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Marise declara apoio a Bel
Fotos: Fernanda Benedetti

Tipó procura vice, que pode vir do próprio 

PV; Palamede fecha acordo com  PTN e 

tam bém  deve ir com  chapa puro sangue

Marise, Bel e Norberto durante a entrevista coletiva em que foi anunciada a ex-diretora de Educação como a candidata da situação

A semana política come
çou a definir os nomes que 
estarão nos palanques eleito
rais de Lençóis Paulista neste 
ano. O prefeito José Antonio 
Marise e o vice Norberto Pom- 
permayer chamaram a im 
prensa na quinta-feira 5 para 
declarar apoio à tucana Izabel 
Cristina Campanari Loren- 
zetti, pré-candidata à suces
são. O vereador Ailton Tipó 
Laurindo já é pré-candidato a 
prefeito declarado e aguarda 
confirmação de seu nome na 
convenção do Partido Verde. 
O também vereador Palame- 
de de Jesus Consalter Júnior 
garante que terá seu nome na 
cédula, pelo PMDB. Com os 
principais nomes definidos,

os holofotes se voltam para 
a composição com os respec
tivos vices. Os primeiros si
nais dos partidos são de que 
pode haver três chapas puro 
sangue. O núcleo tucano se 
debruça sobre três nomes: o 
democrata Luiz Carlos Tre- 
centi e os tucanos Manoel 
dos Santos Silva, o Mane- 
zinho, e Benedito Martins. 
Sem acordo formal com os 
petistas que lhe anteciparam 
apoio, Tipó pode vir com vice 
do próprio PV. Palamede, que 
anunciou ter obtido apoio 
do PTN local ontem, afirma 
que a vaga de vice ainda es
tá aberta e que o nome pode 
vir tanto do PT ou quanto do 
próprio PMDB. ►► Caderno A

FUTEBOL

L en ço en se  está  em  Barra B o n ita
O CAL (Clube Atlético 

Lençoense) está instalado e 
treinando em sua nova sede, o 
estádio municipal Renato Ada-

mo Bola, em Barra Bonita. Pa
ra manter os quase 40 atletas e 
comissão técnica com alimen
tação, alojamento e transporte,

A R E I Ó P O L I S

P eixeiro  ch am a co n cu rsa d o s
o CAL conta com o apoio da 
Esprof, empresa de gerencia
mento de atletas da cidade de 
Barra Bonita. ►► Página B1

Mesmo sob pressão po
pular e com inquérito civil 
público instaurado pelo Mi
nistério Público, o prefeito

de Areiópolis, José Pio de 
Oliveira (PT), o Peixeiro, ho
mologou um concurso pú
blico para cargos na área de

Educação. A prefeitura já cha
mou alguns dos aprovados. 
Há suspeita de manipulação 
de resultados. ►► Página B7

As cores e a poesia 
de O Teatro Mágico 

deram o tom da 
noite de quinta-feira 

5, no BTC (Bauru 
Tênis Clube). O 

grupo, que prega a 
arte independente, 

e que leva para o 
palco uma mistura 
de música, teatro, 

circo e poesia, 
fez mais uma 

apresentação no 
interior paulista, 

trazendo sucessos 
do novo trabalho, 

intitulado 'Segundo 
Ato' e os sucessos 

de 'Entrada para 
raros'. O espetáculo 

recebeu bom 
público: pelo menos 

mil pessoas, segundo 
a organização.

BASQUETE

U nim ed renova 
p a tro cín io  n o  
fem in in o

A Unimed renovou o pa
trocínio para o basquete fe
m inino em Lençóis Paulista. 
O anúncio foi feito na quin
ta-feira. O acordo faz parte do 
projeto mantido desde 2005, 
no qual o município oferece 
a estrutura física e a coope
rativa fica responsável por 
gastos com bolas, tênis, com
petições e assistência à saúde 
de meninas. ►► Página A9

ÍNDICE

Opinião A2
Polícia A3
Entrevista A4
Esportes A9
Regionais B1
VIP C6

E D U C A Ç Ã O

Prefeitura
vai reform ar 
esco la  L eonina

O governo estadual vai 
destinar R$ 391 mil para a re
forma da escola Leonina Alves 
Coneglian, na Vila Cruzeiro, 
em Lençóis Paulista. O dinhei
ro será repassado à prefeitu
ra, que ficará encarregada das 
obras. Segundo o engenheiro 
Fernando Ortega, da Diretoria 
de Educação do município, o 
prédio terá o telhado trocado, 
revisão das instalações elétricas 
e hidráulicas e pintura geral. A 
escola, que pertence ao estado, 
abriga 600 alunos do ensino 
médio, antigo colegial. As 
obras devem começar em tor
no de 30 dias. ►► Página A10

Jornal O ECO

LIÇÃO DE SOLIDARIEDADE A experiência da professora 
Jeanice Moretto, mostra que nunca é tarde para aprender 
ou para ensinar. Nascida e criada em Lençóis Paulista, ela 
acumula 32 anos de vida dedicados à alfabetização. Desde 
1999 ela é a professora encarregada de colocar em prática 
um projeto de alfabetização de adultos. ►► Página C1

ASFALTO NOVO Começou o recapeamento de 6,5 quilômetros da rodovia Waldemar Geraldo da Mota. 
A via liga o distrito de Alfredo Guedes à rodovia Marechal Rondon (SP-300). A obra vai custar R$ 870 mil e 
deve ser concluída até o dia 13 de junho. O recape faz parte de um convênio firmado em setembro de 2007 
entre a prefeitura de Lençóis Paulista e o governo do Estado de São Paulo, dentro do programa Pró-Vicinais.

E V EN T O

Católicos 
de Lençóis 
preparam festa 
do Milho Verde

►► Página A7

S E G U R A N Ç A

Guarda e 
câmeras podem  
ajudar, diz 
capitão Terra

►► Página A4



E D I T O R I A L

V acinar é  o b rig a çã o
No próximo sábado, dia 

14, pais de todo o Brasil tem 
um compromisso que na ver
dade deveria ser uma obriga
ção. É dia de levar os filhos de 
zero a cinco anos para tomar a 
vacina contra a poliomielite.

E por que é obrigação? Por
que apesar de nenhum caso da 
doença ser registrado em São 
Paulo nos últimos 20 anos -  
o último diagnóstico foi feito 
em 1988, na cidade de Teo- 
doro Sampaio - , as últimas 
campanhas apresentam baixa 
na freqüência de crianças nos 
postos de saúde. A meta da Se
cretaria da Saúde paulista para 
este ano é imunizar 95% das 
cerca de 3 milhões de crian
ças na faixa etária de até cinco 
anos. O governo intensifica a 
propaganda a partir deste fim 
de semana com o objetivo de 
levar o máximo de crianças 
para receber as duas gotinhas 
de vacina.

Para o pai ou mãe que por 
acaso desconhece a gravidade 
da poliomielite, trata-se de 
uma infecção altamente conta
giosa causada pelo poliovírus, 
que ataca as células nervosas 
no cérebro e na espinha dor
sal, particularmente as células 
nervosas da espinha dorsal, 
que controlam os músculos

envolvidos nos movimentos 
voluntários, como os respon
sáveis pela locomoção.

Depois de saber ou relem
brar isso dá para imaginar que 
pais ainda são capazes de per
mitir que tal vírus possa atingir 
seu filho? E comprometerem 
a vida de seus filhos? Pois é, 
talvez a ausência de casos que 
relatem crianças com a doen
ça possa fazer com que muita 
gente se esqueça de vacinar 
seu filho. Mas o risco existe e 
a poliomielite pode voltar a 
qualquer momento. Basta que 
você, que tem filho com idade 
para ser vacinado, não o leve 
no posto de saúde.

Vale lembrar que a dengue, 
doença que atualmente tira o 
sono de responsáveis pelas di
retorias e secretarias de saúde, já 
foi erradicada. Mas, devido ao 
descaso, voltou com força total.

Na região, prefeituras tam
bém intensificam a divulgação 
da campanha de vacinação e 
profissionais da área da saúde 
confirmam que houve que
da na freqüência de pais nas 
campanhas. A vacina contra a 
poliomielite é gratuita e ape
sar da expressão de choro de 
muitas crianças, não dói. São 
apenas duas gotinhas. Duas 
gotinhas milagrosas.

C ARTAS

Saúde mental promovendo saúde
Nesta época do ano as ativi

dades de caráter preventivo são 
intensificadas pela equipe da 
Saúde Mental, quer pelo dia na
cional da luta antimanicomial 
(18 de Maio) ou pelo dia mun
dial sem tabaco (31 de Maio), ou 
porque acreditamos no poder da 
informação. É verdadeiro o dita
do "é melhor prevenir que reme
diar". Quando o assunto é doen
ça mental então, nem se fale.

Alguns temas continuam 
sendo os preferidos ou os mais 
"temidos" e por isso aparecem 
com mais freqüência. Além 
do trabalho diário - consultas, 
grupos operativos, oficinas tera
pêuticas - e os cuidados diários 
dos pacientes semi-internados 
no Hospital, o serviço se esten
de para outros setores. A equipe 
presta atendimento às crianças 
com dificuldades de aprendi
zagem encaminhadas pelas 
professoras e orientadoras edu
cacionais, além das reuniões 
realizadas no Ambulatório de 
Saúde Mental com a equipe de 
psicólogas, e outros profissio
nais que atendem em casa.

Com a ampliação das insta
lações, já confirmada pela Di
retoria de Saúde e aquisição de 
um veículo próprio, outras ati
vidades serão incluídas: grupo 
de orientação para cuidadores 
de portadores de demência e 
grupo de apoio para tabagistas, 
só para dar um exemplo.

Talvez a população não te
nha conhecimento da diversi
dade de serviços prestados pela 
equipe da Saúde Mental em prol 
da população e que não se res
tringe apenas à área da Saúde. 
Junto com essas atividades de
senvolvidas há quase 22 anos, a 
equipe tem trabalhado também 
com afinco a sensibilização e 
parceria com toda a comuni
dade, favorecendo a relação

paciente-família-sociedade, sem 
a qual não existe a possibilidade 
de Ressocialização, sinônimo de 
reinserção social.

Palestras, entrevistas, os 14 
anos de encontros em Saúde 
Mental, os 5 anos nas partici
pações do desfile cívico, os pas
seios com os pacientes no clube, 
Casa da Cultura, cinema, teatro, 
escolas, supermercados, shop
ping, são exemplos de atitude 
da equipe para conseguir esse 
objetivo: tratar e conviver, jun
tos, sem medo ou preconceito.

O reconhecimento deste tra
balho vem sendo provado atra
vés de convites de outros serviços 
e mesmo de outras cidades, para 
proferirem palestras em outras 
cidades. Sem contar os pacien
tes atendidos nos oito primeiros 
anos do serviço. Desde que foi 
inaugurado o Ambulatório de 
Saúde Mental e Hospital-Dia, 
há 14 anos, o total de pacientes 
atendidos e ainda em seguimen
to já passou o número de 9.100, 
ou seja, 15% da população. Isso 
já é mais que um bom motivo 
para não temermos a doença 
mental, mas sim, nos prevenir
mos e, quando não for mais 
possível, nos tratarmos.

A equipe da Saúde Mental, 
com a experiência desse traba
lho de 22 anos, acredita na res
ponsabilidade social de cada 
cidadão como atitude eficaz na 
promoção da saúde junto aos 
profissionais. Tratar da Saúde 
não é uma tarefa única e exclu
siva de profissionais dessa área, 
mas sim de todo cidadão, com 
seus direitos e deveres, cuidan
do do seu maior patrimônio: 
a própria vida. E que também 
é de sua responsabilidade, do 
seu próximo.

Equipe de Saúde Mental de
Lençóis Paulista
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Terceira Coluna
O NOME

A candidata do prefeito 
José Antonio Marise (PS
DB) à sucessão municipal, 
Izabel Cristina Campanari 
Lorenzetti (PSDB), a Bel, 
foi apresentada oficial
m ente à im prensa na ú l
tim a quinta-feira, bem na 
hora do almoço. O anfi
trião foi o vice-prefeito e 
diretor de Saúde, Norberto 
Pompermayer (PR). Sem 
cerimônia, e em pé, Bel 
falou com os repórteres e 
pareceu não se im portar 
com os flashes das m áqui
nas fotográficas.

LADO A LADO
Norberto e Marise fize

ram questão de ficar o tempo 
todo ao lado de Bel, um de 
cada lado. A esposa de Nor- 
berto, Márcia Pompermayer, 
também mostrou muito en
tusiasmo com a possibilida
de de Lençóis Paulista ter a 
primeira prefeita de sua his
tória. "Agora é a vez das m u
lheres", brincou Márcia.

ABANDONO?
Se a dúvida era de que 

Norberto teria sido aban
donado por Marise, ela foi 
totalmente dissipada du
rante a coletiva. "Eu não fui 
abandonado por ninguém", 
disse Norberto em clima de 
descontração, logo depois 
que os microfones foram 
abandonados.

CHANCE
Bel não é a prim eira 

candidata ao cargo de pre
feita de Lençóis Paulista. 
A vaga já foi pleiteada por 
Lídia Bertoli. Mas, é bom  
registrar que esta é a pri
meira vez que um a candi
data tem chances reais de 
disputar o pleito e brigar 
para ser eleita.

BUSCA
Já o candidato de oposi

ção, Ailton Tipó Laurindo 
(PV), trabalha firme para 
anunciar seu candidato a 
vice nos próximos dias. Pa
ra ter o apoio garantido do 
PT, Tipó precisa de um no 
me que receba o aval dos 
petistas, que já avisaram 
que não aprovam os nomes 
de Ezio Paccola (PSDC) e 
José Antonio Foganholi 
(PV), o Pardal.

RACHA
O presidente do PT lo

cal, Ronaldo Macedo, deve 
marcar uma reunião nos 
próximos dias para definir 
questões importantes, co
mo ficar com Tipó ou não. 
O encontro deveria aconte
cer amanhã, mas precisou 
ser desmarcado. Já Alcimir 
do Carmo, outro petista de 
carteirinha, escreveu em sua 
coluna semanal em O ECO 
-Não concordo.com- que o 
PT deveria se coligar com o 
PMDB de Palamede de Jesus 
Consalter Júnior.

SERÁ?
Para Alcimir, o PMDB é 

partido da base do presiden
te Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) e pode ser a melhor 
opção também em Lençóis 
Paulista. Agora é esperar 
para ver se os petistas ficam 
com Tipó ou com Palame- 
de. Ou se lançam candidato 
próprio ao governo munici
pal. Oh! Dúvida!

GRATIDÃO
Tipó não esquece e vai 

lembrar o PT: a primeira, 
e única vez, que o partido 
elegeu vereador em Lençóis 
Paulista foi coligado a ou
tros partidos, em 2004. Ago
ra, o PT exige aprovar inte
gralmente a chapa liderada 
pelo PV. No resumo, é isso. 
O Partido dos Trabalhadores 
caminha célere para desem
barcar da canoa do PV, sem 
nunca ter remado realmente 
ao lado de Tipó.

VERDES
O diretório do PV em 

Macatuba marcou reunião 
para amanhã, às 10h, na sede 
do Lions Clube. Segundo o 
presidente local do partido, 
Clodoaldo Roberto Galli, o 
encontro é uma espécie de 
pré-convenção municipal. 
Está confirmada a presen
ça do deputado federal José 
Paulo Tóffano (PV). Segun
do o presidente, o diretório 
também vai aproveitar a 
reunião para recadastrar os 
membros do partido.

REPUBLICANOS
O PR de Macatuba, pre

sidido por Leonildo Silvério, 
já ratificou o apoio à ree
leição do prefeito Coolidge 
Hercos Júnior (PMDB).

DATA
O partido também já 

marcou a data para a con
venção: sábado 14. A mesma 
data escolhida pelo diretó
rio local do PMDB para sua 
convenção. No domingo 1°, 
os correligionários republi
canos tiveram reunião para 
acertar os últimos detalhes 
antes da convenção.

PROGRESSISTAS
Já o PP, mais do que 

nunca assume seu posicio
namento de oposição ao 
prefeito Coolidge, e não de 
situação como foi noticiado 
pela Terceira Coluna na edi
ção da quinta-feira 5.

FAMÍLIA
A legenda em Macatu- 

ba é presidida por Eloizio 
Antonio Abel, filho do ex- 
vereador Manoel Abel. Os 
progressistas macatubenses 
se reúnem amanhã para de
cidir se lançam ou não o no
me de Tarcísio Mateus Abel, 
irmão de Eloizio, como can
didato a prefeito nas eleições 
de outubro.

INDEFINIÇÃO
O pré-candidato a prefei

to em Igaraçu do Tietê, Wam- 
berto Picoli (PSB), quer ser 
um dos primeiros a realizar 
convenção no município. 
O problema é que a dobra
dinha com o empresário Ju
venal Fernandes (DEM), que 
parecia coisa certa, pode ter 
ido por água abaixo. O de
mocrata estaria interessado 
em alçar vôo sozinho.

DÚVIDA
Em Igaraçu do Tietê, a 

grande dúvida da eleição 
municipal é candidatura ou 
não do ex-prefeito Carlos Al
berto Varasquim (PR), o Bu
cho. É ele quem, até agora, 
segura a definição de outros 
nomes. Se Bucho participar 
da eleição, a composição 
política é uma. Sem ele é ou
tra bem diferente. Questio
nado sobre sua candidatura 
a resposta é sempre igual há 
vários meses. "Vamos dei
xar para mais para a frente", 
diz. Vale lembrar que na sua 
primeira eleição como can
didato a prefeito (em 1996) 
ele registrou sua candidatura 
poucos minutos antes de en
cerrar o prazo.

C A P I N A D A

P O V O

"É importante preservar 
o meio ambiente, porque 
ele é a nossa vida. O 
meio ambiente proporcio
na a vida para todos nós. 
Não é só árvore e água. 
Ele é feito para nós, seres 
humanos"
Lucas do Prado Angélico,

estudante

"O meio ambiente tem  
água e ar. Ele é nossa 
fonte de vida. Precisamos 
cuidar porque corremos o 
risco de, no futuro, não 
termos água para beber 
e nem ar puro para res
pirar. E infelizmente as 
pessoas só estão preocu
padas em desmatar nos
sas florestas por dinheiro 
e estão esquecendo de 
nossas vidas"

Ana Laura Damasceno 
Cavalheiro, estudante

"Eu acho que o meio 
ambiente é nossa fonte 
de vida porque é quem 
nos dá água e ar, que são 
fundamentais para nos
so organismo. Por isso, 
se estão poluindo nosso 
meio ambiente, não dá 
para nós vivermos".

Maria Clara Moretto 
Casali, estudante

Na semana passada, o jornal O ECO publicou foto em que os moradores reclamavam do mato alto pró
ximo a um campo de futebol na Vila Cruzeiro. Esta semana, o mato foi cortado e facilitou o acesso dos 
moradores que gostam de jogar bola no local.

FRASE

"Aqui se cria 
uma famí
lia porque 
o vínculo é 
muito gran
de, tanto 
durante as 
aulas como 
depois"
Janice Moretto, professora que 

trabalha com alfabetização de 
trabalhadores rurais

P ARA PENSAR

"A  n a t u r e z a  p a r e c e -  
s e  u m  p o u c o  c o m  
c e r t a s  g r a n d e s  s i n f o 
n i a s  q u e  c a d a  q u a l  
a s  e n t e n d e  a  s e u  
m o d o "

Théophile Gautier

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


Fotos: Fernanda Benedetti

B L I T Z

Jogo de

a z a r
Operações policiais desbaratam ponto de 

venda de drogas, jogo de azar em  caça- 

níqueis e com ércio de cigarros falsificados

Da  Redação

A semana foi agitada para 
a polícia da região e o balan
ço das operações foi positivo 
na ação contra a criminali
dade: dois pontos de drogas 
fechados, sete máquinas de 
jogos de azar apreendidas e 
dois mil maços de cigarros 
falsificados encontrados. As 
ações envolveram as polícias 
Civil e Militar de Agudos, Pi- 
ratininga e Lençóis Paulista.

Na quinta-feira 4, a Polí
cia Civil de Piratininga apre
endeu 15 pedras de crack no 
bairro Quirilândia. Um ho 
mem de 20 anos foi preso 
em flagrante e acusado por 
tráfico. A ação da polícia foi 
realizada por um mandato 
judicial expedido pela Justiça 
da Comarca de Piratininga. 
Com o documento em mãos, 
os policiais encontraram na 
residência do acusado dois 
papelotes, um com 10 e ou
tro com 5 pedras de crack. O  
hom em  foi encaminhado à 
cadeia de Duartina.

A apreensão de drogas não 
parou por aí. Na sexta-feira 6, 
por meio de uma ação con
junta com a Polícia Militar, 
os policiais civis encontraram 
mais um ponto de vendas de 
entorpecentes em outra re
sidência, no bairro José Sal
vador. A apreensão foi feita 
por meio de uma denúncia 
de usuários. No local foram 
encontradas 11 pedras de cra- 
ck e quatro bolsinhas com

NOTAS POLICIAIS

maconha. Um homem de 22 
anos foi preso em fragrante 
por tráfico e encaminhado 
à cadeia de Duartina. Um 
adolescente de 17 anos, que 
também estava na residência, 
foi encaminhado para a Fun
dação Casa de Bauru.

Já em Lençóis Paulista e 
Agudos, a Polícia apreendeu 
sete máquinas caça-níqueis 
na quinta-feira 5. Os jogos fo
ram encontrados em três ba
res das duas cidades. Segundo 
Eduardo Herrera dos Santos,

delegado da Polícia Civil de 
Agudos, as máquinas foram 
encontradas por meio de uma 
denúncia nos bairros Onori- 
na e Santa Angelina, duas em 
cada bar. Já em Lençóis, três 
caça-níqueis foram achados 
pela Polícia Militar em um 
bar do bairro Monte Azul. To
das as máquinas foram apre
endidas e encaminhadas para 
análise. Se comprovada a prá
tica do jogo, os comerciantes 
responderão pelo crime.

Na mesma data, a Asso

ciação Brasileira de Combate 
a Falsificação (ABCF) organi
zou, com o apoio da Polícia 
Civil de Lençóis Paulista, uma 
operação contra a falsificação 
de cigarros. A fiscalização foi 
realizada em 70 estabeleci
mentos da cidade, sendo que 
em 26 deles a Civil encon
trou cerca de dois mil maços 
irregulares. Os cigarros serão 
encaminhados para a Polícia 
Federal, que deve autuar os 
estabelecimentos por contra
bando e descaminho.

MAIS UMA
Na quinta-feira 5, mais 

uma loja do Centro de Len
çóis Paulista foi furtada. O 
que difere das demais ocor
rências registradas é que 
o estabelecimento estava 
aberto quando foi furtado. 
Um homem de 21 anos en
trou no local e pegou várias 
peças de roupa feminina, 
fugindo em seguida. A Po
lícia Militar foi acionada 
e em patrulha conseguiu 
localiza-lo.

d is t r a ç ã o
Um furto foi registrado 

na tarde de ontem, por vol
ta das 16h, na rua 15 de No
vembro, Centro de Lençóis 
Paulista. Dois aparelhos 
de televisão foram levados 
de uma loja de eletrodo

mésticos. O gerente da loja 
percebeu o furto e acionou 
a Polícia Militar, que fez pa- 
trulhamento pelas redon
dezas, mas não encontrou 
os autores do furto. Os tele
visores estavam presos por 
um cabo, que foi cortado.

EM FAMÍLIA
Um homem de 23 anos 

chegou em sua casa alcooli
zado e ameaçou seu irmão 
de 26 anos. O caso acon
teceu na quinta-feira 5. A 
briga aconteceu em uma 
residência do bairro Cecap. 
O homem, muito alterado, 
deu vários socos em seu ir
mão, que reagiu. A Polícia 
Militar foi ao local e levou 
o irmão do agressor para o 
pronto-socorro. Ele ganhou 
um curativo na cabeça.

F I S C A L I Z A Ç Ã O

Polícia Civil e Garra buscam  roupas furtadas
Na sexta-feira 5, a Polícia 

Civil apreendeu cerca de 60 pe
ças de roupas de marca, mui
tas delas ainda com etiqueta, 
em sete residências de Lençóis 
Paulista. A ação aconteceu 
com o apoio do Garra (Grupo 
Armado de Repressão a Rou
bos e Assaltos) de Bauru.

Segundo o delegado Luiz 
Cláudio Massa, a apreensão 
tem o objetivo de coibir os 
furtos que estão acontecendo

nas lojas da cidade. Para isso 
foi expedido um mandato de 
busca e apreensão em residên
cias do Júlio Ferrari, Parque 
Rondon, Centro e Jardim Ca
ju. O delegado informou que 
em quatro dessas residências, 
os moradores já eram tinham 
passagem por furto.

Vários comerciantes já fo
ram chamados pela Civil pa
ra identificação das roupas, 
mas até agora nenhum pro-

prietário foi encontrado."Os 
comerciantes estão comen
tando que essas roupas po
dem ser de fora da cidade", 
afirma ele.

De acordo com o dele
gado, a legislação brasileira 
prevê retenção de dois a oito 
dias para o crime de furto. Se 
o acusado não for réu primá
rio, pode responder judicial
mente por até dois anos.

As roupas estão apreendi-

das na sede da Polícia Civil, 
que continuará investigando 
o caso. Segundo Massa, se 
confirmado o furto as pes
soas que estavam com as 
roupas em suas casas respon
derão por crime receptação. 
"Se esses investigados estive
rem envolvidos no furto, os 
familiares que moram nas 
residências onde as roupas 
foram encontradas também 
serão qualificados", finaliza.

S a f i ^ m n a
M a t e r i a i s  p a r a  C o n s t r u ç ã o

S H O P P I N G

TEMOS MATERIAIS:
HIDRÁULICOS: TUBOS E CONEXÕES, CAIXAS D'AGUA, 

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 m elhos preços.

venha conferir!
Rua Humberto Alves Tocci, 1000 - Jd. Humaitá 

Tel.: 14. 3263-0732 - Lençóis Paulista

iSr
MEGABYTE

F.: 14. 3 2 6 4 -6 4 4 9
www.pauilstashopplng.com.br

JYJâriÇto » «Mvwilrt  ̂ J
!..restaurante

. EM BREVE NOVAS LOJAS!

%
H t H E M  D E  F E H f l f

HOMEN DE FERRO
20h - AÇÃO-127MIN-12 ANOS

QUEBRANDO A BANCA 
20h30 - DRAMA - 123MIN -14  ANOS

TOPOS OS FILMES SÃO EXISIAOS AIAMAMENTE - EXCETO SEGUNAA
Lençóis Paulista: R. Pedro Natálio LorenzeM, 193

Fone: (14) 3263 2607

http://www.pauilstashopplng.com.br


A L A N  C O L C H I T Z  T ER R A

Olho gigante
Responsável por oitos cidades da microrregião de Lençóis, capitão 

Terra fala sobre guarda municipal e m onitoram ento por vídeo

Sandro  A lponte

O capitão Alan Colchitz Terra, 
responsável pela Polícia MUitar 
em Lençóis Paulista, Agudos, Bo- 
rebi, Duartina, Cabrália Paulista, 
Lucianópolis, Paulistânia e Ubi- 
rajara recebeu a reportagem do 
jornal O ECO esta semana para 
falar sobre segurança pública.

