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Cemitério de Lençóis está no limite da capacidade
O Cemitério Municipal Al

cides Francisco tem vagas su
ficientes para mais dois anos. 
Hoje, a Prefeitura de Lençóis

Paulista diz que só comerciali
za jazigos em casos de morte. 
As vendas com antecedência 
estão suspensas. O prefeito

José Antonio Marise tranqüi- 
liza os moradores. "Temos ca
pacidade para mais dois anos, 
o orçamento do ano que vem

já prevê verbas para desapro
priação de área e ainda temos 
um convênio com um cemité
rio particular", explica o pre

feito. Outra saída encontrada 
pela Administração foi firmar 
um convênio com o Cemi
tério Paraíso da Colina, que

oferece 200 jazigos temporá
rios para a prefeitura repassar 
para famílias sem condições 
financeiras. ►► Página A3

L E G I S L A T I V O

Câmara pod e  
ter novo  
desm anche

A tensão voltou a subir nas 
relações entre os membros da 
Mesa da Câmara de Lençóis 
Paulista e pode provocar novo 
desmanche no comando do 
Legislativo local. O vice-presi
dente Ismael de Assis Carlos, o 
Formigão, se diz desconfortável 
no cargo e desmentiu que haja 
um clima de harmonia, como 
foi anunciado pelo presidente 
Nardeli da Silva (na foto com 
Formigão), na quinta-feira 12. 
Informado da posse do novo 
consultor jurídico, o advoga
do Alberto de Oliveira Cicco- 
ne, por telefone, Formigão viu 
uma manobra de Nardeli e do 
primeiro-secretário Gumercin- 
do Ticianelli Júnior para impor 
o novo assessor. Segundo ele, 
Nardeli atropelou o compro
misso de decidir o nome em 
consenso. ►► Página A5

Coolidge nega novo 
contrato com Sabesp
Prefeito diz que serviço da Sabesp é ruim e idéia é criar uma autarquia municipal

P A R A L I S I A

Na semana em que Ma- 
catuba completa 108 anos, 
o prefeito Coolidge Hercos 
Júnior (PMDB) diz com ex
clusividade ao Jornal O ECO 
que não renovou o contrato 
de prestação de serviços com 
a Sabesp (Companhia de Sa

neamento Básico do Estado 
de São Paulo). A informação 
havia sido divulgada por opo
sitores da Administração nos 
últimos dias. "Ele (o contrato) 
vence este ano. Só que a Sa- 
besp não conversa com muni
cípio nenhum e nem nós va

mos conversar com ela antes 
do período eleitoral", disse 
o prefeito. O contrato com a 
concessionária é de 30 anos e 
vence em 2008. Mais do que 
não renovar na surdina, como 
disse a oposição, o prefeito fez 
questão de dizer que não tem

interesse na renovação. Para 
ele, o serviço prestado é de má 
qualidade e não atende às ne
cessidades da população. Sua 
idéia é criar uma autarquia 
municipal. Coolidge também 
anunciou que pretende dispu
tar a reeleição. ►► Página A4

FESTA
Dentro da progra
mação de aniversário 
pelos 108 anos de 
Macatuba, ontem 
teve inauguração da 
Base Comunitária da 
Polícia Militar. O pré
dio leva o nome do 
tenente-coronel Car
los Alberto Pafetti Fan- 
tini, comandante da 
Polícia Rodoviária na 
região e nascido em 
Macatuba; solenidade 
de inauguração con
tou com a presença 
do prefeito Coolidge 
Hercos Júnior e au
toridades locais e da 
região. ► ►  Página B1

Campanha 
vacina hoje  
m enores de 5

Começa hoje a primeira 
etapa da campanha de vacina
ção infantil contra a paralisia 
infantil. Toda criança menor 
de 5 anos deve comparecer aos 
postos de saúde e tomar a go
tinha, mesmo estando em dia 
com as vacinas. É preciso levar a 
caderneta de vacinação. A dose 
é oferecida de graça em todos 
os postos de saúde da região, 
entre 7h e 17h. A Secretaria de 
Saúde espera que 2,9 milhões 
de crianças sejam imunizadas 
no Estado. Em Lençóis Pau
lista, a meta é imunizar 4.446 
crianças nessa faixa etária. 
Nesta semana, o Zé Gotinha e 
a Maria Gotinha (foto) visita
ram escolas. Já em Macatuba, 
1.554 crianças devem ser imu
nizadas. O Estado não registra 
um caso de poliomielite há 20 
anos. ►► Página A6

A G U D O S

Prefeitura põe 
câmeras de 
vídeo na sede 
do Comtur

Página B2
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P O L I C I A

Homem é 
condenado 
a 23 anos 
de prisão

José Aparecido Queiroz, 
23 anos, foi condenado a 23 
anos e 4 meses de prisão em 
regime fechado por homicídio 
qualificado, pela morte de Ale
xandre dos Santos, 23 anos. O 
crime foi cometido na noite 
de 14 de fevereiro de 2006, 
no Conjunto Habitacional 
Maestro Júlio Ferrari. Queiroz 
foi condenado em júri popu
lar realizado quinta-feira 12. 
Ele confessou o crime e está 
preso desde o dia 16 de feve
reiro de 2006. ►► Página A3

Começou na quinta-feira 12, o recape da avenida dos Imigrantes, entre o Núcleo Habitacional Luiz Zillo 
e o Jardim Nova Lençóis. Na tarde de ontem, homens trabalhavam a todo vapor na avenida. Esta é uma 
das dezenas de ruas de Lençóis Paulista que começam a receber recape este mês.

E C O N O M I A

Desemprego 
é maior entre 
jovens de 
15 a 24 anos

Pesquisa aponta que o ín
dice de desemprego é maior 
entre jovens de até 24 anos. 
Levantamento do Ipea divul
gou a quantidade de jovens 
sem emprego no país. Os da
dos constatam que há mais 
desempregados jovens, com 
idades de 15 a 24 anos, do 
que os considerados adultos, 
com mais de 24. Dezenove 
por cento dos jovens nessa 
faixa etária estão desempre
gados e o índice tem crescido 
ano após ano. ►► Página A6



E D I T O R I A L

Um feliz aniversário
Macatuba completou 108 

anos ontem com festa. E o pre
feito Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB) caminha para concluir 
seu primeiro mandato com uma 
lista de realizações que ele julga 
dignas de aplausos. Em entrevis
ta ao O ECO, Coolidge não teve 
modéstia e avaliou que adminis
trou bem. Pela primeira vez, fa
lou francamente como pré-can- 
didato à reeleição em outubro.

O prefeito admite que te
ve um orçamento maior que 
o seu antecessor, José Gino 
Pereira Neto (PSC), o Zezo, 
o que o ajudou a construir e 
reformar. Mesmo assim, acusa 
Zezo de não ter administrado 
bem o que tinha em mãos. Es
pecialmente porque Coolidge 
não teve nenhuma experiência 
política antes de ser prefeito.

Mas nem tudo são flores 
na administração de Coolidge. 
O prefeito tem pela frente pelo 
menos duas grandes pedreiras, 
que muito provavelmente não 
poderão ser resolvidas este ano. 
A primeira delas é o pedágio na 
estrada vicinal Lauro Perazzoli, 
que liga Macatuba a Igaraçu do 
Tietê. Coolidge conseguiu di
nheiro para recapear a estrada 
no começo do seu mandato, 
anunciou que instalaria o pedá

gio para garantir a conservação 
da via há mais de um ano, mas 
até agora o projeto não saiu do 
papel. O prefeito diz que não 
engavetou o projeto por ser ano 
eleitoral. Segundo ele, as con
cessionárias é que se retraíram.

A segunda 'pedreira' de Co
olidge mexe com a vida de to
do morador de Macatuba. É o 
contrato com a Sabesp (Com
panhia de Saneamento Básico 
de São Paulo), responsável pelo 
serviço de água e esgoto na cida
de e que, depois de 30 anos de 
concessão, está vencendo.

A postura de Coolidge surpre
ende. Ao contrário de outros pre
feitos, como José Pio de Oliveira 
(PT), o Peixeiro, em Areiópolis, 
que tentou renegociar o contrato 
mediante algumas cláusulas, o 
prefeito de Macatuba se mostra 
irredutível. Classifica o serviço da 
Sabesp como 'horrível' e diz que 
não renovou e nem vai renovar o 
contrato e pensa seriamente em 
criar uma autarquia municipal 
para oferecer o serviço de água 
e esgoto. Macatuba é um mu
nicípio que tem dinheiro para 
comprar esta briga e está juridi
camente amparada para tal. Se 
conseguir, pode virar exemplo. 
Mas com certeza exigirá esforço 
e muita paciência.

A R T I G O

No casamento é preciso 'd ivó rc io '
Sandro A lponte

Mais um ano uma amiga mi
nha -  uns três anos mais nova 
que eu, que tenho 32 -  partici
pou todos os dias da trezena de 
Santo Antônio, em Barra Bonita. 
Disse que agora vai. Quer arru
mar um namorado e, claro, se 
casar. Nem pensa em ficar pra 
titia. Sei também que, de vez em 
quando, costuma fazer algumas 
simpatias do tipo pendurar San
to Antonio, o santo casamentei
ro, de ponta-cabeça. Tudo isso 
por causa de um casamento.

Estou casado há cinco anos, 
mas há quase 12 junto com a 
mesma mulher. Acho que já 
mudei e amadureci muito nesse 
período. Eu e ela já pegamos al
gumas vezes as malas -  eu mais 
-  com intuito de mudar. O que 
faríamos se isso tivesse persisti
do. Mudaríamos de visual, ema- 
greceríamos, nos envolveríamos 
com novas amizades, curtiría- 
mos, sairiamos e viajaríamos 
mais. Mas tudo isso pode ser 
feito junto. O segredo é renovar 
o casamento e não procurar um 
casamento novo. Porém, isso

exige alguns cuidados que são 
esquecidos com o passar dos 
anos. Há quanto tempo você 
não paquera, namora, seduz e 
conquista sua esposa? Faça de 
conta que sua esposa é uma no
va conquista e convide-a para 
jantar, dançar ou viajar.

Sejamos francos. Ninguém 
realmente agüenta por muito 
tempo a mesma mulher com o 
mesmo cabelo, a mesma rou
pa. A minha, nessa semana, me 
fez duas surpresas. Mudou de 
cabelo e penteado. No dia dos 
namorados, enquanto almoçava 
com amigos em um restaurante 
em Barra Bonita, pediu para o 
garçom entregar meu presente. 
Adorei. Sempre trocamos pre
sentes nessa data. Acho que faz 
parte do casamento. E minha 
alegria foi grande quando ou
vi de minha mãe que meu pai 
também lhe presenteou nessa 
data. Estão casados há 33 anos.

Brigas e arranca-rabos sem
pre vão acontecer com qualquer 
um. Por isso divorcie-se e case 
com a mesma mulher.

Sandro Alponte é jornalista

c a r t a s

Que bom que Dona Bel foi 
chamada de usineira, pois já 
percebi que quando se pergunta 
para alguém: 'onde você traba
lha?', percebe-se logo a resposta 
orgulhosa: 'Há! Eu trabalho na 
usina! Empresa de credibilidade, 
funcionários de credibilidade!' 
Quanto a trazer indústrias, será 
que é fácil? Se fosse, o prefeito 
Marise teria trazido, com tantas 
coisas que ele fez. Uma maneira 
de dizer obrigado para Marise é 
dar apoio àquela que com certeza 
dará continuidade ao seu desem
penho. Dona Izabel, sinta-se feliz 
e orgulhosa de ser chamada de

usineira, pois para chegar aí, com 
certeza houve muito esforço, e o 
povo de Lençóis tem sabedoria 
para entender. Você leitor poderá 
dizer no seu íntimo: 'Há! Esta Bel 
já está rica, vamos apoiar quem 
quer chegar lá'. Eu hein! Se o rico 
progride, nós pobres também sa
ímos bem! Pense nisso.Quanto 
ao empenho de trazer empregos, 
Dona Izabel, sendo usineira e 
prefeita, já pensou nisso? É unir 
o útil ao agradável.Com certeza 
ela fará o possível para realizar os 
anseios dos lençoenses.

Carlota G. Capellari
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im p r o v is o
Três dias depois de o as

sessor jurídico da Câmara 
de Vereadores de Lençóis, 
o advogado e ex-promotor 
Antonio Carlos Rocha, pe
dir demissão, seu substituto 
foi anunciado. O advogado 
Alberto de Oliveira Ciccone 
tomou posse do cargo na 
quinta-feira 12 e classificou 
a função como provisória.

EXPERIÊNCIA
Além de todo seu históri

co profissional, Ciccone tem 
conhecimento dos trâmites 
políticos. Ele foi diretor jurí
dico da Prefeitura na gestão 
do ex-prefeito Dingo Ber- 
nardes (1993-1996). Outra 
atuação de Ciccone foi nas 
eleições de 2000, quando 
ele demandou processos no 
Tribunal Regional Eleitoral 
de São Paulo contra a coli
gação do atual prefeito, José 
Antonio Marise (PSDB).

A PEDIDO
O novo consultor jurídi

co da Câmara local assume 
o cargo atendendo ao convi
te do vereador e primeiro-se- 
cretário Gumercindo Ticia- 
nelli Júnior (DEM). Mais que 
isso, o nome de Ciccone foi 
uma exigência de Ticianelli 
Júnior. O presidente Nardeli 
da Silva (PV) havia sugerido 
o ex-consultor da Câmara, o 
advogado são-manuelense 
Wilson Tirapelli.

NA m e s a
Outros nomes haviam si

do mencionados na Câmara 
para o cargo de assessor jurí
dico. Um deles é o do advo
gado Marcos Toledo, diretor 
jurídico da Prefeitura lenço- 
ense na gestão do ex-prefeito 
José Prado de Lima, o Pradi- 
nho (1997-2000). Outro é 
o do advogado Paulo Lydio 
Temer Feres, ex-vereador 
(2001-2004) e filiado ao 
PMDB. Prevaleceu a vontade 
de Ticianelli Júnior.

s e m  d iá l o g o
Ticianelli Júnior admitiu 

que sua relação com Rocha 
estava desgastada. Ele apos
ta que a conversa pode ser 
mais franca com Ciccone. O 
vereador destacou a liber
dade e a confiança que tem 
com o novo consultor jurí
dico da Câmara.

NOVIDADE
Nardeli antecipou mu

danças. Seu novo consultor 
não participará das sessões 
legislativas, como seu ante
cessor. Segundo Nardeli, a 
medida evita interrupções. 
Sempre de acordo com o 
presidente da Câmara, o 
prefeito ganhou várias ações 
diretas de inconstitucionali- 
dade porque os projetos não 
eram analisados com a de
vida calma. A declaração de 
Nardeli sugere ineficiência 
de seu ex-consultor.

TEMPO
Nardeli espera que, as

sim, seu diretor jurídico te
rá mais tempo para emitir 
pareceres, obedecendo ao 
regimento interno da Câma
ra. O presidente só não jus
tificou como os vereadores 
agirão diante de polêmicas 
interpretações do regimento 
interno no decurso da ses
são. E nem sob como resol
ver, com imparcialidade de 
ânimo político, os impasses 
em projetos que tramitam 
em regime de urgência. Só a 
prática dirá.

PAZ E AMOR
Nardeli destacou o bom 

clima vivido pela Câmara 
lençoense. Conforme suas 
palavras, a Mesa Diretora 
nunca foi tão ativa. Ele des
tacou a dedicação de seus 
colegas de mesa como fun
damentais para a nova fase 
de trabalhos. Eles devem se 
reunir toda terça-feira para 
dar seguimento aos projetos 
encaminhados na sessão do 
dia anterior. "Pena que che
gou tarde", concluiu.

PAZ?
A declaração de paz e har

monia contrasta com os âni
mos exaltados de alguns vere
adores. A Mesa presidida por 
Nardeli, por exemplo, já foi 
completamente reformada. 
Da formação original, só ele 
permanece no cargo. Claude- 
mir Rocha Mio (PR), o Tupã, 
por exemplo, deixou a pri- 
meira-secretaria por discordar 
das decisões de Nardeli.

FERA
Outro vereador que está 

em pé de guerra é o tucano 
Ismael de Assis Carlos, o 
Formigão.

d e s c o n f o r t o
Recém-eleito vice-presi

dente da Mesa, Formigão não 
esconde o desconforto no 
cargo. A demissão do asses
sor jurídico só acirrou os âni
mos. Irritado com decisões 
de Nardeli e Ticianelli Júnior, 
o tucano tem declarado que 
pretende renunciar à Mesa. 
Segundo ele, é difícil perma
necer na Mesa desse jeito.

EXPOVELHA
Por intermédio de ex-ve

reador Jacob Joner Neto, o 
Jacó Gaúcho, presidente do 
PR local, foi aprovada mais 
uma verba para a realização 
da Expovelha. Serão R$ 100 
mil, pedido feito por Jacó 
para o deputado federal 
Milton Monti.

in f r a -e s t r u t u r a
Outro recurso confirma

do pelo presidente do PR 
lençoense e pelo deputado 
são R$ 300 mil do Ministé
rio das Cidades para infra- 
estrutura urbana. A verba 
será usada para recuperar 
vias públicas na região da 
Vila Éden e no bairro de Al
fredo Guedes.

AMEAÇA
O jornal de campanha 

do PMDB e que traz foto 
do pré-candidato a prefei
to do partido, Palamede de 
Jesus Consalter Júnior, na 
capa, ameaça o jornal O 
ECO com processos judi
ciais. Segundo a matéria de 
capa, a equipe jurídica do 
partido estuda medida me
didas judiciais. Uma coisa 
é certa: vai pedir a abertura 
de um inquérito policial 
contra o jornal.

MOTIVO?
Segundo o jornal de Pa- 

lamede, O ECO se referiu 
várias vezes a sua pessoa 
de maneira deselegante e 
repugnante ao falar do pré- 
candidato do PMDB. A ma
téria não cita onde estão as 
'ofensas'. A direção de O 
ECO está tranqüila. Pala- 
mede sempre teve as portas 
abertas no jornal e sempre 
foi tratado com cordiali
dade e respeito. Afinal, ele 
é vereador pelo segundo 
mandato e pode ser um 
dos candidatos a prefeito 
de Lençóis Paulista.

"Se eu pudesse dar um 
presente para Macatuba, 
eu daria mais empresas 
para gerar empregos à 
população. A cidade está 
bonita e vem se desen
volvendo a cada ano. Só 
acho que fa lta  emprego".

Adriana Guedes Vicenti, 
legionária

"Eu daria de presente 
para Macatuba mais 
oportunidade de Cultura, 
Esporte e Lazer para os 
jovens. Acho que é isso 
que precisa para que os 
jovens tenham uma qua
lidade de vida melhor 
e se identifiquem com 
algumas áreas profissio
nais, ao invés de ficarem  
na rua".

Carolina de Oliveira,
estudante

Muitos pares de tênis vão parar na fiação elétrica. Na rua Geraldo Pereira de Barros, um par tênis e uma 
mochila estão pendurados nos fios. É bom lembrar que mexer com a fiação elétrica é sempre perigoso.

\  I
"Eu espero que a cidade 
continue crescendo. Ma- 
catuba tem melhorado 
muito nos últimos anos. 
Acho que o maior presen
te vem sendo o desenvol
vimento da cidade"

Fábio Bonfa, estudante

f r a s e

" A lé m  

d o  f r i o ,  

n ã o  t e m  

n in g u é m  

p a r a  o l h a r  

o  q u e  a s  

c r ia n ç a s

e s t ã o

f a z e n d o "
Andréia Barbosa da Silva, mãe

de garoto que se acidentou na 
porta da escola Idalina Canova 

de Barros, sobre a segurança das 
crianças na saída e entrada da aula

P A R A  p e n s a r

" O  m e d o  

é  o  p a i d a  

c r e n ç a "
Olavo Bilac
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Quase no

limite
Cemitério Municipal Alcides Francisco tem capacidade para 
mais dois anos; Marise diz que orçamento do ano que vem 
contempla verba para desapropriação de nova área Jazigos do cemitério municipal são suficientes para atender a população por mais dois anos

Paulo  Eduardo T onon

O Cemitério Municipal Al
cides Francisco passa por um 
processo de estrangulamento 
e as vagas para sepultamen- 
tos devem ser suficientes para 
atender a população por mais 
dois anos. Hoje, a Prefeitura 
de Lençóis Paulista diz que só 
comercializa jazidos em ca
sos de morte, as vendas com 
antecedência estão suspensas. 
O prefeito José Antonio Ma
rise tranqüiliza os moradores. 
"Temos capacidade para mais 
dois anos, o orçamento do 
ano que vem já prevê verbas 
para desapropriação de área 
e ainda temos um convênio 
com um cemitério particular", 
explica o prefeito.

O Cemitério Municipal 
foi criado na década de 30 e

já possui mais de 16.850 pes
soas sepultadas. Atualmente, 
poucas carneiras podem ser 
utilizadas por particulares. 
Entretanto, a comercialização 
dessas vagas remanescentes 
só pode ser feita após o faleci
mento dos interessados.

De acordo com Walnei Re- 
pik, administrador do cemité
rio, esse problema já se esten
de por aproximadamente cin
co anos, mas ele diz que o lo
cal está passando por reformas 
que visam o reaproveitamento 
dos espaços para a abertura de 
novos túmulos. "Geralmente, 
a família já tem um túmulo 
aqui, então a gente até acon
selha, em vez de adquirir um 
novo, se alguém poderia ceder 
um espaço gratuitamente", 
declara. Caso concorde com 
a sugestão do cemitério, basta

o pagamento de uma taxa de 
sepultamento.

Outra saída encontrada 
pela Administração foi firmar 
um convênio com o Cemi
tério Paraíso da Colina que 
oferece 200 jazigos temporá
rios para a prefeitura repassar 
para famílias sem condições 
financeiras. O prefeito Mari- 
se explica que este convênio 
existe desde que o cemitério 
particular foi inaugurado, em 
2002, e não dispensa nenhum 
custo ao município.

Segundo Victor Angélico, 
proprietário do cemitério Pa
raíso da Colina, o tempo mé
dio de uso dos jazigos cedi
dos para a prefeitura é de três 
anos. Depois disso, os restos 
mortais podem ser transferi
dos para outro cemitério ou 
para o ossuário.

n o v id a d e
Marise explica que o Pla

no Diretor de Lençóis Paulista 
prevê a construção de um novo 
cemitério municipal, coisa que 
deve acontecer em três ou qua
tro anos. "No orçamento do 
ano que vem já vamos disponi
bilizar recursos para que possa 
ser feita a desapropriação de al
guma área", explica o prefeito.

A outra novidade é que a 
Funerária Panico também terá 
cemitério próprio. O pedido de 
instalação de um novo cemité
rio já está protocolado na Ce- 
tesb (Companhia de Tecnolo
gia de Saneamento Ambiental). 
O Cemitério Parque Irmãos Pa
nico será instalado na rua Um- 
berto Peregrino, altos da Cecap. 
O gerente da empresa, Ângelo 
Panico, não foi encontrado pa
ra comentar o assunto.

a d m i n i s t r a ç ã o
Arquivo: Fernanda Benedetti

J U S T I Ç A

Rapaz é condenado a 23 anos 
de prisão por assassinato

José Aparecido Queiroz, 
23 anos, foi condenado a 23 
anos e 4 meses de prisão por 
homicídio qualificado, em 
regime fechado, pela morte 
de Alexandre dos Santos, 23 
anos. O crime foi cometido 
na noite de 14 de fevereiro 
de 2006, no Conjunto Ha
bitacional Maestro Júlio Fer- 
rari. Queiroz foi condenado 
em júri popular realizado 
quinta-feira 12, no fórum. 
Ele confessou o crime e está 
preso desde o dia 16 de fe
vereiro de 2006. Depois do 
julgamento, foi levado para 
o CDP (Centro de Detenção 
Provisória) de Bauru.

O julgamento começou 
por volta das 8h e transcorreu 
até 13h30, de forma tranqüila. 
A juíza responsável pelo caso 
foi Ana Lúcia Aiello Garcia.

A morte de Alexandre foi 
decorrência de um outro cri
me cometido momentos an
tes de seu assassinato. José 
Aparecido, Alexandre e um 
adolescente mataram Paulo 
Luiz Lima Casado, 28 anos. 
O crime foi premeditado e o 
objetivo era roubar a primeira 
vítima. Alexandre ligou para 
Paulo e marcou um encon
tro, pois os dois mantinham 
um relacionamento, e quan
do chegaram ao local ele o 
asfixiou. Após confirmada a 
morte de Paulo, Alexandre 
começou uma discussão com 
José Aparecido pela posse dos 
objetos roubados. José Apare
cido então pegou um pedaço 
de pau e bateu em Alexandre, 
o que causou sua morte.

Henrique Ribeiro Varonez, 
promotor do caso, pediu a

condenação do réu pelo crime 
de latrocínio, ou seja, roubo 
seguido de morte e também 
por homicídio. A pena seria 
de 20 anos para o latrocínio 
e 15 para o homicídio, tota
lizando 35 anos. Já a defesa 
concentrou sua argumenta
ção na redução da pena, ale
gando o princípio de crime 
continuado. "Com isso, em 
vez das penas serem somadas, 
adota-se o tempo da maior, 
no caso de 20 anos, mais um 
sexto, o que resultou na pena 
de 23 anos e 4 meses", expli
cou Varonez. Tanto acusação 
como defesa não pretendem 
recorrer da sentença.

