gente), é possível 
fazer uma festa inesquecível 
com cerca de R$ 15 mil. Dá 
para gastar mais ou menos, 
vai depender de quanto o 
casal dispõe. O imprescin
dível, diz ele, é começar a 
planejar tudo com um ano e 
meio de antecedência.

"Um casamento não en
volve apenas a festa. As fu
turas noivas, por exemplo, 
têm necessidade de aumen
tar os cuidados com corpo, 
pele e cabelos, passam a 
freqüentar centros de estéti
ca e salões de beleza, fazem 
tratamento para emagrecer, 
vão ao dentista, enfim, re
solvem fazer em seis meses 
tudo o que não fizeram em 
dois anos", diz.

Para evitar esse tipo de es
tresse, a assistente comercial 
Daniela Rodrigues, que se 
casou há pouco mais de um 
ano, planejou tudo direitinho 
com o atual marido. "Um 
ano e meio antes, a gente co
meçou a pesquisar preços e 
a calcular quanto ia gastar", 
conta. A decisão de fazer uma 
cerimônia tradicional aper
tou o orçamento dos pom- 
binhos, que só pensavam no 
casório. "Mas tudo foi ótimo 
porque saiu como nós plane
jamos e do jeito que eu que
ria", comemora Daniela, que

Rubens Cavallari/Folha Imagem
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se sente realizada.
Para quem está de fora, 

não adianta dizer que é exa
gero ou jogar dinheiro no 
lixo. Se o desejo da mulher 
é se casar na igreja, ela vai 
fazer de tudo para realizar o 
sonho. É o que percebem os 
profissionais que trabalham 
com esse tipo de festa. "Já vi 
empregada doméstica pagar 
R$ 4.000 em um vestido de 
noiva e vi empresária não 
gastar mais do que R$1.000. 
Tudo depende do sonho da 
mulher", conta Eliana Ferrei
ra Costa, assessora de moda 
da Sublíssima Noivas.

Segundo a cerimonialis- 
ta Dani Fontana Tranchesi, 
da NEO10, dá para fazer 
uma festa linda 'indepen
dentemente da classe social'. 
O segredo está no planeja
mento de todos os detalhes. 
"Quanto mais tempo temos 
para organizar uma festa, 
melhores são os descontos 
e a forma de pagamento", 
dá a dica Daniele Maio, da 
Struture Assessoria. É pre
ciso se preparar para um 
número limitado de parce
las porque o pagamento de 
tudo deve ser finalizado, no 
máximo, uma semana an
tes da festança, mesmo que 
seja a última parcela.

A  O r ío
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N O V E L A

Eles querem vingança
Elenco torce para que Maria Paula se vingue de Ferraço

FOLHAPRESS

Embora o autor Aguinaldo 
Silva mantenha o desfecho de 
'Duas Caras', que termina dia 
31, guardado a sete chaves, circu
la pelos bastidores da emissora 
que existem três finais possíveis 
para o casal de protagonistas 
Maria Paula (Marjorie Estiano) e 
Marconi Ferraço (Dalton Vigh).

No primeiro, Maria Paula 
e Renato (Gabriel Sequeira) 
perdoariam Ferraço e forma
riam uma família feliz. No 
segundo, o empresário ficaria 
com Maria Paula e com o fi
lho, mas antes teria toda a sua 
fortuna roubada pela mulher 
- finalmente vingada. No ter
ceiro, Ferraço e Maria Paula 
acabariam separados. Ela, mi-

lionária; ele, paupérrimo.
O Agora ouviu atores da 

trama para saber qual desses fi
nais eles acham o mais justo. A 
maioria dos ouvidos, incluindo 
Marjorie Estiano, que dá vida a 
Maria Paula, quer que a moci
nha acabe ao lado de Ferraço, 
mas não sem sentir o gosto da 
vingança. "Já estou me lambu
zando com a virada dela", brin
ca Marjorie, que inicialmente 
torcia para que sua personagem 
terminasse a novela sozinha, 
mas mudou de idéia nos últi
mos dias. "Acho que o Ferraço 
está se redimindo", diz a atriz.

O Agora também foi às ru
as para descobrir qual é o final 
predileto dos telespectadores. 
Em sua maioria, eles querem 
que Maria Paula e Ferraço ter-

minem juntos (confira acima).

EMOÇÕES FINAIS
Na última semana, o cli

ma em 'Duas Caras' vai pegar 
fogo. Enlouquecida de ciúme, 
Sílvia (Alinne Moraes) entrará 
escondida no quarto de Maria 
Paula e tentará matá-la. Ferra- 
ço, que ouve tudo escondido 
atrás da porta, acabará levando 
um tiro para defender a mu
lher - a essa altura, o ex-vilão 
já estará casado com a mãe de 
Renato. "Ferraço atravessa na 
frente da arma e é ferido. Síl
via entra em desespero e surta. 
Cisma de fugir para Paris, mas 
é impedida por Branca (Susa- 
na Vieira), que manda inter
ná-la em uma clínica", escreve 
o autor em seu blog.

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

Segunda: Rita desiste de viajar. 
Bodão, Pedro, Peralta e Raiden 
ficam encantados com a nova 
professora.

Terça: Rita humilha Félix, que 
faz um acordo com Jean.

Quarta: Angelina inicia um pe
queno negócio de Buffet e Béa- 
trice convence Gigi a contratá- 
la para sua festa. Débora sabota 
os salgados de Angelina.