O tema entrou na pauta de 
discussões depois que comer
ciantes de Lençóis Paulista co
meçaram a se organizar para 
pedir mais segurança, em fun
ção do aumento de furtos na 
região central do município. 
Entre as soluções apontadas 
para diminuir o índice de fur
tos e assaltos estão a instalação 
de câmeras de monitoramento 
em pontos estratégicos e a cria
ção de uma guarda municipal. 
"Uma coisa que a comunida
de precisa entender é que uma 
guarda municipal não é uma 
polícia municipal. Os guardas 
municipais não detêm o poder 
de polícia pleno, ou seja, não 
podem intervir no direito de ir 
e vir dos cidadãos", avalia.

Já sobre o projeto de moni
toramento da cidade com câ
meras de vídeo, capitão Terra 
enxerga nesse sistema um aliado 
importante não só para reduzir 
a criminalidade. "Esse monito
ramento de vídeo não é só pa
ra a área de segurança pública. 
Temos condições de estabelecer 
áreas com necessidades de sina
lização melhorada de trânsito, 
ou seja, se estou vendo que em 
determinado local há congestio
namento, vamos melhorar. Na 
área de saúde podemos utilizar 
as imagens para detectar uma 
pessoa que, por exemplo, teve 
um mal-súbito numa área po
pulosa", destaca.

O ECO -  Ao assumir o car
go de capitão, qual o objeti
vo de segurança para a mi- 
crorregião?

Capitão Alan Colchitz 
Terra -  Hoje ainda não tenho 
projeto específico, ou seja, se 
não fizer isso não vou me sen
tir realizado ou se fizer vou me 
sentir realizado e aí acabou. O 
carro-chefe de nossa profissão 
é prestar cada vez mais um  ser
viço de boa qualidade desde o 
trato com o público até a redu
ção dos indicadores criminais. 
Quero uma Polícia Militar cada 
vez mais próxima da comuni
dade e isso ao longo dos anos

A D V O C A C I A

V i r g í l i o  F e l ip e
Advogado
OAB/SP - 38966 

C ÍV IL  - TRABALHISTA  
CRIM INAL

RUA 13 DE MAIO, 336 - CENTRO 
R: 14. 3263-1504 - LENÇÓIS PTA.

a gente tem visto acontecer na 
região. Essa tratativa de prestar 
um  serviço com qualidade ocor
re e com isso nosso Batalhão já 
ganhou diversos prêmios. Hoje 
entendo que a base é prestar um 
serviço com qualidade.

O ECO -  E como o se
nhor avalia o serviço nes
ses o ito  municípios sob 
seu comando?

Capitão Terra -  Nós temos 
a felicidade de termos muni
cípios dos mais tranqüilos do 
Estado de São Paulo. Lençóis 
Paulista e Agudos, os dois maio
res municípios desta nossa área, 
apresentam uma maior carência 
de segurança pública porque es
tão próximos de grandes centros 
urbanos e é natural que o de
senvolvimento provoque uma 
incidência criminal maior. E nós 
temos municípios como Paulis- 
tânia (dois mil habitantes), que 
dez anos atrás era distrito de 
Agudos, que registra quatro, cin
co furtos por ano. Não dá para 
comparar com Lençóis que aca
ba registrando dois ou três por 
dia. E posso afirmar que Lençóis 
é uma cidade segura dentro do 
porte dela. Dentro dos 70 mu
nicípios com o mesmo porte 
no Estado de São Paulo, Lençóis 
Paulista sempre está entre os cin
co mais seguros do Estado. Isso 
porque a Polícia Militar daqui é 
eficiente? Também. Mas princi
palmente porque a comunida
de de Lençóis se preocupa com 
segurança. O indicador de crime 
contra a vida é muito pequeno 
aqui e que continue assim. Te
mos uma condição favorável 
de segurança pública na nossa 
região. Isso é uma base forte e a 
partir daí podemos trilhar o que 
conquistar. Existe um princípio 
japonês que diz 'nada está tão 
bom que não possa melhorar' e 
nosso trabalho é nessa linha. A 
cada dia tenho que aperfeiçoar 
aquilo que já tenho.

O ECO -  E na busca des
sa melhora como está o seu 
efetivo policial? A informação 
é de que Lençóis tem um nú
mero menor de policiais do 
que o ideal.

Capitão Terra -  No Estado 
de São Paulo nós seguimos um 
critério estabelecido por lei, de 
um  certo número de policiais 
em relação ao número de ha
bitantes, a incidência criminal, 
a característica social daquela

região. E com base nisso temos 
um efetivo fixado, ou seja, o go
verno, através da Secretaria de 
Segurança Pública determina 
quantos policiais deveremos ter 
em Lençóis Paulista. Hoje a ci
dade enfrenta um  problema de 
efetivo que, até por um clamor 
público recente, o nosso coman
dante tem procurado amenizar 
e vem destinando policiais mi
litares. Já recebemos um refor
ço de três policiais e estaremos 
recebendo mais ainda neste 
semestre. Um efetivo perde seu 
contingente por aposentadoria, 
promoções, nós temos nossos 
graus hierárquicos e com isso 
há saída de policiais, mas isso 
tem sido reposto, só que leva 
um tempo. Essa rotatividade, na 
nossa região, gira em torno de 
7%. Nas outras cidades, por ter 
menor contingente de policiais 
militares, não podem ter essa 
deficiência. A prioridade de efe
tivo é para aquelas cidades que 
tem o menor efetivo. Uma ci
dade que tem dez policiais, por 
exemplo, se faltar um vai fazer 
muita falta. Numa cidade que 
tem 60 policiais não vai fazer 
tanta falta assim. Temos enfren
tado esse problema nos últimos 
anos, mas sensibilizado, o nos
so comandante tem recomposto 
na medida do possível.

O ECO -  Um dos assuntos 
que entrou na pauta de segu
rança pública é a possível cria
ção de uma guarda municipal 
em Lençóis Paulista. Como 
essa guarda poderia auxiliar a 
Polícia Militar?

Capitão Terra -  Uma coisa 
que a comunidade precisa en
tender é que uma guarda muni
cipal não é uma polícia munici
pal. Os guardas municipais não 
detêm o poder de polícia pleno, 
ou seja, não podem intervir no 
direito de ir e vir dos cidadãos. 
Não podem efetuar uma abor
dagem ao cidadão mesmo que 
seja suspeito. Não pode fazer 
busca veicular, bloqueio de 
trânsito. O poder de polícia dos 
guardas municipais é muito res
trito. As pessoas imaginam que 
um guarda municipal estará 
uniformizado, armado, numa 
viatura dando geral na rua, mas 
isso não pode acontecer. Temos 
em Lençóis Paulista a vigilância 
patrimonial, que são funcioná
rios públicos municipais que 
trabalham uniformizados, ca
racterizados, e que tem a função

O M E R C I A L

U T R A
M A TER IA IS  PA R A  C O N S TR U Ç Ã O

de vigiar e cuidar do patrimônio 
público. É lógico que se tiver
mos uma guarda patrimonial 
atuante, diuturnamente na rua, 
são nossos olhos avançados. E é 
preciso destacar que a vigilância 
patrimonial de Lençóis é muito 
atuante e participa muito com 
a gente. Mas o vigilante é um 
cidadão que anda uniformizado 
e pode agir no exato limite que 
qualquer cidadão pode, ou seja, 
denunciar, participar. Ninguém 
impede que um cidadão efetue 
a prisão de um criminoso, o que 
nós sempre orientamos é para 
que isso não aconteça porque o 
policial é treinado. É muito mais 
simples ligar e passar caracterís
tica física, para onde está indo 
e deixar para o policial o risco 
de vida. Estamos preparados, 
armados, quem é vítima de cri
me não deve reagir. Mantenha a 
tranqüilidade e perceba o maior 
número de detalhes para passar 
para a polícia.

O ECO -  Como está o pro
jeto para a instalação de câ
meras de segurança em Len
çóis Paulista?

Capitão Terra -  Estamos 
numa crescente e vários mu
nicípios querem investir nisso. 
Da área do meu comando tem 
Lençóis Paulista, Agudos e Du- 
artina. Já há vários anos temos 
uma tratativa do uso de câme
ras. Já foi discutido o preço ele
vado, o temor de pessoas que 
desconheciam as técnicas e fala
vam em invasão da privacidade 
e, superado esses assuntos, teve 
uma breve pausa devido à falta 
de padronização na prestação 
deste serviço. Mas desde o final 
do ano passado, e com mais for
ça agora, a conversa ocorre em 
dezenas de cidades do Estado de 
São Paulo. Lençóis é uma delas. 
Esse projeto está sendo finaliza
do e acredito que a médio prazo 
teremos esse sistema em funcio
namento aqui na cidade.

O ECO -  O quanto m e
lhoraria a questão da se
gurança?

Capitão Terra -  O sistema 
de monitoramento de vídeo, é 
preciso que fique bem claro, é 
um dos dentes da engrenagem 
da segurança pública. Não é por
que vai se colocar câmera que 
vai acabar o crime. A câmera vai 
favorecer o tempo resposta, ou 
seja, a patrulha vai ter condições 
de ir mais rápido ao lugar por
que já sabe onde está ocorrendo 
o crime, se há fuga de um veícu
lo com as câmeras vou saber por 
qual saída foi. As imagens ser
vem para otimizar a segurança 
pública e com isso a tendência 
é reduzir ainda mais os indica
dores. Mas longe de chegarmos 
a zero. Na sociedade mundial é 
utopia falarmos em crime zero. 
Nem nos países mais desen
volvidos como Canadá, Suíça, 
Japão conseguem isso. Mas po
demos reduzir. E as câmeras fa
rão parte da engrenagem que já 
conta com Polícia Militar, Civil, 
Federal, vigilância patrimonial, 
Justiça, Executivo em todas as es
feras, as leis em vigor, a socieda
de. São inúmeros dentes de uma 
mesma engrenagem chamada 
segurança pública.

O ECO -  São muitos os 
pontos em Lençóis que o se
nhor classifica como impor
tantes para serem colocadas 
as câmeras?

Capitão Terra -  Diria que 
são mais de dez pontos de inte
resse de segurança pública. Cru
zamentos de grande fluxo, áreas 
de aglomeração de público, cen
tro da cidade, pontos de entrada 
de acessos diante das duas gran
des rodovias, a Osny Matheus 
(SP-261) e Marechal Rondon 
(SP-300), temos até isso já nes
se projeto que está com a equi
pe da prefeitura. Caminhamos 
para que isso esteja implantado 
muito em breve. Uma das idéias 
é que esse monitoramento seja 
feito aqui na base da Polícia Mi
litar.

O ECO -  Em lugares on
de foi instalado esse sistema 
o senhor tem informação se

melhorou a segurança?
Capitão Terra -  Temos al

guns municípios que têm um 
sistema de monitoramento de 
vídeo grande e eficaz. São Caeta
no é um dos grandes municípios 
que tem esse monitoramento e 
tem um sistema centralizado de 
emergência. No interior temos 
Itapetininga que teve uma redu
ção criminal muito grande, São 
Carlos, Franca, Ribeirão Preto 
implantaram e conseguiram re
duzir e não resolver o problema 
de crimes. E esse monitoramento 
de vídeo não é só para a área de 
segurança pública. Temos con
dições de estabelecer áreas com 
necessidades de sinalização me
lhorada de trânsito, ou seja, se 
estou vendo que em determina
do local há congestionamento, 
vamos melhorar. Na área de saú
de podemos utilizar as imagens 
para detectar uma pessoa que, 
por exemplo, teve um mal-súbi- 
to numa área populosa. É mais 
rápido o atendimento porque 
quando o cidadão for telefonar 
a ambulância já está chegando. 
O tempo resposta é melhor. Na 
área de fiscalização administrati
va municipal, a venda por parte 
de ambulantes não cadastrados, 
a utilização inadequada por de
terminados ambulantes. Vídeo 
também serve pra isso. É uma 
gama imensa de oportunidades 
de melhorias que teremos com 
esse monitoramento e é isso que 
queremos conquistar.

PERFIL

NOME
Alan Colchitz Terra

IDADE
35 anos

FORMAÇÃO
Curso superior na 
Academia Militar do Barro 
Branco

CARGO ATUAL
Capitão da Polícia Militar
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A  candidata do M arise
Marise e Norberto lançam  Bel à sucessão m unicipal e declaram que seus apoios serão 

entusiasm ados; prefeito elogia  experiência de ex-diretora da Educação e Cultura

Fernanda Benedetti

Conceição Giglioli Carpanezi 
E Paulo Eduardo  Tonon

O prefeito José Antonio Ma
rise (PSDB) declarou à impren
sa local na quinta-feira 5 que a 
ex-diretora de Educação e Cul
tura, Izabel Cristina Campanari 
Lorenzetti (PSDB), a Bel, é a sua 
candidata à sucessão municipal. 
Marise estava acompanhado do 
vice-prefeito Norberto Pomper- 
mayer (PR), que também de
clarou seu apoio, e da própria 
candidata. O anúncio foi feito 
na residência de Norberto.

Marise destacou as qualida
des administrativas de Bel, ga
rantiu que ela tem experiência 
para governar a cidade e afir
mou que a ex-diretora de Edu
cação receberá todo o apoio do 
grupo político que dá sustenta
ção ao governo para enfrentar a 
campanha e administrar a cida
de, caso ela vença a eleição.

Bel estréia na política que
brando dois paradigmas: é a pri
meira mulher a disputar a cadei
ra de prefeito com chances reais 
de vencer a disputa e faz isso sem 
nunca antes ter sido candidata a 
outros cargos eletivos. O nome 
da pré-candidata ainda tem que 
ser referendado pela convenção 
dos partidos -  que acontece en
tre 10 e 30 de junho - que dão 
sustentação política a Marise. A 
notícia foi antecipada pelo O  
ECO na edição de 10 de maio.

Tido como candidato natu
ral da situação, Norberto anun
ciou no mês passado que estava 
fora das eleições municipais de 
outubro. Bastante à vontade, o 
atual vice-prefeito afirmou que 
participará ativamente da cam
panha de Bel à Prefeitura.

"Este é um momento mui
to importante na minha vida 
porque eu me vejo ladeada por 
dois homens que marcaram de

Marise e Noberto apresentam Bel como pré-candidata e declaram apoio entusiasmado

maneira positiva a história do 
nosso município", disse a pré- 
candidata, se referindo a Marise 
e Norberto.

Durante toda a entrevista, 
Bel esteve sempre acompanhada 
pelos dois. "Vamos pedir votos 
de casa em casa, de rua em rua, 
de bairro em bairro", reforçou 
Marise. "Meu apoio e o de mi
nha família são apoios entusias
mados", completou Norberto.

Bel conta com o apoio da 
administração Marise, que tem 
87% de aprovação popular, 
conforme pesquisa publicada 
pelo O ECO no mês passado. 
Segundo ela, sua intenção é dar 
continuidade aos projetos de 
Marise e Norberto. "Ainda não 
é momento de falarmos em 
planos de governo, (nesse mo
mento) estou sendo apresenta-

da como candidata do Marise e 
do Norberto", explicou quando 
questionada sobre seus planos 
para a cidade.

Candidata apoiada por Ma
rise, Bel disse à imprensa que 
disputará a convenção do PSDB 
e que sua vontade é trabalhar a 
serviço da continuidade do atu
al governo. "Lençóis não pode 
perder o que já conquistou até 
hoje", defendeu.

Apesar de nunca ter sido 
candidata a cargos eletivos, Bel 
entende que isso não irá atrapa
lhar seu desempenho na busca 
de votos dos eleitores. "Eu vi- 
venciei de perto uma campa
nha política, em 1982, quando 
meu marido foi candidato a 
prefeito", disse. Bel se referia à 
campanha do seu marido, João 
Carlos Lorenzetti, que concor-

reu à Prefeitura Municipal e foi 
derrotado pelo ex-prefeito Ide- 
val Paccola.

A ESCOLHA DO VICE
O nome do candidato a 

vice-prefeito na chapa que vai 
ser encabeçada por Bel ficou 
fora da discussão. A informação 
é de que o anúncio será feito 
nos próximos dias. Na lista, o 
empresário Luiz Carlos Trecenti 
(DEM), o vereador Manoel dos 
Santos Silva (PSDB), o Mane- 
zinho, e o ex-diretor de Meio 
Ambiente, Benedito Martins 
(PSDB), que deixou seu cargo 
na quarta-feira e se colocou à 
disposição do partido. Marise 
fez questão de deixar claro que 
não há disputa interna para a 
escolha do vice. "O nome vai 
sair de um consenso", garantiu.

Pro fesso ra aposentada, B e l é apaixonada pela educação
Izabel Cristina Campa- 

nari Lorenzetti, 56 anos, é fi
lha de Gertrudes e Osmindo 
Campanari. Natural de Len
çóis Paulista, é casada com 
João Carlos Lorenzetti há 35 
anos, mãe de três filhos -  Sil
via Amélia, João Rafael e José 
Arthur -  e avó de Bruno.

Professora aposentada da 
rede estadual de ensino, mi
nistrou aulas no antigo pri
mário e também de Educa
ção Artística e Música. Só na 
escola Dr. Paulo Zillo atuou 
como professora efetiva du
rante 24 anos, época em que 
coordenou as atividades de 
Educação Artística na extinta 
Delegacia de Ensino. Na rede 
particular, trabalhou por ou-

tros 15 anos.
Toda sua vida profissio

nal sempre esteve ligada à 
educação e à música, uma de 
suas paixões. Bel é professora 
de piano e regente de corais. 
Há 25 anos é a responsável 
pelo Coral Zillo-Lorenzetti, 
composto por funcionários 
da Zilor.

Pré-candidata do PSDB à 
Prefeitura local, Bel assumiu a 
diretoria de Cultura na primei
ra gestão do prefeito José Anto- 
nio Marise (PSDB), em 2001, 
com a proposta de levar cultu
ra a todos os bairros da cidade. 
Um caminhão foi adaptado e 
o palco móvel é presença ga
rantida em todas as escolas e 
praças de Lençóis. O incentivo

ao teatro, às tradições foldóri- 
cas e a todas as formas de ma
nifestações culturais marcou a 
pasta que comandou por sete 
anos e meio.

A diretoria de Educação, 
Bel assumiu em agosto de 
2004. A reforma de todas as 
escolas municipais e creches 
é a mudança vista a olho nu. 
Mas, a transformação mais 
importante ocorreu na parte 
pedagógica. A rede munici
pal de ensino tem uma grade 
curricular única e investe na 
capacitação dos professores. 
Avaliações periódicas dos alu
nos fazem com que a quali
dade do ensino seja tratada 
como prioridade número um. 
A implantação do projeto

Escola de Tempo Integral e a 
construção de salas de música 
também são ações de sua ad
ministração. Nas creches, Bel 
Lorenzetti diz que sua grande 
preocupação foi a formação de 
funcionários que são, segundo 
ela, treinados para educar.

No comando das direto
rias de Cultura e Educação, 
Bel administrou um orça
mento anual na casa de R$ 
30 milhões e comandou cer
ca de 500 funcionários. Den
tro da estrutura da prefeitura 
municipal, as duas diretorias 
representam o maior orça
mento e o maior número de 
funcionários. Esta é a primei
ra vez que se candidata a um 
cargo eletivo.

CHUTE 
NA CANELA
POR R. SINATRA

Socorro! O 
mundo está 
imputando!

Alô Lençóis! Alô meu 
povo! Olha eu aqui na 
terra em que andorinha 
não é só passarinho! E 
será que hoje o chute está 
um  chute?! Já estou vendo 
gente com caneleiras por 
aí! É bom  andar preveni
do, tem mais gente caçan
do canelas!

E na cidade de Pau 
D'Arco, no Piauí, depois 
que cassaram um  verea
dor, quem tom ou posse 
foi um a candidata que, 
mesmo sendo casada, teve 
só um  voto. Precisa falar 
mais alguma coisa?! E ela 
ainda teve que agüentar 
os políticos dizendo que 
isso é ruim  pra reputação 
da cidade! E desde quan
do político liga pra repu
tação?! Político liga pra 
imputação! Hahaha!

E um  camarada disse 
que a imputação vai tom ar 
conta do mundo. Hoje em 
dia todo m undo está im
putando e logo logo tudo 
por aí estará imputado. E 
quem fica imputado vai 
pra onde?!

E até as auto-escolas 
estão imputadas. Diz que 
quando o guarda parou 
a chefe da quadrilha da 
CNH de São Paulo ela dis
se: "Esta carteira está ven
cida? Espere aí, eu vou pe
gar a outra que eu tenho"!

E pra acabar com essa 
ladainha, o boato é de que 
Lençóis vai ser m onitora
da pelas câmeras. Parece 
que a intenção era fazer 
um  BBB lençoense, 16 câ
meras m onitorando por 
24 horas os candidatos e, 
em outubro, a gente esco
lhe quem vai pro paredão! 
Hahaha!

É difícil... É difícil Pac- 
cola!

E diz que chegaram pro 
Zé Tucano Marise e fize
ram  a proposta: "Que tal 
16 câmeras que film am  a 
troco de um a Câmara que 
não faz n ad a! ?" Falam que 
isso vai m elhorar a segu
rança da cidade! Hahaha!

Será que vão colocar 
um a câmera no Bregão pra 
eu assistir o Amador?!

Por falar em campe
onatos, como disse um

amigo: "Se quem tem Bo
ca vai a Roma, quem tem 
W ashington vai a Tókio!"

E, em Santos a m anche
te foi: "Mestre cuca chega 
para preparar o peixe"! 
Hahaha! E tem  zebra na 
Copa do Brasil. É que um  
time da segunda divisão 
já venceu até o primeiro 
jogo da final, parece que 
tem  uns times perdidos 
por aí!

E, por falar em perdido, 
tem  um  jogador do Sport 
chamado Carlinhos Bala. 
Como diria o Nelsinho, 
só se for Bala Perdida! E o 
atacante do C urinthia de
dicou seu gol ao Zégallo, 
que aproveitou pra dizer: 
"Chute na canela tem  13 
letras!" É a m inha campa
nha de apologia aos chu
tes fazendo sucesso!

Falando em sucesso, a 
Galisteu disse que seu ca
samento com o Justus foi 
um  vacilo. Deve ter sido 
por isso que ele a dem i
tiu, o Justus não divorcia, 
demite! Ele não tolera va
cilo! Hahaha! Imagine só 
se o Ronaldo fosse funcio
nário dele!?... E diz que 
perguntaram  pro Ronaldo 
qual o diminutivo de tra
ves e ele respondeu: "Tra- 
vecos!?". O Justos teria 
demitido!

É... é difícil... Mas co
mo diria o Lula, "o futuro 
será m elhor am anhã!"

E o Joãozinho disse 
pro amigo: "Você viu a 
nova embalagem da C o
ca?... Pois é, "Litraço" de 
quatro!"

E me disseram que fa
lar em trem a não é bom, 
mas mesmo que eu diga 
cinquenta vezes que pin- 
güim  será pinguim, isso 
não vai entrar na cabeça 
de algumas pessoas, en
tão, não toco mais no as
sunto porque o chefe não 
aguenta mais!

Como diria o bom  e 
velho Mercedão, que não 
é chefe de ninguém: "Eu 
queria ser pobre um  dia, 
porque ser pobre todo dia 
é duro!"... E como é! En
tão, o jeito é procurar meu 
estilingue e pegar umas 
andorinhas por aí!



s a u d e

Gotinha milagrosa
Vacinação contra paralisia infantil será no  sábado 14 para crianças m enores de 5 anos

Paulo  Eduardo  Tonon

A primeira fase da campa
nha de vacinação infantil contra 
a poliomielite, doença mais co
nhecida como paralisia infan
til, será realizada no sábado 14. 
Mesmo estando em dia com as 
vacinas, todas as crianças entre 
0 e 5 anos devem ser vacinadas. 
Segundo a Secretaria Estadual 
de Saúde, a expectativa é que 
2,9 milhões de crianças sejam 
imunizadas em São Paulo. O 
Estado não registra casos de pa
ralisia infantil há 20 anos.

Em Lençóis Paulista, a 
Diretoria de Saúde pretende 
vacinar 4.446 crianças nesta 
faixa etária. Ao todo, 11 locais 
estarão disponibilizando a va
cina para a população.

A Secretaria de Saúde de 
Macatuba tem como meta a 
vacinação de 1.554 crianças 
entre 0 e 5 anos. Todas as uni
dades de saúde da cidade vão 
oferecer a vacina. A zona rural 
do município começa a rece
ber a visita dos agentes a partir 
de segunda-feira.

Em Areiópolis, o Zé Goti
nha, mascote nacional da cam
panha, irá desfilar pela cidade 
e distribuir escovas para apro
veitar a ocasião e conscientizar 
cerca de 1,1 mil crianças (meta

Vacinação contra paralisia infantil será no próximo sábado; na zona rural serviço começa segunda

da campanha) sobre orientação 
bucal. A zona rural receberá a 
vacinação antecipada hoje.

Em torno de 2,7 mil crian
ças também devem ser vacina
das na cidade de Barra Bonita. 
Um posto volante irá antecipar 
o atendimento à população da 
zona rural na segunda-feira 9.

Piratininga espera vacinar 
entre 750 e 800 crianças nos

três postos que irão realizar 
a campanha na cidade. Hoje 
agentes de saúde estarão rea
lizando a imunização daque
les que moram na zona rural 
do município. As diretorias 
de Agudos, Igaraçu do Tietê e 
Borebi não dispunham o nú
mero de crianças.

Os postos de vacinação es
tarão abertos das 8h às 17 ho-

v o l u n t a r i a d o

A lu n o s  d a  U S C  r e a liz a m  
c a m p a n h a  p a ra  a  N o s s a  Terra

Os alunos da USC (Univer
sidade do Sagrado Coração), 
Helton Damacena de Souza, 
Gustavo Biral de Faria e Julia
na Dias da Silva de Oliveira, 
do curso de Relações Públicas, 
realizam a campanha "Cola
bore com a Ong Nossa Terra, 
seja parceiro e voluntário". 
A campanha começa oficial
mente amanhã, com panfleta- 
gem na avenida Padre Salústio 
Rodrigues Machado, a partir 
das 16h.

A campanha é realizada

junto aos representantes da 
Ong com o projeto de plan
tio de mudas no Córrego 
da Prata (nas proximidades 
do bairro Monte Azul), que 
ocorrerá em julho. Os inte
ressados devem entrar em 
contato com Sérgio pelo tele
fone (14) 8134-5901 ou Aloí- 
sio, no (14) 9794-4623.

Além do plantio de mudas, 
a campanha tem como princi
pais objetivos satisfazer algu
mas necessidades imprescin
díveis da entidade por meio

do estabelecimento de parce
rias com empresas e participa
ção de voluntários nos proje
tos. A Ong ainda não possui 
uma sede administrativa que 
possa servir de referência para 
todos em relação às questões 
ambientais da cidade e região. 
Para a efetivação das ativida
des propostas, os idealizado- 
res contam com o apoio da 
Prefeitura de Lençóis Paulista, 
Grupo Lwart, Duratex, Super
mercados Santa Catarina e 
Ventura Pneus.

c o l e t a  s e l e t i v a

Lençóis apresenta projeto em  fórum  sobre m eio  am biente
O projeto Cidade Limpa e 

Solidária, desenvolvido pela 
prefeitura de Lençóis Paulista 
em parceria com a Cooperati
va dos Recicladores de Lençóis 
Paulista (Cooprelp) e Associa
ção dos Deficientes Físicos de 
Lençóis Paulista (Adefilp), foi 
apresentado no último dia 3 
de junho, durante o 2° Fórum 
de Coleta Seletiva Solidária, 
promovido pela Regional dos 
Correios em Bauru.