CASO OLYNTHO
Em Bauru, também na 

quinta-feira 12, júri popular 
condenou Reinaldo Perei-

ra de Brito, o Nardo, a 20 
anos e três meses de reclu
são por homicídio qualifi
cado e ocultação de cadáver. 
Ele é acusado de ter matado 
seu cunhado, o empresário 
Nélson Olyntho Machado, 
morador em Bauru. O corpo 
nunca foi encontrado. Nardo 
é apontado como mentor do 
crime, que envolveu outras 
duas pessoas, já condenadas. 
Um deles confessou que, com 
os outros dois, sequestraram 
o empresário. O cunhado da 
vítima cumprirá pena por 
ocultação de cadáver e homi
cídio qualificado. A pena foi 
agravada pela morte ter sido 
provocada por meio cruel, 
sem que a vítima tivesse con
dição de defesa. O júri en
tendeu que o empresário foi 
espancado até a morte.

S a f i ^ m n a
M ateria is  para Construção
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Área da Sidelpa onde será construído o teatro de Lençóis

Doações para o teatro 
somam R$ 115 mil

O fundo de doações pa
ra a construção do teatro 
de Lençóis Paulista soma 
R$ 115 mil. Esse dinhei
ro chegou por meio da lei 
Rouanet. A Zilor, indústria 
produtora de açúcar, álco
ol e energia, já destinou R$ 
106 mil para a realização 
do projeto e ainda prevê 
outras doações ao longo do 
ano. Segundo o diretor de 
Finanças Júlio Gonçalves, 
a empresa Trelleborg tam
bém realizou doações.

Apesar das doações, o 
fundo ainda não pode ser 
usado para iniciar a obra. É

que os recursos da lei Rou- 
anet só podem aplicados 
quando as doações atingi
rem 20% do valor da obra. 
Como o projeto do teatro 
está orçado em dois mi
lhões, o fundo tem que ar
recadar R$ 420 mil para que 
a prefeitura possa utilizar o 
dinheiro. Além desses valo
res, outros R$ 250 mil do 
orçamento deste ano tam
bém foram direcionados 
para a obra.

Por enquanto, a prefeitu
ra realiza a limpeza do local 
onde será construído o tea
tro, a área da antiga Sidelpa.

Agora tem
Cama, Mesa e Banho 
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C O O L I D G E  H E R C O S  J U N I O R
Kátia  Sartori

Macatuba completou 108 
anos de emancipação políti- 
co-administrativa e na progra
mação da festa, o prefeito Co- 
olidge Hercos Júnior (PMDB) 
inaugurou o novo destaca
mento da Polícia Militar e o 
Cras (Centro de Referência em 
Assistência Social). A progra
mação de aniversário segue 
durante todo o mês.

Na terça-feira 10, Coolid- 
ge recebeu a reportagem do 
jornal O ECO para fazer um 
balanço dos seus quase quatro 
anos de mandato e assumiu, 
pela primeira vez, que está 
mesmo disposto a disputar a 
reeleição em outubro. A defi
nição deve sair hoje, durante 
a convenção do PMDB local. 
"Se a convenção do PMDB ho
mologar o meu nome, vai ser 
com grande prazer que serei 
candidato novamente à reelei
ção. Com imenso prazer que
ro ser mais quatro anos prefei
to de Macatuba, se a popula
ção assim desejar", destaca. 
Coolidge também aproveitou 
a entrevista para rebater algu
mas críticas que têm recebido 
de seus oposicionistas sobre 
a implantação de uma praça 
de pedágio na estrada vicinal 
Lauro Perazzoli e também so
bre uma renovação de contra
to com a Sabesp (Companhia 
de Saneamento Básico do Es
tado de São Paulo), que vence 
este ano. O prefeito também 
fez críticas ao seu antecessor, 
José Gino Pereira (PSC), o Ze- 
zo, que é um dos seus prová
veis adversários nas urnas.

O ECO - Quais os presen
tes que Macatuba vai ga
nhar de aniversário?

Coolidge Hercos Júnior
- Estão previstas as inaugura
ções do novo destacamento da 
Polícia e do Cras (Centro de 
Referência em Assistência So
cial), que já está funcionando. 
O Posto de Saúde deve ficar 
pronto até agosto. A parte da 
frente deve ficar pronta agora, 
mas eu não vou inaugurá-lo 
pela metade. Quando ele ficar 
pronto em agosto, mesmo não 
podendo inaugurá-lo, ele vai 
começar a funcionar normal
mente, independentemente 
de calendário político.

O ECO - E até agosto vai 
estar tudo pronto, inclusive 
o CEO (Centro de Especiali
dades Odontológicas) que 
vai ficar na parte de trás do 
prédio?

Coolidge - A previsão é 
que esteja tudo pronto até 
agosto. Pelo menos foi o que 
me passou o pessoal da cons
trutora. Eu falei para eles que 
não precisa correria. O que eu 
quero é o serviço bem feito.

O ECO - E como é ano de 
eleição, a Justiça Eleitoral dá 
prazo para fazer essas inau
gurações?

Coolidge - Até 4 de julho 
eu posso participar de alguma 
solenidade de obra pública.

O ECO - Tem mais algu
ma obra, alguma reforma 
programada para este ano?

Coolidge - O cronograma 
nosso é o seguinte: nós temos 
a incubadora de empresas que 
deve ficar pronta este ano tam
bém. O Posto de Saúde deve 
ficar pronto, o pessoal sai da
li do Corsini (antiga escola 
municipal Padre José Corsini, 
onde está instalado proviso
riamente o Posto de Saúde Dr. 
Marco Moretto) e vai para o 
Posto de Saúde. E lá no Corsi-

Mais um ano de vida
Prefeito Coolidge Hercos Júnior inaugura obras em comemoração aos 108 anos 
de Macatuba e pela primeira vez confirma que pretende disputar a reeleição

ni, o fórum, a juíza vai mudar 
para lá, para que a gente possa 
iniciar a reforma do fórum.

O ECO - O senhor cons
truiu bastante, reformou 
bastante e a oposição fala 
que é porque o senhor tem 
mais dinheiro. O orçamento 
que o senhor tem para tra
balhar é realmente maior?

Coolidge - Realmente o 
orçamento está maior, na or
dem de um terço com relação 
ao orçamento do mandato an
terior. Essa é a realidade.

O ECO - Por que ficou 
maior?

Coolidge - Primeiro por
que nós, através de uma lei 
que foi criada no mandato an
terior (do prefeito José Gino 
Pereira Neto-PSC-, o Zezo), 
que não puseram a lei para ser 
cumprida e nós colocamos a 
lei para ser cumprida, ajudou 
a aumentar a arrecadação. E 
também nós trabalhamos o 
ISS (Imposto sobre Serviços 
de Qualquer Natureza) Eletrô
nico. Essa lei também faz com 
que todas as empresas que ve
nham para o município, prin
cipalmente terceirizadas, reco
lham impostos no município, 
o que também não acontecia 
antigamente. Então, realmen
te, nós tivemos um aporte 
maior no orçamento.

O ECO - Mas não foi só 
isso que aumentou em um 
terço a arrecadação?

Coolidge - Evidente que 
não. Foram diversos fatores 
que resultaram nesse aumen
to. Nós tivemos também mui
tos convênios assinados, o que 
não houve na gestão anterior. 
Tivemos, felizmente, um bom 
relacionamento com o governo 
do Estado, desde o início, ain
da na gestão do Alckimin (Ge
raldo Alckmin -  PSDB) e agora 
continuou também na gestão 
do Serra (José Serra -  PSDB). 
Fizemos um trabalho financei
ro muito importante dentro da 
administração, para não deixar 
o dinheiro correr pelo ralo. E 
isso favoreceu demais, ter um 
superávit para aplicação den
tro do município.

O ECO - E o senhor já so
mou quanto Macatuba re
cebeu de recursos?

Coolidge - Não, ainda 
não. Mas é algo em torno dos 
R$ 2 milhões.

O ECO - E o senhor já so
mou quanto o município in
vestiu com dinheiro próprio 
em obras e reformas no mu
nicípio?

Coolidge - Olha, até três 
meses atrás nós já tínhamos 
investido por volta de R$ 8 
milhões. Isso de dinheiro de 
superávit que a gente conse
guiu investir no município. 
Com um aumento da arreca
dação de um terço, fizemos 
tudo isso. No mandato ante
rior eles não fizeram nem me
tade do que nós fizemos. Se 
eles tinham um terço a menos, 
poderiam ter feito pelo menos 
a metade do que nós fizemos, 
o que não aconteceu.

O ECO - Estão encerran

do os prazos para celebrar 
convênios e receber mais 
recursos. Macatuba está 
guardando alguma coisa 
para estes dias?

Coolidge - Nós temos to
dos os convênios assinados e 
já está tudo certo. Nós temos 
um dinheiro do governo fede
ral, da Caixa Econômica, para 
pavimentação, mas já está tu
do certo também.

O ECO - O senhor, que 
nunca tinha exercido ne
nhum cargo público, como 
avalia os quatro primeiros 
anos de governo?

Coolidge - Eu sou uma 
pessoa satisfeita, feliz mesmo, 
com tudo o que nós fizemos 
na cidade. Eu acho que ultra
passou minhas expectativas 
em todos os aspectos. Eu acho 
que nós conseguimos mudar 
totalmente Macatuba. Hoje 
Macatuba é uma cidade limpa. 
As ruas estão bem pavimenta
das. Os prédios públicos estão 
entrando em ordem. Temos 
projetos importantes como o 
'Educartes', do ponto de vista 
social, incubadora de empre
sas, o projeto 'Lixo Rico'. Tu
do isso faz com que eu, neste 
momento, me sinta feliz, rea
lizado como prefeito. Eu estou 
com a consciência tranqüila. 
Eu acho que ultrapassou tudo 
o que eu tinha previsto.

O ECO - E dia 14 tem a 
convenção do PMDB. O se
nhor está preparado para 
tentar a reeleição?

Coolidge - Sou candidato 
à convenção dentro do parti
do e se o partido homologar

meu nome, referendar meu 
nome, com maior prazer sou 
candidato à reeleição.

O ECO - E uma cobrança 
que é feita para todos os 
prefeitos é a da geração de 
emprego e Macatuba ainda 
tem uma mão de obra es
sencialmente agrária. Um 
desafio grande será a meca
nização da lavoura. O que a 
administração está fazendo  
para enfrentar essa ques
tão?

Coolidge - O que nós te
mos feito é o seguinte: nós 
reforçamos o setor de confec
ções. Hoje está gerando muito 
mais empregos do que gera
va antigamente. Nós pratica
mente dobramos as vagas em 
cursos profissionalizantes di
recionados para a confecção, 
criamos o Balcão de Empregos 
para facilitar o intercâmbio do 
empregador e o empregado. 
Então nós temos trabalhado 
nesse sentido. Porque o po
der público não dá emprego, 
ele apenas é um facilitador. 
Então ações como parcerias 
com o Senai, incubadora de 
empresas, trazer uma empresa 
como a Nova Jeans, que gera 
600 empregos. Tudo isso, real
mente no sentido de diversifi
car a nossa mão-de-obra.

O ECO - E de tudo que o 
senhor realizou qual a obra 
ou o projeto que o senhor 
dedica uma atenção espe
cial?

Coolidge - De tudo que 
nós fizemos, desde o recape 
da Lauro Perazolli (estrada 
vicinal que liga Macatuba a

Igaraçu do Tietê), da constru
ção do Posto de Saúde, de tu
do que a cidade viu acontecer, 
o que mais me agrada, o que 
mais me conforta é o projeto 
'Educartes', em que nós temos 
200 crianças atendidas em 
período integral. São crianças 
que normalmente estariam 
em casa sozinhas ou estariam 
na rua e hoje elas têm onde fi
car o dia inteiro com aulas de 
educação física, dança, com 
toda assistência, alimentação, 
tomando banho, café da ma
nhã. Então realmente eu fico 
feliz por proporcionar a essas 
crianças um futuro melhor.

O ECO - E nesses quase 
quatro anos, teve alguma 
coisa que o senhor queria 
fazer que não deu tempo, 
que não sobrou dinheiro?

Coolidge - O que não 
aconteceu, o que não deu tem
po e não depende de nós, de
pende do DER (Departamento 
de Estradas de Rodagem), que 
é ligado ao governo do Esta
do, é a urbanização do trecho 
da SP-261 (rodovia Osny Ma- 
theus) que atravessa a cidade. 
Existe um compromisso do 
governo do Estado de fazer a 
urbanização daquele trecho. 
Isso vai acontecer. Agora, não 
é uma coisa que dependa de 
mim e nem de minha admi
nistração. O que nós podía
mos fazer em termos de rei
vindicação junto ao governo 
do Estado, nós fizemos.

O ECO - E a estrada vici
nal Lauro Perazolli. A opo
sição está dizendo que o 
senhor recuou na implanta
ção do pedágio por ser ano 
eleitoral. Como está esse 
processo?

Coolidge - Eu não recuei 
da idéia. A questão é o seguin
te: como é um ano eleitoral até 
as empresas para concessão se 
retraem para esperar uma de
finição do quadro político das 
cidades. Não é uma questão de 
eu ter recuado da idéia, de ma
neira nenhuma. Eu acho que 
a Lauro Perazolli tem que ser 
pedagiada. Até para garantir o 
futuro dela. Este ano eu acho 
que só depois do período elei
toral para voltar a haver novas 
negociações porque as conces
sionárias se retraem. Elas não 
se apresentam para discutir o 
assunto. Mesma questão é a 
Sabesp.

O ECO - O contrato ven
ce quando? A oposição tam
bém está dizendo que foi 
renovado na surdina.

Coolidge - Não, não foi 
renovado. Ele vence este ano. 
Só que a Sabesp não conver
sa com município nenhum 
e nem nós vamos conversar 
com eles antes do período 
eleitoral.

O ECO - E como fica? Fica 
em suspenso?

Coolidge - Não. Até nós 
conversarmos com eles, a 
Sabesp vai trabalhando este 
ano.

O ECO - O senhor pensa 
em renovar impondo algu
mas condições?

Coolidge - Não. Não é es

te o meu pensamento. O meu 
pensamento é o seguinte: eu 
acho que Macatuba precisa de 
um serviço de água e esgoto 
que respeite mais o cidadão. 
Pode ser a Sabesp ou uma ou
tra concessionária, ou até uma 
autarquia municipal, que se
ria o ideal do meu ponto de 
vista.

O ECO - Mas criar uma 
autarquia é um investimen
to caro, não é?

Coolidge - O que nós pre
cisamos analisar é o que a Sa- 
besp investiu no município. 
Até que ponto o município 
vai ter que ressarcir a Sabesp. 
A gente não sabe ainda. Ago
ra o que eu acho ideal para o 
município é ter uma autarquia 
em parceria com uma empre
sa privada. Sendo que o mu
nicípio teria 51% do controle 
e a empresa privada teria o 
restante. Este é o meu pensa
mento. Agora tem várias ques
tões que o município precisa 
analisar. Se tem que ressarcir 
ou não? Que valor é esse? O 
que a Sabesp poderia fazer 
para melhorar o serviço dela 
no município? O contrato da 
Sabesp tem duas páginas e foi 
feito há 30 anos. Quer dizer, 
o município não tem direito 
a nada. Ele só tem que pagar 
e nada mais. Então, na mi
nha idéia, o município tem 
que ter uma soberania sobre 
as cobranças das taxas e esta
belecer o que vai ser cobrado. 
Eles prestam um serviço ruim. 
Eu sempre falei durante esses 
quase quatro anos que o servi
ço que a Sabesp presta é horrí
vel. Eu sempre disse isso. Ago
ra eu acho até que é uma coisa 
baixa dizer que eu já firmei, às 
escondidas, acordo com a Sa- 
besp. Não tem jeito de fazer is
so às escondidas. A gente julga 
os outros pela gente. Eles estão 
me julgando por eles. Eu não 
faria um acordo às escondidas 
da população de Macatuba, de 
maneira nenhuma.

O ECO - Para finalizar, 
qual mensagem de aniver
sário o senhor deixaria para 
Macatuba, que é a cidade 
que acolheu o senhor há 
quase 30 anos?

Coolidge - A minha men
sagem é de otimismo, de soli
citação. Eu ando em Macatu- 
ba hoje, eu sou alegre, eu sou 
contente, feliz com a vida por
que eu sempre consegui fazer 
aquilo que eu sempre almejei 
na minha vida: fazer algo pela 
cidade que me abraçou e isso 
eu consegui fazer, felizmente, 
e fizemos bem. Graças a Deus. 
Então a mensagem que eu 
deixo para a população é uma 
mensagem de otimismo. Se 
eu for candidato de novo. Se 
a convenção do PMDB homo
logar o meu nome, vai ser com 
grande prazer que serei candi
dato novamente à reeleição. 
Com imenso prazer quero ser 
mais quatro anos prefeito de 
Macatuba, se a população as
sim desejar.
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Coolidge Hercos Júnior
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L E G I S L A T I V O

C lim a tenso
Mesa da Câmara de Vereadores de Lençóis Paulista entra em nova crise e pode sofrer 
mais um desmanche; Formigão rechaça decisões de Nardeli e Ticianelli Júnior

CHUTE 
NA CANELA
POR R. SINATRA

Saulo A driano

O presidente Nardeli da Sil
va (PV) declarou à reportagem 
de O ECO que o relacionamen
to na Câmara de Lençóis Paulis
ta é de total harmonia entre os 
vereadores. A declaração foi da
da na quinta-feira 12, no mes
mo dia em que ele anunciava o 
novo consultor jurídico da Ca
sa, o advogado Alberto de Oli
veira Ciccone. A fala de Nardeli 
foi rechaçada ontem pelo seu 
vice-presidente, o tucano Isma
el de Assis Carlos, o Formigão.

Irritado com decisões de 
Nardeli e do primeiro-secretá- 
rio Gumercindo Ticianelli Jú
nior (DEM), o tucano afirmou 
categoricamente que o clima na 
Mesa da Câmara está deteriora
do. Formigão ameaça renunciar 
à Mesa e prevê um novo des
manche no comando do Legis
lativo. "Para se ter uma idéia, 
minha decisão pessoal é sair da 
mesa da Câmara agora. Só não é 
uma decisão anunciada porque

há questões políticas que preci
sam ser analisadas. Vou passar 
o final de semana discutindo 
o problema com as lideranças 
do meu partido, o PSDB. Na se
gunda-feira pode ter novidade", 
antecipou o parlamentar.

Na avaliação de Formigão, 
seu desconforto pode contami
nar o segundo-secretário, o pe- 
tista Edson Fernandes. Procura
do para comentar a possibilida
de de renunciar ao cargo na Me
sa, Edson não foi localizado em 
sua residência e nem na Câmara 
Municipal. O vereador também 
não retornou às ligações até o 
fechamento desta edição.

O motivo da irritação de 
Formigão é a troca do consul
tor jurídico da Câmara. "A de
missão do nosso ex-assessor 
jurídico foi feita pelo primeiro- 
secretário (Ticianelli Júnior). O 
Nardeli avalizou a contratação. 
Eu era contra e só fiquei saben
do depois de tudo decidido", 
confessou Formigão.

Segundo o tucano, ficou

acertado entre os membros da 
Mesa que o substituto seria es
colhido por consenso dos verea
dores. Uma reunião para avaliar 
os nomes sugeridos havia sido 
marcada para hoje. "Eu fui cum
prir compromissos oficiais em 
São Paulo na quinta-feira, fui re
presentando a Câmara. Nardeli 
atropelou o que havia combina
do. Por telefone, em São Paulo, 
fui apenas comunicado de que 
o novo consultor havia sido 
contratado. Eles tomaram a de
cisão por eles, sem ouvir nem os 
membros da Mesa", afirmou.

Formigão chegou a descon
fiar que sua viagem a São Paulo 
foi armação. "Agora estou achan
do que fui enviado à Capital de 
propósito, para que a decisão de 
contratar o novo assessor fosse 
tomada sem mim", disse ao O 
ECO. O vereador disse, ainda, 
que não concorda com o salá
rio do novo consultor, de cerca 
de R$ 6 mil. "O novo advogado 
entra ganhando o mesmo que o 
antecessor, que estava há quase

oito anos no cargo. Acho que 
pela metade, por R$ 3 mil, fazia 
fila de advogados querendo tra
balhar na Câmara", provocou.

O vereador tucano afirmou 
que não tem problema de rela
cionamento com Ciccone, mas 
queria participar da decisão de 
contratá-lo ou não. "Eu não te
nho nada contra o novo asses
sor. Acontece que havia outros 
nomes. Eu, pessoalmente, su
geri o ex-vereador Paulo Lydio 
(Temer Feres, advogado ligado 
ao PMDB). O Nardeli havia fa
lado no (Wilson) Tirapelli, que 
eu nem conheço. Ouvi o nome 
do Cristiano Paccola (também 
ex-vereador). Por que a decisão 
foi tomada na quinta-feira? Por 
que não fui ouvido? Por que 
não esperaram a reunião de sá
bado (hoje)?", questionou.

Ontem, Nardeli da Silva 
foi procurado na Câmara Mu
nicipal e também por telefone 
celular, mas não foi localizado 
para comentar as afirmações 
de Formigão.

Fernanda Benedetti

Extra! Extra!
O Saci chutou 
e não caiu!

Alô Lençóis! Alô meu 
povo! E estou chegando 
mais uma vez na terra em 
que guache não pinta muro 
pra político! Vamos chutar 
canelas e acabar com as im- 
putações...

E segundo um jornal 
de Lençóis, "o Acessa São 
Paulo tem 1,36 milhões de 
usuários castrados"... Acho 
que vou mudar de cidade 
antes de inaugurar isso. Já 
pensou o pessoal fazendo 
campanha para castração 
da população!? Eu ein! O 
duro depois seria agüentar 
a muié! Hahaha!

Enquanto isso, em Ma- 
catuba, a defesa da mulher 
que matou o marido ale
gou que ela era obrigada 
a manter relações sexuais 
com ele! Precisa falar mais

diria o Simão, mais direta 
impossível! Diz que em Re
cife não tem mais jogo, tem 
perseguição policial. O pes
soal sai aflito do estádio do 
Náutico e se retira na ilha!

E falando em ilha, pa
rece que aconteceu o mais 
difícil na Ilha do Retiro... 
O Saci conseguiu chutar o 
Bala e ainda continuou em 
pé... Maldoso foi o juiz, 
que expulsou o coitado do 
Saci depois da proeza!

E o Carlinhos Bala-Per- 
dida acertou o Curinthia! 
Pois é, o Bala declarou que 
Deus havia falado que o 
Sport seria campeão... Na 
verdade ele confundiu os 
nomes, ele quis dizer Alí- 
cio Pena Júnior ao invés de 
Deus. O Alício foi o me
lhor jogador em campo!

O tucano Formigão ameaça deixar a vice-presidência na próxima segunda-feira e pode levar junto o segundo-secretário Edson Fernandes

M e s a  v i v e  c r i s e s  s u c e s s i v a s
Nardeli da Silva foi elei

to presidente da Câmara em 
dezembro de 2006, em uma 
disputa que gerou divisão en
tre os dez vereadores. Passa
dos 18 meses desde sua posse 
como presidente, várias cri
ses se sucederam na Mesa da 
Câmara e abalaram a relação 
entre os membros. Especula- 
se que o trauma nunca tenha 
sido superado, apesar de o 
presidente afirmar que o cli
ma é harmônico.

Da formação original em
possada em janeiro do ano 
passado, eleita em 2006, só 
Nardeli permanece no car
go. Sua chapa tinha como 
vice-presidente o ex-vereador 
Dingo Bernardes, que perdeu 
o mandato por ordem da Jus
tiça. O primeiro-secretário

João Miguel Diegoli (DEM) 
afastou-se da Câmara pa
ra tratamento médico, mas 
enfrenta processo na Justi
ça Eleitoral por infidelidade 
partidária. O segundo secre
tário, Claudemir Rocha Mio 
(PR), o Tupã, saiu da Mesa 
por discordar da forma como 
Nardeli conduz a Câmara.

Atualmente, a Câmara é di
rigida por Nardeli presidente, 
Ismael de Assis Carlos, o For- 
migão de vice, Gumercindo Ti- 
cianelli Júnior como primeiro- 
secretário e Edson Fernandes 
na segunda-secretaria. Com a 
reviravolta por causa da nome
ação do novo assessor jurídico, 
Formigão está na iminência de 
deixar o cargo e acredita que 
será seguido por Edson.

Além disso, Nardeli pode

ter dificuldade para recom
por a Mesa em uma eventu
al debandada de Formigão e 
Edson. "Eu já conversei com 
o Manezinho (Manoel dos 
Santos Silva, PSDB) e com o 
Carlinhos Cian (Carlos Alber
to Cian, do PPS). Ofereci meu 
apoio para eles serem o novo 
vice-presidente, mas os dois 
recusaram", revelou o tuca
no. Cian confirmou que não 
tem interesse em ser da Mesa. 
"Não quero essa responsabi
lidade agora" descartou. Ma- 
nezinho repetiu o que disse 
a Formigão. "Não, disse que 
não quero", disse.

Outros dois vereadores (Ail- 
ton Tipó Laurindo, do PV, e 
Carlos Alberto Martins, do PSB) 
são advogados de carreira. Para 
assumirem vaga na Mesa teriam

que paralisar suas atividades 
profissionais. "Tem o Palamede 
(de Jesus Consalter Júnior, do 
PMDB), que é pré-candidato a 
prefeito. Acho que ele não quer 
ser vice-presidente do Nardeli", 
avaliou Formigão.

O próprio Palamede afir
mou à reportagem que não 
tem interesse no cargo. "Sou 
advogado e estou atuando, não 
posso ser da Mesa. Além disso, 
estou cheio de compromissos 
político-partidários, não te- 
ria tempo para me dedicar à 
Mesa", afirmou. Outro impe
dimento é a divergência entre 
Palamede e Nardeli. Os dois 
disputaram a presidência da 
Câmara e empataram em nú
mero de votos. Nardeli acabou 
eleito por ter tido maior vota
ção na eleição de 2004. (SA)

alguma coisa?! Essa seria 
mais uma que se candida
tasse não teria o voto nem 
do marido! Hahaha! Ou 
será que o Acessa São Pau
lo já tinha castrado ela!? 
Hahaha!

