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Arroz está 67% mais caro
Levantamento de O ECO mostra que o preço do arroz teve reajuste de mais de 60% em 40 dias; feijão e carne também subiram

O arroz, item básico na ali
mentação do brasileiro, está 
67% mais caro. No dia 10 de 
maio, o jornal O ECO fez uma 
pesquisa de preços nos produ

tos da cesta básica. À época, o 
saco de cinco quilos de arroz 
mais barato custava R$ 5,39. 
Na quinta-feira 19, o mesmo 
produto valia R$ 8,99. O feijão

está 12% mais caro. Já a carne, 
tipo patinho, vem com preço 
6% maior. Pesquisa do Diee- 
se, realizada em maio, mostra 
que a alta dos preços se con

centrou em cinco itens da ces
ta básica: arroz, feijão, carne, 
trigo e leite. Quem mais sente 
a alta dos preços é a popula
ção de baixa renda. O econo

mista Reinaldo Cafeo diz que 
a oscilação dos preços se pro
longará pelos próximos cinco 
anos por causa de três fatores: 
aumento da população, pro

dução dos biocombustíveis e 
especulações também para a 
subida dos preços. A saída é 
buscar produtos alternativos e 
promoções. ►► Página A3
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E LE I Ç Õ E S

Bel recebe 
apoio do PR, 
PPS e PTB

Presidentes de par
tidos como o PPS, PR e 
PTB em Lençóis Paulista 
confirmam apoio à can
didatura de Izabel Cristi
na Campanari Lorenzetti 
(PSDB) para a sucessão 
do prefeito José Antonio 
Marise (PSDB). O de
putado federal Arnaldo 
Jardim (PPS) vem a Len
çóis Paulista hoje para 
participar da inauguração 
de uma praça no Núcleo 
Luiz Zillo e referendar seu 
apoio a Bel. Na próxima 
semana, os partidos polí
ticos realizam as conven
ções para as eleições de 
outubro. ►► Página A5

E MP RE GO

Barra Bonita 
está entre 
as 50 mais

Barra Bonita é uma 
das 50 cidades brasilei
ras que mais geraram 
emprego com carteira 
assinada em 2008. O 
dado é do Ministério do 
Trabalho e foi divulga
do na quinta-feira 19. 
O município aparece na 
42® colocação, com sal
do de 3.954 empregos, 
entre contratações e de
missões, até maio des
te. O ranking também 
representa um recorde 
brasileiro. Nos cinco 
primeiros meses deste 
ano foram gerados mais 
de um milhão de em
pregos. ►► Página B8

Marise entrega o cartão ao pequeno João Vitor de Carvalho O óleo usado deve ser coletado em garrafas do tipo pet

G R E V E

V e r a  B r a g a  
a d e r e  à  
p a r a l i s a ç ã o  
d a  A p e o e s p

►► Página A8

Marise apresenta 
Cartão Cidadão

O prefeito José Antonio 
Marise (PSDB) e sua equipe de 
governo entregaram o primei
ro Cartão Cidadão na quinta- 
feira 19. Esta ação fecha o pri
meiro ciclo, e o mais comple
xo, do programa Governança

Reciclagem de óleo  
ajuda Renascer

Municipal, que começou a ser 
implementado em 2003. Ao 
todo, 58 mil lençoenses rece
berão o cartão em casa a partir 
da próxima semana. Isto signi
fica que 95% da população já 
está cadastrada. ►► Página A7

A Casa do Menor Renascer, 
em Agudos, começou campa
nha para coletar óleo de cozi
nha usado junto à comunida
de e vendê-lo para reciclagem. 
De acordo com a presidente da 
entidade, Ingenborg Babak, a

campanha visa arrecadar fun
dos para manter financeira
mente a Casa do Menor Renas
cer. A comunidade é orientada 
a guardar o óleo usado em gar
rafas pet e entregá-las em pos
tos de coleta. ►► Página B2

E N T R EV I S TA

L e n ç ó i s  
P a u l i s t a  e s tá  
n a  e l i t e  d o s  
R e g i o n a i s

►► Página A4
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REVITALIZADA A Prefeitura de Lençóis Paulista entrega hoje, em cerimônia marcada para as 9h30, as obras 
de revitalização da Praça de Esportes e Lazer José Carlos Rodrigues de Lima, no Núcleo Luiz Zillo. A última 
etapa das obras foi concluída nesta semana com a instalação de um playground no local. O espaço ganhou 
também um campo de futebol de areia, que leva o nome do esportista Victor Cachoni e novos bancos.