O evento, que reuniu re
presentantes de Cooperativas 
de Reciclagem, Organizações 
não Governamentais, univer
sidades e comunidade no au-

ditório dos Correios, debateu 
a implantação de projetos de 
coleta seletiva solidária, esta
belecida pelo Decreto Federal 
5.940/06.

Durante a apresentação 
feita pelo coordenador da Fá
brica de Tubos da Prefeitura, 
Fábio José Esguicero, os parti
cipantes conheceram detalhes 
da parceria estabelecida pela 
prefeitura com a Cooprelp e 
Adefilp e os ganhos obtidos 
pela gestão de resíduos sóli
dos após a implantação da co
leta seletiva.

O projeto teve início em 
agosto de 2003, quando a pre-

feitura incentivou a formação 
de uma cooperativa reunindo 
os catadores de recicláveis da 
cidade. Eles passaram a ser res
ponsáveis pela coleta de casa 
em casa e pelo trabalho na es
teira de separação da Usina de 
Lixo municipal, substituindo 
os funcionários públicos.

A prefeitura montou to
da a estrutura da coleta, que 
inclui 8 containeres, 2 cami
nhões especiais para o trans
porte dos conteineres e uma 
perua Kombi. Todo dia, os 
containeres são levados para 
pontos nos bairros que rece
bem os materiais coletados.

ras. Nesta data, outras vacinas, 
como a tetravalente, que com
bate a difteria, tétano e coque
luche, ou a tríplice viral, contra 
sarampo, caxumba e rubéola, 
também estarão à disposição 
da população. É fundamental 
estar munido da caderneta de 
vacinação da criança. A segun
da etapa da campanha será no 
dia 9 de agosto.

M O B I L I Z A Ç Ã O

Passeata lembra  
dia m undial do  
m eio am biente

O dia mundial do 
meio ambiente, come
morado na quinta-feira 5, 
foi lembrado em Lençóis 
Paulista por uma passeata 
promovida pela Diretoria 
de Meio Ambiente e con
tou com a participação 
de cerca de 250 crianças, 
com idades entre 7 e 12 
anos. A passeata saiu do 
Parque Paradão, seguiu 
pela rua 15 de Novembro 
com destino à praça Pau
lo Freire, em frente a Casa 
de Cultura.

Participaram da pas
seata alunos das escolas 
São José, Idalina Canova 
de Barros, Elisa Pereira 
de Barros e Esperança de 
Oliveira. Bianca Braz de 
Vasconcelos, de 10 anos, 
lembrou a importância 
da data. "A data é impor
tante por que se não nós 
não vamos ter vida, por 
isso, nós não podemos 
jogar lixo nos rios, não 
fazer queimadas e eco
nomizar água", avalia.

LO C A IS  DE V A C IN A Ç Ã O  NA REG IÃO

»  LENÇÓIS p a u l is t a

A vacinação será realizada nas unidades básicas do Núcleo 
Luiz Zillo, Jardim Ubirama, Cecap e nos postos do PSF 
(Programa de Saúde da Família) da Vila Cruzeiro, Jardim das 

Nações, Júlio Ferrari, Jardim Caju, Vila Maria Cristina, bairro 
rural de Alfredo Guedes e no ambulatório de especialidades.

»  m a c a t u b a

Além dos postos de saúde, o PSF Central (antiga CPFL), o 
Centro de Saúde 3 (antiga escola Padre José Corsini) estarão 

oferecendo as vacinas.

»  a r e ió p o l is

Quatro postos fixos irão disponibilizar a vacina: escola Haydee, 
escola Banco (da Cohab), posto de Saúde da Cohab e posto 
do bairro Nosso Teto.

»  BARRA b o n it a

Além de quatro pontos fixos - posto do Centro, PSF da Cecap, 

PSF da Vila e PSF da Cohab - a vacinação também será feita 
nos Supermercados Fernandes, Supermercado da Coperbarra, 
Supermercado Nanico e na escola João Tuschi.

»  p ir a t in in g a

O posto Central, o novo posto de Saúde da Serra e a igreja da 

Quirilândia vão vacinar as crianças da cidade.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Leandro Orsi Brandi, Diretor Administrativo da Prefeitura Municipal de Len
çóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são confe
ridas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da Lei 
Orgânica do Município, torna público os seguintes atos oficiais:
Decreto 129 de 30.05.2008..........................Dispõe sobre suplementação de
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 284.600,00.
Decreto 130 de 30.05.2008..........................Fixa a nova tabela de tarifas de
água e esgotos no Município de Lençóis Paulista.
Decreto 131 de 3.06.2008..........................Exonera Izabel Cristina Campanari
Lorenzetti dos cargos isolados e de provimento em comissão de Diretora de 
Educação e Diretora de Cultura.
Decreto 132 de 4.06.2008..........................Exonera Benedito Luiz Martins do
cargo isolado e de provimento em comissão de Diretor de Agricultura e Meio 
Ambiente.
Decreto 134 de 4.06.2008..........................Nomeia Nilceu Aparecido Bernar
do para exercer cumulativamente o cargo isolado e de provimento em comis
são de Diretor de Cultura.
Decreto 135 de 4.06.2008..........................Nomeia Miguel Afonso Pelegrin
para exercer cumulativamente o cargo isolado e de provimento em comissão 
de Diretor de Agricultura e Meio Ambiente.
Decreto 136 de 4.06.2008..........................Nomeia Luiz Eduardo Conti para
exercer cumulativamente o cargo isolado e de provimento em comissão de 
Diretor de Educação.
Decreto 137 de 4.06.2008..........................Nomeia Nilceu Aparecido Bernar
do, para compor o Conselho Diretor do Fundo Municipal para Implantação do 
Centro Cultural e de Lazer de Lençóis Paulista -  FUNCULTURA.
Decreto 138 de 4.06.2008..........................Nomeia Eliana Novak Serutti para
compor o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fun
do de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação -  FUNDEB.
Decreto 139 de 4.06.2008...........................Nomeia a Comissão Municipal de
Serviço de Retransmissão de Televisão.
Portaria 386 de 4.06.2008.......................Designa Marcos Norabele responsá
vel pelo expediente da Diretoria de Recursos Humanos.
Portaria 387 de 4.06.2008.......................Convalida a licença saúde concedida
a Maria Aparecida Tangerino dos Santos, Professor de Educação Básica I -  
Readaptado.
Portaria 388 de 6.06.2008.......................Nomeia Jéssica Leonice Babine Pra
do para o cargo de Agente Administrativo.
Portaria 389 de 6.06.2008.......................Nomeia Alessandro Moreira Favorim
para o cargo de Agente de Serviços Urbanos.
Portaria 390 de 6.06.2008.......................Nomeia Diego Pereira de Godoy para
o cargo de Agente de Serviços Urbanos.
Portaria 391 de 6.06.2008.......................Nomeia Gistelaine Dias Ortiz para o
cargo de Agente de Serviços Urbanos.
Portaria 392 de 6.06.2008.......................Nomeia Elaine Migliorini Pinto para
o cago de Monitor de Creche.
Portaria 393 de 6.06.2008.......................Nomeia Jorge Alexandre Langona
para o cargo de Advogado.
Portaria 394 de 6.06.2008.......................Nomeia Pedro Nilson Garcia para o
cargo de Técnico em Edificações.

Lençóis Paulista, 6 de junho de 2008.

Leandro Orsi Brandi 
Diretor Administrativo

Publicado no jornal O Eco, no dia 7 de Junho de 2008. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 227,58.



R E L I G I Ã O

Puro crem e do m ilho!
A 31^ ed ição da Festa do M ilho Verde acontece n o s dias 14, 15, 21 e 22  de junho; 

tod a  renda será revertida para a construção da nova m atriz do N úcleo  Luiz Z illo

Pa u lo  Ed u a r d o  To n o n

Terá início no próximo 
final de semana, no Núcleo 
Habitacional Luiz Zillo, em 
Lençóis Paulista, a 31 ® edi
ção da Festa do Milho Verde. 
O evento promovido pela 
paróquia de São Pedro e São 
Paulo ocorre nos dias 14, 15, 
21 e 22 de junho.

De acordo com os orga
nizadores, os preparativos 
começam a partir de segun
da-feira e mais de 100 vo
luntários devem trabalhar na 
festa. A expectativa é de que 
centenas de pessoas visitem 
o evento.

No sábado 14, a abertura

do evento está programada 
para as 18 h. As barracas de 
milho verde, pamonha, cus
cuz, curau e sopa de milho 
prometem ser a sensação des
ta edição. Para a confecção 
dessas delícias serão utiliza
das entre 10 e 12 toneladas 
de milho verde. O cardápio 
também oferece bolo, pastel, 
sorvete, mini-pizza e sucos.

Quem visitar o evento 
também poderá assistir as 
atrações musicais que estão 
programadas, mas que ainda 
não foram anunciadas pelos 
organizadores.

Durante a festa, a pro
gramação das missas conti
nua no mesmo horário. Nos

sábados, às 18h, na capela 
Nossa Senhora de Lourdes, 
Parque Rondon, e às 19h30 
na matriz de São Pedro e São 
Paulo. Já nos domingos, às 
celebrações ocorrem às 9h30 
e às 19h30.

Tradicionalmente, a Festa 
do Milho Verde é realizada 
duas vezes ao ano. Toda a 
renda será revertida em prol 
da construção da nova ma
triz. O projeto prevê triplicar 
a capacidade da igreja, além 
de outras melhorias que de
vem deixar o templo mais 
moderno. Será construída 
uma cúpula no altar para 
acomodar uma imagem do 
Cristo Redentor.

p a d r o e ir o
Entre os dias 20 e 29 de 

junho, a paróquia também 
realiza a 27® Festa de São Pe
dro e São Paulo. Dentro das 
comemorações, além da no
vena durante todos os dias do 
evento, na sexta 27, no salão 
de festas às 20h tem show de 
prêmios. No sábado 28, acon
tece a quermesse com renda 
também direcionada para a 
construção da igreja matriz. 
Domingo, dia 29 de junho, 
às 9h tem apresentação de 
teatro com crianças. O encer
ramento do evento é às 17h, 
com missa solene em louvor 
a São Pedro e São Paulo, se
guida de procissão.

Fernanda Benedetti

Renda das festas vai para a construção da nova matriz de São Pedro e São Paulo, no Núcleo Habitacional Luiz Zillo

e d u c a ç ã o  p r o f i s s i o n a l i z a n t e

In scr içõ es para cu rsos v ã o  até o  d ia  20
Cerca de 580 alunos já se 

inscreveram para os cursos 
que serão oferecidos pelo 
Centro Municipal de Forma
ção Profissional Prefeito Ide- 
val Paccola no segundo se
mestre. As inscrições seguem 
até o dia 20 de junho, na se
de administrativa do CMFP.

Ainda restam vagas para o 
curso de reparador de eletro
doméstico oferecido no Jar
dim Ubirama nos períodos de

manhã e tarde. Para os demais 
cursos, o CMFP está pratica
mente com as turmas fechadas. 
Neste ano, o preenchimento 
de vagas para os cursos foi fei
to pela ordem de chegada.

Uma lista de espera foi 
aberta para atender os de
mais candidatos de acordo 
com as eventuais desistências 
no período da matrícula. As 
inscrições serão feitas das 8h 
às 11h e das 13h30 às 17h.

Os interessados devem levar 
originais e cópia do RG, CPF 
e comprovante de residência 
com número do CEP. Entre 
2001 e 2007, os cursos ofere
cidos pelo Centro Municipal 
de Formação Profissional já 
atenderam 5.491 pessoas.

Além de reparador de ele
trodomésticos, o CMFP vai 
oferecer cursos nas áreas de 
artesanato, costura industrial, 
eletricidade residencial, inclu-

são digital, informática, marce
naria, mecânica de automóveis 
e pintura em tecido e madeira.

SERVIÇO
O Centro Municipal de 

Formação Profissional fica 
na avenida Lázaro Brígido 
Dutra, 101, ao lado do recin
to de exposições da Facilpa. 
Mais informações podem ser 
ob tidas pelo telefone 3264
3598 ou 3264-3371.

i n f o r m á t i c a

L en çó is m o stra  G overn an ça  em  C o n g resso
O projeto Governança Mu

nicipal implantado pela pre
feitura em 2004, foi apresen
tado na última quinta-feira, 
5 de junho, durante o 14° 
Congresso de Informática e 
Inovação na Gestão Pública 
(Conip), realizado no Centro 
Fecomércio de Eventos, na ca
pital paulista.

Com o tema Governo Ele
trônico 2.0, o evento mostrou 
os casos bem sucedidos, as 
soluções dedicadas à inova
ção e modernização da ges
tão pública e as novas possi
bilidades de relacionamento 
governo-cidadão.

O diretor de Planejamen
to da Prefeitura, Luis Antonio 
Paccola Coneglian, partici
pou do evento apresentando 
o Governança Municipal no 
painel Infra-estrutura e con
teúdo para cidades e estados 
digitais. Além de Coneglian, 
o painel contou com a par
ticipação do professor da 
Universidade Estadual Pau
lista (Unesp) de Araraquara, 
José Luiz Bizelli, o professor

Luis Antonio Paccola Coneglian representou Lençóis Paulista em congresso na capital paulista

e PHD do Laboratório de Co
municação da Universidade 
de Campinas (Unicamp), Le
onardo Mendes, o presidente 
da empresa TI (CE) Fernando 
Carvalho e Peter Knight, co

ordenador do projeto e-Brasil 
e presidente da Telemática e 
Desenvolvimento Ltda, que 
atuou como moderador.

A implantação do projeto 
em Lençóis Paulista é resulta-

do de um acordo de coopera
ção técnico-científico entre a 
prefeitura, a Fundunesp (Fun
dação para o Desenvolvimento 
da Unesp) e a Secretaria Esta
dual de Ciência e Tecnologia.

t e r ç a - f e i r a

ENERGIA
Quatro quedas de ener

gia em menos de 24 horas 
foram registradas em Len
çóis Paulista na tarde de 
segunda-feira 2. As quedas 
ininterruptas causaram 
prejuízos e atrasos para al
gumas empresas. A CPFL 
Energia, por meio de sua 
assessoria de imprensa, 
informou que os apagões 
aconteceram em decorrên
cia de um defeito na linha 
de transmissão que atende 
a subestação Lençóis.

d in h e ir o  falso
No sábado 31, a Polícia 

Federal prendeu um  ho
mem de 29 anos com R$ 
13 mil em notas falsas. A 
prisão aconteceu no posto 
de pedágio da rodovia Ma
rechal Rondon (SP-300), 
em Areiópolis. A PF disse 
que recebeu uma denúncia 
anônima. O dinheiro estava 
dividido em cédulas de R$ 
10 e R$ 50, em sua maioria. 
Seis delas eram de R$ 100. 
Ele foi preso em flagrante e 
encaminhado para a cadeia 
de Duartina.

BOREBI
Até a segunda-feira 9, os 

integrantes do MST (Movi
mento dos Sem-Terra) de
vem deixar a fazenda Noiva 
da Colina em Borebi e mu
dar-se para o sítio Água do 
Caboclo, propriedade que 
fica a quatro quilômetros 
de distância do atual acam
pamento. Cerca de 90 famí
lias que ocupam a Noiva da 
Colina terão sair para cum
prir um mandado judicial, 
expedido pela Justiça Fede
ral. Mas segundo Willian 
Miranda, coordenador do 
movimento em Borebi, o 
grupo deixará a fazenda 
por apenas 30 dias. Duran
te esse período, técnicos do 
Incra (Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma 
Agrária) irão dizer se as ter-

ras podem ser utilizadas pa
ra a reforma agrária.

a g u d o s
O vice-prefeito e pré-can- 

didato às eleições munici
pais de outubro em Agudos, 
Jaime Caputti (PR), foi o 
centro dos debates na Câma
ra de Vereadores, na sessão 
legislativa de segunda-feira 
2. Caputti move ação pú
blica contra o prefeito José 
Carlos Octaviani (PMDB) e 
tenta, por meio de uma limi
nar, impedir a venda de sete 
veículos da frota municipal. 
O vice-prefeito alega que Oc- 
taviani está se desfazendo da 
frota sem reposição e que os 
veículos estão sendo ofereci
dos abaixo do preço de mer
cado, entre outras acusações.

CIRCULAR
O preço da tarifa do 

transporte coletivo urbano 
está 10 centavos mais caro 
em Lençóis Paulista. A pas
sagem passou de R$ 1,70 
para R$ 1,80. O decreto 
125/2007 foi assinado pelo 
prefeito José Antonio Mari- 
se (PSDB) na quinta-feira 
27. A Viação Mourão, em
presa que presta o serviço, 
justifica que teve aumento 
de custos com combustível 
e outros suprimentos.

JOIS
Com gol de Edeildo da 

Silva, a equipe da Zabet der
rotou a Zilor B pelo placar 
de 1 a 0 e carimbou o pas
saporte para a final do fute
bol de campo dos Jois (Jo
gos Industriários do Sesi). A 
partida aconteceu no sába
do 31, no Espaço Lazer Zi- 
lor. Na outra semifinal, em 
partida realizada no Grêmio 
Lwart, a Lwarcel A venceu a 
Lwarcel B por 5 a 3. Xande, 
Carlinhos (2) e Edinho (2) 
fizeram os gols da Lwarcel 
A. Os jogadores Oswaldo e 
Cristiano (2) descontaram 
para a Lwarcel B.

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

in f r a -e s t r u t u r a
O prefeito José Antonio 

Marise (PSDB) esteve na 
quarta-feira 4 em São Pau
lo para a assinatura de três 
convênios com o governo 
do Estado: construção de 
ponte, recape de ruas em 
dois bairros e reforma de 
uma escola do Estado. Pa
ra a construção da ponte o 
recurso do governo é no va
lor de R$ 300 mil. Com es
sa construção, a prefeitura 
pretende dar continuidade 
às obras que irão melhorar 
o acesso entre as avenidas 
Padre Salústio Rodrigues 
Machado e João Paccola, 
que fica no Jardim Caju.

BOREBI
Cláudia Barros da Pai

xão, 42 anos, uma sem-terra 
que há 22 anos é portadora 
do vírus HIV, busca patrocí
nio para o lançamento de 
um livro auto-biográfico. 
Cláudia foi contaminada 
por seu ex-marido quando 
tinha 20 anos. Mesmo mo
rando em acampamentos, 
ela diz que tem uma vida 
saudável e faz exames men
salmente, além de sempre 
tomar seus remédios de cor 
laranja. A cor também é pre
dominante em suas vestes.

RECICLAGEM
Um projeto desenvolvi

do pela escola municipal de 
ensino infantil Crélia Napo- 
leone Crema, em Agudos, 
quer conscientizar a popu
lação para substituir as sa- 
colinhas de plástico, ofere
cidas em supermercados e 
em outros estabelecimentos 
comerciais, por sacolas de 
pano. O nome do projeto

é 'Recicle e vire moda' Os 
principais envolvidos são 
os 250 alunos, que tem en
tre três e seis anos de idade, 
funcionários, professores 
e coordenação. O projeto 
também conta com a par
ticipação de costureiras da 
Associação dos Amigos dos 
Pobres de Santo Antonio. 
São elas que confeccionam 
as sacolinhas.

s o l id a r ie d a d e
Segue até o final do mês 

de junho a Campanha do 
Agasalho nas cidades de 
Agudos, Lençóis Paulista, 
Areiópolis, Barra Bonita, 
Igaraçu do Tietê, Borebi e 
Macatuba. Até esta semana, 
o total de arrecadação é de 
mais de 23 mil peças nos 
seis municípios. A campa
nha começou em abril na 
maioria das cidades.Igaraçu 
do Tietê até agora foi a cam
peã de arrecadação. Foram 
quase 17 mil peças de rou
pa e cerca de 1,5 mil pares 
de sapatos.

MAIS v e r d e
Alunos da escola mu

nicipal Odila Galli Lista 
iniciaram na quarta-feira o 
plantio das primeiras árvo
res do projeto 'Macatuba 
mais Verde'. A data foi es
colhida porque engloba as 
festividades pelo dia mun
dial do meio ambiente, co
memorado na quinta-feira, 
e também entra no calen
dário oficial pelos 108 anos 
do município -  que serão 
completados no dia 13 de 
junho. Em toda a região, 
a data foi lembrada com 
plantio de mudas e atos 
simbólicos.



PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO 
ALTERAÇÃO 02- CONTRATO 19-2008
(Originário do Proc. 11, PREGÃO 05-2008) 
FINALIDADE: realinhamento de preço do 
item Carne Bovina em cubos - ACEM, para 
manutenção do equilíbrio econômico-finan- 
ceiro do contrato. VALOR: R$ 1.954,55. 
CONTRATANTE: Município de Macatuba 
CONTRATADA: João Osmar da Silva EPP. 
OBJETO: Aquisição de Carnes, Lingüiça e 
Salsicha, entrega parcelada até 31/07/2008. 
FUND. LEGAL: Art. 65, II, d, da Lei 
8666/93. ASSINATURA: 06/06/08. 
Macatuba, 06 de junho de 2008. 
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito 
Municipal

ANGELO JOSE PANICO-EPP, 
Torna publico que solicitou na 
CETESB, de forma concomi
tante a Licença Prévia e Licen
ça de Instalação para Cemiterio 
Parque-Irmãos Paníco Ltda, Sito 
a Rua Umberto Peregrino, S/N, 
Conj.Hab.Lençóis Pta, nesta ci
dade de Lençóis Paulista

AÇÃO DA CIDADANIA 
CONTRA A FOME E A 

MISÉRIA E PELA VIDA

COMUNICADO
A Ação da Cidadania Contra a Fo
me e da Miséria e Pela Vida, co
munica a população lençoense que 
no período de 09 a 14 de junho os 
líderes de quarteirão estarão reco
lhendo os alimentos que comporão 
as cestas básicas a serem distribuí
das no dia 15 de junho.

MENSAGEM
“Convém lembrar: aquele que 
semeia pouco, pouco ceifará. 
Aquele que semeia muito ceifará 
muito. Dê cada um, conforme 
o impulso do seu coração, sem 
tristeza nem constrangimento”. 
“Deus ama o que dá com ale
gria” ( II Cor. 9,6-8)
O COMITÊ.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AREIÓPOLIS

CONCURSO PÚBLICO - 
PMA 001/2008 

HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Arei- 
ópolis HOMOLOGA o Concur
so Público PMA 001/2008 para 
os cargos de:

B Guarda Municipal, Lixeiro I, 
Motorista, e Tratorista, conforme 
as classificações finais dos referi
dos cargos, publicadas na edição 
de 31 de maio de 2008 do Jornal 
“O Eco” e disponibilizadas para 
consulta no site da Equipe Con
sultoria e Assessoria.

Outrossim, reafirma os termos:

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

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

• Do Item -  “DA CONVOCA
ÇÃO PARA NOMEAÇÃO”:

A CONVOCAÇÃO PARA A 
NOMEAÇÃO OBEDECERÁ 
RIGOROSAMENTE A OR
DEM DE CLASSIFICAÇÃO 
FINAL, NÃO GERANDO AO 
CANDIDATO APROVADO 
O DIREITO À NOMEAÇÃO. 
OS CLASSIFICADOS NO PRE
SENTE CONCURSO PÚBLI
CO, SOMENTE SERÃO CON
VOCADOS POR ATO DISCRI
CIONÁRIO VINCULADO À 
CONVENIÊNCIA E OPORTU
NIDADE POR PARTE DA AD
MINISTRAÇÃO PÚBLICA.

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

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

Areiópolis, 06 de junho de 2008.
JOSÉ PIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DE INTER
DIÇÃO DE OSWALDO MONTANHOLI (PROCESSO N° 
333.01.2007.0009260/000000-000, ordem n ° 291/07).

A Doutora MARIA CRISTINA CARVALHO SBEGHEN, MM". Juíza de 
Direito da Vara Única desta cidade e Comarca de Macatuba, Estado de São 
Paulo, na forma da lei, etc.

FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem, dele conhecimento tive
rem e interessar possa, que perante este Juízo e Oficio Judicial, processam-se 
aos termos da AÇÃO DE INTERDIÇÃO E CURATELA, que AILTON 
MONTANHOLI move contra OSWALDO MONTANHOLI ( processo n° 
Ordem 291/07). Assim sendo, pelo presente edital fica publicada a r. sentença 
de fls. 61/63, que decretou a interdição de OSWALDO MONTANHOLI, cujo 
teor é o seguinte: “Proc. 291/07. Vistos. Ailton Montanholi, qualificado na 
inicial, ajuizou pedido de interdição de Oswaldo Montanholi, alegando, em 
síntese, que é irmão do requerido; que o requerido vivia em companhia de seu 
pai Felício Montanholi, que veio a falecer em 08.03.2007, passando a assumir 
as responsabilidades sob o irmão; que atualmente o requerido encontra-se in
ternado no Hospital Thereza Perlatti, para tratamento. Pede, que seja nomeado 
Curador. A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 10/24. A Dra Pro
motora foi ouvida. Foi nomeado o requerente curador provisório do requerido 
(fls.26). O interditando foi citado e interrogado (fls. 30 e 32 e verso ). Foi rea
lizada a perícia (fls. 55/56). A Dra. Promotora pugna pelo acolhimento do pe
dido. Este o breve relatório. Passo a fundamentar e decidir. A perícia realizada 
pela ilustre perita deste juízo, conclui que o interditando e portador de doença 
mental grave, crônica, incurável, tipo esquizofrenia, e que tal distúrbio torna- 
o absolutamente incapaz para exercer os atos da vida civil. Destarte forçoso 
é concluir, em face do parecer de especialista, que o requerido apresenta um 
quadro mental que compromete, fundamentalmente, a sua higidez mental, reti
rando o necessário poder de auto-determinação e de se conduzir normalmente 
dentro do meio social em que vive. Ora, dispõe o Código Civil, em seu artigo 
3°, que são absolutamente incapazes para os atos da vida civil os portadores 
de doença mental, que, segundo o mesmo repositório de leis civis, devem ser 
interditados e postos sob curatela. Assim, o acolhimento do pedido de tutela 
jurisdicional é de extremo rigor. Ante o expostos, defiro o pedido de fls. 2/7 
e decreto a interdição de Oswaldo Montanholi, colocando-o sob curatela. 
Nomeio para o cargo de Curador o Sr. Ailton Montanholi, que deverá prestar 
o compromisso de bem e fielmente cumprir o encargo. No momento do com
promisso deverá o Sr. Escrivão adverti-la dos ônus do encargo, que ele deve 
cumprir com responsabilidade e diligência. Sem custas. Proceda-se à inscrição 
desta Sentença no Registro de Pessoas Naturais e publique-se pela imprensa 
local e pelo órgão oficial, por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, cons
tando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição e os 
limites da curatela, conforme disposto no artigo 1.184 do Código de Processo 
Civil e no artigo 9°, III, do Código Civil. Arbitro honorários no valor máximo 
da tabela da P.G..E, expedindo-se certidão, após o transito em julgado. P.R.I.C. 
Macatuba , 24 de abril de 2008. (a) MARIA CRISTINA CARVALHO SBE
GHEN -  JUÍZA DE DIREITO. “E, para que chegue ao conhecimento de to
dos e no futuro ninguém possa alegar ignorância , expediu-se o presente edital 
que será publicado e afixado na forma de Lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade e Comarca de Macatuba, Estado de São Paulo, aos 14 de maio
de 2008. Eu*,________( Davi Ferando Mariano) Escrevente T. J. 818.229-6,
digitei, conferi e imprimi. Eu*,__________(Carlos Alberto Giogetti), Diretor
de Serviço -  Matricula TJ. 306.931, conferi subscrevi e assino.