É... é difícil, é difícil mas 
se castrar piora!

Agora fizeram uma bio
grafia do Paulo Coelho 
e olha a manchete: "Bio
grafia sobre Paulo Coelho 
'mata' imortal vivo da aca
demia."... O que mais se 
podia esperar da biografia 
que se chama "O Mago"?! 
Que os imortais morram... 
De dó! Hahaha! E por falar 
em "Mago", um amigo dis
se que o Valdívia é igual ao 
Sanção, depois que corta o 
cabelo perde a força!

E diz que em Marília 
teve um árbitro que cho
rou em campo, foi um tal 
de Coronhado. Se fosse em 
Recife, a polícia iria pren
der por desacato, além de 
deixar o Coronhado com 
várias coronhadas! Como

Hahaha!
E no dia dos namorados 

é bom se prevenir. Evite na
moradas que proíbam de ir 
pro churrasco com os ami
gos, que proíbam de assis
tir jogos no bar, e assim por 
diante! Dá-lhe prevenção!

E será que ela é usineira 
mesmo?!

Então a professora per
guntou a profissão do pai 
do Joãozinho e o garotinho 
respondeu que era usinei- 
ro, então ela disse: "Legal, 
ele é dono de usina?!". E o 
Joãozinho: "Não, corta ca
na!"

É... é difícil...
Mas no meio de tantas 

dificuldades, o mercedão 
azul, que passou um tem
pão longe de casa diria: 
"Que saudades da minha 
família, principalmente 
da cabeludinha do meio!". 
Hahaha! Então, como não 
querem mais muros pin
tados na cidade, chegou a 
hora de correr para beber a 
minha guache!

r e c a p e

Estado libera mais dinheiro 
para duas estradas vicinais

O prefeito José Antonio Ma- 
rise e o vereador Manoel dos 
Santos (PSDB), o Manezinho, 
ambos do PSDB, reiteraram pe
dido ao governo do Estado para 
a liberação de verbas para o re- 
cape de mais duas estradas vici- 
nais, a José Benedito Dalbem e 
a Juliano Lorenzetti. O dinheiro 
vem do Programa Pró-Vicinais.

Além de Marise e Manezinho, 
a intervenção dos deputados tu
canos mendes Thame (federal) 
e Pedro Tobias (estadual) foram 
fundamentais. "Esse repasse

mostra como é importante o 
trabalho coletivo em prol de um 
objetivo comum, estou muito 
satisfeito", comenta Manezinho.

O repasse que integra o pro
grama Pró-Vicinais prevê o reca- 
pe de 18 quilômetros na vicinal 
José Benedito Dalbem, que vai 
para Rio Claro, e mais nove qui
lômetros da estrada Juliano Lo- 
renzetti, até o Distrito Empresa
rial. A primeira deve ser atendi
da até novembro, enquanto que 
a segunda deve ser recapeada no 
início do ano que vem.
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E M P R E G O

Da  Redação

A adolescência é uma épo
ca de mudanças. É tempo de 
adquirir mais responsabilida
des, começar a namorar e de 
entrar para o mercado de tra
balho também. Muitas vezes, 
até para ajudar no sustento 
casa. Mas esta etapa da ado
lescência não é tão simples 
assim de ser cumprida. Levan
tamento do Ipea (Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplica
da) divulgou a quantidade de 
jovens sem emprego no país. 
Os dados constatam que há 
mais desempregados jovens, 
com idades de 15 a 24 anos, 
do que os considerados adul
tos, com mais de 24. Dezeno
ve por cento dos jovens nessa 
faixa etária estão desempre
gados e o índice têm crescido 
ano após ano. Segundo a pes
quisa, é mais fácil um jovem 
ser demitido, pois sai mais ba
rato às empresas, por causa do 
pouco tempo de serviço. Ou
tro fator que colabora para o 
índice é a falta de experiência. 
As empresas preferem contra
tar pessoas já capacitadas, is
so faz com que o jovem perca 
mais pontos na competição 
por uma vaga de trabalho.

O estudante lençoense Mi- 
chael Marques Marcena, 16 
anos, está dentro da estatísti
ca. Ele diz que sempre manda 
currículos para as empresas, 
mas se queixa por nunca ser 
chamado pela falta de experi
ência. "Gostaria que as pesso-

Em Lençóis Paulista, prefeitura investe em cursos de capacitação como os oferecidos pelo CMFP

as dessem mais oportunidade, 
porque eu queria ajudar em 
casa", diz.

Erik Willian, 17, também 
está na lista de jovens desem
pregados. O garoto chega a 
levar semanalmente 18 cur
rículos para as empresas da 
cidade. "Eu tento. Às vezes, 
as empresas até me chamam 
para entrevista, mas ainda não 
consegui um emprego", afir

ma. Para ele, as empresas não 
dão oportunidades para quem 
está começando.

O diretor de Desenvolvi
mento, Geração de Emprego 
e Renda de Lençóis Paulista, 
Altair Toniolo, o Rocinha, con
corda que a falta de experiên
cia é um dos problemas para a 
não obtenção de uma vaga no 
mercado de trabalho. Mas é 
otimista é diz que o jovem po-

Entidades e cursos de capacitação 
podem facilitar ingresso no mercado

Jéssica do Amaral, 16 
anos, trabalha para ajudar 
seus familiares no sustento 
da casa. A adolescente faz 
parte do grupo da Legião Fe
minina de Lençóis Paulista e 
atua há nove meses na fisca
lização da área azul de Len
çóis Paulista. "Com o meu 
salário eu compro roupas, 
sapatos e também ajudo em 
casa", afirma.

A Legião Mirim e a Legião 
Feminina em Lençóis Paulis
ta lidam com essa dificulda
de. Só a Legião Mirim atende 
hoje cerca de 150 meninos. O

papel das entidades é, além 
de encaminhar para o merca
do de trabalho, oferecer capa
citação, para que os adoles
centes consigam manter seus 
empregos ou conseguirem 
uma nova colocação quando 
fizerem 18 anos e tiverem que 
deixar o projeto. Até este mês, 
82 adolescentes estavam con
tratados com respaldo na lei 
10.097, do Menor Aprendiz, 
que garante algumas condi
ções para o adolescente en
carar o mercado de trabalho 
com o prazo de carga horária 
máxima de 6h à 8h.

Atualmente, 26 empresas 
da cidade estão cadastradas 
no projeto da Legião, e se
guem as leis determinadas 
pelo artigo 428, que prevê 
que o trabalho do Menor 
Aprendiz é um contrato de 
trabalho especial, com regis
tro e prazo determinado.

A Prefeitura de Lençóis 
Paulista também oferece 
cursos de capacitação para 
jovens a partir dos 14 anos, 
pelo CMFP (Centro Munici
pal de Formação Profissio
nal), na Sidelpa. São cursos 
de informática, mecânica,

costura industrial, artesanato 
e marcenaria, por exemplo. 
Além disso, segundo Roci
nha, existem filiais do pro
jeto nos bairros Cecap, Vila 
da Prata, Júlio Ferrari, Ubi- 
rama e Cruzeiro. O diretor 
lembra outras oportunida
des de capacitação, como o 
Senai (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial).
"É preciso se capacitar. Com 
formação já está difícil, sem 
então é impossível. A em
presa quer resultado, e para 
isso é preciso capacitação da 
mão-de-obra", finaliza.

Pesquisa aponta que o índice de desemprego é maior entre jovens de até 24 anos; 
para driblar essa tendência Lençóis Paulista investe na capacitação dessa mão-de-obra

Fernanda Benedetti

de burlar as estatísticas inves
tindo em capacitação. "Exis
tem dois grupos de jovens que 
buscam um emprego, mas não 
conseguem um resultado posi
tivo. O primeiro é o dos jovens 
que param de estudar, ou se
ja, nem terminaram o ensino 
fundamental. Já o segundo 
não consegue pela falta de ca
pacitação. O mercado é muito 
seletivo", avalia Rocinha.

MARCAS E FRANQUIAS
Foi realizado nos dias 9, 10 e 11 de junho, a 2® Mostra 

de Marcas e Franquias em Lençóis Paulista. Organizada 
pela Facol (Faculdade Orígenes Lessa), o evento contou 
com a participação da Bit Company, Cachaçaria Água Do
ce, Fiat, Fisk, Honda (Nova Moto), L'ácqua Di Fiori, Óticas 
Carol, Provence, Tempero Maneiro, Vita Derm e Volkswa
gen (Terra). A mostra aconteceu no campus da faculdade e 
teve como objetivo a valorização dos alunos e a aproxima
ção entre comunidade e empresários.

FESTA v e r d e
A torcida uniformizada 

do Palmeiras, Mancha Verde, 
de Lençóis Paulista, promove 
amanhã almoço em come
moração ao título paulista. O 
encontro será no Lions Clube 
de Lençóis e tem início às 12h. 
O cardápio terá churrasco, ar
roz, maionese e farofa, além 
de cerveja, refrigerante e água. 
A animação fica por conta da 
dupla Edu & Anderson.

JANTAR
O TLC (Treinamento de 

Liderança Cristã) de Lençóis 
Paulista realiza jantar hoje, 
no salão do Santuário Nossa 
Senhora da Piedade, a partir 
das 20h30. O evento terá mú
sica ao vivo e os participantes 
terão direito a vinho, lasa
nha, macarrão e rondeli, tu
do a vontade. A adesão custa

R$ 15 por pessoa e pode ser 
adquirida pelo telefone (14) 
3264-1331 ou 9793-2725, 
falar com Gilson Aguiar.

PRÊMIOS
No sábado 21 tem show de 

prêmios beneficente, em prol 
da reforma da capela Bom 
Jesus, em Alfredo Guedes. O 
evento será realizado às 19h30 
no salão de festas da igreja.

NOITE CANCIONEIRA
Amanhã, o Seminário 

Santo Antônio de Agudos 
apresenta a 'X Noite Can- 
cioneira', no salão nobre, a 
partir das 20h. O evento reu
nirá poetas de Agudos, Bau
ru e Lençóis Paulista, além 
da participação dos alunos 
e do coral orquestra do se
minário. O tema deste ano é 
'Vida: viver e ser feliz!'

P A R A L I S I A  I N F A N T I L

Hoje é dia de vacina 
nos postos da região

Começa hoje a primeira 
etapa da campanha de vaci
nação infantil contra a pa
ralisia infantil. Toda criança 
menor de 5 anos deve com
parecer aos postos de saúde e 
tomar a gotinha, mesmo es
tando em dia com as vacinas. 
É indispensável estar munido 
da caderneta de vacinação.

A Secretaria Estadual 
de Saúde espera que 2,9 
milhões de crianças sejam 
imunizadas em São Paulo. 
O objetivo é que o estado 
continue sem registrar ca
sos de poliomielite, como 
vem acontecendo nos últi
mos 20 anos. Os postos de 
vacinação estarão abertos 
das 8 às 17 h.

Em Lençóis Paulista, a 
Diretoria de Saúde pretende 
vacinar 4.446 crianças nesta 
faixa etária. Ao todo, 11 lo
cais estarão disponibilizando 
a vacina para a população.

A Secretaria de Saúde de 
Macatuba tem como meta 
a vacinação de 1.554 crian
ças entre 0 e 5 anos. Todas 
as unidades de saúde da ci
dade vão oferecer a vacina. 
Em Areiópolis, a meta é de 
1,1 mil crianças. Em torno 
de 2,7 mil crianças também 
devem ser vacinadas na ci
dade de Barra Bonita.

Piratininga espera vaci
nar entre 750 e 800 crianças 
nos três postos que irão rea
lizar a campanha na cidade.



a c i d e n t e
Jornal O ECO

M olecagem
Garoto sai da escola enquanto espera perua escolar, se pendura 
em caminhonete e deve ficar uma semana em recuperação; 
diretor de Educação diz que segurança será redobrada

Paulo  Eduardo T onon

Um acidente de trânsito 
na frente da escola munici
pal Idalina Canova de Barros, 
Jardim Nova Lençóis, trouxe 
a tona um problema: a se
gurança escolar. Na tarde da 
quarta-feira 11, um garoto de 
10 anos, sofreu um acidente 
ao sair da escola e se pendu
rar em uma caminhonete que 
passava pela rua Uirapurus. 
O menino que sofreu esco
riações no ombro, cabeça e 
bacia e só deverá retornar aos 
estudos na semana que vem, 
é morador da zona rural e 
aguardava a chegada da perua 
que faz o transporte escolar.

Para Andréia Barbosa da 
Silva, mãe do garoto, a esco
la deveria proporcionar mais 
segurança para as crianças. 
Ela conta que as peruas da 
zona rural chegam às 6h20 
da manhã e os portões da 
escola somente são abertos 
às 6h55. "Além do frio, não 
tem ninguém para olhar o 
que as crianças estão fazen
do", explica. Após o término 
das aulas, quem depende do 
transporte público para vol
tar para casa também precisa 
esperar, em média, das Uh55 
até às12h30. Foi justamente 
neste horário que aconteceu 
o acidente. "Nessa idade, as 
crianças não tem responsa
bilidade ainda e se não tiver 
ninguém para segurar, eles 
fazem besteira mesmo. Tem

que haver prevenção, ca
so contrário algo pior pode 
acontecer" completa a mãe 
do menino acidentado.

Ao todo, 25 veículos esco
lares realizam o transporte de 
mais de 500 alunos da zona 
rural no período da manhã, 
tarde e noite em Lençóis 
Paulista. O ECO apurou que 
esses veículos cumprem um 
itinerário estipulado de acor
do com a distância de cada 
escola e os horários de saída 
e entrada de cada uma delas. 
Por isso, algumas crianças 
precisam esperar por cerca de 
meia hora para o início das 
aulas ou para serem transpor
tadas de volta para suas casas 
depois do período letivo.

De acordo com informa
ções da vice-diretora da esco
la Idalina Canova de Barros, 
Maria Cleuza Portes Ramos, 
é após o meio-dia que a situ
ação fica mais crítica. Duran
te este período, cerca de 500 
crianças estão saindo e ou
tras 500 entrando na escola. 
"Na verdade, eles sabem que 
devem permanecer dentro 
da escola, só que não obe
decem", esclarece. Ela tam
bém afirma que é impossível 
controlar a atitude de cada 
criança porque o funcioná
rio deve permanecer no por
tão da escola.

O diretor de Educação, 
Luiz Eduardo Conti, garante 
que apesar de se tratar de um 
fato isolado, todas as medi

das possíveis estão sendo to
madas para redobrar a segu
rança dos alunos. "Solicita
mos a avaliação da estrutura 
física de todas as escolas para 
verificarmos se existe outras 
providências que devem ser 
colocadas em prática. Tam
bém estamos prestando todo

A rua Uirapurus é tomada 
pelos alunos no horário de 
almoço, quando quase mil 

crianças circulam pelo local

o acompanhamento devido 
para que a recuperação desta 
criança seja a melhor possí
vel", esclarece.

Segundo o policial da 
Ronda Escolar, José Cláudio 
Alves da Silva Carrillo Vo- 
rus, as crianças precisam ser 
orientadas pelos pais para 
permanecerem esperando 
pelas peruas dentro das esco
las. "Apesar desta rua ter um 
fluxo pequeno de veículos, os 
carros têm que buzinar para 
poder passar por aqui nesse 
horário. O problema é que is
so não acontece só aqui e sim 
em todas as escolas", explica. 
"Acho que deveria haver uma 
orientação maior por parte 
dos pais, para que seus filhos 
não fiquem brincando na 
rua. A educação também vem 
de casa", finaliza o policial.

e v e n t o

Hoje tem feira de 
artesanato no Tonicão

Um grupo de 33 arte
sãos estarão expondo e ven
dendo seus produtos hoje, 
na Feira deArtesanato de 
Lençóis Paulista. O even
to acontece das 9h às 22h, 
na praça do ginásio de Es
portes Antonio Lorenzetti 
Filho, o Tonicão. Além de 
exposição e venda dos mais 
variados tipos de artesana
to, a feira terá barracas de 
alimentação e programação 
cultural.

A prefeitura apóia os ar

tesãos com cursos e suporte 
para a participação em fei
ras nas cidades da região e 
na capital. "O foco da ação 
municipal é transformar o 
artesanato em fonte de ren
da. Por isso, um dos obje
tivos é buscar uma técnica 
com a qual a maioria dos 
artesãos se identifique, que 
vire uma marca do muni
cípio", explica o diretor de 
Desenvolvimento, Geração 
de Emprego e Renda, Altair 
Aparecido Toniolo.

R E L I G I Ã O

Começa a 31  ̂Festa 
do Milho Verde

Começa hoje a 31® da Festa 
do Milho Verde. O evento será 
realizado na paróquia de São 
Pedro e São Paulo, no Núcleo 
Habitacional Luiz Zillo. As 
barracas começam a funcionar 
às 18h, oferecendo diversos ti
pos de doces e salgados, tudo 
feito à base de milho verde.

A festa também conta com 
programação musical. Hoje 
quem comanda a noite é a 
dupla Edi e Edson. Amanhã, o 
show fica por conta Banda Res
tauração. O dinheiro da festa 
será revertido para a constru
ção da nova igreja matriz.

COMUNICADO IMPORTANTE

ATENÇAO EM PRESÁRIOS DA REGIÃO:
VOCÊS PODEM ESTAR SENDO VÍTIMAS DE MÁ-FÉ.

Um cidadão proveniente de São Paulo está se passando por sócio da ATIS 100% C om un icação , 

uma agência  de propaganda séria , com  m ais de 11 anos de experiênc ia , loca lizada na c a p i

ta l e responsáve l pelo m arke ting  de m arcas líderes de m ercado. O indivíduo em questão não 

tem formação na área, é um mau profissional e está se aproveitando do nome da ATIS, apre

sentando histórias absurdas e infundadas para captar clientes. Dessa forma, este indivíduo está 

sujeito às penalidades previstas na Lei.

A  ATIS dec la ra  que NÃO tem  sóc ios, NÃO tem  filia is  e que, desde sua fundação  a té  hoje, 
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J O I S

Hora do jogo
Disputas no vôlei, tênis de mesa, luta de braço, tiro ao alvo e atletismo 
movimentam o final de semana dos Jois (Jogos Industriários do Sesi) em Lençóis

Da  r edação

As disputas nas modalida
des de vôlei masculino, atletis
mo, luta de braço, tiro ao alvo 
e tênis de mesa agitam os Jois 
(Jogos Industriários do Sesi) 
hoje e amanhã. Hoje, às 19h, 
no Grêmio Lwart, tem disputa 
no tênis de mesa. Também no 
Grêmio Lwart, amanhã tem lu
ta de braço e tiro ao alvo. Já na 
pista de atletismo Juracy Cas- 
sita, tem provas do atletismo. 
No ginásio de esportes Anto- 
nio Lorenzetti Filho, o Toni- 
cão, acontecem as partidas do 
vôlei. Às 14h, na modalidade 
feminina, a Zilor enfrenta a 
Duraflora e, em seguida, tem 
confronto no masculino entre 
Zilor A e Duraflora. Encerran
do a rodada, a Lwarcel encara 
a Zilor B.

Na manhã de domingo 8, 
no Grêmio Lwart, teve disputa

Lance da partida entre Duratex (vermelho) e Zilor

de sinuca. O título ficou com 
o jogador Rosenildo Souza, 
da Zilor. O segundo lugar foi

conquistado por João Pires 
Neto, da Duraflora. O tercei
ro lugar ficou com Maicon da

SUPER FEIRfiO
■OSE Duru

Silva, também da Duraflora. 
O quarto lugar foi conquista
do por José Santos, da Zilor, e 
a quinta colocação por Sidney 
Nunes, da Duraflora. A Du- 
raflora ficou também com o 
sexto lugar, obtido por Renato 
Camilo. No Tonicão, teve dis
puta no vôlei masculino. No 
primeiro jogo, a Zilor A perdeu 
para a Lwarcel pelo placar de 2 
a 0. Na partida de fundo, a Zi- 
lor B bateu a Duraflora por 2 a 
1. Na terça-feira 10, na cancha 
Adelino Lazari, no Csec, teve 
disputa no bocha. Os bochó- 
filos Joãozinho e Paraná, da 
Zilor B, sagraram-se campeões 
ao vencerem a Prefeitura de 
Lençóis, pelo placar de 2 a 0. A 
Prefeitura foi representada por 
Hugo e Laércio. A terceira po
sição ficou com Paulo e Abel, 
da Zilor C. O quarto lugar com 
Cleudio e Beto, da Pramio. O 
quinto lugar foi conquista
do por Eduardo e Wilson, da 
Zilor A. A sexta posição ficou 
com Jacó Gaúcho e Adolfo, da 
Prefeitura de Lençóis B.

FUTSAL
União Primavera é a 

campeã do 1° Campeonato 
de Futsal Infantil da Vila da 
Prata -  Troféu Antonio Car
los Velozo. A final foi no do
mingo 8, na quadra polies- 
portiva da praça Marcos Mo- 
retto, na Bela Vista. União 
Primavera goleou Monte 
Azul pelo placar de 8 a 2. Na 
disputa do terceiro lugar, a 
Bela Vista levou a melhor ao 
derrotar a Cecap por 7 a 4. 
O artilheiro da competição 
foi o jogador André, da Ce- 
cap, com 22 gols. O goleiro 
menos vazado foi Gilmar, da 
União Primavera.

TRUCO
Hoje, às 12h, no Bar do 

Baiano, no Jardim Primave
ra, acontece a 10® etapa do 
Campeonato Municipal de 
Truco, promovido pela Dire
toria de Esportes e Recreação. 
As inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas no local.

h a n d e b o l
Hoje e amanhã, no Toni- 

cão, acontece o 1° Festival e 
Handebol de Lençóis Paulis
ta. Às 14h de hoje, Bauru pe
ga Itapuí. Em seguida, Len
çóis enfrenta Lençóis 21. Às 
16h, Rasta joga contra Bau

ru. Na partida de fundo, Ita- 
puí enfrenta Lençóis 21. No 
último jogo da tarde, Len
çóis recebe Rasta. Amanhã, 
a partir das 9h, acontece a 
fase final da competição.

BOCHA
A equipe de bocha Len

çóis A enfrenta hoje, na can
cha Adelino Lazari, no Csec, 
a representação de Jaú. Já a 
equipe Lençóis B encara a 
agremiação de Avaré, na ca
sa do adversário. Os jogos 
são válidos pelo 1° Campe
onato Integração de Bocha 
Regional de Bauru.

MALHA
Amanhã, às 9h, na cancha 

de malha da vila São João, 
é a vez da equipe de malha 
da UME/São João entrar em 
quadra. A equipe lençoense 
recebe Arapongas de Bauru, 
em partida válida pela Liga 
Bauruense de Malha.

a m a d o r
Alfredo Guedes encara 

Trivial/Hábil de Botucatu 
em partida que acontece 
amanhã, às 10h, no estádio 
municipal Archangelo Bre- 
ga, o Bregão. A partida é vá
lida pela 3® Copa Lençóis 
de Futebol Amador.

V O L E I

Equipe masculina busca 
mais uma vitória contra Jaú

FINANCIAMENTO EM ATE 72 VEZES 
COM AS MENORES TAXAS

TANQVE CHEIO ^  
TRANSFERÊNCIA v '
lORREMINHAV, - y ,

A equipe de voleibol adul
to de Lençóis Paulista joga 
amanhã, em busca de mais 
uma vitória na série ouro do 
Campeonato Estadual Paulis
ta. Os lençoenses enfrentam a 
representação de Jaú.

Na rodada do dia 7 de ju
nho, os lençoenses perderam 
o primeiro set (23 a 25) con
tra Cerquilho, mas consegui
ram a virada vencendo os três

sets seguintes (25 a 21, 25 a 21 
e 25 a 18). O jogo foi realiza
do no ginásio de Esportes An- 
tonio Lorenzetti Filho, o Toni- 
cão, em virtude das obras de 
reforma do Ginásio de Espor
tes Archangelo Brega Primo, o 
antigo Csec.

Já o equipe juvenil fez sua 
estréia nesta semana contra o 
COC no ginásio de Santa Fe- 
lícia em São Carlos, também

pelo Campeonato Estadual 
Paulista da APV.

Comandado pelo técnico 
Douglas Coneglian, o voleibol 
lençoense conta com o apoio 
da Prefeitura e patrocínio das 
empresas Supermercados San
ta Catarina, Coneglian Mon
tagens Elétricas, Cursos Prevê 
Objetivo, Padaria Trigal e Aca
demia Galeria Fitness. (com 
assessoria de comunicação)

v Ç lC lllo s
s e le c fo o a ifo s
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Da  Redação

Em comemoração aos seus 
108 anos, Macatuba inaugurou 
ontem a nova Base Comunitária 
da Polícia Militar e que leva o 
nome do tenente-coronel Carlos 
Alberto Paffetti Fantini, macatu- 
bense de nascimento e coman
dante da Polícia Rodoviária da 
região. A nova base fica na rua 
São Paulo, em uma das entradas 
da cidade. Também foi inaugu
rada a sede do Cras - Centro de 
Referência da Assistência Social 
'Antônio Guedes Sobrinho'-, 
localizado na rua João Carlos 
Hueb, Jardim Bocaiúva.

As duas solenidades con
taram com a presença do pre
feito Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB), da vice-prefeita Maria 
Lucilla Nunes Gouveia (PSDB), 
do presidente da Câmara Moa- 
cir Silvestrini (PV), dos vereado
res Joaquim Santana dos San
tos (PV), Aparecido Humberto 
Pavão (PTB), policiais militares 
e integrantes do governo.