Quinta: Todos ajudam Angelina 
na festa de Gigi. Félix chanta- 
geia Rita para casar com ele.

Sexta: Rita cede à chantagem e 
anuncia seu noivado no jantar 
de Gigi. A Companhia dos Afli
tos faz um show improvisado e 
faz sucesso.

DESEIO PROIBIDO

Segunda: Cícero é obrigado a 
quitar sua dívida com Natércio, 
para não demitir Eduardo. Virgí
nia pega o gravador de Laura, 
mas esquece as fitas. Daniel e 
Eduardo fazem as pazes. Otávia, 
Bruna e Iracema escondem algo 
em diferentes locais.

Terça: Laura revela a Daniel o 
conteúdo das fitas. Rosa e Pe
dro se beijam e Frau Herta vê. 
Genilda conta a Daniel sobre a 
proposta de Natércio. Elzinha 
pega um uniforme de aeromo
ça e entra num avião.

Quarta: O  comandante estra
nha ao ver Elzinha, que finge 
desmaiar e é levada para fora 
por um segurança. Cícero apre
senta Eduardo a Letícia. Elzinha 
engana Patrício. Afonso devolve 
a aliança de Laura. Bruna e Ro
gério vêem Frau Herta saindo 
do confessionário.

Quinta: Virgínia e Otávia vascu
lham o armário de Frau Herta. 
Jovelina engana Peixe e Patrício 
e recupera o dinheiro das peru
cas de seu Memé. Otávia seduz 
Eduardo e Margarida vê. Natér- 
cio flagra Virgínia mexendo em 
suas coisas.

Sexta: Daniel abraça Luciana e 
Laura os observa. Juraci chega a 
São Paulo e pede ajuda a Divina. 
Cícero e Conrado se entendem.

Sábado: Conrado implica com 
Eduardo. Juraci saqueia a pa
daria com outros flagelados e

é preso. Divina, Elzinha e Dona 
Ramira interferem e acabam 
presas. Laura chega à casa de 
Natércio para buscar suas fitas.

________BELEZA PURA_______

Segunda: José Henrique e Shei
la armam para separar Rakelli 
e Robson, mas só conseguem 
deixa-lo mais rico. Débora e 
Eduardo contam às filhas que se 
casaram. Guilherme pede Joana 
em casamento.

Terça: Chega o dia do casamen
to de Joana e Guilherme. Joana 
se arruma na Beleza Pura quan
do Sônia chega e as duas ficam 
frente a frente.

Quarta: Sônia abraça Joana e 
pede que a filha não se case 
com Guilherme. Joana defende 
o noivo, mas desiste de se casar. 
Rakelli expulsa Sheila da man
são. Renato beija Mateus.

Quinta: Robson decide recome
çar a busca pelos sobreviventes 
e marca uma reunião com os 
parentes das vitimas. Guilherme 
conta a Joana sobre a ligação 
entre Norma e Sônia e manda 
Norma se afastar dele.

Sexta: Ivete conta a Betão sua 
história com Gaspar. Luiza e 
Fernanda apóiam os pais. Sô
nia toma posse da Beleza Pura 
e expulsa Guilherme, que pro
va ser dono de 5 0%  da clínica. 
Sônia diz a Norma que está em 
suas mãos, mas a manda se 
afastar de suas filhas. Renato 
procura Joana.

Sábado: Renato ignora Mateus. 
Zé Júnior confessa a Guilherme 
sobre a sabotagem e ele conta 
a Joana. José Henrique encon
tra a procuração de Robson. 
Gaspar pergunta se Ivete teve 
um filho dele.

________ DUAS CARAS________

Segunda: Gislaine aceita se ca
sar com Zidane; Apolo com a 
Condessa; Solange com Clau- 
dius e Claudine com Misael. 
Socorro e Feliz, Priscila e Mar
cha Lenta, Vesga e Dagmar 
planejam o casamento. Carlão 
consegue dólares e surpreende 
Bernardinho, Dália e Heraldo. 
Sílvia escala o muro da casa de 
Ferraço e ameaça Maria Paula.

Terça: Sílvia dispara contra Ma
ria Paula, mas Ferraço a prote-

ge e é atingido. Sílvia ameaça 
a mãe em troca de dinheiro e 
Branca a tranca no quarto. Lenir 
descobre a história da avó de 
Barreto. Ferraço é levado para o 
hospital e Sílvia para uma clínica 
psiquiátrica. Juvenal prende Zé 
para forçá-lo a compor.

Quarta: Célia se demite e Bran
ca reassume a presidência do 
conselho. Sílvia seduz um en
fermeiro, que facilita sua fuga. 
Juvenal vai à estréia de Alzira. 
Ferraço se declara a Maria Paula 
e a beija.

Quinta: Até o fechamento desta 
edição, a emissora não divulgou 
os demais capítulos.

Sexta: Apresentação do último 
capítulo.

Sábado: Reapresentação do úl
timo capítulo.

_____ AMOR E in t r ig a s _____

Segunda: Débora diz a Daniel 
que Dorotéia foi a responsável 
pela morte do seu pai. Otávio 
conta a Celeste que é o pai bio
lógico de Hugo. Alice aceita se 
casar com Pedro.

Terça: Paulo viaja a trabalho e 
Alexandra vai ao encontro de 
Jurandir no barco de Bruno. Eu
gênia beija Camilo e Paco vê. 
Débora volta para Mauá e dá 
de cara com Petrônio em seu 
quarto.