NOTA DE REPÚDIO

A ONG NOSSA TERRA, instituição de proteção do meio 
ambiente em Lençóis Paulista, vem a público repudiar a 
atitude do senhor JOÃO TIMÓTEO DE ANDRADE, pre

sidente da associação de moradores do JD. Monte azul, Açaí I e II e Cacho- 
eirinha por ter usado indevidamente o nome desta instituição sem prévia 
autorização em panfletos de propaganda divulgados nos respectivos bairros. 
Lamentamos, reprovamos e consideramos esse ato uma falta de postura comu
nitária, conduta antiecológica, antiética e uma invasão de ordem institucional 
alheia.

ONG NOSSA TERRA.
CNPJ. 07.350.972/0001-55

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 070/2008 -  Processo n° 144/2008 
Objeto: aquisição condicionadores de ar com instalação -  Tipo: Menor 
preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 18 de junho 
de 2008 às 09:00 horas -  O edital completo encontra-se disponível no 
site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmei
ras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14
3263.0040. Lençóis Paulista, 06 de junho de 2008. JÚLIO ANTONIO 
GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO - Tomada de Preços n° 011/2008 - Processo 
n° 140/2008
Objeto: Contratação de empresa especializada para recapeamento as- 
fáltico (Jardim Cruzeiro e Núcleo Hab. Luiz Zillo). Tipo: menor preço 
global -  Encerramento: 23 de junho de 2008 às 14:00 horas -  Cadastra- 
mento: poderá ser feito até às 17:00 horas do dia 20 de junho de 2008 -  
O edital completo encontra-se disponível no site www.lencoispaulista. 
sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, 
Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 
06 de junho de 2008. JÚLIO ANTONIO GONÇALVES - Diretor de 
Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO - Tomada de Preços n° 012/2008 - Processo 
n° 141/2008
Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de Pon
te de concreto armado. Tipo: menor preço global -  Encerramento: 23 de 
junho de 2008 às 15:00 horas -  Cadastramento: poderá ser feito até às 
17:00 horas do dia 20 de junho de 2008 -  O edital completo encontra-se 
disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça 
das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 06 de junho de 2008. JÚLIO AN- 
TONIO GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 069/2008 -  Processo n° 143/2008 
Objeto: Registro de preços para aquisição de diversos tipos de soros 
-  Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 
18 de junho de 2008 às 14:00 horas -  O edital completo encontra-se 
disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça 
das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 06 de junho de 2008. JÚLIO AN- 
TONIO GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 068/2008 -  Processo n° 142/2008 
Objeto: Registro de preços para serviços de jardinagem em áreas públi
cas -  Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de lan
ces: 18 de junho de 2008 às 10:00 horas -  O edital completo encontra-se 
disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça 
das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 06 de junho de 2008. JÚLIO AN- 
TONIO GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 7 de Junho de 2008. Na página A8. 
Valor da publicação R$ 250,65.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS 

EDITAL N°. 02/2008

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA TESTE PRÁTICO 

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS
1- Os candidatos aprovados e classificados nos cargos de OPERADOR DE MÁQUINAS (RETRO-ESCAVADEI- 
RA), cujos nomes estão relacionados abaixo, conforme item 3.1 do Capítulo III do Edital do Concurso, deverão 
comparecer no dia 15 de junho de 2008 (Domingo), às 08:00 horas, no SETOR DE APOIO E MOTOMECANI- 
ZAÇÃO (ALMOXARIFADO), sito a Rua José Paulino da Silva, 141 -  Centro -  Lençóis Paulista -  SP, portando 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO e CNH.

OPERADOR DE MÁQUINAS (RETRO-ESCAVADEIRA)
INSCRIÇÃO NOME RG PONTOS CLASS.

115 WANDERLEY PILAR NETO TAIOQUE 19667456 78 1
61 ALEX RODRIGO MACIEL 450476066 78 1

CARGO: AGENTE DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
2- Os candidatos aprovados e classificados no cargo de AGENTE DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, cujos nomes 
estão relacionados abaixo, conforme item 3.1 do Capítulo III do Edital do Concurso, deverão comparecer no dia 
15 de junho de 2008 (Domingo), às 08:00 horas, na SUB-PREFEITURA, sito a Rua João Gasparini, 48 - Alfredo 
Guedes -  Lençóis Paulista -  SP, portando DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO.

AGENTE DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
INSCRIÇÃO NOME RG PONTOS CLASS.

49 RAFAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA 463242038 76 1
52 ROMUALDO ROSSI 432335468 68 2
2 CLAUDIA BATISTA LIMA DE OLIVEIRA 27625949X 66 3
39 RONIVALDO ROSSI 432335675 66 3
70 CARINA APARECIDA CARDOZO 432335547 66 3
96 WANDERLEY ALVES FERREIRA 17992182 60 6
110 VIVIANE TAIS DE ANDRADE CAMPOS 444764215 56 7
32 JOEL AUGUSTO GONÇALVES FAXINA 415417120 54 8
58 JOSIANE APARECIDA BARBOSA 432335602 52 9
71 CASSIA APARECIDA CARDOZO 43233595X 52 9
54 GISLAINE MARTINS DE SOUZA 431279081 50 11
67 SANDRA REGINA DE OLIVEIRA 371296900 50 11

CARGO: COZINHEIRO
3- Os candidatos aprovados e classificados no cargo de COZINHEIRO, cujos nomes estão relacionados abaixo, 
conforme item 3.1 do Capítulo III do Edital do Concurso, deverão comparecer no dia 15 de junho de 2008 (Domin
go), às 08:00 horas, na COZINHA PILOTO, sito a Rua São Paulo, 576 -  Centro -  Lençóis Paulista -  SP, portando 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO.

COZINHEIRO
INSCRIÇÃO NOME RG PONTOS CLASS.

48 CASSIA MARIA GADANI 254432517 72 1
80 SILMARA DA SILVA BERALDO 415421202 70 2
147 ORLANEA FONSECA ANDRADE DE OLIVEIRA 5620716 62 3
40 MARLENE DE FATIMA MARIANO 224153869 58 4
103 JOSE CARLOS LOPES 7640337 56 5
134 ERICA FERNANDA BERTOLI RIBEIRO 273661085 56 5
135 SIRLEY SOUSA DE OLIVEIRA DA SILVA 10066694 56 5
72 MARIA APARECIDA DIAS COLOMBO 237006741 54 8
75 MARIA JOSE MORETTO CAÇADOR 5407634 54 8
4 CRISTIANE REGINA PIRAS SOUZA 415255739 52 10

4- Das informações
1.1 - O candidato com recurso ainda não julgado pela Comissão do Concurso Público, fará teste prático, condicio
nalmente.
1.2 - As regras estabelecidas no primeiro edital do Concurso Público permanecem em vigor.
1.3 - Os cargos de Operador de Máquinas (Moto niveladora) e Operador de Máquinas (Trator de Esteira), não tive
ram candidatos aprovados.
1.4 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Concurso Público.

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

Lençóis Paulista, 06 de junho de 2008.
JOSÉ ANTÔNIO MARISE
PREFEITO MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
CONCURSO PÚBLICO N.° 02/2008

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL 
CARGOS: AGENTE DE SAÚDE COMUNITÁRIA e VIGILANTE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA, informa a Classificação Final:

Cargo: AGENTE DE SAÚDE COMUNITÁRIA
NOME RG Pontos Classif.

ALFREDO AUGUSTO ZANON 9393646 88 1
LUIZ SERGIO ROCHA DE SOUZA 34529280 84 2

JULIANO JOSÉ TOMAZ 410190014 84 3
ANNA KAROLINY LEMOS ROCHA 236438608 80 4
APARECIDO DONIZETI DA SILVA 328858845 78 5
THOMAS RAVANELLI MARTINS 402640391 78 6

MARCOS CESAR MORAES 18613802 76 7
VALERIA DO VALE 292692547 76 8

ANGELA MARIA PELEGRIN ROMÃO 259999477 71 9
MÁRIO SERGIO LEONEL 257723316 71 10

HENRIQUE ESCOBAR FRANCO 342860045 71 11
DANIEL VIEIRA CUSTÓDIO 16982974 69 12
NEY ALEXANDRE ZIVIANI 277799594 69 13

ERICA MONTICELI VITORINO DE BORTOLI 436898433 69 14
EDUARDO RUBENS MORETTO 421488700 69 15

JESSE DA SILVA 331953088 69 16
MARIA APARECIDA DE GÓES ARANTES 10234515 67 17

FABIOLA ROSALIA GRAVA DA SILVA 251581743 65 18
CARLA GONÇALVES 41653627X 65 19

CELIA GERALDI MARQUES NEGRÃO 12804116 63 20
VANDERCI BARBOSA 276321972 63 21

MAYCON LUCIANO LEITE 303875379 63 22
PRISCILA SABRINA DA SILVA PRATES 271929042 63 23

DIEGO LUIZ PELEGRIN 42148665X 63 24
WAGNER FERREIRA DE LIMA 12845538 61 25

EDNEIA APARECIDA FERNANDES 342861414 61 26
FABIANO CARANI FELIPE 15244083 61 27

CLAUDIOMIR LEITE 173455116 59 28
NIVALDO SIDNEY PALMA 15244264 59 29

RAFAEL PELEGRIN BEZERRA 290555395 59 30
CRISTIANO APARECIDO CRISOSTOMO 41653486-7 59 31

LUCILA BENTO DE OLIVEIRA GALI 8211209-5 57 32
ELIANE PELEGRIN BEZERRA 29055538-3 57 33
GLÁUCIA DE SOUZA SILVA 402641747 55 34

CLAUDIO DIAS 27192916 53 35
VIVIANE BARBOSA ALVES 440081828 53 36

LIVIA DIAS 4136049714 53 37
CARLA CRISTINA RIBEIRO 461521878 53 38

KEILA REGINA RODRIGUES PEREIRA 293157510 51 39
TAIS PEREIRA DA SILVA 41542-060X 51 40

Cargo: VIGILANTE
NOME RG Pontos Classif.

JOSE ANTONIO DA SILVA 136790306 84 1
LEILA RAQUEL DE OLIVEIRA 41542012X 80 2
EMERSON ADRIANO DE LIMA 271929182 72 3

HUDSON VAGNER LEITE 303875380 72 4
NILSON DONIZETE ANGELICO 13909894 70 5

MARCELO APARECIDO TEODORO 432336448 68 6
FERNANDO HENRIQUE STRUTZEL 34651602X 68 7

JOSE RIVALDO DA SILVA 269437812 66 8
OZILDE MARIA BERTOLI 19812226 66 9
RODRIGO SARANHOLI 321577280 64 10

JULIO CESAR DIAS DOS SANTOS 296621262 58 11
EDNA MARIA DO PRADO 16824712 58 12
JORGE LUIS BENEDITO 337113725 54 13
ADEMILSON DE SOUZA 432336242 54 14

Lençóis Paulista, 06 de junho de 2008.

JOSE ANTÔNIO MARISE
PREFEITO MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Publicado no jornal O Eco, no dia 7 de Junho de 2008. Na página A8. Valor da publicação R$ 764,40.
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Fernanda Benedetti

Unimed vai continuar patrocinando as equipes de basquete feminino de Lençóis Paulista

Cesta de três
Equipe fem in in a  de basquete renova con vên io  com  

U nim ed; além  de participar de com p etições, parceria prevê 

orientações na  área de Saúde e acom panham ento  escolar

Da  r edação

Na quinta-feira 5, a Pre
feitura Municipal de Lençóis 
Paulista renovou o convênio 
com a Unimed para patroci
nar o basquete feminino. O 
acordo faz parte do projeto 
mantido desde 2005, no qual 
o município oferece a estru
tura física e a empresa fica 
responsável por gastos com 
bolas, tênis, competições e 
assistência à saúde de meni
nas com idade entre sete e 15 
anos. O  projeto começou com 
apenas 39 meninas, mas hoje 
conta com mais de 150, divi
didas nas categorias mirim, 
infantil, juvenil e sub 21. Elas 
participam ativamente das 
competições na região, sem
pre com bons resultados.

Os pais também são peças 
fundamentais para o proces
so. Um grupo de pais da Ce- 
cap foi ao gabinete do prefei
to para pedir ajuda para orga
nizar uma associação de pais

dos atletas de basquete da ci
dade. Para estes pais, é muito 
importante o papel da família 
no incentivo ao esporte. Eles 
sempre vão juntos nas compe
tições, levam lanches e tomam 
conta das atletas. E quando 
não vão, ficam em casa espe
rando com uma boa recepção 
no bairro, mesmo quando o 
resultado não é positivo.

O  diretor de Esportes, 
José Lenci Neto, lançou ofi
cialmente o projeto e disse 
que ajudará a associação do 
bairro. Sobre esse assunto, o 
prefeito José Antônio Mari- 
se (PSDB) disse que é muito 
importante que as famílias fa
çam parte do projeto. "Esse é 
um dos grandes objetivos do 
projeto. A comunidade sus
tentando parte do processo e 
a prefeitura garantindo o su
porte", destaca.

Segundo o técnico da equi
pe, João Paulo Paschoarelli, o 
desempenho das atletas está 
muito bom e várias categorias

estão ganhando títulos. "An
tes do projeto nós entravamos 
em quadra só para cumprir 
tabela, agora perdemos só pa
ra a cidade de Ourinhos. Isso 
não é só no placar, algumas 
alunas estão sendo convida
das para jogarem em outros 
times também", comenta.

Mas o objetivo do projeto 
não é só priorizar o esporte. 
Segundo Flávia Chiquito Lo
pes, uma das coordenadoras 
do projeto da Unimed, a pro
posta não é apenas incenti
var as meninas a praticar es
portes, elas também têm que 
ter presença obrigatória em 
palestras de saúde e freqüên- 
cia e as notas escolares são 
monitoradas mensalmente. 
"Eu sempre digo para elas 
que não é só o basquete, elas 
precisam estudar também. Se 
não seguirem as orientações, 
são retiradas do projeto", 
afirma Flávia. Para ela, essa 
é uma forma de incentivar as 
meninas no estudo.

v o l e i

Adultos jogam  
hoje no Tonicão 
contra Cerquilho

A equipe de voleibol 
masculino entra em qua
dra hoje para mais um 
jogo válido pelo Cam
peonato Paulista da APV 
(Associação Pró-Volei- 
bol). A equipe lençoense 
recebe a representação 
de Cerquilho. Em virtu
de das obras de reforma 
do Ginásio de Esportes 
Archangelo Brega Primo 
(antigo CSEC), o jogo 
está programado para as 
18h no Ginásio de Es
portes Antonio Lorenzet- 
ti Filho, o Tonicão.

Para este jogo, o téc
nico Douglas Coneglian 
poderá contar pratica
mente com todos os atle
tas exceto o meio de rede 
Bruno, que recupera-se de 
uma contratura muscular 
e deve ser poupado para 
as finais do campeonato, 
que acontecem em julho.

O campeonato é uma 
das etapas de preparação 
da equipe para os Jogos 
Regionais que serão dis
putados em Lins. "Os atle
tas que compõem o elen
co atual da equipe adulta, 
participaram entre 1996 
e 2007, das categorias de 
base. Eles ingressaram em 
outras equipes em virtude 
do limite de idade. Nes
te ano, reorganizamos as 
categorias com o apoio 
da Prefeitura para as co
memorações dos 150 
anos da cidade e dos 70 
anos de voleibol", explica 
Douglas Coneglian.

A equipe tem o patrocí
nio dos Cursos Prevê/Obje- 
tivo, Trigal, Supermercados 
Santa Catarina e Coneglian 
Montagens Elétricas.

a r e ia
Já estão abertas as ins

crições para a 2® Copa 
Sport Shoes de Futebol de 
Areia -  Troféu Adil José 
Leite. O evento, que acon
tece no campo de areia da 
Praça de Esporte e Lazer 
Armando Orsi na Cecap II, 
é promovido pela Associa
ção de Moradores do Con
junto Habitacional Len
çóis Paulista I e II (Cecap/ 
Fiesp) e Jardim Itapuã, em 
parceria com a Diretoria 
de Esportes e Recreação. 
A taxa de inscrição é uma 
caixa de leite tipo longa vi
da, com 12 unidades. Mais 
informações pelo telefone 
(14) 9133-2980, com Lu- 
ciano Macedo.

m a r im b o n d o
Amanhã, dois jogos 

marcam mais um a roda
da do Campeonato de 
Futebol Sênior B do CEM 
(Clube Esportivo Marim
bondo) -  para atletas en
tre 29 e 42 anos. No pri
meiro jogo, marcado para 
as 8h30, o Fluminense 
enfrenta o Goiás. Na par
tida de fundo, o Flamengo 
encara o Vasco.

FUTSAL
Na tarde de hoje, na 

quadra poliesportiva da 
Praça Marcos Moretto, no 
bairro Bela Vista, tem se
mifinal do 1° Campeonato 
de Futsal Infantil da Vila 
da Prata -  Troféu Antonio 
Carlos Velozo. No primeiro 
jogo, às 16h, o Monte Azul 
pega a Bela Vista. No jogo 
de fundo, o União Prima-

vera encara a Cecap. A final 
está marcada para amanhã. 
Às 16h tem a disputa do 
terceiro lugar e, em segui
da, acontece a disputa pe
lo título da competição. O 
campeonato é promovido 
pela Associação de Mora
dores da Vila da Prata, em 
parceria com a Diretoria de 
Esportes e Recreação.

TRUCO
Hoje, a partir das 14h, 

no Bar do Luizão, na Nova 
Lençóis, acontece a oitava 
etapa do Campeonato Mu
nicipal de Truco. As ins
crições são gratuitas e po
dem ser feitas momentos 
antes do início da partida. 
O evento é promovido pe
la Diretoria de Esportes e 
Recreação.

JOIS
Amanhã, no Tonicão, 

tem disputa no vôlei mas
culino dos Jois (Jogos In- 
dustriários do Sesi), pro
movidos pelo Sesi de Bo- 
tucatu em parceria com a 
Diretoria de Esportes e Re
creação. No primeiro jogo, 
marcado para as 17h, a Zi- 
lor A joga contra a Lwar- 
cel. No jogo de fundo, a 
Zilor B recebe a Duraflora. 
Também amanhã, no Grê
mio Lwart, tem disputa 
na sinuca. Foram inscritos 
cerca de 90 jogadores. Na 
noite de terça-feira 10, na 
cancha do Csec, tem dis
puta no bocha. Os Jois 
devem terminar no dia 27 
de julho, na Four, com a 
disputa na modalidade 
rainha Jois e cantor.

PROMOÇÃO
c a p o e i r a

C ap oeir istas fo rm a m  a sso c ia çã o
A academia de capoeira 

Filhos do Sol acaba de criar 
a fundação Alada (Associação 
Lençoense de Apoio ao Des
portista Amador). A associa
ção foi apresentada na noite 
do sábado 31, em evento rea
lizado no recinto José Olivei
ra Prado.

A academia Filhos do Sol 
está sob o comando do mes
tre Ismael de Assis Carlos, o 
Formigão. Na oportunidade, 
Formigão e o professor Mauro 
Sérgio Cipriano, o Chocolate, 
também realizaram o batismo 
de 70 capoeiristas. A capoei- 
rista Michelly Caroline Carlos, 
campeã nos Jogos Regionais, 
conquistou a graduação de pro
fessora e o atleta José Eduardo 
Sardinha, a de aluno formado.

A Alada nasce com o objeti
vo de dar apoio aos esportistas 
de Lençóis e região no que se 
diz respeito à organização de 
eventos e sustentabilidade da 
categoria envolvida. Participa
ram do evento, que teve jogo

Evento graduou capoeiristas e marcou criação de associação

de capoeira e apresentação de 
teatro, os mestres Asa Branca de 
Bertioga, Gancho de Guarujá, 
Papa Légua de Santos, Eraldo 
de São Paulo, Café de Uberaba

(MG), professores Garrafa de 
Araguari (MG), Bruno e Fantas
ma de Bertioga. Após as apre
sentações, o grupo de pagode 
Auto Estima se apresentou.

a m a d o r

Palestra pega MAC/Graf-Set amanhã no Bregão
Após obter a classifica

ção para a fase seguinte da 
Copa Lençóis de Futebol 
Amador, mesmo perdendo 
para a Santa Luzia pelo pla
car de 1 a 0 (pois o Palestra 
havia vencido o primeiro 
jogo por 2 a 0), na m anhã 
de domingo 1°, no está-

dio municipal Archangelo 
Brega, o Bregão, o Palestra 
do técnico Joel Romualdo 
volta a campo amanhã pa
ra encarar o MAC/Graf-Set 
pelo jogo de ida das elimi
natórias. A partida acontece 
amanhã às 10h, no Bregão. 
O vencedor deste confron-

to enfrenta a equipe do Ex- 
pressinho que já está clas
sificada para as semifinais 
da competição. A Copa 
Lençóis de Futebol Amador 
é promovida pela Liga Len- 
çoense de Futebol Amador, 
presidida pelo desportista 
Izaltino Abade.

V IV O
ABASTEÇA ACIMA DE 35 LITROS 
DE ÁLCOOL OU GASOLINA E 
GANHE 

UM CELULAR 
VIVO CONTROLE!

C O N T R O L E  T O T A L

AUTO POSTO 
LEÃO

AUTO POSTO 
TUBARÃO



RECURSOS

Reforma completa
Escola estadual L eonina Alves C oneglian  recebe d inheiro  do  governo do  Estado 

para reform a com pleta, que in clu i p intura e troca da rede elétrica e h idráulica

Fernanda Benedetti

Da  r edação

Um convênio firmado en
tre a Prefeitura de Lençóis Pau
lista e o governo do Estado de 
São Paulo, por meio da Secre
taria de Educação, vai destinar 
R$ 391 mil para reforma da 
escola estadual Leonina Alves 
Coneglian, na Vila Cruzeiro. A 
escola foi inaugurada em 1991 
e apresenta diversos proble
mas estruturais - do telhado às 
instalações elétricas e hidráu
licas. Esta é a única escola es
tadual que ainda não passou 
por reformas. A liberação de 
verbas para a construção de 
uma quadra poliesportiva co
berta já havia sido garantida 
há alguns meses.

O  dinheiro será repassado 
diretamente ao município que, 
por meio de licitação, vai con
tratar uma construtora para re
alizar as obras. Segundo o en
genheiro da Prefeitura de Len
çóis, Fernando Ortega, respon
sável pela reforma, o projeto já 
está pronto e foi encaminhado 
ao departamento de compras 
da prefeitura. "Eu acredito que 
as obras devem iniciar em, no 
máximo, 30 dias", ressalta.

A escola fica na Vila Cruzei
ro e tem hoje cerca de 600 alu
nos. No dia 29 de maio um gru
po de alunos da oitava série da 
escola entrou em contato com 
o jornal O ECO e reclamou da

.... I -

Direção da escola Leonina Alves Coneglian não quis atender a reportagem do Jornla O ECO

falta de locais adequados para 
a prática de esportes e lazer no 
bairro. César Augusto Paccola, 
professor de Educação Física 
da escola, afirmou que a falta 
de estrutura não se restringe ao 
bairro. Segundo ele, na escola, 
faltam materiais esportivos e o 
Governo do Estado de São Pau
lo não manda mais dinheiro, o 
que prejudica o bom andamen
to das aulas. A direção da escola 
se recuou a falar com o jornal.

O projeto encaminhado 
pelo engenheiro prevê um 
reforma completa da escola. 
O prédio vai receber pintura 
nova, tanto na parte externa 
quanto na parte interna. O te
lhado será todo trocado. Além 
de receber telhas novas, vai ser 
colocada uma manta alumini- 
zada por baixo, cujo objetivo 
é evitar a queda de sujeira e 
conservar a temperatura. "Pa
ra que não fique nem muito

l e g i s l a t i v o

M a n ezin h o  v iaja  em  b u sca  d e  verbas
No começo da próxima 

semana, o vereador Manuel 
dos Santos Silva (PSDB), o 
Manezinho, vai a São Paulo 
em busca de mais recursos 
do governo do Estado.

Manezinho deve oficiali
zar o pedido de R$ 300 mil 
que devem ser destinados 
para a Diretoria de Saúde. O

vereador também deve requi
sitar R$ 100 mil para a Apae 
(Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais) e R$ 70 mil 
para ajudar na construção de 
área de lazer no Jardim Améri
ca. Manezinho diz que espera 
ajuda do chefe da Casa Civil, 
Rubens Cury, do deputado es
tadual Pedro Tobias (PSDB)

e do deputado federal Antô
nio Carlos de Mendes Thame 
(PSDB) para conseguir essas 
verbas antes de 15 de julho, 
que é a data limite para a assi
natura de convênios por cau
sa das eleições.

Manezinho também deve 
passar pela Secretaria Estadu
al de Transportes. Ele tem en-

contro com Evandro Losacco, 
responsável pelo programa 
Pró-Vicinais, e vai pedir a re
cuperação de 18 quilômetros 
da rodovia José Benedito 
Dalben, que dá acesso ao Rio 
Claro, e o recapeamento de 
9,5 quilômetros da rodovia 
Juliano Lorenzetti, no Distri
to Empresarial.

a s f a l t o

C o m e ç a  r e c a p e  

n a  r o d o v i a  d e  

A l f r e d o  G u e d e s
Começaram na semana 

passada as obras de recape- 
amento de 6,5 quilômetros 
da rodovia Waldemar Geral
do da Mota. A via liga o bair
ro rural de Alfredo Guedes 
à rodovia Marechal Rondon 
(SP-300). A obra vai custar 
R$ 870 mil e deve ser conclu
ída até o dia 13 de junho.

O recape faz parte de um 
convênio firmado em se
tembro de 2007 entre a pre
feitura de Lençóis Paulista e 
o governo do Estado de São 
Paulo, dentro do programa 
Pró-Vicinais. O vereador 
Gumercindo Ticianelli Ju
nior (DEM) pediu ao depu
tado Arnaldo Jardim (PPS) 
que ajudasse a agilizar o 
processo. Mesmo assim o 
recape demorou mais de 
oito meses para coemçar. 
"A demora para o início da 
obra se deve ao atraso do 
governo do Estado para li
citar e escolher a empreitei-

ra que ia fazer o trabalho", 
afirmou Ticianelli.

Para não comprometer a 
circulação dos veículos pelo 
local a empreiteira está re
alizando o recape primeiro 
na pista da esquerda -  pa
ra quem vem no sentido 
Marechal Rondon-Alfredo 
Guedes -  para depois reca- 
pear a pista da direita. Até 
agora a empresa já concluiu 
cerca de cinco quilômetros 
da primeira pista.

Francisca de Fátima Bo- 
taro Costa, moradora em 
Alfredo Guedes há mais 
de 25 anos, disse que ficou 
muito contente com o iní
cio das obras. "Finalmente 
alguém lembrou de nós 
aqui", comenta. "Meus fi
lhos antes estavam indo pa
ra Lençóis pela estrada que 
a usina Barra Grande cons
truiu, porque não dava pa
ra circular na outra. Tinha 
muitos buracos", conclui.

quente, nem muito frio", ex
plicou Ortega.