A cidade homenageou dois 
cidadãos. O tenente-coronel 
Fantini foi um dos escolhidos. 
"Fiquei muito feliz em saber 
que sou lembrado pelo meu 
trabalho na cidade", afirma. Em 
discurso durante a solenidade, 
ele se disse muito orgulhoso em 
ser um cidadão macatubense.

Segundo o Sargento Josué 
Francisco da Silva, comandan
te local da PM, a base era uma 
necessidade para a polícia 
adequar seus projetos e pla
nejamentos para melhorias na 
segurança da cidade. A nova 
base começará a funcionar em 
cerca de 45 dias, pois necessi
ta de algumas documentações 
da prefeitura e do Estado. En
quanto isso, a polícia já come
ça a ter idéias para o espaço. 
Com um efetivo de 11 poli
ciais e três viaturas, a PM irá 
realizar, com o apoio da Secre
taria de Educação do Municí
pio, um projeto com lições de 
cidadania com adolescentes.

O capitão Flávio Jun Kita- 
zuni, do 6° Batalhão da Polí
cia Militar de Bauru, também 
esteve presente a inauguração. 
Para ele, a nova estrutura valo
riza o papel da PM local, além 
disso, ele explica que a base es
tá localizada num ponto estra
tégico, perto da rodovia, o que 
facilita na fiscalização. "Essa 
base condiz com o sistema do 
policiamento comunitário, no 
qual o monitoramento auxilia 
para manter a ordem da cida
de", afirma o capitão.

Já Antônio Guedes Sobri
nho foi eleito para nomear o 
novo prédio do Cras. Com seus 
80 anos, ele ajudou a cidade a 
promover mais qualidade de 
vida às pessoas que não têm 
muitos recursos financeiros. 
Seu Antônio, como é conhe

Cidade em festa
Ontem, Macatuba festejou os 108 anos com a inauguração do Cras e da Base Comunitária da PM

cido na comunidade, diz que 
segue o exemplo que sua mãe 
passou, de sempre ajudar ao 
próximo. "Jesus manda isso, 
ajudar as pessoas a seguirem 
um bom caminho", diz ele.

O Cras funciona desde 
2006 na cidade, mas só agora 
conseguiu seu espaço físico. Se
gundo a assistente social Cleu- 
za Aparecida Martins da Silva, 
o local atende cerca de mil pes
soas que participam de proje
tos assistenciais, de capacitação 
e qualificação de mão-de-obra, 
além de espaços para crianças, 
como a brinquedoteca.

Segundo o prefeito Coo- 
lidge, seu Antônio e o tenente- 
coronel Fantini foram escolhi
dos para a homenagem por se 
tratarem de duas pessoas que 
fazem parte do desenvolvi
mento da cidade, tanto na se
gurança quanto na responsa
bilidade social. Para Coolidge, 
a sede do Cras chega para sa
nar a necessidade que a cidade 
tinha, principalmente na área 
onde foi implantado. Já sobre 
a base da PM, o prefeito afirma 
que essa nova estrutura tem 
total capacidade para compor
tar a segurança dos cidadãos. 
"Tanto o Cras, como a base co
munitária são um presente de 
aniversário para a cidade. Mas 
o principal papel deles é servir 
à população", diz Coolidge.

A população também está 
contente com as novas implan
tações. O estudante Tavid Jú
nior Martins, 17 anos, se sente 
muito mais seguro com a nova 
estrutura policial. "A cidade es
tá se desenvolvendo aos pou
cos", comenta o estudante. Seu 
amigo, Diego Luis Golfeto, 17 
anos, também concorda e diz 
que a cidade está melhorando 
a cada dia. "A saúde está boa, 
ainda mais com esse posto de 
saúde que será inaugurado", 
afirma ele. O novo posto de 
saúde deve ficar pronto em 
agosto. O mecânico Cláudio 
Vitor também está feliz. "Esses 
novos locais ajudam bastante a 
população", finaliza.

d e s f il e
Amanhã, a partir das 9h, o 

desfile cívico complementa a 
festa pelo aniversário de Maca- 
tuba na avenida Coronel Virgí
lio Rocha. O tema deste ano é 
'Macatuba: capital nacional do 
patriotismo'. Segundo a secre

Fernanda Benedetti

Inauguração da nova Base da Polícia Militar reuniu autoridades e homenageados, na manhã de ontem, em Macatuba

tária de Cultura, Ellen Soares, 
os estudantes das escolas es
taduais, municipais e particu
lares mostrarão as influências 
culturais que a cidade passou 
durante esses 108 anos.

Já no próximo final de se
mana tem Ação Comunitária. 
No sábado tem corte de cabe
lo gratuito e projetos de dan-

ças no Terminal rodoviário. 
À noite, a dupla André & Ma- 
theus faz um show. Tudo de 
graça. No domingo 22, haverá 
jogo solidário entre a equipe 
da casa e o time master do 
Corinthians, mais um passeio 
ciclístico. O custo da inscrição 
para o passeio é um quilo de 
alimento não perecível.

Uma das cidades que mais 
cresce no paísy M acatuba busca 
melhorar a cada dia  ̂assim como 

0 arroz Safra Su l Prem ium .

Arroz Safra Sul Premium 
ainda mais saboroso.
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novidade
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A Zilor está lançando seu novo site. 

Faça-nos uma visitai

www.zilor.com.br
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A G U D O S

Câmera em ação
Prefeitura instala câmera de monitoramento no prédio do Comtur tentando 
conter vandalismo; para Polícia Militar, equipamento não resolve problema

Da  Redação

Quatro câmeras de moni
toramento foram instaladas 
no prédio do Comtur (Con
selho Municipal de Turismo) 
em Agudos nesta semana. De 
acordo com o presidente do 
Comtur, Flaviano Garcia, a 
medida é mais uma propos
ta para acabar com os atos de 
vandalismo contra o prédio. 
Todo o equipamento está 
sendo pago pela prefeitura. 
O investimento é de R$ 2 
mil, valor pago pelo equipa
mento. As câmeras vão ficar 
ligadas 24 horas por dia. As 
imagens captadas vão ser ar-

quivadas pela prefeitura.
O prédio que abriga o 

Comtur é bastante antigo e 
fica bem na área central de 
Agudos, por isso acabou vi
rando ponto de encontro de 
jovens, mas se tornou alvo 
de depredações, pichações 
e sujeira. Segundo funcio
nários do Comtur, o prédio 
teve as portas arrombadas 
por duas vezes e os ladrões 
só não levaram nada porque 
possui sistema de alarme. A 
segurança do prédio por vá
rias vezes foi tema de deba
tes na Câmara de Vereadores 
do município.

Além da instalação do

equipamento de segurança, o 
Setor de Obras também está 
providenciando pintura no
va e restauração de parte do 
telhado, que tem quase cem 
anos e está com o madeira- 
mento comprometido. Nem 
bem começaram os serviços 
e as paredes foram pichadas. 
Os funcionários que traba
lham no local se manifesta
ram pregando cartazes com 
frases contra o vandalismo.

Para o comandante da 
Polícia Militar em Agudos, 
tenente Juliano Xavier, a ins
talação das câmeras de mo
nitoramento ajuda, mas não 
resolve definitivamente o

problema. A PM não pode 
fazer uso das imagens em ca
so de furtos ou atos de van
dalismo porque em Agudos 
não existe convênio entre a 
Polícia Militar e a prefeitura. 
A lei nunca foi regulamenta
da. "Depende exclusivamente 
do prefeito José Carlos Octa- 
viani (PMDB) e vereadores 
para que este convênio seja 
firmado e que a polícia possa 
agir devidamente", informa 
tenente. Ainda segundo o te
nente Xavier, quem for pego 
com som alto ou praticando 
algum ato ilícito pode ser 
identificado, mas sem o con
vênio, não há como puni-las.

Fotos: Jornal O ECO

Para coibir vandalismo e furtos, quatro câmeras de vídeo foram instaladas no Comtur

I G A R A Ç U  d o  T I E T Ê

Apae oferece curso de pós-graduação em educação
A Apae (Associação de 

Pais e Amigos dos Excep
cionais) de Igaraçu do Tietê 
vai receber um curso de pós- 
graduação em educação es
pecial. O curso é autorizado 
pelo MEC e terá duração de 
2 anos, com carga de 820 ho
ras, divididas em aulas sema
nais e quinzenais. O curso 
será ministrado pelo Centro

de Educação Especial Lílian 
Carla, de Bauru, credenciado 
pela Coordenadoria de Estu
dos e Normas Pedagógicas 
da Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo. As ins
crições já estão abertas.

Serão oferecidos quatro 
módulos nas áreas de defici
ência mental, auditiva, visual 
e física. Para a conclusão do

curso será realizado um es
tágio supervisionado de 100 
horas. Podem participar do 
curso os profissionais das áre
as de licenciatura, pedagogia, 
psicologia, assistência social, 
fisioterapia, fonoaudiologia e 
terapia ocupacional. Segundo 
Célia Magda Vernier, diretora 
administrativa da instituição, 
o objetivo do curso é capaci-

tar, principalmente, professo
res para a educação inclusiva. 
"Até 2010 os professores têm 
que se adequar às normas 
de inclusão da Secretaria da 
Educação", afirma Célia. O 
valor da matrícula é R$ 220, 
mais as mensalidades de R$ 
150. Mais informações sobre 
o curso pelo telefone (14) 
3644-1155.

l i m p e z a

Programa 'Barra mais 
Bonita' chega ao fim

Terminou na quarta- 
feira 11 o programa 'Barra 
mais Bonita', que durante 
45 dias esteve em todos os 
bairros do município com 
uma equipe de 25 funcio
nários limpando o mato de 
ruas e terrenos.

Segundo Benedito Frare 
Júnior, o BJ, responsável pe
lo setor de limpeza da Prefei
tura de Barra Bonita, apesar 
do fim do programa, os 25 
homens contratados pela 
administração continuarão 
o serviço de manutenção do 
que foi feito. "Tivemos pro
blemas de limpeza na cidade 
justamente por não ter mão- 
de-obra para fazer o serviço, 
mas agora isso foi resolvi
do", prometeu o prefeito pa
dre Mário Teixeira (PC do B). 
"Também pedimos para que 
as pessoas colaborem com a 
limpeza e não joguem lixo 
em terrenos baldios".

A equipe do 'Barra mais 
Bonita' já tem uma nova ta
refa para o início da próxima 
semana. Ela integrará o ar
rastão contra a dengue que 
será promovido pelo depar
tamento de Saúde do muni
cípio. "O trabalho é pratica
mente o mesmo, ou seja, va
mos passar por todos os bair
ros só que agora entrando 
em todas as casas e retirando 
tudo aquilo que posa acu
mular água", explicou o pre
feito. "Mas pedimos para as 
pessoas não colocarem o lixo 
pra fora. Aguardem a visita 
de um de nossos funcioná
rios, que estará devidamente 
credenciado, e saiba como 
proceder com a limpeza".

E no fim deste mês Barra 
Bonita também participa do 
projeto 'Cidade Limpa' da 
TV TEM, que também tem 
como objetivo incentivar a 
limpeza no município.

CURSO PREPARATÓRIO PARA 0 ENEM 2008:
Aumente suas chances de entrar nas melhores 

faculdades do Brasil.
Atualmente, a nota obtida no ENEM (Exame Nacional 

do Ensino Médio) é utilizada por muitas faculdades, públicas 
e privadas, como nota (ou parte da nota) do vestibular. Além 
disso, só podem solicitar uma bolsa do PROUNI (Bolsa de 
estudos do governo Federal) aquelas pessoas que fizeram o 
ENEM.

A UNINTER de Lençóis Paulista irá oferecer um curso 
preparatório para o ENEM 2008, de 21 de Junho a 30 de 
agosto.

O objetivo do curso é demonstrar ao estudante como 
é o formato da prova do ENEM, a melhor forma de unir o 
conhecimento Já existente com as aplicações cotidianas das 
atividades, bem como a combinação com as disciplinas 
curriculares do Ensino médio.

Com valor acessível e material didático incluso, serão 
10 encontros aos sábados e um aulão na véspera do ENEM. 
Disciplinas a serem estudadas:

Português
Redação
Literatura
Geografia
Matemática

História
Biologia

Física
Química

Serviço:
Maiores Informações pelo telefone: 3264-1914 ou pelo site: 

www.uninterlencoispaulista.com.br

t e r ç a - f e i r a

a c i d e n t e s
Um homem morreu e 

outras cinco pessoas fica
ram gravemente feridas em 
dois acidentes que aconte
ceram na rodovia Osny Ma- 
theus (SP-261), no sábado 
7, praticamente ao mesmo 
tempo. Aparecido Maurício 
Rocha morreu em colisão 
registrada em cima do via
duto da Marechal Rondon 
(SP-300), em Lençóis Pau
lista. Segundo informações 
da Polícia Rodoviária, ele 
dirigia um Voyage, placas 
CEN 5323, de Lençóis Pau
lista, que vinha no sentido 
Macatuba-Lençóis. O carro 
invadiu a pista contrária 
e bateu de frente com um 
Santana, placas BJF 9220, 
de Bauru. Jean Wagner Tor
res da Silva, que dirigia o 
Santana, Aparecido Rocha 
e Edenilson Washington 
Pinto, que viajavam no 
Voyage ficaram gravemente 
feridos. Outros dois moto
ciclistas se envolveram nu
ma colisão e também fo
ram parar no hospital em 
estado grave.

in c l u s ã o
Na segunda-feira 9, foi 

assinado convênio para 
instalação do Programa 
Acessa São Paulo na re
gião. O prefeito de Lençóis 
Paulista, José Antonio Ma- 
rise (PSDB) e o de Macatu- 
ba, Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB) participaram pes
soalmente da cerimônia de 
assinatura. O município 
de Agudos também será 
contemplado com o pro
grama. O projeto é uma 
iniciativa do governo do

Estado, com coordenação 
da Secretaria de Gestão Pú
blica e gestão da Prodesp 
(Companhia de Processa
mento de Dados do Estado 
de São Paulo). O objetivo é 
democratizar o acesso à in
ternet. Em Lençóis Paulis
ta, o Acessa São Paulo será 
montado no prédio da In
cubadora de Empresas. Em 
Macatuba e em Agudos, na 
biblioteca municipal.

d in h e ir o  f a l s o
A Polícia Civil de Bar

ra Bonita apreendeu uma 
nota de R$ 100 falsa, em 
uma lanchonete da cidade, 
na noite de sexta-feira 6. 
Segundo o presidente do 
Condecon (Conselho de 
Defesa do Consumidor), 
João Batista Missão, cerca 
de 20 proprietários de lan
chonetes e bares reclama
ram de dinheiro falso.

AGUDOS
O atual presidente da 

Câmara de Agudos, Nel
son Assad Ayub (PP), o 
Nelsinho, e os vereadores 
Auro Aparecido Octavia- 
ni (PMDB) e Aparecido 
Dantas (PPS) estão com 
recurso no TCE (Tribunal 
de Contas do Estado) pa
ra poderem participar das 
eleições municipais. Os 
três últimos presidentes 
do Legislativo em Agudos 
tiveram suas contas rejei
tadas pelo Tribunal. Auro 
Octaviani conseguiu rever
ter sua situação na quarta- 
feira 11. O presidente Nel- 
sinho e o vereador Dantas 
ainda aguardam julgamen
to do recurso.

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

ASFALTO
O prefeito de Lençóis Paulista, José Antonio Marise 

(PSDB), confirmou o repasse de R$ 300 mil pelo governo 
federal na última terça-feira 10. O dinheiro será aplicado 
em obras de infra-estrutura, mais especificamente para o 
recape de ruas da Vila Éden, Mamedina e Maria Cristina. A 
verba foi liberada por meio de emenda do deputado fede
ral Milton Monti (PR). A contrapartida da Prefeitura é de 
R$ 80 mil. O deputado também conseguiu a liberação de 
R$ 180 mil para Areiópolis.

j u s t iç a
Na terça-feira 10, Bar

bosa Boscolo, 45 anos, foi 
condenada a 14 anos de 
prisão, em regime fecha
do, por ter assassinado seu 
próprio marido, Ademir 
Boscolo, 55 anos. O crime 
aconteceu em dezembro de 
2006, em Macatuba, e teve 
a participação do aman
te de Isabel, José Roberto 
Ferreira, 44 anos. Os dois 
são réus confessos e estão 
presos desde o dia 14 de 
dezembro de 2006. O júri 
popular que sentenciou Isa
bel aconteceu na Câmara 
Municipal de Macatuba.

m u r o  l im p o
Projeto de lei assina

do pelo vereador Carlos 
Alberto Cian (PPS) proí
be a pintura em muros de 
propaganda eleitoral em 
Lençóis Paulista. O projeto 
deu entrada na segunda- 
feira 9 e foi aprovado por 
unanimidade e em regime 
de urgência. Se sancionado

pelo prefeito José Antonio 
Marise (PSDB), vale para 
as eleições municipais de 
outubro. Marise disse que 
ainda não recebeu a lei, 
mas que é favorável. "Eu, 
pessoalmente, sou a favor, 
só preciso me certificar que 
não haverá conflito com a 
lei eleitoral", comentou o 
prefeito que tem prazo de 
15 dias para sancionar ou 
vetar o projeto de lei do 
Legislativo. A propaganda 
eleitoral só pode ganhar as 
ruas a partir de 6 de julho.

b a r r a  b o n it a
A presidente da direto

ria executiva do Hospital 
e Maternidade São José, 
de Barra Bonita, Maria Te- 
rezinha Barducci da Silva, 
pediu exoneração do cargo 
na sexta-feira 6. Ela ale
ga desentendimento com 
membros do Conselho 
Fiscal e um dos médicos. 
Maurício Batista, vice-pre
sidente, deve assumir nos 
próximos dias.

http://www.uninterlencoispaulista.com.br
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FINANCIAM ENTOS
STRAD A ADV. EXT FLEX 07

FIORINO IE GAS 96
F-1000 XLT TURBO D 95
RAN GER ST X  6cc GAS 97
RANGER XLT 2.8 4X2 D 02

RANGER X L S  2.8T CD 4X4 04
RAN GER XLT 2.8T CD 4X4 05

S-10 4.3 V6 C S  GAS 97
S-10 2.2 CE GAS 97

S-10 2.8T C S  4X4 DIE 00
S-10 2.4 C S  4X2 GAS 01
S-10 2.8T C S  4X4 DIE 03
S-10 2.8T CD 4X4 DIE 03

S-10 2.8T CD DLX 4X2 DIE 04
S-10 EXECU TIV E 2.8 4X4 04
HILLUX 3.0 CD 4X4 AUT 07
SILVERADO  4CC T DIE 98

SPO RTAG E 4X4 DIE 95

TRO CA COM TROCO
HONDA CIVIC EX GAS 
HONDA CIVIC EX GAS

AUDI A3 1.8 T GAS

99
01
01

AUDI A3 1.8 GAS
SCENIC EXP. 1.6 16V GAS 

PALIO FIRE FLEX FLEX
PALIO FIRE FLEX FLEX

03
04 
07 
07

FOCUS HATCH 1.8 GL GAS
FOCUS SEDAN 2.0L GAS 
ECO SPO RT X LS  1.6 GAS

FOX 1.0 2P FLEX

01
02
05
04

VECTRA CD 2.0 16V GAS
ZAFIRA ELEGANCE FLEX

97
05

TRO CA COM TROCO
BIZ 100 KS 99 CBX 750 F INDY 99
BIZ 100 ES 01 CBR 450 01
BIZ 100 ES 01 CBR 600 F 01

TITAN 125 KS 03 CBR 600 F 03
TITAN 125 KSE 04 CBR 1100XX BLACK 04
TITAN 150 KS 07 SHADOW 600 07
TITAN 150 KS 07 YAMAHA YBR 125K 07
TITAN 150 ES 01 YAMAHA YZF R1 01
TITAN 150 ES 02 SUZ.BURGMAN 02

TITAN 150 ESD 05 SUZ. DR 800S 05
TITAN 150 ESD 04 SUZ. TL 1000 S 04

TITAN 150 SPORT 97 SUZ.BANDIT 1200S 97
CBX 200 STRADA 05 SUZ.HAYABUSA 05
CBX 200 STRADA SUZ.SRAD 750
CBX 250 TWISTER KINCO ZING 150
KASINSKI GF 125 HARLEY DAVIDSON DEUCE
KASINSKI GF 125 CBX 750 F JAPONESA

XLX 350 QUADRI PIT BULL 200
XRTORNADO QUADRI FOUR TRAX 4X4
NX 4 FALCON CB 600 F HORNET

CBX 750 F SUZ.BANDIT 1200N
CBX 750 F

LAVAMOS SUA MOTO 
COM ÁGUA QUENTE

F.: 14. 3264-3131 
RUA PIEDADE, 56 - CENTRO 

LENÇÓIS PAULISTA
I w w w . b c a r . c o m . b r  \

GOL POWER 1.6, ano
04, cor prata, Flex, 

com ar, direção, trava 
e alarme. Fone (14) 

3264-1000.

v e íc u l o s
VEN DA

VENDE-SE URGENTE,
só hoje, Chevette, ano 
87, álcool, bom esta
do, cor dourado. R$ 

3.300,00, Rua Siqueira 
Campos, 141, V. Con
tente. Fone (14) 9726
9990, falar com Juraci.

VENDE-SE GOL 1000,
cor branco, ano 93/94. 
Fone (14) 3264-1222.

VENDE-SE MONZA
GL, 2.0, 4 portas, ano 

93, álcool, cor azul, 
completo. Fone (14) 

3263-7474.

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 PALIO EDX, 
ano 99, cor cinza. Fone 

(14) 3264-3033.

VENDE-SE GOL G4 
CITY, 1.0, flex, ano 06, 
2 portas. R$ 21.800,00. 

Fone (14) 9726-6932 
ou (14) 3264-8430.

VENDE-SE GOL BOLA,
ano 95, 1.8, cor prata, 
gasolina, trava, som, 

alarme, vidro elétrico. 
R$ 12.800,00. Fone 

(14) 8152-6219. Tratar 
com Paulo.

VENDE-SE GOL BOLA,
ano 97, 1.0, gasolina, 

em ótimo estado. Fone 
(14) 3263-3871 ou 

(14) 8147-7440.

VENDE-SE CHEVETTE,
ano 87, 1.6, modelo 
Luxo, cor preto. Fone 

(14) 9761-3366

COMPRA-SE GOL BO
LA OU CORSA , 1.0, 

ano 97 a 00. Fone (14) 
3263-3348 ou (14) 

9703-1919.

VENDE-SE GOL, ao
83, motor a álcool, 

ar, alarme. Fone (14) 
3263-4026 ou (14) 

9794-7591.

VENDE-SE OU TROCA 
CLASSIC PRETO 07/08 
, cor preto, 1.0, FLEX, 

c/ ar quente, trava, 
alarme. Est. de 0km 
- 1° dono - 6.800,00 
+ financ. Fone (14) 
97865951 ou (14) 

3263-1287.

VENDE-SE FUSCA, ano
79, em ótimo estado 
de conservação, do

cumentos em ordem. 
Fone (14) 3263-1668 
ou (14) 9772-7627

VENDE-SE PALIO FIRE,
ano 03, metálico, trava, 
vidro elétrico, alarme, 4 
pneus novos. Fone (14) 
9746-3931 particular.

VENDE-SE GOL BOLA,
ano 95. cor prata. R4 
12.000,00. Fone (14) 

3263-6490.

VENDE-SE OU TROCA 
POR CARRO OU TER
RENO, caminhão %, 
D-40, ano 87, motor 
novo, ótimo estado. 

Fone (14) 9746-3931.

VENDE-SE PAMPA,
ano 94, álcool. Fone 
(14) 3264-1866 ou 

(14) 8136-1290, Cen- 
ter Piscinas, Rua Anita 

Garibaldi, 896, Centro.

VENDE-SE GOL BOLA,
ano 97, cor prata, aro 

14, ótimo estado. Fone 
(14) 3263-3871 ou 

(14) 8147-7440.

VENDE-SE OU TROCA 
POR MOTO, Gol, ano 
88, álcool, cor cinza. 

Fone (14) 9686-9971.

VENDE-SE CLIO RA- 
TCH, cor prata, ano 03, 
completo, top de linha, 

4 portas. Fone (14) 
8143-6421.

VENDE-SE GOL CL,
ano 92, 1.6, ALC, vidro 
elétrico, trava elétrica 
e alarme. R$9.000,00. 
Fone (14) 9602-8261.

VENDO GOL CL, 1.8, 
cor verde, álcool. R$ 
10.500,00 Fone (14) 
3263-6111 ou (14) 

9737-9990.

COMPRA-SE OPALA.
Fone (14) 9703-9352, 

falar com Emerson.

VENDE-SE GOL, ano
93, cor prata, álcool, 

roda, alarme, insulfilm, 
som. Fone (14 9116
9776 ou (14) 3263
4796, ligas as 17:00 

horas.

VENDE-SE FUSCA
ANO 82, verde, 1300 
ótimo estado R$3,500 
tratar Super Cores Tin
tas -Monte Azul. Fone 

(14) 3264-5244.

MOTOCICLETAS
VEN DA

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 FAN 125,
ano 04. Fone (14) 

3264-4345.

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

(14) 3263-3466.

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.