Quarta: Paco pede Eugênia em 
casamento. Sérgio chega para 
proteger Débora e Petrônio fo
ge. Mario consegue um Habeas 
Corpus. Valquíria abre a porta 
de sua casa e dá de cara com 
Alice.

Quinta: Alice diz que vai dar 
uma surra em Valquíria, acusa 
Jacira de ser sua cúmplice e vai 
embora. Otávio e Celeste con
versam sobre Hugo. Alice dá de 
cara com Petrônio na sala de 
seu apartamento.

Sexta: Dorotéia revela a Giuse- 
ppe que Bruno deu um golpe na 
empresa. Petrônio amarra Alice, 
a obriga a lhe dar o endereço 
de Pedro e vai embora. Pedro 
liberta Alice. Mario é solto. Pe
dro chega à agência e Petrônio 
o aguarda.

Sábado: Até o fechamento des
ta edição, a emissora não divul
gou os demais capítulos.
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Á r ie s
L *  Melhora total em 
H  todos os assuntos 

1 profissionais, sociais 
e financeiros se farão 

sentir neste período. Terá uma fase 
feliz, para os passeios e para unir-se 
com amigos e entes queridos.

l e ã o
Alguém do seu co
nhecimento pode 
lhe dar sugestões ou 
orientações neste mo

mento. Período promissor de felicida
de sentimental e harmonia doméstica. 
Acautele-se em relação a sua saúde. 
Previna-se contra os inimigos ocultos.

s a g it á r io
Feliz contatos com 
pessoas de posse 
financeira elevada e 
elevação de sua con

dição material, e que denota o fluxo 
astral para você. Boa disposição para 
o trabalho e melhora total de saúde.

t o u r o
Ótimo fluxo astral 
para o tratamento 
de sua beleza física, 
e para impor mais

moral em seu ambiente social. Suces
so no amor. Aprenda a conseguir um 
maior equilíbrio em suas ações.

v ir g e m
A oposição de ou
tras pessoas não lhe 
afetarão, pois tudo 
indica que terá muito 

sucesso no trabalho, na vida social e 
elevará suas finanças através de ne
gócios bem entabulados. Boa saúde e 
êxito amoroso.

c a p r ic ó r n io
Momento em que

^  receberá o auxílio de 
pessoas de posição 
superior. Sua moral 

deverá ser exaltada, bem como suas 
qualidades mentais e profissionais. 
Todavia, cuide bem do seu dinheiro e 
fale somente a verdade.

G ê m e o s
W z  ^  Pessoas conhecidas 
W w  ▼ irão colaborar com

seus projetos. Embora 
você tenha espírito 

criador, nem sempre é um realiza
dor. Receberá informações úteis e 
promissoras. Período feliz para a vida 
amorosa.

l ib r a
Aproveite este be

M  néfico momento 
para promover seu 
sucesso social, pro

fissional e material. Saiba, pois, que 
uma excelente conjunção astral o está 
favorecendo.

^ 0 0 ^  a q u á r io
As influências be- 

^  J Í  néficas atingirão
você neste momento, 
quando então, rece

berá surpresas agradáveis, ouvirá boas 
notícias e até confissões que poderão 
ajudá-lo no futuro. Saúde favorecida. 
Amor correspondido.

excelentes chances 
de conseguir realizar o que pretende, 
principalmente as que vem planejan
do desde que há muito.

e s c o r p iã o
a  influência não será 
das melhores. Terá 
algumas dificuldades 
financeiras, profis

sionais e familiares. Portanto, tenha a 
cabeça no lugar, procurando a mais 
fácil solução e não conturbando tudo 
como é de costume.

p e ix e s
Momento positivo 
que o vai beneficiar 

B L '  você e de modo 
decisivo. Notícias

agradáveis. Não dê crédito a rumores 
e boatos que possam surgir. Data po
sitiva para fazer mudanças.
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BOLO c r ia t iv o
Outro profissional 
da comunicação 
social faz festa no 
mês de maio. O 
publicitário Logan 
Humberto Caversan 
comemora mais 
um ano de vida na 
próxima segunda- 
feira. Por seu 
trabalho à frente da 
agência Propagare, 
Logan enche a mãe 
Clarice (foto) e todos 
os seus familiares 
de orgulho. Os 
colegas do jornal O 
ECO desejam muita 
inspiração. Parabéns!

Cíntia Fotografias

A borboletinha da foto é Lívia Sian da Silva, que comemorou 
seis anos de idade no sábado 17. Ela é filha de Vanessa Sian e Juliano Silva. Os pais, 
tios e avós desejam à garotinha sempre vôos mais altos.

DESFILE
A Toten acaba de abraçar uma 
causa solidária e promoverá, 
no dia 11 de junho, às 19h, 

um desfile para apresentação 
da coleção infantil de 

inverno. Toda renda da 
bilheteria será destinada à 
Associação Nossa Senhora 
da Piedade. O evento será 

realizado na paróquia Nossa 
Senhora da Piedade. Os 

ingressos para o desfile já 
estão à venda na loja. Mais 
informações pelo telefone 

(14) 3263-0051.

* * ★

CLICK
A versátil 
Fernanda 

Benedetti, 
repórter 

fotográfica do 
jornal O ECO, 

comemorou mais 
um aniversário na 

quinta-feira 22, 
feriado de Corpus 
Christi. Na frente 
ou atrás da lente 

da câmera, os 
companheiros de 
trabalho desejam 

sempre sucesso 
e os melhores 

ângulos!
Felicidades.