A parte elétrica e hidráulica 
vai passar por uma revisão e, 
caso seja necessário, será rea
lizada troca de encanamen
tos e cabos elétricos. Ortega 
afirmou que as salas de aula 
e o refeitório também passa
rão por modificações. Serão 
colocados forros de PVC. A 
cozinha e os banheiros serão 
praticamente refeitos.

D e  o l h o  n o  s e u  I P T U

Veja onde seu IPTU está sendo aplicado

B arra^
r

Bonita Cuidando de você! Cuidando da cidade!
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Fora de casa
D ep ois de deixar Lençóis Paulista n o  com eço do ano passado, 

CAL treina em  Barra Bonita e d iz que vai disputar três 

com petições paulistas, a prim eira é o Paulistão Sub-20

Wilson Chagas/Jornal da Barra & Igaraçu

Sa n d r o  Alponte

O CAL (Clube Atlético 
Lençoense) está instalado e 
treinando em sua nova sede, 
o estádio municipal Renato 
Adamo Bola, em Barra Bonita. 
Depois de uma série de desa
venças com a administração 
municipal de Lençóis Paulista, 
o clube foi embora em outu
bro do ano passado, passou 
por São Manuel e agora respi
ra novos ares.

Para manter os quase 40 
atletas e comissão técnica com 
alimentação, alojamento e 
transporte, o CAL conta com 
o apoio da Esprof, empresa 
de gerenciamento de atletas 
da cidade de Barra Bonita. "É 
uma parceria que busca reve
lar novos talentos para o fute
bol", diz o presidente do clu
be, João Sérgio de Moraes. "Es
peramos que com o início dos 
campeonatos, mais empresas 
possam apoiar o projeto do 
CAL", destaca.

O coordenador técnico do 
CAL, Valdeir Batista, diz que o 
clube está se preparando para 
disputar três competições: o 
Campeonato Paulista Sub-20, 
a Taça São Paulo de Futebol

Júnior e o Campeonato Pau
lista da série B1.

A primeira competição é o 
Paulista Sub-20, que começa 
em agosto e termina em no
vembro. "Treinamos de terça 
e quinta-feira no campo e nos 
demais dias fazemos ativida
des físicas na Praça da Juven
tude. Está tudo certo, inclusive 
a documentação, para parti
ciparmos do Paulista", disse 
Batista.

As outras duas competições 
são em 2009. O coordenador 
técnico conta que a mesma 
base vai ser utilizada para par
ticipar da Taça São Paulo de 
Futebol Júnior, que acontece 
em janeiro, e para a disputa 
do Campeonato Paulista da B- 
1. "Temos atletas de São Pau
lo, Rio Grande do Sul, Bahia 
e agora vamos para Rondônia 
buscar alguns jogadores", co
mentou. "Inclusive, vamos 
ter que mudar de alojamento 
porque onde estamos não vai 
ter condições de abrigar mais 
atletas", explica.

No ano passado, o CAL 
esteve em São Manuel mas, 
segundo o coordenador técni
co, a parceria com a prefeitura 
não deu certo. "Algumas ques

tões políticas não deram certo, 
não participamos da Taça São 
Paulo porque houve diminui
ção do número de equipes, 
enfim, foi melhor a gente sair 
e por isso viemos para Barra 
Bonita", contou Batista. "Ago
ra estamos bem aqui na cida
de e vamos participar de todas 
as competições. O presidente 
da Federação Paulista de Fute
bol já garantiu que está tudo 
certo", assegurou.

Quando questionado so
bre o que a Prefeitura de Barra 
Bonita oferece para o clube, 
João Sérgio é enfático: "bem 
mais do que a Prefeitura de 
Lençóis", disparou. "Graças a 
Deus, na Barra está caminhan
do tudo bem", emenda.

Em Barra Bonita, segundo 
o chefe de gabinete da prefei
tura, Benedito Destro, não há 
parceria com o clube. "Nós 
apenas autorizamos a utiliza
ção do estádio municipal Re
nato Adamo Bola, na Cohab, 
em dias que não atrapalhe a 
comunidade e, agora, também 
vamos disponibilizar o Vicen- 
tão (estádio municipal Vicen
te Antonio Zenaro Manin) 
para os jogos do Campeonato 
Paulista", disse Destro.

O treinador de goleiros, Pataca, e um dos goleiros da nova formação do Lençoense

CAL fo i em bora de Lençóis n o  ano passado
A saída do CAL (Clube 

Atlético Lençoense) foi deter
minada em 4 de outubro do 
ano passado quando um ofí
cio assinado pelo diretor de 
Esportes pedia de volta o es
tádio municipal Archangelo 
Brega, o Bregão, que era a se
de do Lençoense, mas estava 
com o contrato de cessão de 
uso vencido há vários anos. 
Como o clube não tinha a do
cumentação em dia, ficou im
possível resolver o impasse.

O diretor de Esportes de 
Lençóis Paulista, José Len- 
ci Neto, disse que o pedido

para que o CAL desocupasse 
o Bregão era inevitável. "A 
gente precisava reformar ves
tiários, sanitários, alojamen
tos, gramado e arquibanca
da porque enquanto o Len- 
çoense ocupou o local não 
teve manutenção nenhuma. 
E para reformar não pode ter 
ninguém lá", disse Lenci.

Já o presidente do CAL, 
João Sérgio de Moraes, diz que 
o clube encerrou suas ativida
des no município a pedido do 
prefeito José Antonio Marise 
e do diretor de Esportes José 
Lenci. "Eu tenho em minhas

mãos um ofício assinado por 
eles que pede para eu desocu
par o Bregão. Não foi respeita
da os quase 65 anos de histó
ria do CAL", reclamou.

Lenci rebate e diz que as 
obras começaram e estão 
sendo feitas com critérios 
e planejamento. "Isso seria 
impossível se o CAL não sa
ísse porque a diretoria nun
ca colaborou.O interesse de
le (João Sérgio) é só a equipe 
do CAL. É complicado uma 
parceria dessa maneira", fa
lou o diretor de Esportes de 
Lençóis Paulista.
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Ju stiç a  p o p u la r
Isabel Barbosa B oscolo , que co n fesso u  m atar o m arido com  

ajuda do am ante, José Roberto Ferreira, vai a júri popular na  

terça-feira 10; crim e aconteceu  em  2006  e ch ocou  M acatuba

Da  Red a ç ã o

Isabel Barbosa Boscolo, 
45 anos, vai a júri popular na 
terça-feira 10, em Macatuba. 
O julgamento está marcado 
para as 9h, na Câmara de Ve
readores do município. Isa
bel confessou participação 
na morte do marido, o mo
torista Ademir Boscolo, 55 
anos. O crime foi cometido 
em dezembro de 2006 e teve 
a participação de seu amante, 
José Roberto Ferreira, 44. Ele 
entrou com recurso no Tri
bunal de Justiça de São Pau
lo e conseguiu o desmembra
mento do julgamento, ainda 
sem data definida.

Segundo informações do 
TJ de São Paulo, a advogada 
de defesa de Isabel é Célia Re
gina de Oliveira Dias Pereira. 
O julgamento será conduzido 
pela juíza Maria Cristina Car
valho Sbeghen, da 1® Vara de 
Macatuba. Isabel era dona de 
casa. Ferreira trabalhava para 
uma gráfica em Macatuba.

Ademir Boscolo foi morto 
a facadas em seu sítio, loca
lizado às margens da estrada 
vicinal Lauro Perazzoli, na 
tarde do dia 3 de dezembro de 
2006. Os golpes foram todos 
dados pelas costas. Os assassi
nos usaram duas facas de co
zinha. A morte foi planejada e 
executada por Isabel e Ferreira.

Os dois confessaram a preme- 
ditação do crime. Isabel era ca
sada com Ademir há 25 anos 
e havia conhecido Ferreira há 
aproximadamente seis meses.

Isabel e Ferreira foram pre
sos no dia 14 de dezembro de 
2006 -  dez dias depois do cri
me. A Polícia Civil descobriu 
a relação entre os dois e pistas 
que os colocavam para auto
res do assassinato por meio 
de escutas telefônicas. A dupla 
confessou o crime em detalhes 
e desde então estão presos. O 
processo que respondem é por 
homicídio qualificado, ou se
ja, quando existe intenção de 
matar. A pena máxima para es
te tipo de crime é de 30 anos. A Câmara de Vereadores de Macatuba vai ser palco do júri popular de crime registrado no ano passado

S A N T O  A N T O N I O

H oje tem  querm esse na praça 
da m atriz em  M acatuba

Começa hoje a quermesse na 
Festa de Santo Antonio, em Ma
catuba, com barracas de doces e 
salgados, barracas de prendas, par
que de diversões e atrações musi
cais. Hoje tem show com a Banda 
Tifani. Amanhã a atração é a ban
da Restauração. As apresentações 
estão marcadas para as 22h.

A programação religiosa da 
festa começou no dia 1° de ju
nho, com a tradicional trezena 
de Santo Antonio. As missas 
diárias acontecem às 19h30 nos

dias de semana e às 19h aos sá
bados e domingos.

A quermesse recomeça na 
quinta-feira 12 - véspera pelo fe
riado de 108 anos de Macatuba e 
dia do padroeiro -  e segue até o 
domingo 15. Na quinta-feira 12, 
tem mais um show com a banda 
Restauração. Na sexta-feira 13, é 
a vez da dupla Fábio e Dedé. No 
sábado 14, tem mais uma apre
sentação da banda Tifani. En
cerram a festa no domingo 15 a 
dupla Juscelino e Juscelito.

p r o g r a m a ç ã o

HOJE
Banda Tifani

AMANHÃ
Banda Restauração

q u in t a -fe ir a  12
Banda Restauração

s e x t a -fe ir a  13
Fábio e Dedé

s á b a d o  14
Banda Tifani

d o m in g o  15
Juscelino e Juscelito

O QUE ESTA  
NA g a r r a f a ?
Em Agudos, quem passou por 
um bar da cidade para tomar 
uma cervejinha ficou em dúvida 
sobre o que estava realmente 
bebendo. Por um erro na linha 
de produção, a garrafa saiu 
com o rótulo da 'Antarctica' e a 
tampinha da 'Brahma'. As duas 
cervejas são produzidas pela 
mesma empresa,a Ambev.

N a m o r a r  e  b e i j a r  n a  b o c a  é  b om .  

N o iv a r  é m u ito  b om .

P r e s e n t e  d a  M o n a l i s a  é b o m  d e m a is .

Lençóis e Macatuba Semijóias

Temos uma

novidade
para você! 'Q

A Zilor está lançando seu novo site. 

Faça-nos uma visitai

w w w . z l l o r . c o m . b r

http://www.zllor.com.br
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P Ê I M M A Z A ,
A fE ÍC U L O S J

Fone: (14) 3 2 6 3 -7 4 7 4
Av. Pe. Salústio R. Machado, 934 - Lençóis Pta. 

www.carrolencois.com.br

Astra Sedan 
C O N FO R T 1.8 - 2003 
A  - Branco - Completo

S10 2.4 S  - 2003 - 
GNV Preta - 

Dh Trava Alarme

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

Completo

Astra Sedan 
C O N FO R T 1.8 - 2005 

A  - Prata - Completo

Corsa Super 1.0 M PFI 
1997 - G - Cinza 

Trava Alarme

Monza - G LS  2.0 4P 
1995 - A

Dourado - Completo

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

Golf 1.6 MI 4P 
2000 - Cinza 

Completo

Palio Week E LX  1.3 
Fire - 4P  - Flex Cinza 

Completo - Ar

Saveiro - G4 1.6 - 2006 
Total Flex - Super Surf 

Preta - Completo

Monza G L 2.0 - 4P 
1993 - Azul 

Completo - Ar

Corsa Sedan - 2005 
C L A S S IC  L IFE  1.0 

A  - Branco - Ar

Palio E D X  1.0 - 4P 
1998 - Vermelho 

Vidro Trava Alarme

Corsa Sedan S U P E R  1.0 
2002 - A  - Prata 

Trava Alarme

Gol G3 1.0 8V 4P 
2005 - A  - Prata 

Básico

Saveiro C L  1.6 MI 
1999 - G 

Prata - Básica

VEÍCU LO S
V E N D A

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.

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 GOL, ano

91, cor cinza, álcool. 

Fone (14) 9737-3907.

VENDE-SE GOL G4, 2

portas, ano 06, flex, cor 

cinza. R$ 22.500,00, 

aceito troca. Fone (14) 

9726-6932 ou (14)

3264- 8430.

VENDE-SE PALIO EDX,

ano 99, cor cinza. Fone 

(14) 3264-3033.

VENDE-SE FUSCA, cor 

branco, ano 85. Fone 

(14) 8142-2686.

VENDE-SE OU TROCA 

UNO MILE, por terreno. 

Fone (14) 3263-5257. 

Tratar Valdinéia ou Jose.

VENDE-SE GOL,

ano 89, gasolina. R$ 

6.000,00. Tratar Rua 

Rosa Romani Leda, 

103, Caju II.

VENDE-SE PALIO, ano

03, vidro, trava, alar

me, ótimo estado de 

conservação, troco por 

menor valor. Fone (14) 

9746-3931.

VENDE-SE CORSA 

SUPER, ano 96, gasoli

na, direção hidráulica, 

vidro elétrico, alarme, 

trava, desembaçador 

traseiro, roda liga leve, 

ar quente, 4 portas. Fo

ne (14) 3263-2505.

VENDE-SE KADET GSI,

ano 93, completo, cor 

preto, teto solar elétri

co, pneus novos. Fone 

(14) 3263-4571 ou 

(14) 8152-6266.

VENDE-SE GOL G4 

CITY, 1.0, flex, ano 06, 

2 portas. R$ 21.800,00. 

Fone (14) 9726-6932 

ou (14) 3264-8430.

CELTA 2001 VDO/TCO 

VE,te,al e rodas+kit 

aparência particular tel 

81194532/97524400.

ESCORT HOBBY 94

ÓTIMO ESTADO EN

TRADA R$5.000 MAIS 

10X 297 RODRIGO 

9122-2642.

VENDO UM FUSCA

ano 1983 branco mo

tor 1600 ótimo estado 

econômico 4.800 ou 

faço rolo com Passat a 

álcool de preferência 

14 0146 2008.

M O TO CICLETAS
V E N D A

COMPRAMOS SUA 

MOTO usada em bom 

estado. Pagamos o me

lhor preço à vista. Fone 

(14) 3264-4345.

TITAN, ESD, 150, ano 

06. Fone (14) 3264

4345.

TITAN, 150, ano 06, 

com partida elétrica, 

cor preta. Fone (14) 

3263-3466.

HONDA BIZ, 100, ano 

04, cor azul. Fone (14)

3263- 2610.

VENDE-SE FAN 125,

ano 05. Fone (14)

3264- 4345.

VENDE-SE TITAN 125, 

ano 04. Fone (14) 

3264-4345.

DI MOTOS, parcela

mos a venda de moto 

usada, mediante a pro

vação do credito. Fone 

(14) 3263-3466.

VENDE-SE TITAN 150,

Ks, ano 05, cor verme- 

lha.R$ 4.600,00. Fone 

(14) 3263-3466.

VENDE-SE FAN 125, 

ano 04. Fone (14) 

3264-4345.

VENDE-SE TITAN, ano

99, cor Verde metálico. 

Fone (14) 3263-3466.

VENDE-SE TITAN KS,

ano 03, cor prata.Fone 

(14) 3263-2610.

VENDE-SE TITAN 150

KS, ano 06, cor azul. 

Fone (14) 3263-2610.

O Clube da Amizade da 
3° idade convida a todos 

para Domingueira

Dia 08/06, das 17h às 22h 
Em Lençóis Paulista 

L o c a l:

Animação: 
Jorge Gaúcho 

de Jaú

L U B R E m n
V eícu los

Lençóis Paulista
[14] 3264-1222

Bauru
[14] 3214-4888

COR ANO
ASTRA HATCH 2.0 2003 CINZA

ASTRA SEDAN GL1.8 2002 BRANCO
CORSA CLASSIC ÁLCOOL 2005 AZUL

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

CELTA SPIRIT4R 200Z PRATA
CELTA 2R 2004 PRATA
CELTA 4R 2004 PRETO
PARATI 1988 VINHO

VECTRA2.0 2006 CINZA APGUS
VECTRACD2.2 2003 PRETO

MEPIVA 2003 PRATA
EIESTA SEDAN 1.6 2005 PRETO

MONZA GLS 1995/96 VERMELHO
ZAEIRA2.0 2001 PRATA

ZAEIPAELEGANCE 200Z/08 PRATA
1200 SROPT-4x4 2004/05 CINZA

CPOSS EOX-1.6 ELEX 2006 PRATA
BMW328Í 1996 VINHO

GOL 1993/94 BRANCO
G0LGIV2P 2006 BRANCO

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

VEPSAILLES 2.0 GUIA 4R 1995 PRETO
PALIO WEKEND 1.616V4R 199Z VERDE

PALIO EIX1.0 4P 2008 PRETO
PEUGEOT 2064R1.0 2006 PRETO

PICASSOGX 2002/03 PRATA
NX150 1992/92 VERMELHO

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

EUSCA 196Z BRANCO
ESCORT XR3 conversível 1993 AZUL

TORNADO 250 2004 PRATA
EIESTA HACTH 4R 2003 PRATA

Av. Papa João Paulo II, 49 
F.: 1 4 .3 2 6 4 -1 2 2 2  - Lençóis Paulista

VENDE-SE TITAN KS,

ano 01, verde metálico, 

R$ 3.300,00. Fone (14) 

3263-3466.

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, ano

99, cor azul metálico. 

Fone (14) 3263-3466.

POP 100, ano 07. Fone 

(14) 3264-4345.

VENDE-SE BIZ, ano 04. 

Fone (14) 3264-4345.

TITAN, 150, ano 04. 

Fone (14) 3264-4345.

TITAN, 125, ano 04, 

cor preta. Fone (14) 

3263-2610.

VENDE-SE BIZ +, ano 

04, cor prata. Fone 

(14) 3263-3466.

VENDE-SE TITAN KS,

ano 02, cor vermelha. 

Fone (14) 3263-2610.

VENDE-SE XL 250 R,

ano 83, cor azul. Fone 

(14) 3263-2610.

VENDE-SE DT 180, 

para trilha. Fone (14) 

3263-2610.

VENDE-SE CG TITAN 

125, ano 02. Fone (14) 

3263-3056 ou (14) 

9793-8222, tratar com 

Edson.

RESTAURACilD • CONSERTO • REEORRIA 
Alto Falantes • Cornetas • Tweeter

TODAS A8 MARCAS E MODELOS
mm

TUDO EM 6 MESES DE GARANTIA
nil. PBEI. JÁCDMO N. PACCOIü, 332 • PO. RDIIDDN •LINCIIIS PU. 

[DII[;1432C3DG3!I*9U7224S

VENDE-SE CB 400, 

ano 81, cor preta. Fone 

(14) 3263-2610.

VENDE-SE CG TITAN 

150, ano 06, cor ver

melha, partida elétrica, 

com 6,300 km. Fone 

(14) 3263-5480 falar 

com Fernando.

VENDE-SE CG TIATAN

ES, completa, ano 04, 

cor azul. R$ 4.300,00. 

Fone (14) 9774-2988.

VENDE-SE TITAN,

ano 98, cor verde. R$ 

2.500,00. Fone (14) 

3264-5621.

VENDE-SE TORNADO,

250 cilindradas, ano 

02. R$ 5.800,00. Fone 

(14) 3264-8430.

VENDE-SE TWISTER,

ano 06. Fone (14) 

3264-4345.

VENDE-SE TWISTER,

ano 05, cor prata. Fone 

(14) 3263-3466.

VENDE-SE TORNADO,

ano 07, cor preta, 

único dono, com 7 mil 

km. Fone (14) 3264

4345.

VEÍCULO ANO COR COMB. OPCIONAIS
CORSA HATCH 4P 1.6 1999 VERMELHO G AR COND / LIMP / DES / TRAVA / ALARME
CORSA SEDAN 1.0 1999 PRATA G TRAVA / ALARME

CORSA WAGON 1.0 16V 2000 CINZA G TRAVA / ALARME /LIMI>/DESEMB.
ASTRA SEDAN 1.8 2002 BRANCO ALC COMPLETO / RODAS

CELTA 1.0 2006 PRETO FLEX AR CONDICIONADO
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
GOL CLI 1.6 1992 BRANCO ALC

ASTRA SEDAN 2.0 2002 PRETO G COMPLETO/RODAS
CLIO SEDAN ALIZE 1.6 2006 VERDE FLEX COMPLETO
XSARA PICASSO EX AUT 2005 PRETO GAS COMPLETO / RODAS / SOM

FUSCA 1968 BRANCO GAS RARIDADE
BUGGY 2008 AMARELA ALC CHASSIS 1979

* * ..VI. A * A ■*» 'm'

F.: 14. 3264-1000
V b ÍC u I o s  Rua 13 de Maio, 1002 - Lençóis Paulista

QUALIFICAÇÃO DA EMPREGADA DOMÉSTICA
Há muito se comente ecerce des exigências do mercado de trabalho no tocante 

e busca pelo aperfeiçoamento profissional para que o cidadão não sofra os males do 
desemprego e da estagnação na carreira escolhida. Nesse contexto, mostra-se 
evidente que, se há uma classe de empregados que é carente de instrumentos 

de qualificação profissional, essa é a das Empregadas Domésticas. Ao analisar tal 
lamentável realidade, alguns membros do Centro Espírita Antônio de Pádua planejaram 

e organizaram um Curso Informal de Qualificação das Empregadas Domésticas com 
o objetivo de transmitir conhecimentos sobre a profissão baseados em cursos 

ministrados pelo país e na experiência dos voluntários envolvidos com o projeto. Serão i 
abordados, dentre outros temas: a postura profissional, a ética no trabalho e noções 

básicas de etiqueta; planejamento das atividades e administração do tempo de 
serviço; limpeza e conservação dos ambientes; utilização correta e segura dos 

produtos de limpeza; noções de primeiros-socorros; como lavar e passar roupas; 
assuntos relacionados à culinária; arrumação de uma mesa etc. Tal curso é gratuito 
e destinado tanto às empregadas domésticas que estejam efetivamente trabalhando 
quanto àquelas mulheres que se encontram momentaneamente fora do mercado de 
trabalho. Todos devem incentivar e apoiar a realização de tal curso que melhorará 

a qualidade dos serviços prestados no âmbito residencial e aumentará a auto-estima 
das participantes que serão tratadas com maior dignidade no meio social.

Local e Horário:

Creche OCAS - Cecap, todos os sábados, das 15h30 às 17h.

Centrd Espírita 
Antdnid de Pádua

PALE STRAS3EGÜNDA-FEIRA 3ÁBADQ3
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

Instalação de alarmes, travas, vidros elétricos, insulfilm, faróis 
som automotivo, lanternas, spooler, neon em barras e muito mais!

PRDMDÇÃD VÁLIDA DE 3I/D5 À D7/DB/2DD8

EM BREVé
SUSPENSÃO

A AR _____ _
VENHA

CONFERIR

R. Frudeme de Moraes. 20E 

Vila Eden ■ lonçóís Paulista
Fane: 14. 3263-5831

Rua Cel. Joaquim A. Martins, 955 - Centro - Lençóis Paulista

M O D ELO A N O COR
CORSA SUPER 1998 BRANCA

CORSA CLASSIC LIFE 2005 BRANCA
CORSA WIND 1998 VERMELHO

S-10 2.2 DUPLA 1997 PRATA
MONZA SL/E 2.0 1991 AZUL
MONZA SL EFI 1993 CINZA
MONZA SL/E 1987 DOURADO

ASTRA SEDAN 2003 AZUL
MERIVA JOY 2007 PRATA
MERIVA JOY 2007 PRATA

ASTRA MILLENIUM 2001 PRATA
OMEGA CD 2003 CINZA

SAVEIRO 1988 VERMELHO
FOX 1.0 2005 CINZA
FOX 1.0 2007 PRETO
GOL 1.0 2006 PRETO

GOL ROLLING STONES 1995 BRANCA

O PCIO NAIS

FAZEMOS TROCA 
COM TROCO

FLEX
FLEX

COMPLETO

DIESEL
TRAVA-AL-LIMP-DESEM
TRAVA-AL-LIMP-DESEM

TRAVA-ALARME

M O D ELO A N O COR O PCIO NAIS
GOL 16V POWER 2002 PRATA

GOLF 2003 PRATA COMPLETO+RODA
LOGUS CLI 1995 VERMELHO

FIESTA 1995 VERDE
FIESTA CLX 1997 BRANCO

ESCORT GL 1.6 1998 BRANCO COMPLETO
PALIO FIRE 2003 VERMELHO TRAVA-AL-LIMP-DESEMB

PALIO WEEKEND 2000 BRANCA
PALIO EDX 1999 CINZA

UNO ELETRONIC 1994 AZUL
PICASSO EX 2001 PRATA

CIVIC LX 1998 PRATA
CIVIC LX 2001 PRATA
BIZ 100 2004 AZUL

BIZ 2003 VERMELHA
BIZ 2002 VERDE

CBX-250 TWISTER 2002 PRETA
JEEP 1975 VERMELHO

FINANCIAMOS CARROS ATE 
100% E A PRIMEIRA 

PARCELA PARA 60 DIAS
CARROS ACIMA ,DO ANO 1993 

FAZEMOS ATÉ 48 MESES
REFJNANCIAMOS SEU 
PRÓPRIO VEICULO A 
PARTIR DO ANO 1994

FINANCIAMOS _ 
KOMBI-VANS E CAMINHAO

F o n e s :  3 2 6 4 -3 9 6 8  e  3 2 6 4 -3 0 3 3
Av. Papa João Paulo II (ao lado do  A u to  Posto Leão) - Lençóis Paulista

http://www.carrolencois.com.br
mailto:ceap@lpnet.com.br


FINANCIAMENTOS
STRADA ADV. EXT FLEX 

FIDRINa lE GAS 
F-1GGG XLT TURBO D RANGER STX 6cc GAS 
RANGER XLT 2.B 4X2 D 

RANGER XLS 2.BT CD 4X4 
RANGER XLT 2.BT CD 4X4 

S-1G 4.3 V6 CS GAS 
S-1G 2.2 CE GAS 

S-1G 2.BT CS 4X4 DIE 
S-1G 2.4 CS 4X2 GAS 
S-1G 2.BT CS 4X4 DIE 
S-1G 2.BT CD 4X4 DIE 

S-1G 2.BT CD DLX 4X2 DIE S-1G EXECUTIVE 2.B 4X4 
HILLUX 3.0 CD 4X4 AUT 
SILVERADO 4CC T DIE 

SPORTAGE 4X4 DIE

□ 796 
95
97□ 2
□ 4
□ 5 
97 
97 □□ □1 
□3 □3 □4 
□4 
□7 9B 
95

TROCA COM TROCO
HDNDA CIVIC EX GAS 
HDNDA CIVIC EX GAS 
AUDI A3 1.B T GAS 
AUDI A3 1.B GAS 

SCENIC EXP. 1.6 16V GAS 
PALID FIRE FLEX FLEX 
PALID FIRE FLEX FLEX 

FDCUS HATCH 1.B GL GAS 
FDCUS SEDAN 2.0L GAS 
ECDSPDRT XLS 1.6 GAS 

FDX 1.0 2P FLEX VECTRA CD 2.0 16V GAS 
ZAFIRA ELEGANCE FLEX

99□1□1
□3□4
□7
□7□1□2
□5□4
97□5

TAXAS ESPECIAIS
KASINSKI GF 125 
KASINSKI GF 125 

QUADRI PIT BULL 200 
QUADRI FDUR TRAX 4X4 

BIZ 100 KS BIZ 100 ES BIZ 100 ES 
TITAN 125 KS 

TITAN 125 KSE 
TITAN 150 KS 
TITAN 150 KS 
TITAN 150 ES 
TITAN 150 ES 

TITAN 150 ESD 
TITAN 150 ESD 

TITAN 150 SPDRT CBX 200 STRADA 
CBX 200 STRADA 
CBX 250 TWISTER 

XLX 350
CB 600 F HDRNET 

XR TDRNADD 
NX 4 FALCDN 

CBX 750 F JAPDNESA 
CBX 750 F 
CBX 750 F 

CBX 750 F INDY 
CBR 450 CBR 600 F 

CBR 600 F CBR 1100XX BLACK 
SHADDW 600 

YAMAHA YBR 125K 
YAMAHA YZF R1 
SUZ.BURGMAN 
SUZ. DR B00S 

SUZ. TL 1000 S SUZ.BANDIT 1200S 
SUZ.BANDIT 1200N 

SUZ.HAYABUSA 
SUZ.SRAD 750 

KINCD ZING 150 
HARLEY DAVIDSDN DEUCE

0303 
070KM
020405 
02 03
06 06 
05
07 0508 
05 99 01
05 88 
0706 
01 86 
88 88 
91 90 
97 06
979805
06
07 98 98 05
08 02 
07 02 
00

LA V A  M OTO COM  A G U A  Q UENTE
w w w .b ca r.co m .b r 

F.: 14 3 2 6 4  3131
Rua P ied ad e, 5 6  - Centro - Lençóis Pta - SP

VENDE-SE V. BLADE,

250 cilindradas, ano 

08, zero Km, cor pre

ta. Fone (14) 3263

2607 ou (14) 3264

1004. Vega Motos.

M O TO CICLETAS
VENDA

FINANCIAMOS sua

moto, 0 km e também 

usadas. . Fone (14) 

3263-2607 ou (14) 

3264-1004. Vega 

Motos.