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

L U B R E m n
veículos

Lençóis Paulista
[14] 3264-1222

Bajru
[14] 3214-4888

VEÍCULO COR 1 ANO 1
ASTRA HATCH 2.0 2003 CINZA

ASTRA SEDAN G U .8 2002 BRANCO
CORSA CLASSIC ÁLCOOL 2005 AZUL

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

CELTA SP IR IT4P 200Z PRATA
CELTA 2P 2004 PRATA
CELTA 4P 2004 PRETO

PARATI 1988 VINHO
VECTRA 2.0 2006 CINZA ARGUS

VECTRA CD 2.2 2003 PRETO
MERIVA 2003 PRATA

EIESTA SEDAN 1.6 2005 PRETO
MONZA GLS 1995/96 VERMELHO
ZAEIRA2.0 2001 PRATA

ZAEIRA ELEGANCE 200Z/08 PRATA
L200 SPORT- 4x4 2004/05 CINZA

CROSS E O X -1.6 ELEX 2006 PRATA
BMW328Í 1996 VINHO

GOL 1993/94 BRANCO
G0LG IV2P 2006 BRANCO

G0L G IV 4P 1.0 200Z CINZA
DODGE BOLARA 1980 VERMELHO
EIESTA 1.0 2P 199Z/98 PRETO

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

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

PICASSO GX 2002/03 PRATA
N X150 1992/92 VERMELHO

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

EUSCA 196Z BRANCO
ESCORT XR3 c o n v er s ív e l 1993 AZUL

TORNADO 250 2004 PRATA
EIESTA HACTH4P 2003 PRATA

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

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

(14) 3264-4345.

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

VENDE-SE DT 180,
para trilha. Fone (14) 

3263-2610.

VENDE-SE TORNADO,
250 cilindradas, ano 

02. R$ 5.800,00. Fone 
(14) 3264-8430.

POP 100, ano 07. 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 CB 400, 
ano 81, cor preta. Fone 

(14) 3263-2610.

VENDE-SE MOTO 
TITAN 150, cor preta, 
único dono, em bom 

estado, R$ 4.600,00 po
dendo ainda negociar. 
Fone (14) 9712.-0870 
ou (14) 3264-3577.

VENDE-SE TITAN,
ano 98, cor verde. R$ 
2.500,00. Fone (14) 

3264-5621.

FINANCIAMOS sua
moto, 0 km e também 

usadas. . Fone (14) 
3263-2607 ou (14) 
3264-1004. Vega 

Motos.

VENDE-SE MAX 125 
CILINDRADAS, a partir 

de R$ 185,00. Fone 
(14) 3263-2607 ou 

(14) 3264-1004. Vega 
Motos.

VENDE-SE V. BLADE,
250 cilindradas, ano 08, 
zero Km, cor preta. Fo
ne (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 OU TROCA 
POR CARRO de menor 
valor, Twister, cor prata, 

ano 05, 6.150 Km, 
documentação em dia. 
Fone (14) 3264-1213 
ou (14) 9695-2028.

VENDE-SE TORNADO,
ano 03, cor preta e 

vermelha. Fone (14)
3263- 3466.

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 TWISTER,
ano 06. Fone (14)

3264- 4345.

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

(14) 3263-3466.

VENDE-SE XLX 350,
ano 90, cor branco. Fo

ne (14) 9129-8526.

VENDE-SE CBX 150,
ano 89, cor vinho. Fone 

(14) 3263-2610

VENDE-SE SUZUKI 
YES, ano 07, cor preta. 
Fone (14) 3263-3466.

VENDE-SE TITAN, KS,
ano 02, cor prata. Fone 

(14) 3263-3466.

VENDE-SE BIZ, ano
06, cor prata, partida 

elétrica. Fone (14) 
9735-4338.

VENDE-SE BIZ, ano 01,
partida elétrica, ótimo 
estado. R$ 3.300,00. 

Fone (14) 9727-1152.

VENDE-SE ML, ano88, 
cor azul. R$ 850,00 + 
docs. atrasado. Fone 

(14) 9602-8261.

UITO MECihÊCA - RETÍRCA DE MOTORES

-  Retifica e 
Montagem 
de motores

- Auto Peças

- Serviços de 
monutenção 
mecânica

- Serviços de 
usínagem

FONE:

3263- 1535
FAK;

3264- 3961
n. Prudente de Moraes, 206 
Vila Eden - Lençóis Paulista

1 VEÍCULO ANO I corJ COMB. O P C IO N A IS

CORSA HATCH 4P 1.6 1999 YERM. GAS AR COND / LIMP / DES / TRAVA / AURM E

CORSA SEDAN 1.0 1999 PRATA GAS TRAVA/AURME

CORSA WAGON 1.016V 2000 CINZA GAS TRAVA/ALARME/LIMR/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 TEZ ALARME

MONZA SLE 2.0 4P 1991 CINZA ALC DH/VE/TEZ 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/AURME

GOL1.0G42P 2006 CINZA FLEX LIMP/DESEMB

G0LCLI1.6 1992 BRANCO ALC

ASTRA SEDAN 2.0 2002 PRETO GAS COMPLETO/RODAS

ESCORT 1994 CINZA ALC DIREÇÃO HIDRÁULICA

XSARA PICASSO EXAUT 2005 PRETO GAS COMPLETO/RODAS/SOM

FUSCA 1968 BRANCO GAS RARIDADE

BUGGY 2008 AMARELO ALC CHASSIS 1979

COURIE 2004 PRATA GAS

'̂ víclemce F.: 14.3264-1000Ve ícu los  Rua 13 de Maio, 1002 - Lençóis Paulista

QUALIFICAÇÃO DA EMPREGADA DOMÉSTICA
Há muito se comenta acerca das exigências do mercado de trabalho no tocante 

a 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 ( 
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.

Centro Espírita 
Antdnid de Pàdua

P A L E S T R A S

SEGUNDA-FEIRA S Á B A D D S

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!

PROMOÇÃO VÁLIDA DE 31/05 À D7/DB/2DD8

EM BRSVe
SUSPENSÃO 

A AR
VENHA

CONFERIR

M O DELO
CORSA SUPER  

CORSA CLASSIC LIFE 
CORSA CLASSIC 

CORSA GL 1.6 
CORSA WIND  

S-10 2.2 DUPLA 
MONZA SL EFI 

ASTRA GLS 
ASTRA SEDAN 

ASTRA SEDAN ELEGANCE 
MERIVA JOY 

ASTRA MILLENIUM 
SAVEIRO 

GOLF TRIP 
GOL CL 1.6 MI 
GOL SPECIAL 
GOL 1.0 CITY 

CIVIC LX 
CB .00 HORNET 

JEEP

FAZEMOS TROCA 
COM TROCO

A N O COR OPCIONAIS M O DELO A N O COR
1998 BRANCA GOL SERIE OURO 2000 BEGE
2005 PRETO ALCCOL GOL GL 1.8 1993 BEGE
2003 PRATA GOL 1.0 2006 PRETO
1997 BRANCA GOLF 2001 CINZA
1998 VERMELHO GOL ROLLING STONES 1995 BRANCA
1997 PRATA GOL 16V POWER 2002 PRATA
1993 CINZA GOL 1000 16V PLUS 2001 PRATA
2000 PRATA COMPLETO + RODAS LOGUS CLI 1995 VERMELHO
2003 AZUL FIESTA 1995 VERDE
2005 CINZA AR DIGITAL+AR BAG FIESTA CLX 1997 BRANCO
2007 PRATA FLEX ESCORT GL 1.6 1998 BRANCO
2001 PRATA COMPLETO RANGER 2000 BRANCO
1988 VERMELHO DIESEL PALIO FIRE 2003 VERMELHO
2003 PRATA PALIO WEEKEND 2000 BRANCA
1997 VERMELHO PALIO EDX 1999 CINZA
1999 AZUL UNO ELETRONIC 1994 VERDE
2001 PRATA UNO ELETRONIC 1994 AZUL
2001 PRATA SCENIC 2003 AZUL
2005 PRETA SCENIC 1999 CINZA
1975 VERMELHO CIVIC LX 1998 PRATA

OPCIONAIS

TRAVA-ALARME

COMPLETO-VIDRO

COMPLETO
TRAVA-AL-LIMP-DESEMB

COMPLETO+AIRBAG
COMPLETA

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.bcar.com.br
mailto:ceap@lpnet.com.br


PtN M A ZA ,
^ ^ ^ / E Í C 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 
CONFORT 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 
CONFORT 1.8 - 2005 

A - Prata - Completo

Corsa Super 1.0 MPFI 
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 ELX 1.3 
Fire - 4P - Flex Cinza 

Completo - Ar

Saveiro - G4 1.6 - 2006 
Total Flex - Super Surf 

Preta - Completo

Monza GL 2.0 - 4P 
1993 - Azul 

Completo - Ar

Corsa Sedan - 2005 
CLASSIC  LIFE 1.0 

A - Branco - Ar

Palio EDX 1.0 - 4P 
1998 - Vermelho 

Vidro Trava Alarme

Corsa Sedan SU PER 1.0 
2002 - A - Prata 

Trava Alarme

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

Básico

Saveiro CL 1.6 MI 
1999 - G 

Prata - Básica

MOTOCICLETAS
V E N D A

VENDE-SE HONDA
CG, ano 89, cor pre
ta, bom estado. R$ 
1.800,00. Fone (14) 
3264-3747ou (14) 

3263-3771

VENDO TWISTER, ano
02, cor preta, impecá
vel. R$ 6.500,00. Fone 

(14) 9136-8114 ou (14) 
3264-3083.

VENDE-SE STX, 200 
cilindradas a partir 

de R$ 259,00. Fone 
(14) 3263-2607 ou 

(14) 3264-1004. Vega 
Motos.

VENDE-SE TITAN 150,
elétrica, único dono. 

Fone (14) 3264-4345.

RESIDÊNCIAS
V E N D A

VENDE-SE EDICULA,

Caju I, murada, portão 

fechado. Fone (14) 

9748-4788 ou (14) 

9722-8149.

VENDE-SE TERRENO,

Monte Azul, 200 me

tros quadrados. Fone 

(14) 3263-3848.

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, 

Parque Elizabete, 2 

dormitórios, sala, 

cozinha c/ azulejo, 

banheiro social com 

Box Blindex, lavanderia 

e garagem, fino acaba

mento. Obs Mobiliada.

R$ 45.000,00 mais 

pequeno financiamen

to, prestação atual.

R$ 170,00. Fone (14) 

3263-1118.

VENDE-SE CASA,
Jardim América, 3 dor
mitórios, sala, cozinha, 
2 banheiros, lavanderia, 
área com churrasqueira 
, garagem p/ 2 carros, 

salão comercial, R$ 
90.000,00. Tratar Toni- 
nho Santangelo Imóveis 

(Creci 46374). Fone 
(14) 3263-7094.

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 CASA, Jd

Nações, 2 dormitórios, 2 

salas, copa, cozinha, ba

nheiro, área de serviço, 

garagem. R$ 40.000,00.

Tratar Toninho San- 

tangelo Imóveis (Creci 

46374). Fone (14) 

3263-7094.

VENDE-SE CASA, Caju I, 

toda murada, sala e co

zinha grande, wc, 3 dor

mitórios, área de serviço, 

churrasqueira e edícula 

no fundo. R$ 27.000,00 

mais prestação. Fone 

(14) 3263-4345, falar 

c/ Deise.

VENDE-SE CHÁCARA, 

20.000 metros qua

drados, São Judas, sem 

benfeitorias. Tratar Toni- 

nho 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.

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.

VENDE-SE TERRENO 

COMERCIAL, Av. entra

da de Agudos 1312m2.

Tratar 14-3019-0358 

frente Av. Carvalho Pin

to fundo pra outra rua.

VENDE-SE TERRENO, 

Jd Itamaraty, 517 

metros quadrados, es

quina, parte alta, ótima 

localização. Fone (14) 

3263-1118.

VENDE-SE CASA,

3 quartos, em faze 

de acabamento. R$ 

26.000,00, aceito carro 

no negocio. Rua Profes

sor Joaquim de Moraes, 

Monte Azul, ao lado 

do n° 251. Fone (14) 

9103-8589.

VENDE-SE TERRENO, 

Jd Monte Azul, bem 

localizado. Fone (14) 

9794-7591 ou (14) 

3263-4026.

NEGOCIAÇÕES DE 
IMÓVEIS: Casas - Ita- 

maraty, Centro, Capoa- 
ni, Ubirama, Bela Vista, 

Baccili, Monte Azul, 
Rondon e outros. Fone 

(14) 9786-5951 ou 
(14) 3263-1287.

VENDE-SE MOVEIS 
SEMI-NOVOS PARA LOJA

BIOMBOS C / a c r íl ic o  

ARARAS C/GAVETAS 

BALCÕES P/ATENDIMENTO 

ARAAÂRIOS

/MTERIAL EM MDF, C O R  BRANCA, 
TU DO  EM ÓTIM O ESTADO.

R. G eraldo  Pereira de Barros, n - 1.002 - Centro  
Lençóis Paulista - Fone: (14) 3263-0051

VENDE-SE EDÍCULA,

Jd América, espaçosa 

com piscina. Fone (14) 

9794-7591 ou (14)

3263- 4026.

ALUGA-SE SALÃO PA

RA FESTA, casamentos, 

aniversários, c/ piscina 

de bolinh as e cozinha 

completa. Fone (14)

3264- 9887.

VENDE-SE CASA, 4

cômodos, Parque Re

sidencial Rondon, Rua 

Gino Augusto Bosi, 

330. Fone (14) 3263

0235.

VENDE-SE TERRENO,

Jd João Paccola, Rua 

Walter Moretto, lado 

alto. o. 16.200,00. Fo

ne (14) 9692-9693.

VENDE-SE TERRENO, 

Itamaraty, Rua Miruna, 

430 metros quadrados. 

R$ 22.000,00. Fone 

(14) 3263-6588.

VENDO CHÁCARA c/ 

3 alq. à 500m. do Jd. 

Ubirama, Acesso via 

SP 261, indo para a 

FACOL, praticamente 

área urbana. Fone (14) 

8141-3068.

VENDE-SE CONSTRU

ÇÃO, Jd Maria Luiza, 

126 metros quadrados, 

cozinha, copa, sala, ba

nheiro, 3 quartos 1 c/ 

suíte e close, garagem 

p/ 2 carros c/ planta 

feita, aceito carro no 

negocio. Fone (14) 

9142-5452.

VENDE-SE 1 ou 2 ou 

4,3 Alqueires na Var- 

gem Limpa, aceita se 

casa e ou terreno como 

parte do pagamento. 

Fone (14) 3263-4256 

ou 9777-1673.

COMPRA-SE CASA no 

valor de R$60.000,00 

à R$75.000,00, onde 

a documentação tem 

que estar correta, lo

cais: Cruzeiro, Ubirama, 

Príncipe. Fone (14) 

9759-5497 Sidney.

VENDE-SE CASA no

centro, terreno de 580 

m  ̂c/ 176 m  ̂de área 

construída, 4 quartos. 

Ótima localização. Fo

ne (14) 8117-2370 ou 

(14) 8135-8332.

VENDE-SE TERRENO

no Village - 253 m2

- Avenida Estudantes

- muro e calçada - R$ 

29.000,00 - fones (14)

3264-1333 ou (14) 

9799-9719.

VENDE-SE OU TROCA 

CASA Vila Baccili, 4 

dormitórios,2 wc, sala, 

cozinha, copa, com 

edícula, piscina ,chur- 

rasqueira e garagem. 

Fone (14) 9786-8998 

ou (14) 9775-4299.

"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, MEN
SAGENS E CARRO DE 
SOM, ESSA SEMANA 
TODAS AS CESTAS 
COM 10% DE DES

CONTO 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.

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.

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.

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.

VENDE-SE GELADEI
RA, berço, cama de 
casal, beliche, mini 

bug, TV, CD de carro, 
Playstation I, 2 piscinas 

de fibra. Fone (14) 
9702-9538. Tratar com 

Joãozinho.

VENDE-SE ESCAPA- 
MENTO de Chevette 
antigo, semi-novo. 

Fone (14) 9108-1835 
c/ Luciano.

VENDE-SE BALCÃO DE 
FRIGORIFICO. Fone 

(14) 3264-8770.

VENDE-SE TELEVISOR,
21", semi-plano. R$ 
300,00. Fone (14) 

9123-0078. Tratar c/ 
Augusto.

VENDE-SE COMPRES
SOR PARA PINTURA.
Fone (14) 3264-1866 
ou (14) 8136-1290, 
Center Piscinas, Rua 
Anita Garibaldi, 896, 

Centro.

VENDE-SE VÁRIOS 
MOVEIS, para casa, 
motivo de mudança. 

Fone (14) 3263-4304.

VENDE-SE CALANDRA 
P/ CHAPA DE FERRO,

1500 x 8 mm, policorte 
c/ motor de 7,5 HP +
8 disco de corte de 16 
pol. Fone (14) 9737

4320.

PROMOÇÃO RÁ

DIO P/ CARRO c/

AM,FM,MP3,USB E PEN 

DRIVE DE 1GB, apenas 

R$ 235,00, CORNETAS 

R$59,00,TWITEERS 

PROFISSIONAIS 

R$49,00. Fone 

(14)3264-2757 ou 

(14) 9711-1826.

RESIDÊN CIAS
JD. NOVA LENÇÓIS: 2 Dormitórios (Isuite), wc social c/ blindex, sala, cozinha c/ azulejo, a/s anexo, ampla varanda,
racho c/ churrasquei ra, terreno
de 506 m̂ , todo gramado, área construída 186mL
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, saia jantar, wc social, cozinha, garagem p/ 2 carros mais edicula c/ 
churrasqueira.
CENTRO: Rua ignàcioAnseimo esquina c/Virgíiio Rocha, casa c/261 m̂ . Terreno c/ 1230mL 
CENTRO: Rua XV de Novembro - sala de visita, sala de tv c/ estante em alvenaria, 1 dorm c/ a/e, 1 suíte o/ a/e, 1 dorm s/ 
a/e, saia de jantar (piso frio), cozinha c/ a/e pia gab. Fundos: iavand, churrasq, piscina. Área const. 180mL Terreno 
312mL R$130.000,00
CENTRO: Rua Dr. Antonio Tedesco frente igreja Matriz, parte inf. amplo salão comercial c/ wc. Parte superior 2 
dormitórios sendo 1 suite, 1 saladetv, saladeestarc/sacada, wcsocial,cozinhaea/cpiscina.
PQ. RONDON: 3 Dorm. (1 suite), sala visita, sala jantar, cozinha c/ a/e, wc social, edicula c/ churrasqueira, lavanderia e 
dispença c/ wc, garagem p/ 2 carros.
STA. CECÍLIA: R$ 90.000,00 - 2 Dorm., Sala, cozinha, wc social, fundos (1 suite, sala, cozinha e lavanderia).
JD. Vilagem: R$90.000,00 - 2 Dorm., Sala, Cozinha, wc social, 2 vagas de garagem, edícula a terminar.
JD. Granville: 3 Dorm., (1 suíte) c/A/E, Sala de vistas e jantar, wc social, cozinha c//VE, lavanderia /VS, 2 vagas de 
garagem, sala de star c/ varanda, 
terreno 1.050 mL área const. 230 m̂ .
TERRENO S
D. ITAMARATY: 2terrenos juntos, murados com fundação para uma residência de 341 m̂ .
JD. ITAMARATY: 517m^, esquina, parte alta, ótima localização.
JD. ITAPOÃ: 3 terrenos juntos, c/213m^cada, sendo 2 de esquina 
SÍTIOS
SÃO JU DAS TADEU: R$ 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 c/ Embarcador.

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

COMPRA-SE CON- 

SORCIO contemplado 

ou não mesmo em 

atraso pagamento. à 

vista tratar fone (11) 

2727-1871. E-mail 

lemosqueiroz@globo. 

com, vou ate você.

VENDE-SE CD MP3

Pioneer c/ controle. Flip 

Down. Ótimo estado 

e funcionamento per

feito. R$ 350,00. Tratar 

com Danieli - Fone (14) 

9794-6054.

ATENÇÃO: Materiais 

Construção Usados - 

Madeiras, telhas, forro 

de PVC, etc. + 1 porta 

e vitrine de correr de 

vidro temperado. Fone 

(14) 9786-5951 ou 

(14) 3263-1287

VENDO TITULO CLU

BE MARIMBONDO.

Fone (14) 8137-5229.

FEIRÃO DE DVD'S na 

locadora drenworks 

filmes originais a preços 

promocionais a partir 

de R$ 7,00. Fone (14) 

3264-7315.

COMPRO MESAS C/ 

CADEIRAS de plásti

co em bom estado. 

Fone (14) 9702-71 73 

Reinaldo.

CHAVEIRO TATÁ
Qualidade pelo melhor preço.

3264-4049 
^  ̂ 9791-7066Chaves 

Serviços
Chaves Codificadas

RUA XV DE NOVEMBRO 550A EM FRENTE A CASAS BAHIA

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

Recupere até 70%  dos ju ro s cobrados  
abusivam ente pelos bancos, das pessoas 

físicas e juríd ica, nos em préstimos 
bancários e no  cheque especial

L A U T E C
Laudos Técnicos e  Perícias financeiras

Visite nosso site e agende uma visita pelo telefone

www.dividaedireito.com.br
Fone: 14.3234-7994

Rua Gustavo Maciel, 29-18 - A lto s  da C idade - Bau ru  - SP

ra w v ta íI doa
íC a tc iKÍ&>cs II

CONFIRA

Preço a v ista  com  

descontos e sp e cia is!  

C o lch õ es de todos  

os ta m a n h o s.  

V e n h am  co n fe rir!

Colchões Serta
7  /

\

\ COLCHÃO COM CAMA BOX
SUPER KING - 193x203 - MOLAS ENSACADAS 

A MOLA QUE NÃO TEM

COLCHÃO COM CAMA BOX
KING - 158x198 - MOLAS ENSACADAS 

A  MOLA QUE NÃO TEM BALANÇOUPER KING - 193x203 - MOLAS ENSACADAS
A MOLA QUE NÃO TEM BALANÇA W  V  0 0

^ ^ ■ TOTAL A PRAZO R$ 1620,00̂  I
TOTALA PRAZO R$ 1 880,00 ^  /  f '

/  r  /  !
Roupas de cama tamanhos especiais.

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

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

VENDE-SE
Casas e Terrenos: Diversos bairros 

Sítios e Chácaras: Várias

Compra-se:
C a sa s : de R$30mil, R$50mil com documentação 

em ordem

O U T R A S  O P Ç Õ E S  FAVO R C O N S U LT A R

ROMEU S A N C TIS  - C rec i: 4 1 3 8 8

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

C E N T E R  C A R
VEÍCULOS

1 4  ANOS DE BONS 
NEGÓCIOS

3263-53S4/3264-3439
RUA FORTUNATO ZILLO, 19 - LENÇÓIS PAULISTA (ESQ. COM AVENIDA PAPA JOÃO PAULO, II)

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


b a n h o  e t o s a  c o m
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 b a n h o  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.

VENDE-SE FILHOTES 
DE LHASA APSO. Fone 
(14) 3298-2378 - (14) 

9116-0130.

VENDE-SE FILHOTES
de Pastor Alemão Le
gitimo, ótimo preço. 

Interessados tratar fone 
(14) 9696-8108.

INFORMÁTICA

VENDO INFORMÁTI
CA com os melhores 
preço do mercado! 

Asus -  Acer -  Lg -  San- 
sung -  Kingston - N- 

videa -A-bit - AMD Vale 
a pena conferir!! Fone: 
*81277100* Eduardo

CONSERTAMOS COM
PUTADORES com Pre

ços acessíveis e qualida
de, atendemos a domi
cilio; entrar em Contato 
Pelos Fones: 32632410 
ou Cel.91470827 Luis 

Fernando.

VENDE-SE COMPU
TADOR, usado, na ga
rantia. R$ 600,00. Fone 

(14) 9689-2349.

VENDE-SE COMPU
TADOR AMD Atlhon 
XP 1500/760 RAM/ 
Monitor 17" S.P./HD 
40CB/Crav. e Leitor 

CD. e 1 MONTAIN BIKE 
alumínio, shimano. Fo
ne (14) 9790-0814 ou 

(14) 3263-1287.

JORNAL O ECO

ANUNCIE!

3269-3311

TODAS ÁS TERÇAS, 

QUINTAS E SÁBADOS

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.

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.

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 REVEN- 
DEDORA YES.Tratar 
na Av. Padre Salústio 
Rodrigues Machado, 

1151, fone (14) 3263
2404.

TERRA PLANAGEM,
areia fina e grossa, 

pedra e serviços gerais. 
Fone (14) 9713-9058.

FILADÉLFIA CON
FECÇÕES E ARMA
RIn Ho S, confecção 

masculina, feminina e 
armarinhos em geral 

venham conferir, e te
nha ótimo atendimen
to. Rua Orígenes Lessa, 
467, Cecap. Fone (14) 

3263-2763.

ESPETINHOS ALEN
CAR -  lingüiça caipira 
especial, promoção de 

espetinhos, somente R$ 
0.75 cada. Fazemos a 

festa pra você. Disk fo
ne (14) 3264-2592.

SERVIÇOS DE FUNI- 
LARIA E PINTURA, co
brimos todos os orça
mentos. Tratar na Rua 

Felipe Camarão, 85, Jd. 
Ubirama ou fone (14) 

3263-1884.

FUNILARIA E PINTURA 
EVENCAR, reforme seu 

carro, pagto de 40% 
mais 12 parcelas iguais. 
Fone (14) 8124-2674.

ADEFILP - Vendas de 
móveis usados para 

escritórios, armários, 
mesas, cadeiras (todas 
de inox), entre outros. 
Inf: (14) 3264-9700 ou 

em nossa entidade.

REGULARIZE SEU 
IMÓVEL PREFEITURA/ 
INSS/CRI Atendemos 

toda a Região M.Feres 
Proj. CREA1039099 
R.José do Patrocínio, 

n° 991 Lençóis Pta. 14
3264-3365.

DRENAGEM LINFA- 
TICA, pacotes promo

cionais pós cirurgia! 
Fone (14) 9107-6010, 

Mônica Fuzzi.

ILZA c a b e l e ir e ir a ,
corte masculino, 

R$5.00, e feminino 
a partir de R$ 6.00, 
desfiado, R$ 7.00. 