Cíntia Fotografias

V ip
da redação

SACRAMENTADO
O sorridente Tiago Zillo 
foi batizado no domingo 
18, no Santuário Nossa 
Senhora da Piedade.
No aconchego do 
colo da mãe, Natália 
Zillo, e ao lado do 
pai, José Antonio e do 
irmãozinho Rodrigo, 
exprime a felicidade 
de receber o primeiro 
sacramento para os 
católicos.

Cíntia Fotografias

1° ANINHO
A pequena Manuela, que 

completou seu primeiro ani
nho de vida no sábado 17, 
recebeu os amiguinhos para 
uma festinha. A garotinha de 
olhos claros é o xodó dos pais 
Wagner Pereira, o Boi, e Vivia
ne Rorato.

x íc a r a  d e  s o l id a r ie d a d e
No sábado 17, o decorador lençoense Luiz Carlos Moretto, o Moretinho, rece

beu mais de 100 pessoas em sua casa, em chá beneficente. Com mesa farta e atra
tivos como um desfile de semijóias, o evento serviu para brindar a solidariedade: a 
arrecadação de R$ 5 mil que foram doados à Rede de Combate ao Câncer de Lençóis 
Paulista. Durante o chá ainda teve sorteio de uma viagem para Punta del Este, no 
Uruguai, cortesia da CR Tours de Bauru. O evento também teve apoio do supermer
cado Santa Catarina, Trigal, Pão e Opção, Tintas Cores Vivas e Buffet Faça Festa.

UNIÃO
Larissa Marise e Luis Gustavo Zillo 

disseram o sim mais importante de suas 
vidas na sexta-feira 16, em cerimônia de 
casamento que aconteceu no Santuário 
Nossa Senhora da Piedade, em Lençóis 
Paulista. Ela é filha de Joana e José Anto- 
nio Marise. Ele é filho de Maria Apareci
da e Luiz Santana Zillo. Felicidades!
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CONGRESSO
De olho nas novidades da 

área médica, o oftalmologista 
Luís Fernando Hueb, da clíni
ca Corus, participou do Con
gresso Internacional de Cata
rata e Cirurgia Refrativa 2008, 
realizado na última semana, 
em Goiânia.

Agora na 

Anní Cosméticos 

maquiagem 

Marcelo Beauty. 
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CENÁRIO 1: INTENÇÃO DE VOTO ESTIMULADO PARA PREFEITO O gráfico não soma 100%o por conta da aproximação das casas decimais

DADOS DA PESQUISA:
Realização - Factual Pesquisas
Contratação - Editora e Jornal Folha Popular Ltda-ME 
Período de realização - 10 e 11 de maio de 2008 
Número de entrevistas - 500 
Margem de erro - 3%  para mais e para menos 
Registro no Cartório Eleitoral - 01/2008

10%

BEL
LORENZETTI NÃO SABE BRANCO/

NULO PALAMEDE

Vereador Tipó lidera pesquisa com 43% das intenções de voto Bel Lorenzetti aparece em segundo lugar, mas é desconhecida Palamede tem a maior rejeição entre os três pré-candidatos

Tipó sai na frente para suceder Marise
Se as eleições municipais fossem hoje, vereador do PV seria eleito o prefeito de Lençóis com 43% dos votos; Bel Lorenzetti tem 2̂ 1%

Sa u l o  A d r ia n o

Com o cenário eleitoral 
praticamente definido para a 
campanha política deste ano, 
o Jornal O ECO foi às ruas 
medir a intenção de voto do 
eleitor. A primeira pesquisa 
de opinião pública realizada 
após os partidos políticos in
dicarem seus pré-candidatos 
a prefeito municipal revela: o 
vereador Ailton Tipó Laurindo 
(PV) larga com vantagem so
bre seus prováveis adversários. 
O vereador verde lidera a cor-

rida eleitoral com folga sobre 
a diretora de Educação e Cul
tura, Izabel Cristina Campa- 
nari Lorenzetti (pré-candidata 
pelo PSDB), e o também vere
ador Palamede de Jesus Con- 
salter Júnior (pré-candidato 
PMDB). Tipó seria o prefeito 
de Lençóis Paulista, se as elei
ções fossem agora. Os nomes 
dos possíveis candidatos, no 
entanto, ainda precisam ser 
referendados pelas conven
ções municipais dos partidos 
políticos, que devem ocorrer 
até 30 de junho.

A consulta popular foi feita 
entre os dias 10 e 11 de maio 
para medir a intenção de vo
to dos quase 42 mil eleitores 
lençoenses. A sondagem ava
lia junto ao eleitorado local o 
possível cenário político para 
outubro deste ano. Entre ou
tros itens pesquisados, o estu
do sonda a intenção de voto 
do eleitor nas modalidades 
espontânea e estimulada. Qui
nhentos eleitores foram ouvi
dos na pesquisa, projetando 
intervalo de confiança de 90% 
e margem de erro de 3 pontos

percentuais para mais ou para 
menos. Em obediência à le
gislação eleitoral, a pesquisa 
foi registrada no TRE (Tribu
nal Regional Eleitoral) sob 
número 01/2008.

Considerando os rigores 
científicos para a pesquisa por 
amostragem, a sondagem elei
toral estimulada indica que Ti- 
pó venceria a eleição para pre
feito com 43% dos votos vá
lidos. Sua vantagem é grande 
em relação à segunda colocada 
nas pesquisas, Bel Lorenzetti. 
A diretora de Educação apare-

ce com 21% das intenções de 
voto do eleitorado lençoense, 
ou seja, 22 pontos atrás do 
candidato verde e bem longe 
da margem de erro.