CONCERTO Amanhã, a Banda Experimental Jovem faz sua estréia. A apresentação será em frente à 
igreja Cristo Ressuscitado, na Cecap, às 15h. O grupo é formado por 30 crianças e adolescentes, com 
idade entre 8 e 16 anos, e nasceu graças a uma parceria entre Orquestra Municipal de Sopros e a Diretoria 
de Assistência Social. O grupo começou os ensaios há apenas três meses. Página A8
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Aquecimento 
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Fórum Juvenil
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Hoje tem show de André & Matheus
A dupla lençoense André & 

Matheus (foto) tem show ho
je, no Terminal Rodoviário Fer
nando Valezi, em Macatuba, a 
partir das 20h30. A apresen
tação marca o encerramento 
do dia da 'Ação Comunitária. 
Entre 9h e 17h, as secretarias 
de Educação, Saúde, Cultura e 
Assistência Social vão oferecer 
exames e serviços gratuitos, 
como medição de pressão ar
terial, teste de glicemia, corte 
de cabelo e emissão da carteira 
de identidade. ►► Página B1
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P R I V A T I Z A Ç Ã O

Empresa levanta 
movimento nas estradas

Grupos de investidores 
interessados em participar 
do leilão de privatização das 
rodovias estaduais estão en
comendando pesquisas para 
verificar o movimento nas 
estradas da região. Nesta se
mana, o levantamento de in
formações se concentrou na 
rodovia João Cabral Renó (SP 
-225), mais conhecida como 
rodovia Bauru-Ipaussu, próxi
mo ao trevo de Piratininga. A

coleta de informações ocorreu 
em diversos pontos da região. 
Outra equipe estava instalada 
na rodovia Marechal Rondon 
(SP-300), próximo à base da 
Polícia Rodoviária. Segundo 
o responsável pela coleta de 
dados, Ricardo Disessa, é pre
ciso concluir o trabalho antes 
de julho, já que no período 
de férias escolares a tendên
cia é de que o movimento au
mente. ►► Página B6



E D I T O R I A L

Desafio na mesa
O tradidonal cardápio do 

brasileiro: arroz, feijão e carne 
(quando possível), está cerca 
de 30% mais caro. O arroz é o 
principal vilão. Em 40 dias su
biu quase 70%. Pelo menos foi 
o que apurou a reportagem do 
jornal O ECO em visita realiza
da nesta semana aos supermer
cados de Lençóis Paulista.

Desafio para quem controla 
as despesas da casa, já que o sa
lário e, conseqüentemente, o or
çamento doméstico continuam 
os mesmos? Em um mês a dona 
de casa vai às compras e paga R$ 
5,39 por um pacote de cinco qui
los de arroz. No outro, encontra 
o mesmo produto por R$ 8,99. 
Sem contar que ainda teve acrés
cimo no preço do feijão, da car
ne, do leite. Como não dá para 
esticar o orçamento, a solução é 
cortar o supérfluo e substituir o 
que puder ser substituído.

A situação representada 
acima não é nada animadora. 
Depois de gozar por mais de 
uma década de relativo contro
le inflacionário, pensar num 
aumento constante de preços 
é de tirar o sono de qualquer 
um. Entretanto, é bom estar

preparado. As previsões não 
são nada animadoras.

Economistas acreditam que 
a oscilação dos preços deve con
tinuar. E os motivos são vários, 
não se restringem ao Brasil: au
mento do preço dos combustí
veis, aumento da população 
mundial e fatores climáticos.