VENDE-SE MAX 125 

CILINDRADAS, a par

tir de R$ 185,00. Fone 

(14) 3263-2607 ou 

(14) 3264-1004. Vega 

Motos.

VENDE-SE MOTARD,

220 cilindradas a 

partir de R$ 292,00. 

Fone (14) 3263-2607 

ou (14) 3264-1004. 

Vega Motos.

VENDE-SE HUNTER,

100 cilindradas, a 

partir de R$ 130,00. 

Fone (14) 3263-2607 

ou (14) 3264-1004. 

Vega Motos.

VENDE-SE BIZ, 100

cilindradas, partida 

elétrica, cor preta. Fone 

(14) 3263-2607 ou 

(14) 3264-1004. Vega 

Motos.

VENDE-SE CB, ano

00, cor azul. Fone 

(14) 3263-2607 ou 

(14) 3264-1004. Vega 

Motos.

VENDE-SE WEB, a par

tir de R$ 183,00. Fone 

(14) 3263-2607 ou 

(14) 3264-1004. Vega 

Motos.

VENDE-SE STX, 200

cilindradas a partir 

de R$ 259,00. Fone 

(14) 3263-2607 ou 

(14) 3264-1004. Vega 

Motos.

RESIDÊNCIAS
VENDA

VENDE-SE CASA,

Parque Elizabete, 2 dor

mitórios, sala, cozinha 

c/ azulejo, banheiro 

social com Box Blindex, 

lavanderia e garagem, 

fino acabamento. 

Obs Mobiliada. R$ 

45.000,00 mais peque

no financiamento, pres

tação atual. R$ 170,00. 

Fone (14) 3263-1118.

VENDE-SE TERRENO

Jd Monte Azul, bem 

localizado. Fone (14) 

9794-7591.

VENDE-SE EDÍCULA,

Jd América, espaçosa 

com piscina. Fone (14) 

9794-7591.

VENDE-SE TERRENO,

Jd João Paccola, Rua 

Valter Moretto, lado al

to, parte murado. Fone 

(14) 9692-9693.

VENDE-SE CASA, Jar

dim América, 3 dormi

tórios, sala, cozinha, 2 

banheiros, lavanderia, 

área com churrasqueira 

, garagem p/ 2 car

ros, salão comercial, 

R$ 90.000,00. Tratar 

Toninho Santangelo 

Imóveis (Creci 46374). 

Fone (14) 3263-7094.

VENDE-SE CASA NO 

JD. UBIRAMA. 3 suítes, 

2 salas, cozinha, escri

tório, churrasqueira, 

piscina, sauna. Fone 

(14) 3264-4151. CRECI 

76074.

Dica's
Imobiliária
Novo endereço:

A v . U b í r a m a ,  1 4 1

Fone: 3263-1039
Aguardam os a v is ita  dos Clientes e Am igos

Dirceu Roberto Moreira Carmen I. A. Moreira 
Creci: 19007 Creci: 39390

PRO CU RA-SE  

CASA PARA  

ALUGAR

q u a r t o s .
L u s a  1 X 0  

Para casal de 
Médicos.

Fone: {14}
3 2 6 4 -4 6 1 9

COMPRO ROUPAS DE 
BEBÊ RECÉM-NASCIDO 

ATÉ NÚMERO 6 
EM BOM ESTADO

F.: 14. 3264-2291  
9694-8714

VENDE-SE CASA,

Núcleo H. Luiz Zillo,

4 dormitórios, 2 salas, 

cozinha, banheiro, gara

gem, nos fundos, 1 ba

nheiro, área de serviço,

1 dispensa, churrasquei

ra. R$ 55.000,00. Tratar

Toninho Santangelo 

Imóveis (Creci 46374). 

Fone (14) 3263-7094.

VENDE-SE SOBRADO,

Parque Residencial 

Rondon, 3 dormitórios, 

sala, copa, cozinha,

2 banheiros, área de 

serviço, garagem.

R$ 75.000,00. Tratar 

Toninho Santangelo 

Imóveis (Creci 46374). 

Fone (14) 3263-7094.

VENDE-SE CASA, Jd

Nações, 2 dormitórios,

2 salas, copa, cozinha, 

banheiro, área de 

serviço, garagem.

R$ 40.000,00. Tratar 

Toninho Santangelo 

Imóveis (Creci 46374). 

Fone (14) 3263-7094.

VENDE-SE CHÁCA

RA, 20.000 metros 

quadrados, São Judas, 

sem benfeitorias. Tratar 

Toninho Santangelo 

Imóveis (Creci 46374). 

Fone (14) 3263-7094.

VENDE-SE TERRENO,

Rua Fortunato Zillo c/ 

360 metros quadrados. 

R$ 16.000,00. Tratar 

Toninho Santangelo 

Imóveis (Creci 46374). 

Fone (14) 3263-7094.

ALUGA-SE SALÃO CO

MERCIAL na rua Ge

raldo Pereira de Barros, 

1029. Fone (14) 3264

4151. CRECI 76074.

VENDE-SE TERRENO 

NO JD. ITAMARATY.

Rua Chanés. 436 m2. 

Fone (14) 3264-4151. 

8152-7999. CRECI 

76074.

VENDE-SE SOBRADO,

próximo ao Jardim 

América, 3 dormitórios, 

2 salas, copa, cozinha, 

2 banheiros, área de 

serviço, churrasqueira, 

garagem p/ 2 carros. 

R$ 110.000,00. Tratar 

Toninho Santagelo 

Imóveis. (Creci 46374). 

Fone (14) 3263-7094.

ALUGA-SE CHÁCARA

para finais de semana 

com piscina. Fone (14) 

3264-7704 ou (14) 

9121-5158.

VENDE-SE OU TROCA 

CASA, por chácara, 

Monte Azul. Fone (14) 

9687-7903 falar c/ 

Alberto.

VENDE-SE CASA 

NOVA, Julio Ferrari, 

quitada. Fone (14) 

9742-5960.

VENDE-SE EDÍCULA,

Caju I, murada, portão 

fechado. Fone (14) 

9748-4788 ou (14) 

9722-8149.

VENDE-SE CASA, João

Paccola. Rua Argemiro 

Paccola, 729. Fone (14) 

9738-9545.

VENDO SOBRADO EM 

MACATUBA ou troco 

por imóvel em Lençóis, 

c/ 3 quartos, banh., 

sala, copa, coz., lavabo, 

lav., edíc. c/ desp. e ba- 

nh 90 mil 3264-2309.

VENDO 2 SALA CO

MERCIAL no edifício 

Luiz Paccolla centro 

tratar com Ezio fone 14 

3844-1001 ou 9112

3064.

VENDE-SE CASA, Rua

Caríssimo Petenazi, 70, 

Parque Elizabete. Fone 

(14) 3263-5257. Tratar 

Valdinéia ou Jose.

"MORANGO DO PAN

TANAL" ISCA PARA 

PACU. ÓTIMO PREÇO! 

R.VIRGILIO ENEI, 720 

JD.EUROPA, MACATU- 

BA, (14) 3268-1856 

CONTATO: LUIZ OU 

ANA (QUITANDA LUI- 

ZANA).

TELEMENSAGENS 

MAGIAS DO AMOR

CESTAS, FLORES, 

MENSAGENS E CAR

RO DE SOM, ESSA 

SEMANA TODAS AS 

CESTAS COM 10% DE 

DESCONTO Á VISTA 

TEL -  32637019 / 

32631568.

EXCURSÕES P/ 

SÃO PAULO 11/06, 

14/06,18/06, 21/06, 

25/06, 28/06, 02/07, 

05/07,09/07, 10/07, 

12/07, 16/07, 18/07, 

19/07, 23/07, 26/07, 

30/07, 02/08, 06/08, 

09/08, 13/08, 16/08, 

20/08, 23/08, 27/08, 

30/08, 03/09, 06/09, 

10/09, 13/09, 15/09, 

17/09, 20/09, 24/09 

e 27/09. Fone (14) 

3264-7919 ou (14) 

9794-7639 Eliza. (14) 

3263-6938 ou (14) 

9702-7108 Arlindo.

EXCURSÃO P/ MONTE 

SIÃO 08/06, Apare

cida Do Norte 27/09 

e 27/12, Hopi Hari 

23/08, Ibitinga 20/07, 

Holambra 21/09. 

Fone (14) 3264-7919 

ou (14) 9794-7639 

Eliza. (14) 3263-6938 

ou (14) 9702-7108 

Arlindo.

VEN D E-SE
Casas e Terrenos: D iversos bairros  

S ítios e Chácaras: V árias

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

em ordem

OUTRAS OPÇÕES FAVOR CONSULTAR

ROMEU SANCTIS - Creci; 41388

1 4 ) 3 2 6 3 - 2 1 0 5

VENDE-SE VENTILA

DOR DE TETO, c/ 3

pás, cor branco, bom 

estado, valor a combi

nar. Fone (14) 3264

7125.

VENDE-SE REFRIGE

RADOR DUPLEX QUA- 

LITY 410 BRASTEMP,

em ótimo estado de 

conservação. Fone (14) 

3263-3056 ou (14) 

9793-8222. Tratar com 

Edson.

VENDE-SE GELADEI

RA, cor branca. R$ 

170,00. Tanquinho 

Muller. R$ 80,00. Fre- 

ezer Prosdócimo, cor 

branco. R$ 380,00. 

Tratar Rua Primo Casali, 

61, c/ Marcio . Fone 

(14) 9713-2132.

VENDE-SE GUITARRA 

GIANINI, amplificador 

Fron pedal. R$ 500,00. 

Fone (14) 3263-5474.

VENDE-SE SUPER 

NINTEDO, 2 bicicle

tas, CD player, MP3/ 

VMA, auto-falantes, 

manequim masculino, 

cabides para calças e 

roupas infantis. Fone 

(14) 3263-4705.

VENDE-SE TECLADO,

cômoda, rack, mesa de 

vidro com 4 cadeiras, 

estante, 8 pneus aro 

15 usados. Fone (14) 

3263-4705.

VENDO BARCO DE 4 

METROS, borda baixa, 

tratar 9708-2604 com 

Cléber Fadoni, barco 

em perfeito estado de 

conservação, ideal para 

lagoas e lagos.

GANHE DINHEIRO

recebendo mensagens 

sms no seu celular ligue 

(14) 9745-3292.

VENDE-SE 2 PRATELEI

RAS TUBULARES 1,80

cada 3 prateleiras com 

expositor de cinto1,20 

cad 1cesto de promo

ção 1 prateleira com 

10 astes para camisas 

9787-2820.

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.

RESIDÊNCIAS
JD. NOVA LENÇÓIS: 2 Dormitórios (1 suite), wc social d  blindex, sala, cozinha d  azulejo, a/s anexo, ampla varanda, racho d  
churrasqueira, terreno
de 506 m^ todo gramado, área construída 186m^
PQ. ELIZABETE: R$ 45.000,00 + pequeno financiamento, prestação anual R$ 170,00,2 dormit., sala, cozinha c/azulejo, banheiro 

social box blindex, lavanderia e garagem, fino acabamento. Obs.: Mobiliada.
CENTRO: 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. 
CENTRO: Rua Ignácio Anselmo esquina c/Virgílio Rocha, casa d  261 m^ Terreno c/ 1230m^
CENTRO: Rua XV de Novembro - sala de visita, sala de tv c/ estante em alvenaria, 1 dorm d  ale, 1 suíte d  ale, 1 dorm s/ ale, sala de 

jantar (piso frio), cozinha d  ale pia gab. Fundos: lavand, churrasq, piscina. Área const. 18 0m l Terreno 312m^. R$130.000,00 
CENTRO: Rua Dr. Antonio Tedesco frente Igreja Matriz, parte inf. amplo salão comercial c/wc. Parte superior 2 dormitórios sendo 1 

suite, 1 sala de tv, sala de estar c/sacada, wc social, cozinha e a/c piscina.
PQ. RONDON: 3 Dorm. (1 suite), sala visita, sala jantar, cozinha d  ale, wc social, edicula d  churrasqueira, lavanderia e dispença d  
wc, garagem p/2carros.
STA. CECÍLIA: R$ 100.000,00 - 2 Dorm., Sala, cozinha, wc social, fundos (1 suite, sala, cozinha e lavanderia).
JD. V ilagem: R$90.000,00 - 2 Dorm., Sala, Cozinha, wc social, 2 vagas de garagem, edícula a terminar.
JD. Granville: 3 Dorm., {1 suíte) d  N E , Sala de vistas e jantar, wc social, cozinha d  N E , lavanderia A/S, 2 vagas de garagem, sala de 
starc/varanda,
terreno 1.050 m^, área const. 230 m^

TERRENOS
D. ITAMARATY: 2 terrenos juntos, murados com fundação para uma residência de 341 m l 
JD. ITAPOÃ: 3 terrenos juntos, c/213m^cada, sendo 2 de esquina

SÍTIOS
FARTURINHA: Sitio, 14 alqueires, com plantio de cana, no 2° corte, energia e água.
SÃO JUDAS TADEU: R$ 85.000,00 casa c /2 dormitórios, 2 wc, sala, cozinha mais varanda.
VIRGÍLIO ROCHA: 2,3 alqueires, excelente casa sede, casa caseiro, chiqueiro p/ criação de até 200 porcos, 5 tanques p/ criação de 

peixes, rio Lençóis em toda sua extensão.
ROCINHA: 2,12 alqueires. Água, energia, pomar, rio lençóis, Ótimo acesso, cercas novas, mangueira d  Embarcador.
PRÓXIMA AO RIO CLARO: 3 alqueires d  casa sede, casa p/ caseiro, mangueira, pomar, açude natural, duas nascentes, pastagem, 

cercado. Excelente localização.

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

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.

VENDO YES COSMÉ

TICOS: PERFUMES, 

HIDRATANTES, SABO

NETES, MAQUIAGENS, 

ETC. PARA SENTIR 

AS FRAGRÃNCIAS, 

LIGUE: 32635691 OU 

81226742 FALAR COM 

GRAÇA.

CHAVEIRO TATÁ
Qualidade pelo melhor preço.

3264-4049 
9791-7066Chaves 

Serviços
Chaves Codificadas

RUA XV DE NOVEMBRO 550A EM FRENTE A CASAS BAHIA

so
o
u

* 5

£e

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

R e c u p e re  a t é  7 0 %  d o s  ju r o s  c o b ra d o s  
a b u s iv a m e n te  p e lo s  b a n c o s , d as  p ess o as  

fís ica s  e  ju r íd ic a ,  n o s  e m p ré s t im o s  
b a n c á r io s  e  n o  c h e q u e  e s p e c ia l

L A U T E C
Laudos Técnicos e Perícias financeiras

Visite nosso site e agende uma visita pelo telefone

www.dividaedireito.com.br
Fone:14. 3234-7994

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

IID B i
[fSstaiacfO  EfetriCa íRgsidencTaV)

0EMPALUX
A  EN ER G IA PASSA POR A Q U I

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

O ECO
U m  S e n h o r  Jo r n a l  

( 1 4 )  3 2 6 9 -3 3 1 1

w w w . i o r n a l o e c o . c o m . b r

CENTER CAR
v e íc u l o s  

1 4  ANOS DE BONS 
NEGÓCIOS

3263-5354/3264-3439COMPRA - VENDE 
TROCA - FINANCIA

R U A  FO R TU N ATO  Z ILL O , 19 - LE N Ç Ó IS  P A U LIS TA  (ESQ. COM AVENIDA PAPA JOÃO PAULO, II)

http://www.bcar.com.br
http://www.dividaedireito.com.br
http://www.iornaloeco.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.

COMPUTADOR AMD 

ATLHON XP 1500/760 

RAM/Monitor 17" S.P./HD 

40GB/Grav. e Leitor CD. 

e 1 MONTAIN BIKE alu

mínio, shimano F: 8144

6195 ou 3263-1287.

VENDE-SE COMPU

TADOR, 512 memória 

Ram, 80 GB, tela LCD 

15". R$ 900,00. Fone 

(14) 3264-2291 ou 

(14) 3264-2620.

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.

VENDE-SE DIVERSOS 

TIPOS DE PEIXES, gan

so par sítio e fazenda, 

ótimo preço. Fones 

(14) 3263-1782 ou 

3278-6693.

STAR DOG BANHO E 

TOSA. * banhos medi

cinais e tosas * hidrata- 

ção de chocolate * tosa 

na tesoura com ótimos 

preços. Confiram fone 

91071600 /  81425693.

STAR DOG, com gran

de promoção neste fim 

de semana o banho e 

tosa. Leve seu cãozinho 

p/ o banho e ganhe 

uma tintura. Fone (14) 

9107-1600 ou (14) 

8142-5693.

JORNAL O ECO

ANUNCIE!

3269-3311

TODAS ÁS TERÇAS, 

QUINTAS E SÁBADOS

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.

s A b í

TEM TUDO, ferramen

tas, materiais elétricos, 

artigos p/ pesca, 

brinquedos, presentes, 

plásticos em geral, ma

terial escolar, utilidades 

domesticas etc. Rua Dr 

Antonio Tedesco, 169, 

Lençóis Paulista. Fone 

(14) 3264-4374.

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.

TAPEÇARIA MARTI- 

NELLI, autos em geral, 

sofá e fabricação sob 

medida. Fone (14) 

3263-4844.

SEJA UMA REVENDE- 

DORA YES.Tratar na Av. 

Padre Salústio Rodri

gues 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 FUNILA- 

RIA E PINTURA, cobri

mos todos os orçamen

tos. 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 IMÓ

VEL PREFEITURA/INSS/ 

CRI Atendemos toda 

a Região M.Feres Proj. 

CREA1039099 R.José do 

Patrocínio, n° 991 Len

çóis Pta. 14-3264-3365.

DRENAGEM LINFÁTICA,

pacotes promocionais pós 

cirurgia! Fone (14) 9107

6010, Mônica Fuzzi.

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.

BRINQUEDOS
ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

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

(14) 3263-1485 
9791-4488

l̂ aniflcadoraeConfeitaiiâ

Faça sua festa
300 Salgados 
200 doces 
5 kg bolo

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

DISK: 3264-3155

Atendimento 24h 
9702-3076 /  9724-8565

FONE: 3 2 6 4 -3 0 2 9

Cartuíhos originais

R etarga  d e  tarturhos d e  
tin tas e  toner  's

M anutenção em  im pressoras
Aceitam os:

VISA
R. ICNÁaO ANSELMO, 199 - Lenfóis Pta. 

em frente ao Magazine Ameritana

4PEI SHOP

PATAS
B a n h o  e  T o s a  

H o s p e d a g e m

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

DECORAÇÃO DE 

GESSO, molduras em 

forros e paredes. Fone 

(14) 3264-8642 ou 

(14) 8114-8190.

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.

VENHA E CONHEÇA A 

MANEIRA MAIS FÁCIL

e natural para perder 

peso e ganhar massa. 

Nutriclub, Rua Cel. Joa

quim A. Martins, 1722, 

fone (14) 3264-7874.

FILADÉLFIA CON

FECÇÕES E ARMA

RINHOS, confecção 

masculina, feminina e 

armarinhos em geral 

venham conferir, e te

nha ótimo atendimen

to. Rua Orígenes Lessa, 

467, Cecap. Fone (14) 

3263-2763.

CLINICA DOS CALÇA

DOS, Artigo em couro, 

consertos de calçados 

em geral. Fone (14) 

3263-3366 ou (14) 

8113-4638. Falar c/ 

Junior. Temos Convenio 

com associação dos 

Servidores Públicos, 

CECON (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.

CONSTRUTOR DE 

RESIDÊNCIAS com

material e mão de obra 

completa, construção 

como referencia e 

modelo, Rua Rogério 

Giacomini, n° 602. Fo

ne (14) 3263-4328 ou 

(14) 9751-2160.

DOCE TERNURA MEN

SAGENS. Mensagens 

fonadas, pergaminhos, 

cd's, cestas e flores, 

loucuras de amor c/ 

personagens. Rua 

Aimorés, 164, Vila Ca- 

choeirinha. Fone (14) 

3263-5544.

YES COSMÉTICOS:

PERFUMES, HIDRA- 

TANTES, MAQUIA

GENS, ETC. MÊS DE 

LANÇAMENTOS E 

PROMOÇÕES, COM 

PREÇO BAIXO E ÓTIMA 

QUALIDADE! LIGUE: 

32635691 -  GRAÇA.

PINTURAS EM GERAL,

massa corrida, textura, 

grafiato, orçamento 

sem compromisso, te

mos tintas, Coral Acríli

ca, PVA, Látex 18 litros, 

pela metade do valor. 

Fone (14) 9738-7982.

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.

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.

ROTISSERIE EBENÉZER

aceitamos encomenda, 

Kit festa, frango reche

ado, costelão assado 

com recheio, bolos pa

ra festa em geral. Fone 

(14) 3263-0356.

M A R M O R A R I A

MÁRMORES,

^  jm

GRANITOS, PIAS,

LAVATÓRIOS,

SOLEIRAS,
TÚMULOS, ETC... 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

CURSO DE MEGA HAIR

e venda de cabelos 

naturais, ganhe dinheiro 

e atualize-se info.: 3264

7033 - r: 28 de abril, 

922.

AGROPESCA E CIA,

banho e tosa promoção 

especial de reabertura, 

banho medicinal gra

tuito e ainda buscamos 

na sua casa. Fone (14) 

3264-9887.

RAMBLAS. Livraria, 

papelaria e presentes. 

Rua XV de novembro, 

216, centro. Fone (14)

3263- 4969.

CASAMENTO SIM

PLES, sofisticado; musi

cas que traduzem seus 

sentimentos, várias op

ções instrumentais e/ou 

vocais. Fone (14) 3263

0065 falar com Vanessa 

a partir da 14:00 hs.

CANSAÇO, STRESS?

Faça massagens, aten

dimento em domicilio. 

Mônica Fuzzi. Fone (14)

3264- 2553.

PROMOÇÕES STUDIO

G faça mão + pé = ga

nhe 1 mão /  faça 1 hi

dratação e ganhe 1 mão 

/  faça escova e ganhe 

sobrancelhas, agende 

seu horário 3264-7033.

STAR DOG oferecendo 

serviços de banho e tosa 

com vários tipos de to

sas. Cobrimos qualquer 

oferta. Não percam as 

promoções. Confiram 

91071600 /  8142569.

BANHO E TOSA com

ótimos preços, leve seu 

cachorrinho para fazer 

um banho e ele ganhara 

um ossinho para sabo

rear. Não percam, 9148

9190 /  8142-5693.

VENDE-SE PRODUTOS 

CAZO. Fone (14) 3263

2145 tratar com Bruna.

PROCURA-SE CASA

para trabalhar de do

mestica, Rua Zezinho 

Padeiro, 130, Julio 

Ferrari. Fone (14) 3264

8633.

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

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

GRÁTIS 2 CAPACETES
R U A  P E D R O  N A T Á L I O  L O R E N Z E T T I ,  N °  1 1 2  -  L E N Ç Ó I S  P A U L I S T A

Fone: (14) 3264-4345

o ECO

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

Tenha seu próprio negócio 
em casa baixo investimento!

GANHOS MENSAIS LOGO 
NOS PRIMEIROS 

MESESl

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

[SOg(JS°(ni<s!i)sw»Hoj

r a  Canon LexMiVRK X  '

R . J o s é  d o  P a tro c ín io , 1 0 1 5  
L e n ç ó is  P a u lis ta

SERRALHERIA

P O R T A L
Portões Basculantes revestidos 

em chapas e alumínio.

Fone/Fax (14)3264-4313

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

€^iiU3L C f a â í t M t

Cortes - Medias 

Coloração em geral 

Cauterizaçâo dos fios 

Novidade: Escova Marroquina

R; Rapozo Tavares, 315 - Jd. Ubirama
F o n e :  3 2 6 4 - 6 0 0 ^  -  9 7 1 S 7 1 1 4

F I .  A I V I B  O Y A  N  ~ r

DIVIRTA - SE COM LAZER

' r -  ■ ’— à l i

[3 2 6 3 ^ 5 7 .7 2 V I9 7 9 1 ;

CHÁCARA AO GABRIEL
CON FRAf ERHIZAÇÕES

CORVO BRANCO
FALAR!
9I62 0521

ROSANGELA



i n t e r n e t

PicLens exibe 
fotos e vídeos 
em um grande 
painel 3D

O PicLens, da Coo- 
liris, coloca o resulta
do de suas buscas por 
fotos e vídeos em um 
painel 3D que pode ser 
percorrido com as te
clas ou com o m ouse.

A extensão gratuita 
(www. piclens.com) é 
o item mais bem ava
liado no W indows Ma- 
rket Place, um  site da 
M icrosoft com softwa- 
res gratuitos e pagos 
para Windows, além de 
equipam entos e outros 
recursos para o usuá
rio.

A instalação é fácil. 
Após baixar o progra
ma, o usuário deve 
abrir o arquivo e au
torizar o processo. De
pois de instalado, ao 
colocar a seta do m ou
se sobre um a imagem 
ou um  vídeo com patí
vel com o produto - por 
exemplo, do YouTube 
ou do Flickr -, um  b o 
tão de Play aparece. Ao 
ser clicado, um  imenso 
painel abre, com de
zenas de imagens se
m elhantes para serem 
vasculhadas.

Quem não tem b an 
da larga pode sofrer 
um  pouco com a de
m ora em abrir todas as 
imagens. Com o m ou
se ou com o teclado, o 
in ternauta navega pelo 
painel e é possível, ao 
clicar sobre um  item, 
abrir a figura ou repro
duzir o vídeo.