Considerando a margem 
de 3 pontos percentuais pa
ra mais ou para menos, Tipó 
oscila entre 40% e 46%. Bel 
Lorenzetti varia entre 18% e 
24%. Mesmo no pior cenário 
para Tipó (com 40%) e no me
lhor desempenho eleitoral de 
Bel Lorenzetti (24%), o vere
ador seria eleito prefeito com 
folga de votos, nesse cenário.

TERCEIRO
Longe da disputa pela ca

deira de prefeito, o vereador 
Palamede de Jesus Consalter 
Júnior tem desempenho de 
6% na consulta de intenção 
de voto estimulada. Com es
se resultado, o peemedebista 
pode oscilar dentro da mar
gem de erro entre 3% e 9%. 
Mesmo no melhor resultado, 
estaria fora da disputa direta 
pela eleição. Os votos bran
cos e nulos somam 10% e 
19% dos eleitores não revela
ram sua opção.

Indecisos podem salvar Bel Palamede tira votos de Bel e Tipó
Apesar da vantagem ex

pressiva favorável ao vereador 
Ailton Tipó Laurindo (PV) na 
corrida eleitoral, o pré-candi- 
dato verde ainda não poderia 
dizer que venceu a eleição. 
É que, matematicamente, a 
diretora de Educação Izabel 
Cristina Campanari Loren
zetti (PSDB) ainda poderia 
reverter o quadro e ultrapas
sar a votação de Tipó, redefi

nindo o resultado apontado 
pela pesquisa. Bastaria a Bel 
conquistar os eleitores inde
cisos e combinar sua votação 
com a margem de erro.

A pesquisa encomen
dada pelo Jornal O ECO e 
realizada entre os dias 10 
e 11 deste mês, sábado e o 
domingo das Mães, aponta 
que 19% dos eleitores ainda 
não sabem em quem votar.

Considerando a possibilida
de de esse eleitor optar pela 
pré-candidata Bel, ela pode- 
ria atingir os 40% dos votos, 
empatando tecnicamente 
com o pior desempenho 
de Tipó, dentro da margem 
de erro da pesquisa. Ainda 
considerando a margem de 
erro, Bel poderia chegar a 
43% dos votos, vencendo a 
eleição municipal. (SA)

Apesar de estar abai
xo na tabela da pesquisa 
eleitoral encomendada 
pelo Jornal O ECO, a pré- 
candidatura do vereador 
peemedebista Palamede de 
Jesus Consalter Júnior tira 
votos dos dois líderes na 
pesquisa, o vereador Ail- 
ton Tipó Laurindo (PV) e 
Izabel Cristina Campanari 
Lorenzetti (PSDB).

Palamede aparece na 
pesquisa estimulada com 
6% das intenções de votos. 
Mas, no cenário em que a 
campanha seja polarizada 
somente entre os dois líde
res, os números se modifi
cam, sem alterar o resulta
do eleitoral. Sem Palamede 
na disputa, Tipó chega a 
47% na preferência do elei
tor e Bel Lorenzetti atin

ge os 25% na intenção de 
voto estimulado. Os dois 
principais candidatos so
mam 4 pontos percentuais 
ao seu respectivo desempe
nho nesse cenário, mas a 
vantagem de Tipó para Bel 
permanece em 22 pontos 
percentuais, o que garanti- 
ria ao pré-candidato verde 
a vitória nas eleições muni
cipais. (SA)
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CANDIDATOS NÃO VOTARIA

29%

PODERIA VOTAR

33%

CERTAMENTE
VOTARIA

32%

NÃO CONHECE

2%

NÃO SABE/ 
NÃO RESPONDEU TOTAL

3% I 100%

9% 19̂ ^̂  I 17% 52% 2% I 100%

37% 27% 4% 29% 2% I 100%

Palamede tem maiorM etodologia 
da pesquisa

A coleta e tabulação 
dos dados foram reali
zadas pela equipe téc
nica da empresa Factual 
Pesquisas, de São Carlos, 
contratada pelo Jornal O 
ECO para executar essa 
sondagem estatística. 
Os objetivos do levanta
mento estatístico são de 
avaliar junto ao eleitora
do lençoense o cenário 
político para as eleições 
municipais deste ano, 
apurando a intenção de 
voto espontânea e es
timulada para o cargo 
majoritário de prefei
to; medir a rejeição dos 
prováveis candidatos na 
próxima eleição; levan
tar junto aos munícipes 
a avaliação das adminis
trações municipal, esta
dual e federal e os pon
tos negativos e positivos 
do governo local; bem 
como aferir a importân
cia do apoio dos atuais 
prefeito (José Antonio 
Marise), governador (Jo
sé Serra) e presidente da 
República (Luiz Inácio 
Lula da Silva) para as 
possíveis candidaturas.

A pesquisa foi reali
zada por meio de levan
tamento estatístico por 
amostragem, baseado 
em um plano de amos
tragem aleatória estra- 
tificada proporcional, 
com cotas proporcionais 
de sexo e densidade elei
toral de treze diferentes 
regiões da cidade em 
estudo. As fontes utili
zadas para a amostra fo
ram Censo IBGE/2000, 
TSE e Seade/SP.