O momento é delicado. 
Os trabalhadores brasileiros 
tiveram reajustes significativos 
nos últimos anos e consegui
ram aumentar seu poder de 
consumo. Pelo menos aparen
temente. Quando os alimentos 
começam a subir, fica evidente 
que o salário mínimo não é 
suficiente para suprir as ne
cessidades com alimentação, 
moradia, vestimenta. E uma 
boa parcela da população vive 
com renda familiar de até três 
salários mínimos.

A engrenagem da cadeia pro
dutiva vai continuar fazendo os 
preços subirem. Diferentemen
te dos gêneros do consumo, 
que podem ter reajustes men
sais, semanais ou até diários, o 
salário do trabalhador, ganha 
reajuste uma vez por ano. O de
safio está posto à mesa.

A R T I G O

Voz de alento
Saulo Adriano

Rui Barbosa, pai intelectual 
da primeira Constituição bra
sileira, era explícito ao senten
ciar que a imprensa é a vista da 
Nação. Não pretendo disputar 
isonomia com Rui, célebre au
tor de pérolas do "juridiquês", 
cujas palavras ainda hoje rever- 
beram quando alguém tenta di
zer algo e não encontra o verbo 
exato. Pretendo, com a licença 
do paciente leitor, ressaltar o 
pensamento do grande jurista.

Enfatizo que também en
tendo que a transparência no 
poder, qualquer que seja, se dá 
pela vigília perene dos órgãos 
de imprensa. O serviço que o 
jornalismo ético presta à sua 
sociedade, ainda que eventu
almente contrarie interesses 
individuais de poderosos, de
ve ser preservado dos resquí
cios da Ditadura.

O homem público, nota- 
damente aquele contamina
do pela má índole, se afeiçoa 
ao autoritarismo com grande 
facilidade. Ele prega publica
mente a democracia, no en
tanto, no círculo reservado do 
gabinete, age no mais sórdido 
modelo "cala-boca, jornalista". 
Para fazer valer sua lei dura, 
esse tipo nefasto de homem 
público profana qualquer sa
grado e emprega a força da lei 
ao benefício próprio. Ao seu 
interesse pessoal, distorce a 
verdade e o bem, joga para pôr 
o aparado da Justiça a serviço 
de seu interesse privado. É es
se tipo mesquinho de homem 
público que mais ameaça o pi
lar da democracia.

Recorro a esse assunto, tão 
enfadonho quanto antigo, 
para me referir à fala alen- 
tadora de outro jurista, que

certamente merecerá seu es
paço na história do Supremo 
Tribunal Federal. Celso de 
Mello, ministro da suprema 
corte, diz - sem meias palavras
- que anda preocupado com 
decisões judiciais que inibem, 
restringem e asfixiam a liber
dade de imprensa. Ele entende 
que informar e ser informado 
é direito intocável do cidadão, 
ainda hoje assegurado na car
ta Constitucional, escrita à pri
meira tinta por Rui Barbosa.

A voz de Celso de Mello, 
referendada por outros mi
nistros do STF, traz um alento 
para quem assume a missão
-  por vezes ingrata -  de tentar 
tornar claros os fatos que os 
homens de má índole alojados 
no poder insistem em manter 
nas sombras. Para quem mi- 
lita com a informação como 
ferramenta de trabalho, é sa
lutar encontrar na Justiça, es
pecialmente no STF, uma voz 
de alento que dá segurança de 
haver um contraponto à força 
contida nas mãos sujas dos fi
lhotes da ditadura.

Para os cidadãos de bem, 
público servido da infor
mação ética que a imprensa 
propaga, fica o maior ganho. 
Fica, também, a certeza de 
que a retaguarda da Justiça 
zela por quem fala a verdade, 
ainda que ela seja incômoda 
para alguns, ainda que ela 
fira projetos pessoais de se 
perpetuar no poder. O poder 
é, em última instância, um 
bem do povo e não uma fon
te para saciar a avidez de uns 
poucos interesseiros disfar
çados de homens públicos.