A extensão gratuita 
está disponível para IE, 
Firefox e Safari, o nave
gador da Apple.

VEJA ANTES
A mesma empresa 

tem o Previews - que 
ainda não está dispo
nível para IE 7 ou W in
dows Vista.

O Previews foi con
siderado pelo Lifeha- 
cker.com - um  dos 
principais blogs de d i
cas para usuários - co
mo talvez a m elhor ex
tensão existente.

No Internet Explorer 
6, o aplicativo perm ite 
a visualização prévia 
de páginas ao colocar a 
seta do m ouse sob um 
link, nos sites com patí
veis.

Para o Firefox, o 
program a apresenta 
mais funções, como 
visualização de víde
os da mesma forma e 
busca feita destacando 
um  trecho do texto e 
clicando com o botão 
direito. (GVB)

Bonita e prática
Navegação fica m ais fácil e elegante com  o uso de softs agregados ao Internet Explorer

GUSTAVO VILLAS BOAS

Navegar pode ser mais pre
ciso, organizado e divertido. 
Melhor: a entrada na internet 
pode ser personalizada para 
ficar do jeito que você gosta.

Para isso, basta conhecer 
mais as possibilidades dos na
vegadores, ou browsers, como 
o Internet Explorer, ou colo
car novos recursos neles.

O programa possui ata
lhos para serem explorados 
e desenvolvedores cuidam de 
criar novas aplicações. São

os add-ons ou plug-ins, ex
tensões e complementos que 
aumentam as funções do na
vegador - há muitas opções 
gratuitas.

Com esses miniaplicati- 
vos, dá para colocar os con
troles de som na barra supe
rior do programa - e buscar 
músicas direto dali -, m elho
rar suas pesquisas on-line e 
vasculhar imagens de uma 
forma inusitada.

Outros recursos apostam 
em redes sociais e transfor
mam o browser em um por-

tal para uma comunidade de 
navegantes que trocam dicas 
de sites.

u t il it á r io s
Muita coisa séria também 

pode ser feita: o navegador 
adverte sobre a segurança de 
sites ou aumenta as letrinhas 
para facilitar a leitura.

Mas a porta que leva pa
ra o mundo on-line pode ser 
a entrada de ameaças ao seu 
computador. Por isso, de
senvolvedores criam cães de 
guarda, programas que aju-

dam o internauta a passear 
pela rede sem entrar em becos 
com códigos maliciosos.

Além disso, é preciso saber 
como não deixar rastros invo
luntários. Configurar correta
mente o browser dificulta que 
conversas em bate-papo se
jam expostas, ou senhas e for
mulários, completados sem o 
conhecimento do dono.

Leia, nesta edição, como 
melhorar o Internet Explorer 7 
com complementos gratuitos e 
veja alternativas ao programa 
de navegação da Microsoft.

Navegador 
tem proteção 
contra páginas 
fraudulentas

O Internet Explorer 
7 vem com ferramentas 
de segurança instaladas. 
O filtro antiphi- shing 
alerta sobre um site po
tencialmente perigoso, 
que pode tentar enganar 
o usuário para conseguir 
dados pessoais.

No programa da Mi
crosoft, essa proteção 
mistura uma análise do 
próprio software sobre 
características que indi
cam sites suspeitos e uma 
base de dados atualizada 
on-line. O usuário pode 
colaborar com esse banco 
de dados reportando sites 
que ele considera poten
cialmente perigosos.

Nos sites suspeitos, 
a barra do endereço fica 
amarela, para indicar ao 
usuário que aquela página 
tem elementos comuns a 
sites maliciosos.

Nos endereços de 
phishing conhecidos, 
a barra fica vermelha e 
o internauta não pode 
mandar qualquer infor
mação ao site.

Para ativar o filtro, cli
que no menu Ferramen
tas e vá ao índice Filtro de 
phishing. Selecione Ativar 
verificação automática de 
site. Ele pode ser desativa
do a qualquer momento, 
no mesmo menu.

No menu Ferramentas, 
também é possível ligar 
um bloqueador de pop- 
ups - aquelas janelas que 
abrem automaticamen
te na tela, normalmente 
contendo publicidade. Vá 
a Bloqueador de pop-ups 
e selecione Habilitar blo- 
queador de pop-ups. Nas 
configurações, é possível 
estabelecer quais sites terão 
janelas permitidas. (GVB)

Navegador original é cheio de recursos
O Internet Explorer 7.0 

original já tem várias funções 
que podem ajudar a organizar 
e proteger a navegação.

De cara, o internauta 
tem um novo recurso que 
já existia na concorrência: a 
abertura de páginas em abas 
- chamadas de guias -, e não 
em novas janelas, abrindo de 
novo o programa.

Ao clicar com o botão direi
to sobre um link, além da op
ção Abrir página em uma nova 
janela, aparece Abrir na nova 
guia. Isso permite que a mes
ma instância do programa abra 
outra página. Esses sites ficam 
organizados abaixo da barra de 
menus do IE, como se fossem 
fichas. Isso economiza recursos

do sistema, assim como espaço 
na barra do Windows.

O browser também permite 
a visualização de uma minia
tura de todos os sites abertos 
em guias simultaneamente, 
para uma busca visual, clican
do sobre o ícone Guias rápi
das, ao lado das estrelinhas no 
canto superior esquerdo.

Outro recurso útil com as 
guias é utilizar mais de um si
te como página inicial do bro
wser. A página inicial (Home 
page) é carregada quando o IE 
é aberto.

No 7, no ícone da casinha 
do lado direito da barra de fer
ramentas, é possível estabele
cer um site que você esteja vi
sitando como Home page. Pa-

ra isso, clique sobre a setinha 
para baixo ao lado da figura.

A entrada Adicionar ou al
terar Home page tem três alter
nativas. Uma, para escolher a 
página visualizada no momen
to como a inicial, outra para es
colher todas as guias abertas no 
navegador como iniciais e mais 
uma para acrescentar um úni
co site a um grupo estabelecido 
como Home page.

Para ganhar agilidade, por 
exemplo, deixe o webmail, 
um site de notícias e seu blog 
para serem abertos automati
camente quando o programa 
é iniciado.

sites pr efer id o s
No canto superior direito

existem duas estrelas. A pri
meira estrelinha abre o menu 
para visualizar os sites favo
ritos, os feeds assinados e o 
histórico de navegação, onde 
ficam gravados os sites visita
dos em um determinado perí
odo de tempo.

Feeds são fontes de infor
mações disponíveis em sites 
de notícias, blogs etc. que 
mostram automaticamente ao 
usuário atualizações da pági
na em um agregador centrali
zado.

Ao lado da estrelinha de 
gerenciamento, uma outra, 
com um ícone +, permite mar
car um site como preferido.

O navegador também iden
tifica automaticamente feeds

em uma página. Na barra de 
ferramentas, um botão laranja 
aparece do lado direito. Cli
cando sobre ele, aparecem as 
fontes disponíveis na página. 
Escolha uma, abra e selecione 
Inscrever-se neste feed.

Para checar as atualizações 
nos seus feeds, basta entrar na 
estrelinha da esquerda e sele
cionar o menu Feeds, que tem 
o mesmo botão laranja.

No menu Ferramentas, em 
Opções da internet, você con
trola privacidade, conteúdos 
que devem ser gravados e pre
enchidos automaticamente e 
pode excluir dados gravados, 
como os de formulários - bom 
para impedir que conversas em 
chats venham à tona. (GVB)



Arquivo Fernanda Benedetti/Jornal O ECO

Peixeiro convocou aprovados e diz que acredita na legalidade do concurso; Ministério Público instaurou inquérito

Concurso na mira
Prefeito Peixeiro h o m o lo g a  concurso  p ú b lico  e com eça a cham ar candidatos  

aprovados; p rocesso  seletivo  está sen d o  con testado  n o  M inistério Público

Sa n d r o  Alponte

O prefeito de Areiópolis, 
José Pio de Oliveira (PT), o 
Peixeiro, mesmo sob pressão 
popular e inquérito civil pú
blico instaurado pelo promo
tor da cidadania do Fórum 
de São Manuel, Alex Ravanini 
Gomes, homologou o concur
so público para cargos na área 
de Educação, realizado em 30 
de março e 6 de abril, e já cha
mou alguns dos aprovados.

Segundo o promotor, foi 
instaurado inquérito com ba
se em abaixo-assinado com 28 
nomes, no início de maio, que 
contesta a legalidade do con
curso e denuncia uma suposta 
manipulação de resultados.

Alguns candidatos afirmam 
que houve favorecimento de 
parentes de pessoas ligadas 
à administração. "Já comu- 
niquei a prefeitura e pedi in
formações para apurar as de
núncias", disse Gomes. "Não 
posso adiantar nada porque 
ainda não recebi as respostas", 
declarou.

Uma professora contatada 
pelo jornal O  ECO, que parti
cipou do concurso e do abai
xo-assinado, mas que não quis 
se identificar, diz que as con
vocações já feitas por Peixeiro 
revoltaram o grupo que con
testa a legalidade do concur
so. "Como pode homologar 
o concurso e chamar aprova
dos com o Ministério Público

investigando as denúncias?", 
questiona ela. "Agora temos 
que aguardar e acreditar na 
Justiça".

Peixeiro confirma que re
cebeu o documento do Minis
tério Público e encaminhou 
para sua assessoria jurídica. 
"Estou confiante de que tudo 
foi feito dentro da legalidade, 
até porque se trata de uma 
empresa que já prestou servi
ço aqui na cidade para outros 
prefeitos", comentou, referin
do à empresa que foi contra
tada para realizar o concurso. 
"Não acredito que a empresa 
se sujeitaria a se manchar por 
causa de uma cidade pequena 
como a nossa", afirmou.

O prefeito também diz

FIQUE POR DENTRO

que convocou e vai convocar 
os aprovados que forem ne
cessários. "Chamei algumas 
pessoas para assumir e se ti
ver que cancelar é uma outra 
história", justifica o prefeito. 
"Cabe a empresa se defender 
das alegações e o que a Justiça 
decidir vou cumprir".

O concurso público reali
zado pela Prefeitura de Arei- 
ópolis foi aplicado pela em
presa Equipe Assessoria, para 
cargos de professor infantil e 
fundamental, direção, vice- 
direção, coordenação, moni
tor de creche e outros. Nossa 
reportagem tentou contato 
com a empresa, mas até o fe
chamento desta edição não 
houve resposta.

SHOW DE p r ê m io s
No dia 20 de junho, será 

realizado no salão de festas 
do Santuário Nossa Senhora 
Piedade um grande show de 
prêmios. A realização é da 
paróquia Cristo Ressuscita
do. Além de uma televisão 
de 21 polegadas e um  gar
rote, os participantes con
correrão a R$ 500. Na festa 
também haverá sorteio de 
um carneiro. O evento está 
programado para começar 
às 20h. A adesão custa R$ 
10 e pode ser adquirida no 
Salão da Claudia, ao lado da 
delegacia, ou antes do even
to. Toda renda será destina
da para a construção Capela 
da Sant'Ana e São Joaquim.

c a m p a n h a
Desde a última sexta-fei

ra, Agudos conta com pos
tos de coleta de óleo de co
zinha usado. A campanha 
chamada "Criança Prote
gida, Natureza Preservada" 
é uma parceria entre a Re
nascer e a Petro Ecol, com 
apoio da Rede Social Agu
dos. A entrega do material 
pode ser feita nas lojas da 
rede de Supermercados São 
Paulo, na Lotérica Triunfo, 
na sede do Comtur, antiga 
estação Sorocabana, e nos 
postos de Saúde Michel 
Ayub, no Jardim Cruzeiro e 
Moussa Tobias, na Vila Vie- 
nense. O dinheiro da venda 
do óleo será revertido para 
a Casa do Menor Renascer.

e x p o s iç ã o
Até o final do mês de 

junho, na Casa da Cultura 
'Maria Bove Coneglian' tem 
a exposição 'Vista Aérea'. A 
mostra é uma seleção de 
imagens inusitadas sobre os

principais pontos da cidade 
de Lençóis Paulista. A entra
da é de graça.

c u r so
Será realizado em Len

çóis Paulista, entre os dias 
9 e 13 de junho, curso so
bre fluxo de caixa. Os par
ticipantes aprenderão con
ceitos gerais para facilitar 
a organização de registros 
com o objetivo de obter 
informações gerenciais ade
quadas. As atividades serão 
realizadas no PAE (Posto 
Sebrae de Atendimento ao 
Empreendedor) das 19h às 
23h. O evento é organiza
do pela Acilpa (Associação 
Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista).

h is t ó r ia
Na terça 10, Macatuba 

apresenta o projeto 'Escre
vendo nossa História', que 
irá refazer de forma cro
nológica a história do m u
nicípio. Durante o evento 
também será apresentada 
a segunda edição do Pro
jeto 'Aceito', que expõe 
fotografias de casamentos 
antigos. O lançamento 
será no Teatro Municipal 
Renata Lycia dos Santos 
Ludovico, às 20h.

c a r r o s  a n t ig o s
Foi remarcada para 

amanhã o Encontro de Car
ros antigos em Macatuba. 
O encontro estava marcado 
para o domingo 1°, mas foi 
adiado por causa do frio e 
da chuva. Cerca de 90 pro
prietários da região confir
maram presença. Os mode
los ficam em exposição nas 
proximidades da praça San
to Antonio, a partir das 8h.

PAI^€f 0lH€? 
€  CO/l^PAR€f

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/ 3000 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 melhor pra você

F .: 1 4 .  3 2 6 3 - 0 7 0 8  /  3 2 6 3 -2 8 3 1
Rua Dr. Antônio Tedesco, 791 - Lençóis Paulista

A  c e l u l o s e  d e  e u c a l i p t o  d a  L w a r c e l ,  p r o d u z i d a  d e  f o r m a  
s u s t e n t á v e l ,  é  m a t é r i a - p r i m a  p a r a  d i v e r s o s  t i p o s  d e  p a p é i s ,  
c o m o :  p a p é i s  d e  i m p r i m i r  e  e s c r e v e r ,  p a p é i s  d e  u s o  s a n i t á r i o  
e  p a p e l  c a r t ã o  p a r a  e m b a l a g e n s .

A  L w a r c e l  C e lu lo s e  
f a z  p a r te  d o  se u  d ia -a -d ia .

Valorizando o homem, 
construindo o futuro.
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Oficina de
primeira
Moto Sport tem assistência técnica especializada e peças para todas as marcas

Pensou em assistência técni
ca para motos, pensou em Mo
to Sport. Não importa a marca 
ou o modelo. A oficina oferece 
mão-de-obra de primeira, com
pleta em sistema de ferramen
tas e maquinário. A equipe está 
preparada para atender Lençóis 
Paulista e região.

Recém-instalada na rua Pe
dro Natálio Lorenzetti, próxi
mo à praça da Concha Acústi
ca, o grande diferencial da loja 
é a experiência do proprietário 
da Moto Sport, Marcos Pac- 
cola, o Marquinhos Japonês. 
"Trabalhei 14 anos no Japão, 
sendo cinco anos com mecâni
ca de motos e agora trouxe to
da a experiência para o Brasil. 
O que oferecemos aqui é uma 
oficina multimarcas completa, 
seja pelos serviços ou pelas pe
ças”, destaca Marquinhos.

Segundo Marquinhos, o 
departamento de serviços da 
Moto Sport segue padrões es
tabelecidos pelas maiores mar
cas de motos do mundo, o que 
inclui treinamento dos mecâ
nicos e instrumentação de 
primeira. A Moto Sport realiza 
revisões periódicas e preven
tivas, reposição de qualquer 
peça original ou paralela, além 
de contar com o atendimento 
de box rápido -  isso quer dizer 
que o cliente espera o mínimo

Moto Sport está instalada na rua Pedro Natálio Lorenzetti; serviço oferecido é de primeira qualidade

possível para realização de ser
viços como troca de óleo, ajus
te, entre outros.

A Moto Sport também traz 
para Lençóis o serviço de pronta 
entrega. "Se o cliente não tiver 
disponibilidade nós buscamos e 
depois entregamos a moto con
sertada”, informa Marquinhos.

A oficina também tem 
uma preocupação com o meio 
ambiente. O local de trabalho

está sempre limpo e muito 
bem organizado. Na oficina 
existem cinco recipientes pa
ra o destino de materiais reci
cláveis. "Temos o cuidado de 
separar os materiais em cada 
recipiente, pois nos preocupa
mos com o meio ambiente”, 
ressalta Marquinhos Japonês.

VEGA MOTOS
No mesmo endereço da

Moto Sport funciona a Vega 
Motos, revendedora Sundo- 
wn, que oferece para Lençóis 
Paulista e região uma varieda
de de motocicletas.

SERVIÇO
A Moto Sport fica na rua 

Pedro Natálio Lorenzetti, 
n°193, no Centro de Lençóis 
Paulista. O telefone para con
tato é (14) 3264-1004.

BELEZA

Quem se inscrever para o curso de cabeleireiro ou manicure da EFAC vai concorrer ao sorteio de um salão completo; matrículas para as turmas de julho já estão aberas e procura é grande por toda a região

Efac vai sortear um salão
co m p leto  p a r a  a lu n o

A EFAC (Escola de Forma
ção e Aperfeiçoamento de Ca
beleireiros) de Lençóis Paulista 
está com inscrições abertas para 
os cursos de cabeleireiro e ma- 
nicure. Este semestre, os cursos 
vêm com um detalhe especial. 
A promoção 'Sentado na sorte' 
vai sortear um  salão de cabelei
reiro e um salão de manicure 
completos ao final do curso. 
Segundo a empresária Marta 
Rocha, para os cabeleireiros o 
salão inclui cadeira, lavatório, 
carrinho auxiliar, bancada com 
espelho e mais um  kit de pro
dutos. O salão para manicure 
vem com cirandinha, carrinho 
auxiliar, mesa de manicure, su
porte para os pés e um kit de 
produtos. Para concorrer é só se 
matricular e concluir o curso.

E as promoções não param.

Segundo Marta, alunos cadas
trados na EFAC, que fizeram al
gum tipo de curso, não pagam 
taxa de matrícula para os cur
sos de cabelo e manicure. Ou
tra facilidade é que a primeira 
mensalidade só será cobrada 
em agosto. As aulas do curso 
de manicure começam em 1° 
de julho. São 90 horas, duração 
aproximada de quatro meses. 
Já o curso de cabelo começa no 
dia 7 de julho. A carga horária é 
de 246 horas e duração aproxi
mada de um  ano. Os professo
res da EFAC fazem cursos de ca
pacitação com freqüência, por 
isso estão sempre atualizados 
com os lançamentos do m un
do da beleza. Outra vantagem 
é que os alunos não tem que se 
preocupar com modelos. A es
cola fica aberta à população e a

procura é sempre grande, devi
do às ações sociais que sempre 
são realizadas.

Segundo Marta Rocha, a 
procura pelos cursos já come
çou. Além da premiação, ela 
lembra que as profissões de 
cabeleireiro ou manicure são 
profissionalizações rápidas, de 
custo acessível e que garantem 
acesso rápido ao mercado de 
trabalho. O segmento aumen
ta a cada dia e o público, que 
antigamente era composto 
basicamente por mulheres, 
agora já atende um  grande 
número de homens. "Nós vi- 
ramos um  centro de referência 
para Lençóis Paulista e região. 
A procura é muito grande por 
pessoas de Macatuba, Peder
neiras, Agudos, São Manuel 
e Areiópolis. Antigamente os

salões funcionavam com ape
nas um  profissional. Devido à 
demanda muito grande, hoje 
trabalham no mínimo três 
profissionais por salão. São 
muito serviços oferecidos: es
covas marroquinas, alisamen- 
to japonês, manicure, pedicu- 
re e outras novidades. Sempre 
recebemos ligações de salões 
que precisam de mão-de-obra. 
Já ajudamos a colocar muita 
gente no mercado de traba
lho”, destaca Marta. Além dis
so, os cursos também são fun
damentais para quem desejar 
montar seu próprio negócio.

SERVIÇO
A EFAC fica na rua Sete de Se

tembro, n° 963, Centro. O tele
fone para contato é o (14) 3264 
-  6249 ou (14) 3264-9781.
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O be-a-bá da 
solidariedade

Jeanice M oretto de M atos con tab iliza  32 anos ded icados  

à educação e um a paixão que descobriu  h á  nove anos: 

alfabetizar trabalhadores adu ltos e ajudar a realizar so n h o s

Da  Red aç ão

As mãos calejadas do tra
balho duro no cabo da enxada 
durante todo o dia apresentam 
dificuldades em segurar o lápis, 
principal ferramenta no perío
do noturno. Esta é a realidade 
que a professora Jeanice Moret- 
to de Matos enfrenta todas as 
noites. Dificuldade, aliás, não 
é a palavra certa. Na verdade, o 
sentimento é de alegria.

Nascida e criada em Len
çóis Paulista, a professora apo
sentada que tem na sua histó
ria 32 anos de vida dedicados à 
alfabetização, se diz feliz e rea
lizada em poder ajudar adultos 
a ver o mundo sob outro olhar: 
o das letras. Desde 1999 ela é 
a professora encarregada de 
colocar em prática um proje
to de alfabetização de adultos 
do Senar (Serviço de Ensino e 
Aprendizagem Rural) em par
ceria com o Sindicato Rural de 
Lençóis Paulista e a prefeitura 
municipal. O  curso é direcio
nado a trabalhadores rurais.

O projeto, que é itinerante, 
este ano está lotado em uma sa
la da escola Idalina Canova de 
Barros, jardim Nova Lençóis, e 
tem 28 alunos com idade que 
varia entre 30 e 70 anos.

Jeanice lembra que hoje tra
balha no extremo de sua pro
fissão. Normalmente a alfabe
tização ocorre quando a crian
ça ainda é pequena, trabalho 
que conhece bem, já que atuou 
muito tempo como professora

Professora Jeanice: dedicação reconhecida pelos alunos

de pré-escola e de primeira a 
quarta séries, e pelo qual ensi
nou muita gente a rabiscar as 
primeiras letras.

Mas, nem todo mundo te
ve condições de freqüentar a 
escola quando pequeno. E é 
para este público que Jeanice se 
desdobra. "Eu já ministrei esse 
curso na sede do Sindicato Ru
ral, no Centro Educativo Dolo- 
res Martins Moretto, que fica na 
Cachoeirinha, depois fui para 
o Caju, na Guiomar Fortunato 
Coneglian. Nós vamos onde o 
trabalhador está", diz.

Ela explica que o objetivo 
do projeto é que os alunos se 
alfabetizem para depois fre- 
qüentarem as aulas do EJA 
(Escola para Jovens e Adultos), 
programa estadual de alfabeti
zação. "Aqui se cria uma famí
lia porque o vínculo é muito 
grande, tanto durante as aulas 
como depois", completa.

A G O R A  E M  

L E N Ç Ó I S  P A U L I S T A

CARTAS PARA T O D A  C A T E G O R I A  A-B-C-D-E.

VEIÇULOS
PROPRIOS

CARRO - MOTO - ONIBUS 
CAMINHAO E CARRETA

Para trabalhadores, alfabetização é  o passo para uma vida mais fácil, d igna e realização de sonhos

Alunos reconhecem dedicação de Jeanice

Jeanice lembra que quando 
estava se aposentando surgiu 
o convite para fazer um curso 
para que ela pudesse dar aulas 
nesse projeto. Mesmo sem sa
ber se receberia pelo trabalho 
ou não, topou o desafio. Ela é 
contratada pelo Senar. "Eu fui 
chamada para fazer um curso 
porque o método é do Paulo 
Freire, que se baseia nas expe
riências dos alunos, e eu aceitei 
imediatamente", conta.

Após nove anos trabalhan
do neste projeto, Jeanice se 
diz apaixonada. "Eu amo isso 
aqui", garante. A motivação pa
ra as aulas noturnas ela conta 
que vem das dificuldades de vi
da e dos sonhos de cada um de 
seus alunos. "O que me motiva 
é que eles estão ansiosos para 
serem mais independentes. Pa
ra eles, ler e escrever não é só 
um objetivo, é a realização de 
um sonho", finaliza.

A dedicação da profes
sora Jeanice Moretto de 
Matos é reconhecida pe
los seus alunos. "Eu acho 
a aula dela muito boa, ela 
é muito exigente, mas tem 
que ser assim mesmo", co
menta Luiz Cardoso Viei
ra, 70 anos. Altair Pinto de 
Azevedo, 36 anos, concor
da. "Eu estou gostando e 
já aprendi bastante, não dá 
para perder aula, por isso 
procuro vir todos os dias".

Para quem a vida não 
deu muitas escolhas, as 
aulas significam mais que 
uma oportunidade, elas

representam a liberdade 
para ir e vir. "Eu, com 12 
anos, tinha que cuidar de 
minha avó. Depois, para 
sustentar a casa também 
não deu pra estudar. Agora 
já estou conseguindo ler e 
escrever", conta Severino 
Manuel da Silva, 42 anos, 
um dos alunos de Jeanice.

Para os alunos existe 
muito preconceito com 
quem não sabe ler e escre
ver. É comum ao pedirem 
informações para outras 
pessoas, principalmente 
para a leitura dos itine
rários dos ônibus, serem

menosprezados e ouvi i em 
frases como 'olhe para ci-i 
ma e leia'. "Eu acho que é 
muito importante saber ler 
e escrever, porque às vezes, 
você precisar ler alguma 
coisa e tem que depender 
dos outros. Eu tenho um 
sonho para realizar que é o 
de tirar carteira de motoris
ta", conta Maria de Fátima 
Maciel, 50 anos. 'Você às 
vezes vai pegar um ônibus, 
vai viajar e não sabe ver pa
ra onde está indo. Eu mes
ma já peguei várias vezes 
condução errada por causa 
disso", emenda.

SERVIÇO DE MEDICINA PREVENTIVA DA UNIMED

articipedas turmas

OMn amiREM vMEi MAIS
BfMELHOR SEMPRI.

SAIBA MAIS E PR^INA-SE!

INSCREVA-SE JA
Fone: (14) 3263-0666, com 

Marina e Leandra

DIABETES - GESTANTES - OBESIDADE 
OBESIDADE INFANTIL - HIPERTENSÃO

FONE: 14. 3 2 6 3 -3 9 4 4
RUA RIO GRANDE DO SUL, 340 - VILA CRUZEIRO - LENÇÓIS PAULISTA

Medicina 
Preventiva

U n i m e d

SEMPRE
SERVIÇO DE MEDICINA PREVENTIVA
RUA GERALDO PEREIRA DE BARROS, 763 

CENTRO - LENÇÓIS PAULISTA



BREMEN

A U T O  P G S T D
SAN MARINO

^ R O M O Ç Â O
J  DE FINAL^  
:aDE SEM AN

AGORA PARCELAMOS 
NO CARTÃO

VISA ^  
3 x  2 x

SEM JUROS SEM JUROS

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

Lençóis Paulista

Esquadrias m etálicas  
partaes  em alurnínia 
partaes e letran icas  

alarm es

SER RA lhER ÍA ___________

MARIMBONDO
F.: I4.32G3-D5B4

R. Francisco Prestas Maia, S2B - Lançais Pta.

R/iÊ i ii

3 2 6 3 -7 3 4 2
Rua Piedade, 320 
Lençóis Pauiista

Parafusos

Mangueiras

Conexões

Ferramenfas

Váivulas

E P i

Materiais Eiétriros

A q v Ê
tem!