Rua Procópio Ferreira, 
559, Cecap, Fone (14) 

8119-5702.

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 volu
me, 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.

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.

BRINQUEDOS
ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

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

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

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

CONSTRUTOR DE 
RESIDÊNCIAS com

material e mão de obra 
completa, construção 

como referencia e 
modelo, Rua Rogério 

Ciacomini, n° 602. Fo
ne (14) 3263-4328 ou 

(14) 9751-2160.

e b e n é z e r  r e s t a u 
r a n t e  DA ERMELIN-

DA, comida caseira, 
marmitex, marmitex 

econômica, prato 
feito, prato econô
mico e comercial. 

Rua Argentina,178,
Jd Nações. Fone (14) 

3263-1896.

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! LICUE: 
32635691 -  CRAÇA.

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.

b l u e  a n g e l  t e l e -
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 C Ca

belos 3264-7033.

PERSONAL HAIR MO- 
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 e b e n é z e r
aceitamos encomenda, 
Kit festa, frango reche
ado, costelão assado 

com recheio, bolos pa
ra festa em geral. Fone 

(14) 3263-0356.

CURSO DE MEGA 
HAIR e venda de ca
belos naturais, ganhe 
dinheiro e atualize-se 

info.: 3264-7033 - r: 28 
de abril, 922.

AGROPESCA E CIA,
banho e tosa promoção 
especial de reabertura, 
banho medicinal gra

tuito e ainda buscamos 
na sua casa. Fone (14) 

3264-9887.

RAMBLAS. Livraria, 
papelaria e presentes. 
Rua XV de novembro, 
216, centro. Fone (14) 

3263-4969.

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 = 

ganhe 1 mão / faça 1 
hidratação 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 tosas. Cobrimos 

qualquer oferta. Não 
percam as promoções. 
Confiram 91071600 / 

8142569.

b a n h o  e t o s a  com
ótimos preços, leve 

seu cachorrinho para 
fazer um banho e ele 
ganhara um ossinho 
para saborear. Não 

percam, 9148-9190 / 
8142-5693.

a l f a b e t o s  e l e t r e i
r o s . Fone (14) 9108

1835. Tratar c/ Luciano.

SEXY'S, LINGERIES 
SENSUAIS para ocasi
ões especiais, fantasias 
e produtos eróticos à 
pronta entrega. Ligue 
e confira, seja uma de 
nossas revendedoras 

e ganhe ate 100% de 
lucro. Fone (14) 3644
8391, (14) 9146-4801 

ou (14) 9725-8065.

t r a b a l h e  em  c a s a ,
e tenha excelentes 

lucros, a tcc esta recru
tando pessoas, basta 
ter 18 anos, confira: 
http://www.tcctra- 
balhoemcasa.com. 

br/?ref=sebastiaolepre 
ou selepre@netone. 

com.br

CRIAÇÃO DE LOGOTI
POS e também procuro 

trabalho com C lT ou 
como autônomo, na 
área de criação. fone 
(14) 9109-9352, ou 

rodolfopomini@yahoo. 
com.br.

MEGA PROMOÇÃO
MP3,MP4,MP5 Sony, 

cobrimos qualquer 
oferta!!! Pague em até 

6X no cartão VISA.DMP 
Produções no Paulista 
Shopping. Fone (14) 
3264-2757 ou (14) 

9711-1826.

DJ, SOM, ILUMINA
ÇÃO, telão, salão, e 
acessórios p/ festas. 
DMP Produções no 

Paulista Shopping. Fo
ne (14) 3264-2757 ou 
(14) 9711-1826 site- 
www.dmpproducoes. 

com.br.

NEGOCIO PROPRIO
com baixo investi

mento e rendimentos 
imediatos,ganhe di

nheiro nas horas vagas 
sem deixar de fazer o 
que você já faz. Fone 

(14) 9601-7171.

VENDE-SE PRODUTOS 
CAZO. Fone (14) 3263
2145 tratar com Bruna.

Salmo 38 -  Leia 
o salmo 38, três 
vezes ao dia du
rante três dias. 
No quarto dia 
mandar publicar. 
Observe o que 
acontece.

M A R M O R A R IA

m kRm oRis,

^  jm

GRANITOS, PIAS,

LAVATÓRIOS,

SOLEIRAS,
TÚMULOS, ETC... F.: 1 4 . 3263 -2845

R u a  J o s é  d o  P a t r o c ín io ,  1 0 6 0
C e n t r o  - L e n ç ó is  P a u l is t a

PROCURA-SE MANI- 
CURE, c/ experiência, 
ótima comissão. Fone 

(14) 3264-2706.

CONTRATA-SE TAPE- 
CEIRO, ótimo salário. 
Fone (14) 3263-4844.

PROCURO EMPREGO 
DE PADEIRO, confeitei
ro, tenho experiência. 
Fone (14) 3263-2367.

EMPRESA EM EX
PANSÃO seleciona 

supervisor de vendas e 
vendedor externo. En
viar currículo para ven- 
dasts@yahoo.com.br.

EMPRESA EM EX
PANSÃO SELECIONA,
vários cargos. Enviar 

currículo para justme- 
ans@hotmail.com.

PRECISA-SE DE 
REPRESENTANTE 

COMERCIAL,de prefe
rência que esteja atuan

do no mercado. Fone 
(14) 9779-3912.

APRENDIZ DE PRODU

ÇÃO. Ambos os sexos 

sem experiência p/ tra

balhar em casa ganho 

inicial de R$ 800.00 

por produção escreve p 

CX422 CEP18682970 

lençoisPTA.

ORAÇAO
Intercessão do Glorio
so Mártir Santo Expe
dito nos recomende. 
Oh! meu Deus junto a 
Vossa bondade a fim 
de que com sua ajuda 
obtenhamos o que os 
nossos próprios méri
tos são impotentes ao 
alcançar, que assim 
seja. Glorioso San
to Expedito, honrado 
pelo reconhecimento 
daqueles que invocam 
a última hora e para 
negócios urgentes, nós 
vos suplicamos que ob
tenhamos da bondade 
misericordiosa de Deus 
por intercessão de Ma
ria Imaculada “Data” 
a graça que com toda 
submissão solicitamos 
à vontade Divina. (Pe
dir a graça). Oferece- 
se 1 Ave Maria, 1 Pai 
Nosso e 1 Glória ao 
Pai, por alcançar uma 
graça ofereço esta ora
ção. Dia de Santo Ex
pedito -  19 de abril.

N O V E N A
Da Santíssima Vir
gem Maria: rezar 9 
Ave Maria durante 
9 dias. fazer 3 pe
didos (sendo 2 di
fíceis e 1 impossí
vel). Publicar no 9° 
dia mesmo sem fé. 
Veja o que aconte
ce. L.C.C.S.

©EMPALUX
A ENERGIA PASSA POR AQUI

A v . R u i B a r b o s a ,  6 2 6 -B  - T e l.: 1 4 . 3 2 6 1 -2 3 3 8  

C e l.:  9 1 0 1 -7 1 8 5  - A g u d o s  - S P

OPORTUNIDADE
CONTRATA-SE

ALMOXARIFE
E m p r e s a  d o  r a m o  A e r o n á u t ic o  c o n t ra t a  

p r o f is s io n a l  c o m  e x p e r iê n c ia  p a ra  e x e rc e r  

a  fu n ç ã o ,  é  a p re c iá v e l  b o m  c o n h e c im e n t o  

e m  S e t - u p  e  p re p a ra ç ã o  d e  fe r ra m e n ta s .

Enviar currículo para Jornal O Eco:
Rua Geraldo Pereira de Barros, n° 948 - Centro 

CEP: 18680-020 - Lençóis Paulista.

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

Mod 2008 - M o t o s  0  K m
- S e m i  N o v a s
- F in a n c ia m e n t o
- S e m  e n t r a d a
- 4 8  m e s e s  f i x o s

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

Fone: (14) 3264-4345

cA éu jl C f o A k Í M t

Cortes - Mechas 
Coloração em geral 
Cauterizaçâo dos fios 
Novidade: Escova Marroquina

R: Rapozo Tavares, 31S - Jd. Ubirama 
Fone: 3264-6809 - 971S7114

l u m i M i m
Afertf/imeitfo 24h 

9702-3076 / 9724-8565

FONE: 3264-3029

Carfuthos originais

Reiarga de rartuihos de' 
f/nfos e toner 's 
Afanufenção em impressoras

Ateiiamos:
VISA

R. lOHACIOmaMO, 199 - leofóis Pta. 
em fnate ao Zexiaho Tetidos

TRABALHE
INDEPENDENTE

Tenha seu próprio negócio 
em casa baixo investimento!

GANHOS MENSAIS LOGO 
NOS PR IMEIROS 

MESES]

ESCREVA 
PARA CAIXA POSTAL 1021 
CEP: 17202-010-J A Ú -S P

p<-COMPANV
FUNILARIA E PINTURA 

PARACHOQUES

R. Guaianazes, 333 - VI. Cachoelrinha 
Fone: 3264-7892- Lençóis Pajlista-SP

PRECISA-SE DE 
VENDEDOR (A) DE 

CONSÓRCIO DE MOTOS
Lençóis e Região
Ótimas Ótimos 

Comissões Ganhos
Enviar currícuium para: 

P e d ro  N . L o re n ze tte  - 1 9 3  
C e n t r o  - L e n ç ó is  P a u lis ta

SERRALHERIA
P O R T A L
P ortões B ascu lan tes  revestidos  

em  ch ap as e  alum ínio .

[í]i]©í̂ 0̂

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

Rua M arechal Dutra, n° 338  
Jd. Ubiram a - Lençóis Paulista - SP

Venda de motos novas e usadas, 
peças e serviços

OFiCINA ESPECIALIZADA
M ultim arcas | Nacionais 

Im portados

Orfomenlo
sem

compromisso

Buscamos 
e levam os 
suo Moto!

R. Pedro Notólio Lorenzettí, 193 
F. 3264-1004 - Lençóis Paulista

http://www.tcctra-balhoemcasa.com
http://www.tcctra-balhoemcasa.com
http://www.dmpproducoes
http://www.dmpproducoes
mailto:ven-dasts@yahoo.com.br
mailto:ven-dasts@yahoo.com.br
mailto:justme-ans@hotmail.com
mailto:justme-ans@hotmail.com


b a r r a  b o n i t a
Sandro Alponte

Braços cruzados
Reunião entre Grupo Cosan/Barra e 
trabalhadores rurais discute salário

Da  Redação

Diretores da Usina Da Bar
ra, empresa do Grupo Cosan, 
se reuniram na tarde de ontem 
com membros da Feraesp (Fe
deração dos Empregados Ru
rais Assalariados no Estado de 
São Paulo), de Mineiros do Tie
tê e Dois Córregos, e Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de 
Barra Bonita e Igaraçu do Tietê 
para apresentar proposta que 
melhore as condições de tra
balho dos cortadores de cana- 
de-açúcar. Desde o domingo 7, 
cerca de 600 trabalhadores de 
Mineiros e Dois Córregos estão 
em greve e reivindicam reajus
tes salariais e o fim da jornada 
aos domingos. Na quarta-feira 
11, algumas turmas de rurais 
de Barra e Igaraçu também pa
raram, mas voltaram ao serviço 
no dia seguinte, depois de dis
cutir preço de corte com os pa
trões no local de trabalho.

Ontem, a reunião começou 
por volta das 14h e terminou 
depois das 18h. Segundo Vi
cente Teixeira, presidente do 
sindicato de Barra Bonita, a 
proposta do usineiro é de ele
var o preço do piso salarial de 
R$ 462 para R$ 510, repassar 
em forma de bonificação de 
R$ 200 as perdas sofridas em 
maio e junho e melhorar os 
preços pagos por cada tipo de 
cana cortada. E o 'pirulito' (in
formação de quanto o corta
dor vai ganhar com o serviço) 
vai ser entregue no máximo 
em três dias. Antes não havia 
data exata. Segundo o Minis
tério Público do Trabalho, essa 
informação tem que ser forne
cida diariamente, antes dos tra
balhadores iniciarem o corte.

Eduardo Porfírio, o Pola
co, presidente da Feraesp vai 
comunicar os cortadores de 
Mineiros e Dois Córregos, que 
estão parados há seis dias, ain-

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Vicente Teixeira

da hoje. Caso aceitem a pro
posta voltam ao trabalho. Em 
Barra e Igaraçu, Teixeira infor
mou que marcará assembléia 
com os trabalhadores rurais 
para os próximos dias.

p a r a l i z a ç ã o
A greve dos cortadores de 

Mineiros e Dois Córregos co
meçou no domingo de manhã. 
"Acordei com meu amigo Po
laco me ligando e dizendo que 
algumas turmas se recusavam 
a trabalhar. Na segunda-feira 
todos pararam", conta Teixeira. 
"Na Barra e Igaraçu algumas tur
mas paralisaram o trabalho na 
quarta-feira, mas negociamos e 
estão trabalhando normalmen-

te até definirmos os reajustes".
Para o presidente do sindica

to, as negociações não deveriam 
ser feitas no papel. "Na minha 
opinião, devem ser no pé do 
eito (no canavial). Ali os traba
lhadores vêem a cana e discu
tem com o patrão o quanto vão 
ganhar pelo corte", sugere. "E 
os preços estão bem defasados. 
No início do plano Real, rece
bíamos entre 15 e 20 centavos 
por metro de cana (dependen
do do terreno) e hoje os valores 
ainda são os mesmos. A situa
ção é lamentável e não temos 
culpa de crise no setor, porque 
quando estão ganhando bem 
não repassam nada para nós", 
ressalta o presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nos termos da legislação vigente e em conformidade com as normas estatutá
rias do Partido Trabalhista Brasileiro-PTB, ficam convocados por este Edital, os 
membros da Comissão Provisória Municipal, os vereadores e demais parlamen
tares com domicílio neste município, para a Convenção Municipal, que será re
alizada no próximo dia 25 de junho de 2008, à partir das 18 ( dezoito) horas, no 
centro Municipal de Formação Profissional, situado na Avenida Lázaro Brígido 
Dutra, n° 101, Jardim Bela Vista , nesta cidade, com a seguinte :-

ORDEM DO DIA

a) - deliberar sobre as propostas de coligação
b) -escolha de candidatos a vereador
c) -sorteio dos números com que concorrerão os candidatos
d) - determinar o limite de gastos dos candidatos na Campanha
e) - indicar delegados ou representantes junto a Justiça Eleitoral
f) - indicar candidatos no caso de vacância

Lençóis Paulista, 13 de junho de 2008

Cleusa de Fátima Ribeiro Spirandelli 
Presidente da Comissão Provisória Municipal

SINDICATO DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS RURAIS 
DE LENÇÓIS PAULISTA

EDITAL

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
AGO -  Ficam convocados os trabalhadores e empregados rurais associado 
do SINDICATO DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS RURAIS 
DE LENÇÓIS PAULISTA em pleno gozo de seus direitos sindicais a se reu
nirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA na forma do estatuto social 
da entidade e comparecerem a sede social sito a Rua Coronel Joaquim An
selmo Martins n° 1573 -  Centro- Lençóis Paulista -SP, no próximo dia 27 
de Junho de 2008 as 17:00 hs (Dezessete Horas) em primeira Convocação e 
ou as 19:00hs (Dezenove Horas) em segunda Convocação para deliberarem 
sobre a seguinte:- ORDEM DO DIA: 1° )- Leitura e Discussão da Ata da 
Assembléia anterior; 2°)-Tomada e Aprovação de contas e relatório de 
atividades; 3°) — Discussão, Votação e Aprovação do Balanço Financeiro 
do exercício de 2.007; e 4°)- Parecer do Conselho Fiscal. As Deliberações 
serão tomadas de acordo com o Estatuto Social. Lençóis Paulista, 10 de Junho 
de 2008 -  SYLVIO RODRIGUES DA SILVA -  Presidente.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, notifica aos partidos políticos, 
os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, que encontra-se 
disponível no átrio de entrada da Prefeitura Municipal, a relação dos recur
sos federais recebidos no mês de Maio de 2.008.

Lençóis Paulista, 13 de Junho de 2.008.

JÚLIO ANTONIO GONÇALVES 
Diretor de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

JOSÉ ANTÓNIO MARISE, Prefeito Municipal de Lençóis Paulista, usan
do das atribuições que lhe foram conferidas por lei, ratifica a contratação 
da OCAS -  Organização Cristã de Ação Social, inscrita no CNPJ sob n.° 
50.848.316/0001-06, para gerenciamento do Projeto Virando o Jogo, cujo 
custo total será de R$ 65.920,00 (sessenta e cinco mil, novecentos e vinte 
reais), cuja despesa correrá através da DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 
018/2008, Processo n.° 149/2008, com fundamento no disposto no artigo 
24, inciso XXIV da Lei Federal n.° 8.666/93.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 11 de junho de 2008.

JOSÉ ANTÓNIO MARISE 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, atendendo ao disposto no arti
go 16, da Lei 8.666 de 21.06.93, comunica que encontra-se afixado no átrio 
de entrada da Prefeitura relação de todas as compras efetuadas durante o 
mês de Maio de 2.008, bem como os montantes de cada um dos tributos 
arrecadados, os recursos recebidos e os valores de origem tributária, re
ferente ao mês de Maio de 2.008, conforme preceitua o artigo n° 162 da 
Constituição Federal.

Lençóis Paulista, 13 de Junho de 2.008.

JULIO ANTONIO GONÇALVES 
Diretor de Finança

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Leandro Orsi Brandi, Diretor Administrativo da Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 
da Lei Orgânica do Município, torna público os seguintes atos oficiais:
Lei 3851 de 10.06.2008.......................Visa combater o nepotismo no âm
bito do Poder Executivo no Município de Lençóis Paulista.
Lei 3852 de 10.06.2008.......................Proíbe a pintura de muros sobre
propaganda político-partidária.
Decreto 143 de 11.06.2008.................Autoriza Natália Placca Ticianelli a
prestar serviços voluntários na Unidade Basica de Saúde “Dr. João Paccola 
Primo”.
Decreto 144 de 13.06.2008.................Dispõe sobre a remoção de Coorde
nadores Pedagógicos.
Portaria 338 de 21.05.2008.......................Abre processo sumário em rela
ção a funcionária pública municipal portadora da cédula de identidade RG 
n.° 14.890.045.
Portaria 403 de 11.06.2008.......................Concede afastamento sem ven
cimentos a Heliamara Claúdia Pupo da Silva, Professor de Educação Bá
sica I.
Portaria 404 de 13.06.2008.......................Nomeia Márcia Andreia Morbi
para o cargo de Monitor de Creche.

Lençóis Paulista, 13 de junho de 2008.

Leandro Orsi Brandi 
Diretor Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, o(s) 
interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) em Concurso Público 
para o preenchimento de duas vagas, na Diretoria de Educação da Prefei
tura Municipal de Lençóis Paulista.
As vagas em questão são remanescentes de processo de remoção extem
porânea para o cargo.
A Comissão, informa que as vagas serão oferecidas obedecendo-se a or
dem de classificação, e que em sendo a vaga oferecida e não estando o 
candidato presente, encerra-se definitivamente o seu direito a vaga, sendo 
a mesma oferecida ao candidato subsequente.
A sessão de ingresso obedecerá os seguintes itens:
Edital: 02/2007
Cargo: Coordenador Pedagógico
Local: Diretoria de Educação - Rua Sete de Setembro, n° 711 -. Centro. 
Data : 17 de junho de 2008 
Horário: 10:00 horas
As escolas para ingresso serão divulgadas durante a sessão. 

CANDIDATOS CONVOCADOS:

01 -  Eliana de Fátima Príncipe Penhafiel
02 -  Eliana Marcia Isse Penhafiel 
02 -  Ednéia Maria Dionísio

Após o ingresso, a nomeação e posse dos candidatos que ingressarem es
tará condicionada a apresentação dos documentos exigidos para exercício 
do cargo e aprovação dos mesmos pelo Setor de Medicina do Trabalho da 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista.
Lençóis Paulista, 12 de junho de 2.008.-

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Aviso de Licitação -  Pregão n° 073/2008 -  Processo n° 150/2008

Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos -  Tipo: Menor 
preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 26 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, Len
çóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis 
Paulista, 13 de junho de 2008. JÚLIO ANTONIO GONÇALVES - Diretor 
de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 14 de Junho de 2008. Na página A6. Valor da publicação R$ 528,35.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO

A COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO DEMOCRATAS do municí
pio de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, por seu Presidente, CONVOCA 
seus membros e os vereadores filiados ao partido e demais parlamentares com 
domicílio neste município, para a CONVENÇÃO MUNICIPAL a realizar-se 
no Centro Municipal de Formação Profissional, sito a Avenida Lázaro Brígido 
Dutra, n° 101, Jardim Bela Vista, nesta cidade, no dia 28 de junho de 2008, às 
9:00 horas, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

a) Propostas de coligação para as eleições majoritárias e proporcionais;
b) Escolha de candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador;
c) Sorteio dos números com que concorrerão os candidatos.
d) Determinar o limite de gastos dos candidatos na Campanha:
e) Indicar Delegados ou Representantes junto a Justiça Eleitoral

Lençóis Paulista,13 de junho de 2008

Presidente da Comissão Provisória Municipal 
do DEM de Lençóis Paulista

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Comissão Provisória Municipal do Partido Social Cristão -  
PSC, com fundamento nos seus Estatutos, convoca por este Edital todos os fi
liados habilitados do partido, para a Convenção Municipal, que será realizada 
no próximo dia 29 de junho de 2008, às 10:00 horas, no recinto do Centro 
Municipal de Formação Profissional, situado na Avenida Lázaro Brígido 
Dutra, n° 101, Jardim Bela Vista, nesta cidade, com a seguinte :-

ORDEM DO DIA

a) - deliberar sobre as propostas de coligação com outros partidos;
b) -escolha de candidatos ao pleito municipal de 2008;
c) -sorteio dos números com que concorrerão os candidatos;
d) -outros assuntos de interesse do partido, com relação ao referido pleito.

Lençóis Paulista, 13 de junho de 2008

Helio Marzo
Presidente da Comissão Provisória Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Comissão Provisória Municipal do Partido da República 
-  PR, com fundamento nos seus Estatutos, convoca por este Edital todos os fi
liados habilitados do partido, para a Convenção Municipal, que será realizada 
no próximo dia 25 de junho de 2008, às 20:30 horas, no recinto do Centro 
Municipal de Formação Profissional, situado na Avenida Lázaro Brígido 
Dutra, n° 101, Jardim Bela Vista, nesta cidade, com a seguinte :-

ORDEM DO DIA

a) - deliberar sobre as propostas de coligação com outros partidos;
b) -escolha de candidatos ao pleito municipal de 2008;
c) -sorteio dos números com que concorrerão os candidatos;
d) -outros assuntos de interesse do partido, com relação ao referido pleito.

Lençóis Paulista, 13 de junho de 2008

Jacob Joner Neto
Presidente da Comissão Provisória Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Comissão Provisória Municipal do Partido Popular Socia
lista - PPS, com fundamento nos seus Estatutos, convoca por este Edital 
todos os filiados habilitados do partido, para a Convenção Municipal, que será 
realizada no próximo dia 25 de junho de 2008, às 18:00 horas, no recinto 
da Diretoria de Educação, situado na Rua 07 de Setembro, 711, centro, 
nesta cidade, com a seguinte :-

ORDEM DO DIA

a) - deliberar sobre as propostas de coligação com outros partidos;
b) -escolha de candidatos ao pleito municipal de 2008;
c) -sorteio dos números com que concorrerão os candidatos;
d) -outros assuntos de interesse do partido, com relação ao referido pleito.

Lençóis Paulista, 13 de junho de 2008

Mario Silvio Baptistella
Presidente da Comissão Provisória Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Comissão Provisória Municipal do Partido Republicano 
Brasileiro - PRB, com fundamento nos seus Estatutos, convoca por este Edi
tal todos os filiados habilitados do partido, para a Convenção Municipal, que 
será realizada no próximo dia 25 de junho de 2008, às 20:30 horas, no 
recinto da Diretoria de Educação, situado na Rua 07 de Setembro, 711, 
centro, nesta cidade, com a seguinte :-

ORDEM DO DIA

a) - deliberar sobre as propostas de coligação com outros partidos;
b) -escolha de candidatos ao pleito municipal de 2008;
c) -sorteio dos números com que concorrerão os candidatos;
d) -outros assuntos de interesse do partido, com relação ao referido pleito.

Lençóis Paulista, 13 de junho de 2008

Luiz Sergio Chaves da Silva
Presidente da Comissão Provisória Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Comissão Provisória Municipal do Partido da Mobilização 
Nacional- PMN, com fundamento nos seus Estatutos, convoca por este Edital 
todos os filiados habilitados do partido, para a Convenção Municipal, que será 
realizada no próximo dia 28 de junho de 2008, às 10:00 horas, no recinto 
do Centro Municipal de Formação Profissional, situado na Avenida Lázaro 
Brígido Dutra, n° 101, Jardim Bela Vista, nesta cidade, com a seguinte :-

ORDEM DO DIA

a) - deliberar sobre as propostas de coligação com outros partidos;
b) -escolha de candidatos ao pleito municipal de 2008;
c) -sorteio dos números com que concorrerão os candidatos;
d) -outros assuntos de interesse do partido, com relação ao referido pleito.

Lençóis Paulista, 13 de junho de 2008

Silvio César Medeiros 
Presidente do PMN

EXTRAVIO
DIRCE DE OLIVEIRA SOUZA PIZZARIA -  ME , CNPJ n° 
08.562.962/0001-46 e IE n° 416.115.631.110, estabelecida à Av. Pe Salústio 
Rodrigues Machado, 1087 -  Jd Ubirama -  Lençóis Paulista- São Paulo, vem 
através deste comunicar o extravio dos talões de NF da serie D-1 do n° 
0001 ao n° 1500 em uso não responsabilizando pelo uso indevido do mesmo.