As entrevistas foram 
realizadas em todas as re
giões da cidade, segundo 
percurso aleatório e pulo 
sistemático. Os entre
vistadores, que estavam 
identificados e unifor
mizados, apresentaram 
questionário estruturado 
não disfarçado, com per
guntas abertas e fecha
das, contento questões 
necessárias para atingir o 
objetivo da pesquisa.

Foram entrevistados 
500 eleitores lençoenses, 
com 16 anos ou mais, 
entre os dias 10 e 11 de 
maio de 2008. A mar
gem de erro é de 3 pon
tos percentuais para mais 
ou para menos sobre os 
resultados encontrados 
no total da amostra. O 
intervalo de confiança é 
de 90%. Alguns gráficos 
podem não somar exa
tamente 100% devido à 
aproximação das casas 
decimais. Atendendo à 
legislação específica, a 
presente pesquisa está 
devidamente registrada 
na Justiça Eleitoral sob 
número 01/2008.

rejeiçao entre os preieitaveis
Tipó aparece com maior potencial eleitoral e Bel Lorenzetti é a mais desconhecida dos três pré-candidatos

Sa u l o  A d r ia n o

O peemedebista e pré-can- 
didato do partido à prefeitura 
de Lençóis Paulista, Palamede 
de Jesus Consalter Júnior, tem 
a maior rejeição entre os três 
prováveis nomes que dispu
tarão as eleições municipais 
de outubro. Vereador cum
prindo seu segundo manda
to, Palamede lidera a rejeição 
popular com 37% dos votos 
apurados na pesquisa de opi
nião encomendada pelo Jor
nal O ECO.

Desconhecido para 29% 
dos eleitores ouvidos na son
dagem, o vereador do PMDB 
soma potencial eleitoral de 
31%, ou seja, de eleitores 
que afirmam que poderiam 
ou certamente votariam nes
se candidato.

Ailton Tipó Laurindo, ve
reador por cinco mandatos 
e pré-candidato pelo Partido 
Verde, aparece na pesquisa Palamede de Jesus Consalter Júnior aparece com a m aior rejeição entre os três pré-candidatos

com a segunda maior rejeição 
popular: 29% dos eleitores 
afirmam que não votariam 
nesse candidato. Apenas 2% 
do eleitorado dizem desco
nhecer Tipó. Por outro lado, 
o vereador verde apresenta o 
melhor potencial eleitoral en
tre os três pré-candidatos, so
mando 65% de respostas dos 
eleitores que admitem poder 
votar ou certamente votar no 
candidato verde.

A diretora de Educação 
Izabel Cristina Campanari Lo- 
renzetti (PSDB) é a menos re
jeitada e a mais desconhecida 
entre os 42 mil eleitores len
çoenses. A sondagem eleitoral 
feita entre os dias 10 e 11 de 
maio aponta que 9% dos elei
tores declaram não votar em 
Bel Lorenzetti. Outros 52% 
afirmam que não conhecem a 
candidata e 36% dos eleitores 
afirmam que poderiam votar 
ou certamente votariam nessa 
candidata para prefeito.

Só Marise
r r i *vence Tipó 

na consulta 
espontânea

O prefeito José Antonio 
Marise (PSDB) ainda guarda 
reservas do seu capital elei
toral. Depois de vencer duas 
eleições consecutivas e ad
ministrar a cidade por quase 
dois mandatos completos, o 
prefeito lençoense lidera a 
preferência do eleitor. Treze 
por cento dos eleitores afir
mam espontaneamente que 
votariam em Marise para co
mandar a cidade. Como o 
prefeito tucano não pode se 
candidatar para o cargo pe
la terceira vez consecutiva, a 
preferência popular coloca 
Marise como um importante 
cabo eleitoral.

O vereador Ailton Tipó 
Laurindo (PV), principal no
me dos partidos oposicionis
tas ao governo Marise, surge 
em segundo lugar na consulta 
espontânea. Tipó é lembrado 
por 7% dos eleitores, pratica
mente a metade da preferên
cia por Marise.

A provável candidata tuca- 
na nestas eleições, a diretora 
de Educação Izabel Cristina 
Campanari Lorenzetti, apare
ce na terceira posição nessa 
modalidade de pesquisa. Bel 
é citada espontaneamente por 
3% dos eleitores.

Os eleitores ainda colo
cam na tabela o empresário 
Luiz Carlos Trecenti (DEM) 
e o médico José Rubens Pie- 
traróia (PMDB). Os dois são 
citados espontaneamente por 
1% dos eleitores.

INDEFINIDOS
No entanto, ainda é gran

de a margem de eleitores que 
não ousam citar espontanea
mente qualquer nome como 
candidato a prefeito de sua 
preferência. O percentual de 
eleitores que não souberam 
ou não responderam à per
gunta feita pela pesquisa soma 
69%. Outros 3% anunciam o 
voto branco ou nulo. (SA)

INTENÇÃO DE VOTO ESPONTÂNEA PARA PREFEITO DE LENÇÓIS

CANDIDATOS PERCENTUAL

M arise................................ ..............13 %

Tipó.................................... ....................7 %

Bel da Educação................ ....................3 %

Luiz Carlos Trecenti............ ..................  1%

José Rubens........................ ..................  1%

Outros................................ ....................2 %

Branco/nulo........................ .................. 3 %

Não sabe/não respondeu... ..............6 9 %

TO TAL............................ .........1 0 0 %
* O gráfico não soma 100% por conta da aproximação das casas decimais



Avaliação de Marise segue 
alta no segundo mandato
Nove em cada dez eleitores aprovam gestão tucana e dão nota 8,7 para a administração do prefeito José Antonio Marise

Sa u l o  A d r ia n o

A equipe de pesquisa que 
o Jornal O ECO colocou nas 
ruas entre os dias 10 e 11 de 
maio perguntou ao eleitor 
lençoense como ele avalia o 
governo do prefeito José An
tonio Marise (PSDB). O re
sultado é que, praticamente, 
nove em cada dez lençoenses 
avaliam o governo tucano co
mo positivo.