N o  G iro S o c ia l da  sem a n a , 

o s  d esta q u es  d o  co m ér c io , o s  

an iv ersa r ia n tes e q u e m  ju ro u  a m o r  

e tern o . Veja ta m b ém  o s  c lic a d o s  n a  

P izzaria  P ram io  e n o  B ich a n o !

Altamir e Rudá firmes no atendimento 
da Agropecúaria São Benedito
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Cintia Fotografias

Pastor Daniel e os membros da Igreja 
Aliança Eterna parabenizam Débora 

Simone pelo aniversário, ontem

Cintia Fotografias

Ana Luiza e Jorge comemoraram 
4 anos de casados no dia 5

f  t ,'
Kw

í  .1 durí
Emer 

mte ca:
son e Alessandra 
samento no Civil

\ .msr'
Cintia Fotografias

L \í
Cintia Fotografias Cintia Fotografias

Irlete, Marcos e João Gabriel

Toda perfumaria com 

desconto

Compras acima deI RBLIi llJ

você recebe 
cupom para 
concorrer a 
uma cesta de 
café da manhã

N am ore. A  fa rm a is  
in cen tiva  tu d o  q u e  fa z  bem  à saúde!

D R O G A R IA S I

R. XV de Novembro, 812 - F.: 14. 3263-0177 
R. Ignácio Anselmo, 846 - F.: 3263-2454
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1  «Atividade

dieta
Dieta e exercício podem  adiar diabetes por 14 anos; estudo levou  

em  conta 577 adultos com  altas taxas de glicose, mas sem  a doença

MÁRCIO PINHO

Os benefícios dos cuidados 
com a alimentação e da prática 
de exercícios físicos no sentido 
de evitar a diabetes do tipo 2 
são mais a longo prazo do que 
se imaginava e podem durar 
por pelo menos 14 anos.

Foi o que mostrou um estu
do feito por pesquisadores chi
neses e divulgado em maio pe
la revista inglesa 'The Lancet'.

O estudo levou em conta 
577 adultos com altas taxas 
de glicose no sangue, mas sem 
diabetes. Alguns médicos cha
mam essa fase de pré-diabetes 
(quantidade medida de glico
se entre 100 e 125).

Os participantes que me
lhoraram a alimentação e pas
saram a fazer atividade física 
regularmente tiveram um risco 
51% menor de diabetes ao final 
de seis anos. Quatorze anos de
pois - período em que os parti
cipantes não mais tiveram que
seguir os hábitos saudá- ____
veis - o risco ainda era 
43% menor em relação 
aos que não fizeram al
terações em sua rotina.

"Pessoas com into
lerância à glicose (pré- 
diabetes) têm uma for
te tendência a se tornar 
diabéticas", afirma o 
endocrinologista da 
SBD (Sociedade Brasi
leira de Diabetes) An- 
tonio Carlos Lerario.

Segundo ele, um 
dos estudos de maior 
referência no tema já 
havia mostrado os be-

nefícios de hábitos saudáveis 
após quatro anos.

Para o médico, o mérito do 
novo estudo foi provar que os 
efeitos das mudanças são a lon
go prazo, o que serve de estímu
lo para a adoção desses hábitos.

O diabetes tipo 2 tem rela
ção direta com a obesidade e o 
sedentarismo, diferentemente 
do tipo 1, que aparece freqüen- 
temente em pessoas magras em 
razão de uma falha no organis
mo. Segundo a SBD, estima-se 
que de 60% a 90% dos porta
dores do tipo 2 sejam obesos.

A principal hipótese para 
explicar essa relação é a destrui
ção de células beta do pâncre
as por processos inflamatórios 
causados pelas células gordu
rosas. Essas células produzem 
insulina, a encarregada de tirar 
o excesso de glicose do sangue e 
levá-lo para dentro das células.

h á b it o s
Como o monitoramento

IMPACTO DA AIIMENTACAO E EXERCÍCIOS

Práticas propiciam menor risco de diabetes a iongo prazo

DIABETES TIPO 2
»  Está relacionado à 
alimentação e é  tipo 
mais comum de 
diabetes, com uma 
incidência maior a 
partir dos 40 anos

43
A  /  foi a diminuição do risco 
\ j f  de se tornar diabético

/ A  em pessoas que tinham 
/ V /  alta taxa de glicose (entre 

100 e 126, chamada de 
pré-diabetes) 14 anos após participarem de 
programa de dieta e exercícios

exercícios
Trazem diversos 
benefícios quanto 
à glicose:
»  Aumento da ação 
da insulina 
»  Aumento da 
captação da glicose 
pelo músculo e sua 
diminuição no 
sangue
»  Aumento da 
sensibilidade celular 
à insulina

COMO OCORRE
»  A  insulina produzida 
no pâncreas leva a 
glicose para o interior 
das células para a 
produção de energia. A 
hipótese mais aceita 
hoje é que as células 
gordurosas causem 
inflamações e diminuam 
a produção de insulina, 
0 que significa maior 
presença de glicose 
no sangue
Fonte: Sociedade Brasileira de 
Diabetes e "The Lancet

dos hábitos dos participan
tes do estudo não prosseguiu 
após os seis primeiros anos, o 
estudo não elucida se o menor 
risco de diabetes é uma conse- 
qüência de hábitos saudáveis 
do passado ou se esses partici
pantes os mantiveram ao lon
go dos anos.

"É possível que tenha ocor
rido as duas coisas", afirma 
Lerario. Segundo ele, o indi
víduo pode ter incorporado 
o hábito, mas também pode 
haver um componente de me
mória no organismo, o que já 
foi mostrado em um estudo 
americano que acompanhou 
o tratamento de diabéticos 
por dez anos. O risco de com
plicações continuou bastan
te menor seis anos após esse 
acompanhamento.

Segundo Lerario, uma das 
principais armas na prevenção 
da diabetes é a atividade física 
constante. "A glicose é o com
bustível do músculo e con-
______  sumida em maior

quantidade durante 
exercícios. A quan
tidade de glicose na 
circulação diminui, 
e gordura é quebra
da para liberar gli
cose, facilitando a 
perda de peso".

Os médicos costu
mam recomendar um 
mínimo de 30 minu
tos diários de ativida
de física e pedem que 
as pessoas consultem 
um médico para sa
ber que tipo de exercí
cio podem fazer.As células beta, 

presentes no 
pâncreas e 
produtoras de 
insulina, poderíam 
ser afetadas por 
processos 
inflamatórios 
causados pelas 
células gordurosas

Carol Guedes/Folha Imagem

DIETA
o  grande objetivo é 
evitar o excesso de 
células gordurosas. 
Segundo o estudo 
chinês, foram 
benéficos:
»  Fibras (presentes 
em frutas)
»  Vegetais (não 
têm calorias)
»  Redução de 
gorduras saturadas 
(presente em carnes, 
por exemplo)

Pesquisas apontam incertezas 
quanto ao papel da alimentação

O papel da alimentação na 
prevenção da diabetes ainda é 
incerto e diferentes pesquisas 
apresentaram resultados con
trastantes. No estudo chinês, 
os pacientes que aumentaram 
o consumo de fibras e vegetais 
e diminuíram a quantidade de 
açúcar e gorduras saturadas di
minuíram também o risco de 
diabetes em relação aos que 
não mudaram a dieta.

Mas, segundo uma matéria 
publicada na última semana 
no 'New York Times', a Asso
ciação Americana de Diabetes 
decidiu que pacientes não de-

veriam ser aconselhados a le
var em conta o índice glicêmi- 
co dos alimentos. No mesmo 
sentido foi uma recente pes
quisa canadense com 1.898 
pessoas, que mostrou que es
se índice não influenciou no 
risco de diabetes.

Para o nutrólogo do 
Hospital do Coração, Daniel 
Magnoni, o paciente não 
deve ficar 'alucinado' com 
o índice glicêmico. "O im
portante na alimentação é a 
perda de peso, ou a manu
tenção no caso dos magros".

Em geral, segundo ele, o im-

portante é ter uma alimentação 
balanceada, com metade da 
energia de carboidratos e o res
tante de proteínas e gorduras, 
evitando exageros em alimen
tos com açúcares refinados.

O endocrinologista Anto- 
nio Carlos Lerário concorda 
que o segredo está em evitar 
a obesidade, o que significa 
menos células gordurosas. 
Segundo ele, elas atuam co
mo mecanismos de defesa e, 
por isso, poderiam desenca
dear processos inflamatórios 
e danificar as células beta, 
produtoras de insulina.

+SAUDÁVEL

iCabelO'
r.egu’la rm è n te  ■

■ M á v ita

iV  i f  V ^

MITO 
VERDADE í

M IT O . O
cabelo curto 
modifica o 
visual, mas 
não influi na 
queda. De 
acordo com 
o dermatolo- 
gista Arthur 
Tykocinski, 
os fios são 
um pouco 
mais gros
sos na base 
do que na 
ponta, o que 
pode deixar o 
cabelo mais 
volumoso, 
temporaria
mente, de
pois do corte.

Alfredo de Sá, 78, diabético que se trata e cuida da alimentação
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' A  f a v o r i t a '

Repórter ponta firme
Atriz vai viver um a jornalista desco lada e sem  apelo  sensual

Foto: Divulgação

Ma r ia n a  Poli

Fo lh a p r e s s

Juliana Paes será um dos 
destaques de 'A Favorita', no
vela das oito que estréia hoje 
na Globo. A atriz, que inter
pretará a repórter Maíra, pro
mete trazer leveza ao horário 
das oito. Na nova trama de 
João Emanuel Carneiro, ela 
será uma mulher resolvida e 
bem-humorada.

Mesmo dona de um dos 
corpos mais desejados do país, 
Juliana afirma que não haverá 
apelo sexual na personagem 
e que seu figurino será mais 
simples e comportado do gos
tariam os marmanjos de plan
tão. "Não haverá enfoque na 
minha sensualidade", diz.

Segundo a bela, o que mais 
renderá histórias na trama se
rão os seus relacionamentos 
masculinos. Companheira de 
trabalho de Zé Bob (Carmo 
Dalla Vecchia), ela viverá em 
conflito com o bonitão. "Maí- 
ra e Zé Bob são muito amigos e 
têm uma intimidade quase in
decente. Ela sabe que ele é um 
comedor. Ao mesmo tempo, 
sente-se atraída. E ele também, 
pois ela comenta todos os seus 
casos, mas nunca dá mole".

No decorrer da trama, a 
repórter se envolverá também 
com Augusto César, um galã 
de meia-idade interpretado 
por José Mayer. Na novela de 
Carneiro, Augusto é um ex-ro
queiro que acredita em extra
terrestres. "Um belo dia a Maí- 
ra vai entrevistar esse homem, 
que é muito recluso, e acaba 
se apaixonando perdidamente 
por ele", conta.

Para viver a jornalista, Ju-

A atriz Juliana Paes, repórter Maíra, promete leveza ao horário

liana mudou o visual. Acostu
mada a exibir um cabelo mais 
volumoso, ela aparecerá em 'A 
Favorita' com os fios bem li
sos. "Optamos por um cabelo 
à la Patrícia Poeta (apresenta
dora do 'Fantástico'). Um cor
te mais caretinha, de repórter 
de televisão. Marrom, natu
ral e reto. Do jeito que deve 
ser para não chamar muito a 
atenção", comenta a atriz.

Gravando quase todos os

dias, a bela ainda se prepara 
para mais duas empreitadas: 
seu casamento em setembro 
com Carlos Eduardo Baptista 
e sua primeira protagonista na 
TV. Juliana está reservada para 
o papel principal da próxima 
novela de Glória Perez, 'Cami
nho da Índia' (título provisó
rio), que entrará no lugar de 
'A Favorita'. Com isso, ela deve 
deixar o folhetim que acabou 
de estrear antes do final.

O QUE V A I  a c o n t e c e r  NAS N O V E L A S
m a l h a ç ã o _______

Segunda: Gustavo leva Angelina 
para o hospital e discute com Bru
no. Uma cigana lê a mão de Yas- 
min, que se apaixona por Caju.

Terça: Gustavo e Bruno fazem as 
pazes. Fernandinho marca um 
encontro com Domingas usando 
o nome de Flor-de-Lis. Angelina 
piora.

Quarta: Débora puxa Angelina, 
que cai no chão.

Quinta: Caju e Yasmin vêem a 
cigana sendo presa. Os médicos 
avisam que Angelina e o bebê 
passam bem.

Sexta: Yasmin rompe com Caju. 
Domingas desmascara Fernan- 
dinho e rompe com ele. Marcos 
vai ao hospital.

____CIRANDA DE PEDRA____

Segunda: Laura entra na mansão 
e Natércio diz a Daniel que ela 
decidiu ficar com ele e as filhas. 
Urânia e Patrício tentam prote
ger o grêmio das goteiras. Arthur 
presenteia Letícia com um anel, 
que ela joga pela janela.

Terça: Natércio vai à casa de 
Daniel com Laura e os três dis
cutem sobre o passado. Laura 
expulsa Natércio. Cícero vê uma 
foto de Letícia e Arthur no jornal. 
Frau Herta conta a Afonso sobre 
o empréstimo de Daniel.

Quarta: Arthur arma para se 
aproximar de Letícia. Idalina fica 
presa no elevador. Daniel compra 
os móveis para o consultório.

Quinta: Idalina sai do elevador, e 
cai nos braços de Afonso. Pedro 
se encanta por Divina. Letícia dis
cute com Arthur. Urânia engana 
Peixe. Frau Herta pega uma foto 
de Afonso dedicada a ela como 
sua tia e Rosa vê. Os funcionários 
da Metalúrgica aplaudem a volta 
de Eduardo. O empréstimo de 
Daniel é reprovado.

Sexta: Afonso se encontra com 
Frau Herta no confessionário. 
Rogério pede a mão de Bruna 
a Natércio e lhe dá um anel de 
brilhantes. Afonso e Peixe com
binam um golpe.

Sábado: Os fotógrafos registram 
uma briga de Arthur. Afonso 
engana Bruna, e ouve suas con
fissões. Natércio e Rogério con
versam sobre Afonso. Laura pe

de satisfações a Natércio sobre o 
noivado de Bruna.

_______BELEZA pura______

Segunda: Gaspar e Rakelli se 
abraçam emocionados. O au
ditor da Singular encontra o 
dinheiro desviado na conta de 
Milton. José Henrique e Sheila 
fogem da tribo e se deparam 
com Olavo. Joana pede perdão 
a Guilherme.

Terça: Guilherme dispensa Joa
na. Ivete e Gaspar discutem. Ola
vo não reconhece José Henrique, 
que foge com Sheila. Eduardo vê 
Alex e Débora se beijando. Raul 
descobre um e-mail trocado en
tre Celso e Norma.

Quarta: José Henrique e Sheila 
enganam o guia. Norma assume 
a presidência da Singular. Rob- 
son descobre o relógio de Olavo 
na mochila de José Henrique.

Quinta: Robson, Adamastor e 
Rakelli viajam para a Amazônia. 
Renato e Joana se divertem juntos. 
Suzy descobre que está grávida.

Sexta: Márcia e Sônia encontram 
um mapa pela metade entre os 
pertences de Olavo. Robson, 
Rakelli e Adamastor são captura
dos e descobrem Olavo. Débora 
e Eduardo tiram a aliança. José 
Henrique e Sheila descobrem 
que Robson assinou a procura
ção sem saber.

Sábado: Dominique arma para 
unir Joana e Guilherme. Norma 
discute com Sônia, que revela 
à chantagem a Meu Bem. Gas
par descobre que não foi traído 
por Ivete. Adamastor, Robson e 
Rakelli fogem com Olavo, mas 
são proibidos de entrar na man
são por José Henrique.

_______ A fa vo rita_______

Segunda: Flora visita Zé Bob. 
Gonçalo indica Felipe como vice- 
presidente. Rita e Didu caem no 
poço. Irene leva Flora ao sarau 
na casa de Copola, onde a apre
senta a Lara.

Terça: Flora canta no sarau de Co- 
pola. Edivaldo socorre Didu e Rita. 
Maíra beija Augusto, que foge. Or- 
landinho apresenta Halley como 
Bruno Aguiar e Alicia se aproxima 
e diz que é a ex-noiva de Bruno. Zé 
Bob e Donatela discutem e Flora, 
ao longe, acredita que os dois têm 
um relacionamento.

Quarta: Silveirinha leva Donatela 
embora. Zé Bob aguarda Flora, 
que vai embora sem ele. Alicia e 
Halley divulgam que reataram o 
namoro. Didu dá um presente a 
Rita. Donatela arma para Flora, 
que é demitida.

Quinta: Dodi se encontra com 
Tina. Alicia faz uma proposta a 
Halley. Mariana enfrenta Catari
na. Lara se muda para a casa de 
Cassino. Irene descobre que Do- 
natela está monitorando os pas
sos de Flora, que aguarda Lara. 
Irene chega.

Sexta: Irene finge discutir com 
Flora, que vai embora e se livra da 
bolsa que está com o rastreador. 
Gonçalo vê Dodi e Tina se bei
jando e conta a Irene. Zé Bob é 
abordado por dois homens e Flo
ra o ajuda. Alicia e Halley fazem 
uma performance num evento. 
Lara sai com Cassiano para uma 
expedição e fica feliz ao ver Flora 
pronta para ir com eles.

Sábado: Flora aprova Cassia- 
no. Halley foge de Orlandinho. 
Acontece uma explosão na es
cola de Triunfo e Dedina e Elias 
salvam as pessoas. Dodi rompe 
com Tina. Romildo visita Arlete.

____ a m o r  e in tr ig a s____

Segunda: Neide desafia Paulo, 
que é enganado por Alexandra. 
Dorotéia pressiona Valquíria a 
devolver o quadro. Rafaela visita 
Bruno. Alexandra pressiona Do- 
rotéia a demitir Neide.

Terça: Otávio se muda para a 
pensão. Dorotéia não cede à 
chantagem de Alexandra, que 
diz a Alice que tem uma revela
ção a lhe fazer.

Quarta: Alexandra conta toda 
a verdade a Alice sobre suas ar
mações e as de Dorotéia. Otávio 
paquera Celeste. Jurandir transa 
com Valquíria e sai para matar 
Alice. Jurandir aborda Alice na 
porta da empresa de Felipe e en
costa a arma em suas costas.

Quinta: Jurandir leva Alice para 
o barco, um funcionário vê e avi
sa a polícia. Eugênia diz a Pier- 
re que matou seus ex-maridos. 
Débora volta para Mauá. Pedro 
e Felipe descobrem que Alice su
miu e vão à polícia. Jurandir vê a 
polícia se dirigindo ao barco.

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

h o r ó s c o p o  0 7 / 0 6  A 1 3 / 0 6
Fo n t e : In s t i t u t o  O m a r  Ca r d o s o

ÁRIESL* Positivo fluxo astral, H mas desde que tenha 
1 nascido no primeiro 

ou segundo decana- 
to, para assinar contratos ou docu
mentos importantes. A condição física 
mental está em ascensão, juntamente 
com o setor profissional.

LEÃO
Impulso favorável 
para novos empreen- ' ^  dimentos e para pro
moções no trabalho. 

O entusiasmo com que trabalhará será 
o fator básico para as melhorias mais 
estáveis mas não menos intensos.

SAGITÁRIO
Problemas no 
ambiente familiar. 
Soluções que lhe pa
reciam positivas mos

trarão que precisam ser reavaliadas. 
Momento benéfico para iniciar algum 
tipo de associação ou de participação 
com uma pessoa de seu convívio.

TOURO
Momentos de tran- 
qüilidade, de harmo
nia e de recuperação 
psíquica em seu lar. 

Certas dúvidas que lhe são peculiares 
não irão perturbá-lo tanto. Sentimen
tos amorosos confundidos por situa
ções estranhas e enganosas.

VIRGEM
Ainda um período 
positivo para o amor, 
para as artes, a criati
vidade e o trato com 

as crianças. Melhoria no ambiente 
de trabalho graças a sua criatividade. 
Possibilidade de ver realizados seus 
maiores desejos.

CAPRICÓRNIO
Os estudos e as comu- ^  nicações continuarão 
favorecidos, desde que 
já tenham sido inicia

dos de alguma forma. Alguma situação 
financeira poderá contradizer frontalmen
te com seus desejos e sonhos, impondo- 
lhe uma profunda revisão de valores.

GÊMEOSWz ^  Muitas oposições 
W w  ▼ deverão surgir, neste 

período. Mantenha 
a calma, pois conse

guirá superar todas, com facilidade. 
Lucros inesperados, através de jogos, 
sorteios e da loteria. Contatos pessoais 
propícios.

LIBRA
O planeta Mercúrio 

M trará a oportunidade 
de uma nova relação 
amorosa, como conse- 

qüência natural da intensidade de seus 
sentimentos. Ou então, uma relação 
já existente irá se fortalecer, renovar e 
ganhar um novo conteúdo afetivo.

AQUÁRIO
No início do período, 
um dia-a-dia agitado, 
com várias modifica
ções. Poderá conhe

cer novos ambientes e pessoas, ter 
novas idéias. Não haverá problemas 
com os transportes; a comunicação e 
os estudos serão favorecidos.

atrair a simpatia dos 
outros e será muito feliz, em sua vida 
familiar, amorosa e bem sucedido pro
fissional e financeiramente.

ESCORPIÃO
Atitudes impulsivas 
no lar impedirão 
a tranqüilidade e 
acirrarão certos de

sequilíbrios já existentes nessa área. 
Melhor compreensão dos sentimentos 
afetivos, embora sejam mínimas as 
mudanças nessa área.

PEIXES
Alegria e tranqüilida- 
de com relação a si 

B L '  mesmo. Tendência 
a voltar-se para

seus próprios interesses e desejos. 
Pequenos contratempos na lida com 
o cotidiano. Início de um período de 
amadurecimento.

L A ZE R  E p a s s a t e m p o

HUIMACU HONEOPAnCA

Disk Remédios 
3264-3340

RUA ANITA GARIBALDI, 650

REVENDA CAZO
Produto de excelente 
qualidade e aceitação

Presença marcante 
em mídia nacional

Treinamento e 
apoio a vendas

Ganho médio mensal:

R$ 1.080,00



cestas para 
o dia dos I 

namorados!

biscu it
A G O R A  CO M X E R O X  E E N C A D E R N A Ç Ã O .  •] 

N O V A S  F O R M A S  DE S IL I C O N E

lembrancinhas 
para todas 

ocasiões
persS*ados

Rua 7 de Satambro, 1051 
Fane: 32B3-5BI2 /  9739-3648 

Lençóis Paulista

E  A C E S S Ú R ia S

PRDIViaÇAD
1 5 %  d e s c . A  x /istia

_ n u
se m  Juras

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

□ isk  peças:
3 2 E 4 - E 8 1 7  /  3 2 E 4 - 4 3 2 2  

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

ESCRITÓRIO CONTÁBIL

(D 3264-3479
www.rogete.com.br

Rua Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 337 

Lençóis Paulista

ESCRITÓRIO
MODELO

CarlinhosifŴ.)j Moreira

A b e r t u r a  d e  
F ir m a s  S e r v iç o s  
d e  C o n t a b ii id a d e

Carlos Alves 
Moreira

CRC 1SP146.128I0-5 - CE! 9.829

3557à

O f in a l  d e  s e m a n a  f o i  d e  m u ito  a g ito  

e m  L e n ç ó is  P a u lis ta  n a  d a n c e te r ia  

F o u r e ta m b é m  n o  R esta u ra n te  

e P iz z a r ia  V aran d a!

Jornal O ECO Jornal O ECO

aqui seu q a RRQ

GASTA menos
NOVIDADES

Agora convênio com a 
O.A.B. de Lençóis Paulista 

*  Confira

Convênio com os Servidores 
Públicos de Lençóis

Agora aceitamos o cartão

GOOD CAR
p r o m o ç ã o

FINAL DE SEMANA

Gas. Comum

(gF D @ l^ (o)W Í®
BATERIAS, PEÇAS PARA TRATORES E ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL

Executamos serviço de 
porcentagem de 

mangueiras hidráulicas.

k-,. ' li.'- ■■■

Tratam ento Photo Hair Uon

As ondas de luz geradas por partícu las  de fó to n  

a linham  as escamas em uma única aplicação. A 

reconstrução  fo tô n ic a  dá m a is re s is tên c ia , 

h idratação, m aleab ilidade  e b rilho , contro lando 

0 vo lum e dos fios afro e enrolados

Av. Castelo Branco, 707 - Fone: 14. 3264-2621 - Lençóis Paulista

. Bstá na hnra de 

sua amprasa 

■ crascar...
o i U t m

ASSESSORIA CONTÁBIL

abartura da amprasas 

assassuria contábil, 

fiscal a jurídica.
Rua José da P a tro c ín io , 4B 2 - C aotro  - F.: 14.32B3-1078 /1 4 .32B4-245B /1 4 .32B3-D242 - Leoçdís P ao lis ta

http://www.rogete.com.br


Cíntia Fotografia

vip
da redação

UNIDOS Na sexta-feira 
30, o casal Rosalva Adriana 
Rocha e Carlos Augusto 
Mariano trocaram alianças 
em cerimônia realizada 
na sede do Lions Clube 
de Lençóis Paulista. O 
momento foi especial para 
o casal e também para 
os familiares e amigos.
Um flash especial para os 
noivos com o irmão coruja 
de Rosalva, Moisés Rocha, 
e a mãe Alice Siqueira.

BRILHO DA ESTRELA O
bebê Filipe Fregone chegou 
para iluminar a vida de 
muita gente, na sexta-feira 
30. Filipe é o primogênito 
do cantor, André, da dupla 
sertaneja André & Matheus. 
O garotinho virou o centro 
das atenções. Para os pais 
André e Marla e para o 
pequenino Filipe, a equipe 
do jornal O ECO deseja paz e 
muita saúde!

PIRULITO

ALÔ? Desde que a Serv 
Fone, representante oficial 

da Vivo, chegou em 
Lençóis Paulista não pára 

de trazer novidades para os 
consumidores. Desta vez, a 
Serv Fone fez uma parceria 

com os postos Tubarão e 
Leão. Quem abastece o 

carro com mais de 35 litros 
em um dos postos ganha 

um aparelho Vivo Controle, 
ao gosto do cliente. A 

promoção segue até 14 de 
junho.

Alice Maria dos Santos Coneglian, 
professora aposentada do grupo es
colar Esperança de Oliveira, mostra

na próxima semana seus dotes culinários no programa global 'Mais Você', de Ana Maria 
Braga. A professora foi convidada para ensinar a receita do 'pirulito de circo', uma re
ceita econômica e saborosa. Segundo ela, o doce era vendido na escola há 15 anos para 
arrecadar fundos para as viagens de formatura dos alunos. Na terça-feira 3, a reportagem 
do programa foi até a escola Esperança de Oliveira para gravar uma entrevista. De acor
do com Maria Cavassutti Ferreira -  92 anos- tida como a 'dona da receita', para fazer 
o pirulito só é preciso água, açúcar e limão. "Não é difícil, só na hora de enrolar que 
precisa tom ar cuidado para fazer o formato", ensina Maria, na foto acima.

Nas compras a partir de R$ 15 

concorra a uma cesta com 

produtos de beleza e um 

romântico jantar no -

O TICAGUARANY
onde esportivo e  clássico se unem  

Lençóis Paulista - Agudos - Macatuba - Pederneiras - Areiópolis

Balaio de Sabores 

no Dia dos 

Namorados.

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