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  M A C A T U B A

SETOR DE LICITAÇÕES -  DISPENSA DE LICITAÇÃO 12-2008 
Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei 8.666/93, a Prefeitura de Macatuba torna público, que o 
Sr. Prefeito RATIFICOU o ato do Secretário Municipal de Compras/Licitações, que dispensou a licita
ção com fundamento no art. 24, X, da Lei 8.666/93, em favor de José Antonio Mariano de Pontes, para a 
locação de um salão comercial, localizado na Rua Paraíba, n° 1-36, no valor de R$ 350,00 mensais, a ser 
utilizado pelo Departamento de Saúde, para guarda de móveis e equipamentos adquiridos pela Secretaria 
a serem instalados no Centro de Especialidades Médicas (CEM), Unidade de Saúde da Família (USF) 
e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), com obras em fase de acabamento, cuja despesa 
fica estimada em R$ 2.100,00, para um período máximo de 6 meses, face ao disposto no art. 26 da Lei 
8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído. Fica, portanto, convocado o locador 
para a assinatura do contrato, dentro do prazo de 3 dias.
Macatuba, 12 de junho de 2.008 
Coolidge Hercos Junior -  Prefeito Municipal



c i n e m a

Exageros na telona
I t: • S a  Fotos: Reprodução

Filmes exageram e distorcem possibilidades oferecidas 
pelo mundo dos computadores e da alta tecnologia

V E jA  C IN C O  A B S U R D O S  D O  C IN E M A

HENRIQUE MARTIN

Apontar erros nos filmes 
e seriados é tarefa fácil. Eles 
erram em química, física, 
biologia e, claro, tecnologia. 
O uso de equipamentos ele
trônicos, serviços on-line e 
software muitas vezes beiram 
o absurdo.

São celulares com baterias 
que nunca acabam em mais 
de 24 horas de uso, compu
tadores que projetam arma
duras e permitem vesti-las em 
hologramas, buscas mais que 
rápidas na internet, interfaces 
de programas projetados em 
telas sensíveis ao toque: não 
dá para listar nominalmente 
todos os pequenos abusos que 
os roteiristas cometem ao co
locar na tela. Afinal, são obras 
de ficção, e que podem chegar 
a inspirar o futuro da própria 
tecnologia.

in s p ir a ç ã o
Rogério de Paula, antro

pólogo e pesquisador da Intel 
Brasil, aposta na idéia de que 
a televisão inspira a tecno
logia e vice-versa. "A mídia 
tem o poder de influenciar 
o imaginário, e vivemos em 
uma realidade com uma mí
dia muito presente", afirma o 
pesquisador.

"Veja o exemplo das pro
pagandas de remédio, que 
muitas vezes tornam algo 
escondido e invisível, como 
uma molécula, em algo visível 
e 'real', para uma audiência 
que na maioria das vezes não 
entende nada de química".

O exemplo vale para séries 
de TV como 'CSI' e suas filiais 
('CSI: Miami' e 'CSI: NY'), que 
muitas vezes mostram os efei
tos de uma bala por dentro do 
corpo humano. "É um impul

so para virar real", comenta.
E, claro, existe o caso de 

sucesso máximo de inspira
ção contrária da TV para a 
vida real, com as séries 
e filmes da franquia 
'Star Trek'.

O antropólogo da 
Intel explica um dos 
motivos da transição:
"Na época em que en
trou no ar, a série ficou 
na imaginação da 
audiência, cum
prindo bem 
papel de 
i n s p i 
rar e

Celular fala mais que 24 horas
O agente Jack Bauer, do 

seriado '24 Horas', tem o ce
lular dos sonhos. Na primei
ra hora do dia, já com muita 
ação, ele começa a falar e falar 
no telefone. E continua a usar 
o aparelho em cada episódio, 
também transmitindo e rece
bendo dados. Sua bateria, no 
final da temporada, continua 
intacta e sem precisar de recar
ga. Na vida real, sabemos do
lorosamente que não é bem 
assim.

"Hoje a autonomia de 
uma bateria já aumentou bas
tante em relação aos celulares 
analógicos. Se, em 1998 você 
precisava do celular e de uma 
bateria extra, hoje as coisas

gia de hoje", diz ele.
Nesta reportagem, selecio

namos quatro 'absurdos' tec
nológicos vistos na TV e no 
cinema: editores de fotografia 
que vêem até a placa de carro 
em fotos ruins de celular, bus
cas rápidas em bancos de da
dos e serviços na internet, mo
delagem de projetos em 3D e 
as baterias que nunca acabam 
nos celulares.

A partir desse ponto, des
vendamos o que é possível 
ou não com tecnologia que 
temos disponível hoje e para 
onde vão os equipamentos 
que sempre funcionam me
lhor na telinha.

mudaram. Dá para falar até 
quatro horas em um modelo 
atual", afirma André Varga, ge
rente de produto da Samsung.

Jack Bauer também nunca 
sofreu com os problemas do 
clássico 'efeito memória', pre
sentes nas baterias mais anti
gas, feitas de níquel-cádmio 
quando era preciso esperar 
acabar por completo a energia 
para poder recarregar.

Os componentes químicos 
presentes nas baterias mais no
vas usam íons de lítio, que, diz 
Varga,' um produto mais leve, 
mas com maior volume, que 
acumula mais carga'. E não 
precisam de descarga comple
ta para serem recarregados.

'independence DAY'
(1996) - David Levinson 
(Jeff Goldblum) conecta 
seu notebook à nave-mãe 
dos alienígenas invasores e 
transfere um vírus que atinge 
o sistema deles. Para isso 
funcionar, os extraterrestres 
precisam utilizar padrões 
conhecidos pelos humanos
- ou por Levinson. Seria 
Levinson um alien disfarçado?

'A REDE' (1995) - Angela 
(Sandra Bullock) usa um vírus 
inteligente até demais: é 
executado automaticamente 
quando o usuário pressiona 
a tecla Esc (como ele detecta 
isso sem estar residente na 
memória?) e ataca tanto 
sistemas Macintosh locais 
quanto mainframes remotos 
do FBI ('multicompatibilidade' 
muito difícil).

'A SENHA: SWORDFISH'
(2001) - Coleção de 
clichês: endereços de IP 
(propositalmente) falsos, 
interfaces 3D pouco 
intuitivas, operadores 
que não utilizam o 
mouse - apenas o teclado, 
furiosamente - e transações 
eletrônicas bancárias em 
que os números crescem 
progressivamente - como 
se o dinheiro fosse movido 
dólar a dólar, e não de forma 
instantânea.

'lOGOS de GUERRA' (1983)
- O computador WOPR tenta 
descobrir um código militar 
caractere por caractere, 
individualmente - não é 
necessário 'chutar' a senha 
inteira a cada tentativa, já 
que o sistema revela quando 
se acerta um caractere. 
Somente um sistema muito 
inseguro permitiria que 
códigos fossem quebrados 
dessa maneira.

'NÚCLEO - m issão  ao 
CENTRO da TERRA'
(2003) - Rat (DJ Qualls) 
tenta entrar na intranet 
do departamento de 
energia dos EUA e recebe 
a informação de erro '404
- Access Denied' (acesso 
negado). Normalmente, o 
erro 404 refere-se a 'não 
encontrado'. Acesso negado 
geralmente tem código 401 
ou 403.

No mundo 3D, o Homem de Ferro é quase realidade
Em 'Homem de Ferro', 

Tony Stark cria sua armadura 
empregando ferramentas de 
modelagem que usam um 
holograma tridimensional 
que permite ao herói testar a 
adaptação das peças ao cor

po sem precisar criar um mo
delo físico.

Exagero high-tech, sem 
dúvida. Mas, como ocorre 
com os serviços on-line, a in
tegração de aplicativos tam
bém é um dos indicadores

para o futuro da modelagem 
tridimensional.

Os softwares de mode
lagem (CAD/CAM, sigla em 
inglês para desenho e manu
fatura auxiliados por compu
tador) tiveram seu início nos

anos 80, com projetos milita
res - um certo paralelo com o 
filme, pois as Forças Armadas 
são grandes clientes da empre
sa de Stark. Levaram a pran
cheta do arquiteto para a tela 
do computador e lá ficaram.
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I N F O R M E  P U B L I C I T Á R I O

A importância da avaliação postural em pacientes 
com Distúrbio temporomandibulares (DTM)

O equilíbrio do corpo 
bem como os movimentos 
da cabeça são originados pe
lo posicionamento do crâ
nio sobre a região cervical 
determinando assim a pos
tura do indivíduo. Estando a 
articulação temporomandi- 
bular (ATM) diretamente re
lacionada com a região cer- 
vical e escapular através de 
um sistema neuromuscular 
comum, alterações posturais 
da coluna cervical podem 
acarretar em distúrbios na 
ATM e vice-versa.

Pacientes com D.T.M. 
apresentam como principal 
sintoma dor miofascial as
sociada com função man- 
dibular alterada. A dor nor
malmente se localiza na área 
pré-auricular irradiando-se 
para a região da cabeça. Po
de apresentar-se como uma 
dor de cabeça, dor de ouvi
do, zumbido, ou mesmo dor 
de dente.

Dr. Mariano Rocabado, 
conhecido e respeitado fi
sioterapeuta chileno, afirma 
que 80%, isto é, 4 entre 5 
pacientes com dores oro- 
crânio-cervicais (boca, ca
beça e pescoço) apresentam 
alteração da curva da coluna 
vertebral, ou seja, alteração 
da lordose cervical.

Apesar de estarmos falan
do somente de Tratamento 
Ortopédico Funcional dos 
Maxilares é muito impor
tante dizer que, se o proble
ma é ocasionado por vários 
fatores exigirá, também, tra-

tamentos multidisciplina- 
res, tais como odontológi- 
cos, otorrinolaringológicos, 
fisioterapêuticos, fonaudio- 
lógicos, cirúrgicos e outros.

O estresse da musculatu
ra usada na mastigação leva 
ao encurtamento dos mús
culos posteriores do pescoço 
e alongamento dos anterio
res, acarretando em uma 
projeção anterior do corpo. 
Sendo assim, a posição ante
rior da cabeça acarretará em 
distúrbio de posicionamen
to e funcionamento mandi- 
bular, levando a um aumen
to da tensão na musculatura 
mastigatória e, conseqüen- 
temente, DTM, gerando 
o distúrbio da articulação 
temporomandibular, como 
podemos observar na figura 
ao lado.

Ainda com relação ao 
posicionamento da cabeça, 
estudos demonstraram que 
esta possui a tendência em 
ficar inclinada e/ou rodada 
para o lado da ATM que se 
está sofrendo o processo do
loroso. O posicionamento 
dos ombros também poderá 
ser alterado com a hiperati- 
vidade mastigatória, poden
do estar protuídos, elevados 
ou desnivelados do mesmo 
lado da ATM afetada.

Apesar das diferentes te
orias para se explicar o au
mento da lordose cervical 
em pacientes com DTM, to
das elas concordam que tal 
alteração é um sinal impor
tante e muito encontrado

nos pacientes que sofrem de 
disfunção articular.

Além destas verificações, 
podemos concluir a necessi
dade de se encarar o paciente 
com alterações da articulação 
termporomandibular como 
um todo.

Foi pensando nisso que a 
fisioterapeuta Mairella Tre- 
cente Capoani foi se especia
lizar, realizando o curso com 
o professor Mariano Rocaba- 
do (precursor do tratamento 
da ATM na terapia manual). 
Ela também realiza tratamen
to para postura com o méto
do RPG de Phellipe Souchard 
e faz tratamentos em todas 
as áreas da acupuntura, aten
dendo na Fisiomed, que fica 
na rua Anita Garibaldi, n° 
569, em Lençóis Paulista. Te
lefone (14) 3263-3825.

SERVIÇOS 
OFERECIDOS 
PELA FISIOMED
• Clínica completa
• Fisioterapia em todas as 
áreas
• RPG (Phellipe Souchard)
• Pilates
• Shiatsu
• Angiologia e cirurgia 
vascular
• Escleroterapia (tratamento 
para vazinhos)

A fisioterapeuta Mariella Trecenti Capoani 
e o respeitado fisioterapeuta chileno, 
Mariano Rocabado, durante curso de 

especialização feita pela lençoense

D I V E R S Ã O

M a r i m b o n d o

DS
oferece lazer para a criançada

Cama elástica é uma das atrações que as crianças vão poder se divertir hoje, no CEM, a partir da 19h30

O CEM (Clube Esportivo 
Marimbondo), em Lençóis 
Paulista, realiza hoje, a partir 
das 19h30, a primeira edição 
do Marimbondo Kids -  uma 
festa especial para crianças de 
até 11 anos de idade. As atra
ções são o parque de diver
sões, com touro mecânico, 
cama elástica, escalada pare
de e diversas gincanas. Além 
disso, tem um cardápio espe
cial com cachorro quente, re
frigerante e muito mais.

Segundo a Diretoria do 
Clube, a intenção do evento 
é atrair os sócios para o lazer, 
principalmente ao convívio 
entre pais e filhos. "Por con
ta do dia-a-dia atribulado, os 
pais não têm tempo de ficar 
com seus filhos e nem se di
vertirem com os amigos. Para 
driblar essa rotina, o clube dis
ponibiliza, com esse evento, a 
oportunidade gratuita de seus 
sócios conseguirem desfrutar 
do contato dessas pessoas.

Enquanto as crianças ficam 
brincando, os pais podem se 
distrair com outras atividades 
oferecidas pelo clube”, expli
ca José Caetano Baptistella, 
gerente administrativo.

Para a comodidade dos 
pais e a segurança de seus 
filhos, todas as atividades 
serão supervisionadas por 
monitores. Mais informa
ções sobre o Marimbondo 
Kids podem ser obtidas tele
fone (14) 3263-0314.
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Fernanda Benedetti

Da  Redação

Retalhos e máquinas de 
costura fazem parte do dia-a- 
dia da sergipana Eraldina Reis 
dos Santos, 39 anos. Apesar da 
pouca idade, ela já tem uma 
bagagem repleta de experiên
cias de vida para contar e en
sinar. Eraldina é monitora de 
artesanato do projeto 'Costu
rando Idéias', da Prefeitura de 
Macatuba, que tem a partici
pação de 16 mulheres.

Eraldina chegou em Macatu- 
ba em 1995, por uma oportuni
dade de trabalho que seu mari
do tinha recebido de uma usina 
da cidade. Ao chegar, ela traba
lhou em uma fábrica, mas preci
sava fazer alguma coisa para au
mentar a renda, pois o dinheiro 
que eles ganhavam ainda não 
era o suficiente. Com a situação 
financeira apertada, Eraldina te
ve a idéia de recomeçar a fazer 
os artesanatos que aprendeu em 
Sergipe para vender. Sua cria
tividade chamou a atenção da 
comunidade e ela foi contratada 
pela Prefeitura de Macatuba pa
ra ensinar a arte do artesanato. 
"Minha mãe e minha irmã são 
costureiras, acho que isso cola
borou para eu gostar tanto de 
artesanato", explica.

Seus primeiros pontos fo
ram ensinados na escola, mas 
isso foi só o bê-a-bá da costura. 
Com a prática ela aprendeu ou
tros pontos mais sofisticados e 
que requerem mais atenção e 
tempo. A professora conta que 
não tinha muita paciência de 
esperar que os outros a ensi
nassem, então, quando che
gava da escola, se trancava no 
quarto e passava o dia inteiro 
treinando, até dar certo. "Eu 
sempre compro revistas que 
têm alguma novidade para 
aprender outros tipos de pon
tos e ensinar para as minhas 
alunas", conta.

sanato
Projeto Costurando Idéias ensina 
artesanato a mulheres de Macatuba

Hoje ela trabalha dia e noi
te fazendo enxovais, colchas, 
toalhas e muitas outras peças 
de decoração. "Tem dia que 
eu não tenho nem tempo de 
comer", diz, em meio a risos. 
Com uma fala calma e o sota
que nordestino, Eraldina diz 
que quando deita, a primeira 
coisa que pensa é qual será o 
desenho e as cores que utili
zará para a próxima costura, 
que nunca é igual. "O que eu 
coloco na cabeça que quero 
fazer, por mais difícil que se
ja, eu luto até conseguir", diz 
a monitora.

Para quem sempre teve 
vontade, mas não tem a mes
ma facilidade que Eraldina,

essa é uma oportunidade que 
a prefeitura disponibilizou às 
mulheres macatubenses apren
derem algum tipo de artesana
to e até terem uma renda extra. 
"Eu sempre digo à elas que eu 
tive que investir dinheiro para 
aprender, já elas (estudantes 
do projeto) podem aprender 
de graça", diz a artesã.

Com paciência, Eraldina 
ensina desde o colocar a linha 
na agulha, até os arremates. "Às 
vezes é preciso pegar na mão da 
aluna, enrolar a linha para ela, 
mas acaba dando tudo certo. 
No fim sai um bom resultado, 
é só ter persistência", afirma.

Segundo ela, as alunas fa
zem com muito amor e cari

Mulheres 
aprendem arte 
com tecidos

nho as lições ensinadas, por 
isso aprendem rápido. Eraldina 
fica muito orgulhosa ao falar 
que suas alunas já estão desfru
tando financeiramente do tra
balho. Derci Maria Denas, 45 
anos, já faz tapetes para vender. 
"Eu entrei no curso para me dis
trair. No período estava passan
do por alguns problemas com 
meu filho, que graças a Deus 
já foram resolvidos", afirma 
Derci. Feliz com a resolução 
dos problemas, ela começou a 
se empenhar mais nas aulas e 
consegue faturar mensalmente 
cerca de R$ 150. "Eu faço tapete 
de barbante. Se eu pego firme 
acabo em dois dias. Aí, saio ofe
recendo para as pessoas", diz.

As aulas do projeto funcio
nam em uma sala embaixo da ar
quibancada do Estádio Municipal 
Amadeu Artioli. Ali elas aprendem 
a fazer crochê, tricô, ponto cruz, 
fuxico, costura e outros tipos de ar
tesanato. A professora já está com 
duas turmas formadas, uma às se
gundas e quartas-feiras das 13h às 
16h e a outra de terças e quintas- 
feiras das 19h às 21h.

Durante as aulas, as 
mulheres formam uma ro
da com as cadeiras, para to
das ficarem próximas, e se 
descontraírem costurando 
e batendo um papo bem 
alegre. "Só não pode dis
trair muito, senão perde o 
ponto e tem que desman
char toda a fileira", afirma 
Maria Aparecida de Olivei
ra Resende, de 45 anos. Ela 
está desde a primeira aula 
do projeto, em setembro 
de 2007.

Maria já tinha experi
ência com bordado, mas 
agora pôde aprender ou
tros pontos e passar algum 
tempo ao lado de suas 
colegas de curso. Seus fa
miliares também ficaram 
agradecidos com as aulas 
de Eraldina, pois contribu
íram para que ela ficasse 
mais paciente com todos. 
"É como uma terapia, an
tes eu não tinha paciência 
com nada, ficava brava 
muito fácil. Agora todos 
perceberam que eu estou 
mais tranqüila", diz a alu
na. Esse também é um dos 
objetivos das aulas.

A professora conta que 
cada uma tem seu tempo

para faz o artesanato e ela 
não quer um trabalho in
dustrial, mas sim um pro
duto de qualidade. Além 
disso, segundo Eraldina, 
algumas mulheres que fa
zer parte do curso estavam 
com depressão, tristes, com 
problemas familiares, mas 
que agora são outras, bem 
mais felizes. "Eu não cobro 
rapidez não, até porque 
elas estão aqui para 'deses- 
tressar', eu as deixo à von
tade", finaliza Eraldina.

d e s f il e
As integrantes do pro

jeto também participam 
das festividades cívicas do 
aniversário da cidade. Uni
formizadas com camise
tas feitas com as próprias 
mãos, elas estarão nas ruas 
de Macatuba apresentando 
seus projetos durante os 
desfile cívico de amanhã. 
Um destes projetos já po
de ser visto concretamente. 
Inaugurada no sábado 7, a 
Casa do Artesão é um dos 
resultados do trabalho das 
mulheres do Costurando 
Idéias. Lá existem diversas 
peças que podem ser com
pradas por um bom preço.
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Pen drive de 1 Gb - PQI - Apenas R$ 25,90 cada!

Pen drive de 2 Gb - PQI - Apenas R$ 39,90 cada!
Pen drive de 8 Gb - Dane Elec - Apenas R$ 139,90 cada!
Caixa de Som USB 250W - CIS - Apenas R$ 14,30 cada!

CD-R Gravável 700 Mb / 80 min - Diversas Marcas - R$ 0,65 cada! 
CD-R Gravável 700 Mb / 80 min - Sony - R$ 0,80 cada!
DVD-R Gravável 4.7 Gb - 8x / 16x - Diversas Marcas - R$ 0,90 cada! 

DVD-R regravável 4.7 Gb - Diversas Marcas - R$ 2,50 cada!
Teclado p/ comput. - PS2 / USB - Div. Marcas - A partir R$ 11,85 cada! 

Mouse - PS2 / Serial / USB - Diversas Marcas - A partir R$ 6,80 cada! 
Grampo galvanizado - 26/06 cx c/ 5000un - Dublin - R$ 1,75 cada! 
Grampeador Alicate + 2 cx de grampos - Yes - R$ 9,90 cada! 

Formulário Contínuo - 80 colunas cx c/ 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

Nós cuidam os da sua saúde e de sua fam ília,
fornecendo celulose fluff para a fabricação de produtos higiênicos
descartáveis, com o absorventes íntimos e fraldas.

www.grupolwart.com.br

A  L w a rc e l F ib ra s  E sp e c ia is  
fa z  p arte  d o  seu d ia -a -d ia .

Valorizando o homem, 
construindo o futuro.

http://www.grupolwart.com.br
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Precisão de robô
Robô já realiza cirurgias de próstata e endometriose; aposta é 
que o Da Vinci auxilie em operações feitas por laparoscopia

MÁRCIO PINHO

As cirurgias de próstata e 
de endometriose realizadas 
desde o último mês de março 
em São Paulo com o auxílio 
do robô Da Vinci indicam a 
nova tendência que se afigura 
nos procedimentos minima
mente invasivos.

O Da Vinci é a segunda ge
ração robótica a entrar no país 
e poderá tornar mais seguras e 
simples operações complexas, 
principalmente as feitas por 
laparoscopia - com pequenos 
orifícios no abdômen.

A primeira geração foi o bra
ço cirúrgico Aesop, importado 
na década de 90, usado como 
auxiliar para movimentação da 
câmera laparoscópica.

De acordo com médicos 
ouvidos pela Folha, o novo 
robô abre o leque de opções e 
possibilita operações à distân
cia. Mas os preços ainda supe
riores à laparoscopia e cirurgias 
tradicionais e a escassez de mé
dicos treinados na utilização 
dessas ferramentas no país são 
empecilhos à sua utilização de 
forma abrangente.

Para Paulo Chapchap, su
perintendente de Desenvol
vimento do Hospital Sírio- 
Libanês, as evoluções são vá
rias. Uma delas diz respeito à 
capacidade de os braços do Da 
Vinci imitarem o movimento 
humano. O cirurgião contro
la o equipamento por meio 
de um 'console', onde realiza 
os movimentos e vê imagens

em três dimensões. Na lapa- 
roscopia tradicional, a tela só 
apresenta imagens em duas 
dimensões.

"O robô acopla grandes 
auxílios ao cirurgião e vem fa
cilitar a cirurgia laparoscópica. 
Além disso, tem a vantagem 
de não tremer", afirma.

No hospital representado 
por Chapchap, o Sírio-Liba- 
nês, foi realizada no mês de 
maio a primeira cirurgia de 
endometriose no intestino no 
mundo com robô, de acor
do com a entidade. A doença 
ocorre quando o endométrio, 
a parede que reveste o útero, 
aparece de forma deslocada. 
No caso, colada à parede do 
intestino.

Como os movimentos fei
tos pelo médico no 'console' 
podem ser programados para 
reprodução em menor escala 
pelo robô, o corte a ser feito 
nessa operação pode ser me
nor e mais preciso.

p r ó s t a t a
Apesar de a primeira cirur

gia ser de endometriose, o pro
cedimento mais consagrado 
com o uso do Da Vinci é a ci
rurgia de próstata. Cássio An- 
dreoni, urologista do Hospital 
Albert Einstein - o outro centro 
brasileiro que já importou o 
robô -, diz que especialmente 
nesse tipo de operação é difícil 
a laparoscopia simples.

"Você passa a ter não só o 
benefício de um procedimen
to minimamente invasivo,

mas com uma visão melhor. A 
cirurgia de próstata muitas ve
zes afeta a potência sexual por 
causar lesão nos nervos. Com 
o robô, não só a capacidade 
de movimentação, mas tam
bém a visualização ajudam a 
preservar os nervos", afirma.

No Einstein e no Sírio-Li- 
banês, 29 cirurgias de próstata 
foram feitas desde março com 
o Da Vinci.

Outro entusiasta do robô é 
o cirurgião Joaquim Gama-Ro- 
drigues, da diretoria do Colégio 
Brasileiro de Cirurgia Digestiva. 
"Ele vai expandir os horizontes 
da ação cirúrgica", diz.

Segundo ele, ainda não 
houve tempo de se fazer estu
dos amplos que mostrassem 
as vantagens do uso do robô 
em relação a outros métodos. 
"O que tivemos foi a publica
ção de protocolos mostrando 
que não há riscos adicionais 
comparando-se com a lapa- 
roscopia".

Gama-Rodrigues diz que 
o preço alto e a falta de mé
dicos ainda são desvantagens. 
"A cirurgia robótica deverá 
baratear com o tempo. O nú
mero maior de equipamentos 
e instrumentos possibilitará a 
'produção em série'. O custo- 
benefício valerá a pena em 
cirurgias complexas, nas sim
ples não", diz.