A avaliação da administra
ção municipal recebeu nota 
ótimo de 47% dos eleitores, 
neste mês. Outros 40% do 
eleitorado dizem que o gover
no é bom, totalizando a apro
vação de 87% da população. 
A pesquisa ouviu 500 pesso
as, amostragem que retrata 
estatisticamente o total dos 
lençoenses acima dos 16 anos 
e com direito a voto, projeta
do em 42 mil votantes.

Os eleitores que rejeitam 
o governo marisista totali
zam 2,4% da população, ou 
seja, 0,4% que deu nota ruim 
e 2% que deram nota péssi
mo para a administração. Pa
ra 11% dos lençoenses ouvi
dos na sondagem o governo 
é apenas regular.

A recente pesquisa reve
la outro dado interessante: 
a avaliação positiva do go
verno tucano está em cresci

mento. Em 21 e 22 de abril 
do ano passado, os pesqui
sadores também estavam nas 
ruas para ouvir a opinião da 
população sobre o governo 
do atual prefeito. Naquela 
pesquisa, os resultados indi
cavam que 79% da popula
ção davam nota bom ou óti
mo para o governo. Outros 
17% dos eleitores achavam o 
governo regular e 2% avalia
vam a administração como

ruim ou péssima.
O comparativo entre os 

dois gráficos mostra que a 
aprovação da gestão Marise 
subiu oito pontos percentu
ais no espaço de pouco mais 
de um ano, variando de 79% 
(pesquisa realizada em abril 
de 2007) para 87% no levan
tamento atual. Já a avaliação 
negativa do governo (notas 
ruim ou péssimo) subiu de 
2% para 2,4%, praticamente

estável estatisticamente. A di
ferença nos gráficos aparece 
porque boa parte dos eleito
res que avaliaram o governo 
como regular em 2007 muda
ram sua opinião para bom ou 
ótimo. Isso quer dizer que o 
eleitor está atento aos passos 
do governo municipal e tem 
aprovado as ações adotadas 
pela equipe do prefeito Ma- 
rise para combater os proble
mas da cidade.

AVALIAÇAO ADMINISTRAÇAO marise 2008 AVALIAÇAO ADMINISTRAÇAO marise 2007
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gostaria que marise continuasse Pesquisa também avalia Serra e Lula
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Eleitor pede continuidade da administração
Ao aprovar a gestão do 

prefeito José Antonio Marise 
(PSDB), o eleitor pede tam
bém a continuidade do atual 
modelo de governo. Enquan
to a avaliação bom/ótimo 
do governo marisista atinge 
87%, agradando à grande 
maioria da população, o elei
tor admite que gostaria que a 
administração continuasse no

ritmo em que está. São 79% 
dos lençoenses ouvidos na 
pesquisa que dizem preferir a 
continuidade, enquanto 14% 
pedem por mudança.

Por conta desse desempe
nho, o apoio político de Ma- 
rise pesa mais que o de Serra 
e de Lula para influenciar o 
voto do eleitor nas eleições 
deste ano. Entre os eleitores

a v a l ia ç ã o  g o v e r n o  e s t a d u a l : s e r r a

n ã o  s a b e / 
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lençoenses, 54% admitem 
abertamente que votariam em 
candidato que tivesse o apoio 
explícito do atual prefeito e 
outros 19% dizem que pode- 
riam votar no candidato que 
tivesse o aval marisista. Já 22% 
dos eleitores rejeitam aberta
mente o candidato que tivesse 
o prefeito de Lençóis como ca
bo eleitoral. (SA)

a p o io  g o v e r n o  f e d e r a l : LULA

5 2 %

30%

20%

10%

16 %

III “ 3 %

talvez/ não sa b e/ 
d epend e não

respondeu

Pela primeira vez, a pesqui
sa encomendada pelo Jornal 
O ECO para avaliar a admi
nistração pública consultou 
a opinião do eleitor sobre o 
desempenho dos governos es
tadual e federal. O governador 
José Serra (PSDB) vai melhor 
do que o presidente Luiz Iná
cio Lula da Silva (PT), na opi
nião do eleitor local.

A pesquisa de opinião de
monstra que o governador Jo
sé Serra é aprovado por 61% 
dos lençoenses, que dão nota 
bom (51%) ou ótimo (10%) 
à administração estadual. Para 
27% dos eleitores lençoenses, 
o desempenho do governador é 
apenas regular. Outros 5% afir
mam que o governo paulista vai 
mal na cidade e dão nota ruim/ 
péssimo ao tucano José Serra.