Ele afirma ainda que o nú
mero de médicos treinados no 
país é pequeno, mas que deverá 
aumentar rapidamente, como 
ocorreu com a laparoscopia.

Procedimento foi alternativa à radioterapia
Feita no dia 5 de maio 

no Hospital Albert Eins- 
tein com o robô Da Vinci, 
a cirurgia para a retirada de 
próstata de Dimas José Ba- 
sílio, 51, não trouxe dores e 
permitiu que ele deixasse o 
hospital no dia seguinte.

O funcionário da Uni- 
fesp (Universidade Federal 
de São Paulo) conta que foi 
orientado sobre a possibi
lidade de que sua cirurgia 
usasse o mecanismo inova-

dor, e que confiou nos mé
dicos. "Não tive receio. O 
médico falou que a dor seria 
menor, a recuperação mais 
rápida. Havia a possibilida
de da radioterapia, mas eu 
quis acabar logo com o pro
blema. Acreditava que iria 
ocorrer tudo de forma segu
ra", afirma.

Dimas conta que, como 
estava anestesiado, não teve 
chance de se impressionar 
com o robô de quatro braços

que ocupa boa parte de uma 
sala cirúrgica do hospital.

Segundo ele, a recupera
ção também foi boa. Preci
sou ficar com a sonda por 
uma semana.

Na última sexta-feira, 
visitou o médico e fez um 
exame de PSA - que verifica 
a existência do tumor. O re
sultado sai no dia 16, e Di- 
mas diz estar confiante que 
isso mostrará que ele está 
curado.

>\)

* Convênios:
Lwart, Paníco, 

Funerária São Francisco  
Prefeitura Municipal

R: XV de Novembro, 949 - Centro
Lençóis Paulista/SP - F: (14) 3263-1072

Braço robótico Aesop auxilia operações com  
câmeras e na revascularização do miocárdio

Mais difundido do que o 
robô Da Vinci é o uso do bra
ço robótico Aesop, que chegou 
ao Brasil em meados da déca
da de 90. Seu uso também está 
atrelado a procedimentos fei
tos com auxílio do endoscó- 
pio, como o toracoscopia. Ele 
possibilita a movimentação 
da câmera por meio da voz, li
berando as mãos do médico.

Luís Alberto Dallan, cirur
gião e diretor da Unidade Ci
rúrgica de Coronariopatias do 
Incor (Instituto do Coração) de 
São Paulo, um dos locais onde 
o aparelho está disponível no 
Brasil, afirma que o robô pas
sou a ser usado também para a 
dissecção da artéria mamária

"Esse procedimento consis
te no isolamento dessa artéria 
para utilização na revasculari- 
zação do miocárdio, músculo 
cardíaco que se encontra com
prometido pelo entupimento 
da artéria coronária", afirma.

Segundo ele, o robô permite 
diminuir a agressão da toraco- 
tomia (em que o tórax é aber
to). Entretanto, ainda não é 
possível dizer com 
precisão se o Aesop 
oferece vantagens t 
a longo prazo em 
relação à toracoto- - —  ̂
mia. O primeiro es
tudo no Brasil
comparando 
esses dois pro
cedi ment os  
está sendo fei
to no Instituto 
do Coração.

De acordo com 
o cimrgião, o Incor 
está atento ao surgimento 
de novas tecnologias, e seu 
diretor-geral, Noedir Stolf 
esteve na Alemanha na 
última semana acom- “  
panhando novidades 
quanto a cimrgias mi
nimamente invasivas. ^

á
Dra. Marisa Moretto
DERMATOLOGIA CLÍNICA, CIRÚRGIA E ESTÉTICA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  CRM 101130

♦^Doenças de pele, cabelo e unhas^*
♦^Tratamentos Estéticos^*
, ♦Aplicação de toxina botulínica. 

''«ss^oRadiofrequência para celulite e flacidez. 
^'♦Preenchimento de rugas faciais.

♦Peeling faciais e corporais.
♦Tratamento com luz intensa pulsada para 
rejuvenescimento, vasinhos e manchas. 

♦Depilação a laser / LIP.

C o n ve n io s: e o utro s.
Rua Geraldo P. de Barros, 398 - Centro - Fone: 14. 3263-0466 - Lençóis Pta.

Fone: 14. 3268-1611 - Macatuba

UG
ODONTOLOGIfi

Rtendímento 
em domícílío

Dra. Lucíene Chaves Placca
CRO. 92.558

Urgência e 
Emergência 24h

CLÍNICA GAME - VACINAÇÃO
A Clinica Game conta agora com serviço de imunização de acordo com o 
calendário vacinai ampliado da sociedade brasileira de imunizações.

VACINA PR O TEG E CO N TRA
PR E V E N A R  
PN EUM O  23

M ening ite  , P neum onia , O tite

M E N IN G O C Ó C IC A C M ening ite  M en ingocóc ia  C
IN FLU E N ZA G ripe
V A R IC E LA V arice la  ou C atapora

HEPATITE A H epa tite  A
HPV Cacolo de últero. Verrugas Genitais

Mais informações com os médicos responsáveis Dr. Vagner Juliano e Vagner Juliano Júnior 

Rua 13 de Maio, 482 - Centro - Fone: 14. 3263-0921 1 3264-8139 - Lençóis Paulista

J© NUTROCOONAL . Há 20 anos nossa equipe 
trabalha pela excelência de 
nossos produtos e serviços.
Nossa empresa também cumpre 
todas as exigências de órgãos 
reguladores de saúde. Conheça

-estrutura e descubra porque
___ ^̂1 Homeopática Lençóis é uma das

f tU n i^ i rdHiS ^ is em homeopatia e manipulação.

FARMACIA HOMEOPÁTICA 
LENÇÓIS

F o n e : (14) 3 2 6 4  3 3 4 0
Rua Anita Garibaldi, n. 650 -  Centro 

Lençóis Paulista - SP



H U M O R

A vez da turma do CQC
Elogiado por comediantes, programa vem ganhando audiência

OPINIÃO DOS HUMORISTAS

0t.

U  0 programo tem como âficora o Marcelo Tos, que 
ê um caro inteligente e muito informado. Be é um 
dos pKoiisores deste tipo de tiumor, do época em que 
interpretava o Ernesto Vareio [repórter que fazia 
perguntas indiscretas a políticos]. Pelo que vi, eles 
acertam. Acho que eles têm o cuidodo de não misturar 
0 pior do humor com o pior do jornalismo, No dia em 
que 0  Oscar fíiho questionou o HectorBabenco, por 
Etempto, eU me Senti vingado. Foi inteligente j  J
Marcelo Médld, ator« comMilaiita

Prestes a completar três 
meses no ar, o programa 
'CQC' (Band) se tornou 
o grande destaque da pro
gramação da emissora. Ga
nhando audiência, a turma 
de Marcelo Tas também 
faz sucesso na internet, 
com mais de 70 vídeos no 
YouTube, alguns com cer
ca de 60 mil acessos.

O 'CQC' aposta no 
mesmo filão do 'Pânico na 
TV' (Rede TV!): entrevistas 
inusitadas com famosos, 
mas com questões políti
cas e sociais. A mistura pa
rece estar agradando.

O Agora ouviu nomes 
como Tom Cavalcante e 
Chico Anysio, que não dis
pensaram elogios. Além de 
Tas, o 'CQC' tem Rafinha 
Bastos, Marco Luque, Da-

nilo Gentili, Felipe Andre- 
oli, Rafael Cortez e Oscar 
Filho. "Para mim, eles su
biram um degrau em rela
ção ao 'Pânico', pois fazem 
um humor mais respeito
so", afirma Lúcio Mauro 
Filho, o Tuco de 'A Grande 
Família' (Globo). Para o 
ator Marcelo Médici, em 
cartaz em São Paulo com 
a peça 'Cada um com Seus 
Probrema', a trupe só tem 
de tomar cuidado para não 
exagerar: "Se não tiver cui
dado, o humor desanda".

"A gente discute isso 
sempre. É fácil derrapar 
no humor. Nossas armas 
são o microfone e a língua 
afiada. Não precisamos 
exagerar, a realidade já é 
absurda", diz Tas. (Maria- 
na Poli e Jéssika Torrezan)

U  Enquanto eles são mais 
refinados, rrós ̂ omo  ̂mois 
escrac/ioífos. Eles têm um humor 
mais inteligente epoUtlzado. Acho 
interessante e engraçado o modo 
como eles fraíom os oísonfpí J  J
Sabrina Sato, humoiista do
"Pânico na IV" (Rede TV!1

t í  Besmefazemlembrardaépona 
em queeuapresenlei o "Dacontrote" 
ÍBorid], Pe certa Jbmta, o meu 
picgmma, em ?002,_^' um herço 
paru todas essascolsas. Fico muito 
^ iz  ao ver programas de humor que 
pzem questionamentos poifücos e 
soaais. Eu adio os coros muito 6ons. 
aj ssfflpflf me inspirei no ‘fíjC 
argentino
Marcos Mion, ator e 
apiosorttador da MTV

í t  EUdUorooscaros. Etesmísturom 
humor ejcmatismo de umaprma 
bacano. Bes sabem fazer humor 
sem apelação, conseguempzer 
graça sem cair na baixaria. Fazendo 
urrta comparação, acho que eles 
subiram um degrau em relação ao 
'Pórtico na TV, poispzem um humor 
mais respeitoso J3  
Lúcio Mauro Filho, o Toco de 
"A Giando Famnia" (Globo)

t í  0 'EQCfzz humor com 
conteúdo e, o melhor, é feito por 
quem sobe fazer. A versão brasiieira 
arrebenta [o ‘IX/C é originotmente 
argentino]! Acho que programas 
assim oxigenam a cena e dão oo 
país 0 possibilidade de 
experimentar o novo. Porisso, vua 
fitar por ai por muitos e muitas 
anos, com certeza, pata nosso 
deleite e pôo de cada dia J J
Tom Cavalcante, api»$antador 
do "Show do Tom" (HMord)

Acho que este tipo de humor 
acrescento, Eles são átimos. Para 
mim, e>f(stem openos cfofs tipos 
de humor engraçado ou não.
Se 0 público gostp, é porque dá 
resuítado- Acho que eles terão 
futuro na TV porque apresentam 
um trabalho bem feito JJ
Chico Al^io, ator e comedianta

í í  Há peSsoaS que não prftrfsom 
de noão poro ser engraçados. 0 
Oonito Genblli é uma delas: o cara 
não faz uma careta, não levanto 
uma sobrancelha, mas mesmo 
assim é muito engraçado, cs 
pessooí monem de rir com ele j j  
Angela Dip, atiíz e humoiísta

O QUE V A I  a c o n t e c e r  N A S  N O V E L A S
M A LH A Ç Ã O _________

Segunda: Armando avisa a Yas- 
min que sua carreira está no fim.

Terça: Simone se recusa a dar 
o divórcio a Adriano. Angelina, 
Domingas e Caju organizam 
uma festa junina no colégio.

Quarta: Angelina é escolhida co
mo a noiva da quadrilha. Rita e 
Joaquim tramam contra Félix.

Quinta: Béatrice muda o visual de 
Simone e Adriano não gosta. Ma- 
rília e Marcos compram um apar
tamento para Bruno e Angelina.

Sexta: Bruno foge e Marcos e 
Marília avisam a polícia. Rita se 
veste de preto para o casamento 
com Félix.

____ C IR A N D A  DE P ED R A ____

Segunda: Adonir encontra a car
teira de Margarida. Letícia diz a 
Arthur que descobriu a farsa da 
intimação e ele a beija. Daniel 
salva a vida de Tobias.

Terça: Tobias promete ajudar 
Daniel. Adonir devolve a carteira 
a Margarida. Natércio dá de cara 
com Daniel e Laura no restauran
te do clube.

Quarta: Eduardo encontra Fran- 
zé desacordado e Dona Ramira 
cuida dele. Natércio ofende Ju- 
lieta. Elzinha chama Lindalva de 
filha diante de Eduardo.

Quinta: Peixe e Patrício aplicam 
um golpe. Cícero contrata Ado- 
nir. Afonso engana Idalina, que 
lhe dá seu salário.

Sexta: Afonso quita sua dívida 
na pensão. Cícero expulsa Elzi- 
nha da Metalúrgica. Divina co
bra o aluguel de Idalina. Laura 
pede a Rogério que leve Bruna 
para longe de Natércio.

Sábado: Seu Memé volta seu ca
belo à cor natural. No baile, Elzi
nha se aproxima de John O'Hara e 
Alberto dança com Otávia. Laura 
vê Peixe no baile e o reconhece.

________B E L E Z A  P U R A ________

Segunda: José Henrique mostra 
a procuração assinada a Robson, 
que volta para sua velha casa. 
Raul descobre que Suzy está grá
vida. Gaspar pede desculpas a 
Ivete. Sônia chega ao barraco de 
Robson e Olavo a abraça.

Terça: Raul e Suzy se desenten
dem. Ivete procura Neide, que 
se desespera ao vê-la. Sônia per
gunta a Olavo sobre os diaman
tes. Guilherme sai com Norma, 
que o beija.

Quarta: Sônia beija Olavo, que 
tem um flash do passado. Helena 
decide vender um remédio para 
calvície feito por Mateus. Neide 
diz a Ivete que Gaspar é inocen
te. Márcia e Alex levam um hip
notizador até Olavo, que se lem
bra da queda do helicóptero.

Quinta: Robson interrompe a 
sessão de hipnotismo. Guilher
me engana Norma. A loção de 
Mateus faz sucesso no salão de 
Ivete. Suzy e Raul se reconciliam.

Sexta: Sônia demite Felipe. Rob- 
son vende o colar de Olavo. Sô
nia convida Mateus para traba
lhar na Beleza Pura. Guilherme 
ouve um recado compromete
dor deixado para Norma.

Sábado: Olavo se lembra de que 
foi ele mesmo quem fez os dese
nhos no colar. Débora e Eduardo 
decidem que vão ficar juntos. 
Na festa de lançamento do li
vro, Olavo se senta no chão e os 
convidados aderem. Joana flagra 
Guilherme beijando Norma.

_________A  f a v o r i t a _________

Segunda: Zé Bob entrevista 
Elias. Donatela se arrisca para 
salvar uma criança de ser atrope
lada e Zé Bob vê. Leonardo e Áti
la discutem. Gonçalo arma para 
desmascarar Dodi. Lara mergu
lha numa gruta com Flora, que 
a impede de se afogar.

Terça: Gonçalo expulsa Dodi de 
sua casa. Flora resgata Lara da 
gruta. Zé Bob beija Donatela. Ri
ta aceita sair com Didu. Romildo 
se declara a Arlete. Flora procura 
Zé Bob. Gonçalo conta a Dona- 
tela que expulsou Dodi.

Quarta: Donatela diz a Dodi que 
o casamento acabou e joga suas 
roupas pela janela. Flora percebe 
um perfume de mulher em Zé 
Bob. Rita briga com Didu. Flora 
marca encontro com Lara, que 
lhe dá um presente.

Quinta: Dois homens assediam 
Céu, que é salva por Cassiano. Ci- 
lene flagra Manu e Halley juntos. 
Augusto se encanta por Maíra. 
Dulce conta a Zé Bob que ele tem 
uma filha. Vanderlei dá uma rosa 
a Catarina. Pedro confessa a Lara

que não lhe entregou as cartas 
que Flora lhe mandou. Irene se
gue Donatela e a vê com Dodi.

Sexta: Didu despenca do palan
que durante o comício. Céu leva 
um bolo para Cassiano e Átila a 
convida para a festa de Copola. 
Donatela se confronta com Ire
ne. Flora se assusta quando Lara 
diz que Donatela chegou à festa 
de Copola.

Sábado: Donatela canta na fes
ta e Flora a observa escondida. 
Manu conta a Cilene o acordo 
de Halley e Alícia. Dodi é preso. 
Nestor localiza o flat onde Flora 
mora e Donatela o vasculha. Zé 
Bob recebe flores de Donatela. 
Lara lê as cartas de Flora. Zé Bob 
vai à escola de Camila e pergun
ta se Rita não vai apresentá-los.

_____ A M O R  E i n t r i g a s _____

Segunda: Felipe consola Pedro. 
Valquíria comemora. Paulo conta 
a Alexandra sobre a explosão que 
matou Alice e Jurandir. Romeu 
chantageia Dorotéia e exige que 
ela conte a verdade a Débora.

Terça: Alexandra chora. Débora 
volta para o Rio com Daniel e Lu- 
ciano. Paulo discute com Neide. 
Petrônio chega à pousada, mas 
encontra somente Sergio e lhe 
dá um tiro. Romeu revela toda a 
verdade a Felipe.

Quarta: Dorotéia revela a Débora 
que ela é filha de Romeu. Um em
pregado socorre Sérgio. Petrônio 
assalta Luciano. Débora e Romeu 
se encontram no Arpoador.

Quinta: Romeu e Débora con
versam e se abraçam. Dorotéia se 
declara a Camilo. Começa o jul
gamento de Mario, Silvia assume 
sua traição diante do juiz e revela 
que está grávida. Petrônio amea
ça Hugo e Otávio o defende.

Sexta: Petrônio luta com Otávio, 
mas desmaia com uma pedrada de 
Hugo. Otávio revela a Hugo que é 
seu pai e Celeste confirma. Ansel
mo e Adelaide conversam. Hugo 
abraça Otávio. Alexandra surta e 
começa a conversar com Jurandir.

Sábado: Mario é condenado, 
mas recebe o direito de cum
prir a pena em liberdade. Silvia 
e Mário se olham emocionados. 
Petrônio assalta um senhor e 
um vigia chama a policia. Paulo 
e Alexandra se preparam para 
dormir e Jurandir se materializa 
e deita ao lado dela.

H O R Ó S C O P O  1 4 / 0 6  A 2 0 / 0 6
Fo n t e : In s t i t u t o  O m a r  C a r d o s o

ÁRIES
L* Mais força física e 
H  você poderá voltar a 

tomar o comando da 
sua vida. Um novo ci

clo se inicia, com novas oportunidade 
e motivações. Interesse especial, por 
enquanto, na vida a dois.

LEÃO
Poupar as suas eco- 

Ty nomias, a fim de con
seguir a casa própria 
que tanto sonha e

deseja, será o mais importante a fazer 
agora. Procure tomar cuidado para 
não deixar de lado suas conquistas 
profissionais, assim como sua família.

SAGITÁRIO
Sua relação com as 
pessoas no ambiente 
de trabalho poderão 
passar por alguns 

momentos negativos. Você poderá 
estar se sentindo muito acima dos 
colegas de profissão, o que ocasionará 
certo tipo de desentendimento.

TOURO
Procure cuidar do 
bom funcionamento 
do aparelho digestivo 
e dos intestinos. O

planeta Marte lhe trará mais confiança 
e força pessoal. No entanto, o planeta 
Mercúrio, proporcionará menos vitalida
de física. Não exija demais de si próprio.

VIRGEM
P Ç y  Fase em que terá 

muita disposição 
mental e física para 
trabalhar e para tratar 

de assuntos pessoais. Os negócios 
estarão bastante favorecidas bem co
mo para o amor e as novas amizades. 
Todavia, evite abusos.

CAPRICÓRNIO
Está fase é negativa 

^  f^B para você, mas como 
tudo passa, esta fase 
também passará den

tro de poucos dias. Mas agora tome 
cuidado com notícias falsas, com 
pessoas que dizem amigas, e cuide 
melhor da sua saúde.

GÊMEOS
Wz ^  Muitas atividades 
W w  ▼  profissional e êxito

nos negócios e novos 
empreendimentos so

ciais e familiares, estão previstos para 
você nesta fase. Ótimo estado mental 
o que lhe dará mais rapidez ao ter que 
tomar decisões importantes.

LIBRA
Excelente disposição 

M mental para tratar de 
assuntos importantes 
e de negócios, para 

entabular novas idéias relacionada 
com publicidade, comunicações e lu
crar com isso. Contudo, seja sincero.

AQUÁRIO
Boa influência para 

^  J Í  desenvolver sua
inteligência. Todavia 
deverá evitar acidente 

e extravagâncias que possam prejudi
cá-lo física e moralmente. Você deverá 
viver intensamente esta paixão, mas 
sem esquecer suas outras atividades.

pessoas ' de sua alta 
estima. Uma pessoa da sua família ou 
um amigo muito íntimo poderá lhe 
dar uma surpreendente notícia, que 
deixará você muito feliz.

ESCORPIÃO
Haverá possibilidades 
de elevação material 
através do esforço 
que têm enviado no 

trabalho. Tudo leva a crer que um 
romance inesperado, porém, forte e 
intenso, provoque profundas mudan
ças no seu comportamento.

PEIXES
Excesso de exigência 
para com as pessoas 

B L '  demasiadamente sen
síveis. Cuidado com 

os inimigos ocultos. Não descuide da 
saúde. Acidentes podem acontecer 
se você abusar. Passeios inesperados 
poderão ser muito proveitosos.

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

SOLUÇÃO

0 a a w 0 V 9
i V 1 V s N V 1
N 1 3 õ V 9
3 1 V a 0 D 1 a
W V 1 V i lAI
1 s Õ u 3 lAÍ 1
a n V i N i n D
3 1 0 0 V D
u V d 1 U V s
u 3 Ò 0 Vf S V 3
0 u 0 s i s lAI
a 9 3 a V 3 9
V 9 n U V 1 9 Vd d d

MEOPAnCA

Disk Remédios 
3264-3340

RUA A N ITA  G A R IB A LD I, 650

REVENDA CAZO
Produto de excelente 
qualidade e aceitação

Presença marcante 
em mídia nacional

Treinamento e 
apoio a vendas

Ganho médio mensal:

R $  1 .0 8 0 ,0 0



D O S E  G O O P P  
3264-3613 
9741-3712

TAMPAO E TOALHA 
DE MESA PARA 

LOCAÇÃO
Rua XV de Novembro, 06 
Centro - Lençóis Paulista

Buffet Infantil, Aniversário em geral. 
Aluguel de brinquedos e 

aluguel de salão.

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

Rua Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 337 

Lençóis Paulista

m m M iL

E S C R IT Ó R IO
M ODELO

Carlinhos
Moreira

Abertura de 
Firmas Serviços 
de Contabilidade

Carlos Alves 
Moreira

C R C  1SP146.128I0-5 - C E I  9.829

A galera de Lençóis Paulista e região curtiu 

o último final de semana na Bacalhoada 

Beneficente do Lions, na Quinta Santa 

Cecília e na Mica Four. Confira!

Jornal O ECO Jornal O ECO

aqm seu q^RRO
GASTA menos

n o v i d a d e s
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
D ("C

.a
ÁDê. Q®mum

Qo4tJMMÜidaá& a  ie/uMça 
â a S a ú á e

HEMOLAB
LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS

R. Geraldo Pereira de Barros, 331 
Fone: 3263-2324 - Lençóis Pta.

^ G E N R A m  E  C O N S l l t U Ç Ã O

E d e ^  J o s & z F u r l ã n
CONSTRUTORA T~-^ EngTCiviL- CREÂ_060521:08.5;i®=;v;^
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http://www.rogete.com.br


FESTA Na pró
xima terça-fei
ra, os rotaria- 
nos de Agudos 
estarão em fes
ta. O motivo? 
O aniversário 
do presidente 
do clube, Ma
nuel Alfredo 
Pescinelli, que 
recebe os pa
rabéns de toda 
família e dos 
amigos todos. 
Felicidades!

BOAS v i n d a s
O casal Andréia e Valdemar 

de Oliveira Caires Júnior 
trocou a cidade de Lins por 
Lençóis Paulista nas últimas 
semanas, por conta do novo 
empreendimento da família, 
a inauguração da Auto Escola 
Jóia, no sábado 7. Há 35 anos 
no mercado, prometem muitas 
novidades. Sejam bem-vindos!

PASSARELA
Na noite de quarta-feira 11, o salão 

de festas do Santuário Nossa Senhora 
da Piedade foi palco de uni desfile 

beneficente em prol da Casa Mãe 
Piedade. Na passarela, os  ̂

modelos apresentaram as 
novidades da Toten e 

Mimolé Noivas. Todos 
com produção de 

cabelo e maquiagem da '
Efac (Escola de Formação '

e Aperfeiçoamento de '
Cabeleireiros). Com crianças, <
a Toten apresentou a coleção

Outono -  Inverno 2008, ''
vestindo as grifes PUC e 
PUCCA, que buscaram 
inspiração no oriente 

e nas Olimpíadas de 
Pequim. A Mimolé Mf 

Noivas apresentou m N '
a moda verão com ff  '

os belos e tão 
sonhados vestidos H 
de noiva. E claro, j j  

de debutantes / /  
e madrinhas

também. '

NEGÓCIOS
Na quinta-feira 12, a Incubado

ra de Empresas de Lençóis Paulista 
inaugurou o Projeto Negócio Rápi
do, que promete agilizar a abertura 
de novas empresas, concentrando o 
serviço de várias diretorias. Na ce
rimônia de lançamento, marcaram 
presença o presidente da Acilpa, Jo
sé Antonio Silva, o Neno, o presi
dente da Ascana, Hermínio Jacon, o 
prefeito José Antonio Marise, o dire
tor de Desenvolvimento e Geração 
de Emprego e Renda, Altair Toniolo, 
o Rocinha, o gerente regional do Se- 
brae, Milton Debiase, e o diretor de 
Finanças, Júlio Gonçaleves.

SABOR PORTUGUÊS
Na sexta-feira 6, o Lions Clube de Lençóis Paulista realizou mais uma tradicional bacalhoada, regada a muito 
azeite português e solidariedade. A renda foi destinada à Rede de Combate ao Câncer de Lençóis Paulista.