O presidente Lula tem de
sempenho pior que o governa
dor do Estado, segundo a opi
nião dos eleitores ouvidos na 
pesquisa. A aprovação ao gover
no federal é de 49% (bom/óti- 
mo) do eleitorado local. Já os 
que reprovam o governo Lula 
somam 22% (ruim/péssimo). 
Os que avaliam o desempenho 
do presidente como regular 
chega a 26% dos eleitores.

p e s o  p o l ít ic o
O desempenho em suas 

respectivas administrações 
refletem diretamente na im
portância que o eleitor dá 
para o apoio de Serra e Lula 
aos candidatos a prefeito de 
Lençóis. Quatro em cada dez 
eleitores lençoenses dizem 
que votariam no candidato 
a prefeito que tivesse apoio 
do governador paulista. Já 
os que consideram determi
nante o apoio de Lula para 
definir seu candidato somam 
29% do eleitorado.

Trinta e dois por cento dos 
eleitores ouvidos na pesquisa 
dizem que não votariam no 
candidato apontado por Serra, 
enquanto 52% rejeitam o can
didato indicado por Lula. (SA)

sim não



Saúde e educação são 
pontos fortes do governo
Eleitor aponta acertos e erros nas principais áreas da gestão Marise e cobra melhorias em serviços ao munícipe

A gestão da Saúde Pública feita por Norberto Pompermayer é aprovada por 17% dos entrevistados A Educação, comandada por Bel Lorenzetti, foi avaliada como ponto forte do governo por 16%

Sa u l o  A d r ia n o

Os dois principais pilares 
que sustentam a aprovação 
da administração do prefeito 
José Antonio Marise (PSDB) 
são as áreas de Saúde e Educa
ção. A primeira é comandada 
pelo vice-prefeito Norberto 
Pompermayer (PR) e recebe 
17% das indicações dos elei
tores como sendo o ponto 
forte do governo. A segunda,

comandada pela diretora Iza- 
bel Cristina Campanari Lo
renzetti (PSDB) tem 16% de 
indicações como ponto forte 
da administração.

Na área da Saúde, os 
eleitores afirmam que a ad
ministração Marise acertou 
ao promover reformas e 
ampliações nos prédios de 
atendimento ao usuário. O 
eleitor cita nominalmente a 
reforma das unidades de saú

de nos bairros e na avenida 
Brasil, bem como a reestru
turação do prédio do Pronto 
Socorro Municipal e a cons
trução de novas unidades de 
atendimento ao cidadão.

Além de aprovar a refor
ma e ampliação na parte físi
ca da rede de saúde, o eleitor 
avalia que houve melhora na 
qualidade do atendimento 
aos pacientes, inclusive ci
tando o Programa Saúde da

Família, que faz atendimen
to domiciliar.

Para os 16% que apontam 
a Educação como ponto de 
destaque da administração 
marisista, os elogios vão pa
ra a reforma de unidades de 
ensino, doação de uniformes 
e fornecimento de material 
escolar, inclusive a adoção 
de apostilas. O eleitor tam
bém destaca a qualidade dos 
professores, que participam

do programa de aperfeiçoa
mento profissional através 
de cursos.

O eleitor lençoense ouvi
do na pesquisa ainda ressalta 
dois outros pontos que consi
dera fortes no atual governo: 
asfalto (10%) e conservação 
de praças (8%). Para os muní- 
cipes consultados na pesqui
sa, a administração acertou 
ao implementar melhorias na 
malha viária (asfalto e recape-

amento de vias públicas). O 
destaque da pesquisa foi para 
a recuperação da avenida João 
Paulo II, que dá acesso entre a 
rodovia Marechal Rondon e o 
perímetro urbano.

Sobre as praças e áreas 
verdes, o eleitor ressaltou a 
construção de novas áreas 
e recuperação das antigas, 
mencionando principalmen
te as praças nos bairros mais 
distantes da região central.

principais pontos fortes do governo marise

30%

20%
21%

5%

c
4%
J

NÃO sabe/ melhorias boa
NÃO responDeu SAúde educAção ASfAlto prAçAS na cidade obrAS administração

principais pontos fracos do governo marise

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

65%

9%
4% 2% 2% 1% 1%

NãoÃreSS|A<)iEDEU saúde emprego asfalto lim peza educação ASSOSTÊaiCIA trânsito

Saúde e 
emprego 
são pontos 
fracos

As duas áreas mais 
citadas pelos eleitores 
como problemáticas na 
administração do pre
feito José Antonio Ma- 
rise (PSDB) são a saúde 
(também mencionada 
como a melhor) e a ge
ração de emprego para o 
trabalhador.

Para 9% dos eleitores 
lençoenses, as falhas que 
precisam ser sanadas na 
administração da área 
da saúde municipal são: 
a falta de médicos no 
hospital, pronto socorro 
e nos postos de saúde, a 
demora no atendimen
to na rede pública e pa
ra conseguir consultas, 
além da infra-estrutura 
das unidades básicas. Os 
eleitores reclamam, ain
da, que faltam dentistas 
e especialistas em diver
sas áreas da medicina 
e que enfrentam muita 
burocracia para conse
guirem atendimento na 
rede pública.

Quando a bronca é o 
emprego, 7% dos eleito
res dizem que a adminis
tração vai mal na oferta de 
vagas de trabalho, princi
palmente para os mais jo
vens, bem como na atra
ção de empresas para a 
cidade e no incentivo para 
novos negócios.

Já quando o assunto é 
asfalto, a opinião também 
diverge. Enquanto 10% 
elencam as melhorias na 
pavimentação como pon
to forte da administração, 
outros 4% reclamam de 
buracos em bairros como 
a Cecap e o Núcleo.

A reclamação sobre 
limpeza pública está 
direcionada terrenos, 
principalemente no Jar
dim Caju. (SA)