Saulo Adriano é jornalista 
e pós-graduado em 
comunicação social

ERRATA
Na edição do sábado 14, o jornal O ECO divulgou incorre

tamente na coluna VIP, que o cabelo e maquiagem das noivas 
e crianças que participaram do desfile beneficente da Toten, fo
ram produção da Efac (Escola de Formação e Aperfeiçoamento 
de Cabelereiros). Na verdade, a Efac só produziu as crianças. A 
produção completa das noivas, incluindo cabelo e maquiagem, 
foi feita pela 'Mimolé Noivas'.O  E C O
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PE DA LETRA
O PMDB de Palamede de 

Jesus Consalter Júnior, pré-can- 
didato a prefeito de Lençóis, 
mandou ver em uma pesquisa 
de opinião na cidade. Estatísti
cos do partido vieram de São 
Paulo e querem saber o poten
cial eleitoral do vereador.

CONTAGEM
As entrevistas aos eleitores 

foram feitas no final de semana 
passado. A tabulação dos dados 
aconteceria no decorrer desta 
semana. Os resultados, no en
tanto, só um seleto grupo terá 
acesso: a alta cúpula do PMDB.

RODINHA
Peemedebistas locais con

fessam que há uma agenda 
eleitoral a cumprir. No meio 
da semana que se inicia ama
nhã deve ocorrer uma reunião 
de avaliação. A pesquisa será o 
foco central do encontro, que 
pode dividir águas no cenário 
político local. É esperar para 
ver o que vaza da tal reunião.

p r ó x im o s
Enquanto os peemedebis- 

tas avaliam o cenário, Ailton 
Tipó Laurindo (PV) aproveita 
para assediar o prefeitável Pa- 
lamede. Os vereadores, ambos 
pré-candidatos ao Palácio das 
Palmeiras, conversam muito 
durante as sessões da Câmara.

m a is  pr ó x im o s
Como as sessões da Câ

mara têm tido curta duração, 
os vereadores esticam o papo 
fora do plenário. Tipó e Pala- 
mede, por exemplo, jantaram 
juntos na quinta-feira 19. O 
prato foi eleição, apoio e polí
tica. E foi um longo jantar.

a c o r d o s
Segundo Tipó, a tendência 

é o PV se aliar ao PMDB. Isto, 
entretanto, não significa que 
o seu vice venha do partido 
do Palamede. "Estamos con
versando e o PMDB não fez 
exigências em relação a indicar 
o vice. Quer participar da esco
lha, mas isso será feito em con
senso com todos os partidos 
da minha base", contou Tipó.

TEMPO
Com as convenções dos 

partidos de sua base de 
apoio marcadas para o do
mingo 29 de junho, Tipó 
não perde tempo.

BLOCO
Antes mesmo de saber 

quem será seu companheiro 
de chapa, Tipó já define al
guns nomes chaves para sua 
campanha.

NO RÁDIO
O radialista Alexandre Pi- 

tolli será o coordenador de 
comunicação da campanha 
de Tipó. Conhecido na região 
pela sua atuação na rádio HOT 
107, Pittoli hoje é o diretor ar
tística da rádio 94FM, de Bau
ru. A jornalista Tânia Morbi e 
o fotógrafo Billy Mao comple
tam a equipe de comunicação 
que vai colocar a campanha 
política de Tipó nas ruas.

v is it a
Lençóis recebe hoje a visita 

do deputado federal Arnaldo 
Jardim (PPS). Grande parceiro 
do município na liberação de 
verbas, o deputado vem para 
a inauguração da praça de Es
portes e Lazer José Carlos Ro
drigues de Lima, Núcleo Luiz 
Zillo, e também para referen
dar o apoio do PPS local para 
a pré-candidata a sucessão de 
Marise, Izabel Cristina Cam- 
panari Lorenzetti (PSDB).

tr â n sito
Arnaldo Jardim rasgou 

elogios para Bel e disse que é 
preciso dar continuidade ao 
trabalho feito por Marise. "Tes
temunhei a sua gestão no se
tor de Educação e Cultura. Bel 
tem capacidade administrativa 
e terá amplo trânsito junto ao 
governo do Estado e Federal 
para conseguir recursos para 
Lençóis. E isso é muito impor
tante", comentou o deputado.

PODE CONCORRER
O vereador Auro Octaviani 

(PMDB) voltou a manifestar 
publicamente que não gostou 
de matéria veiculada pelo O 
ECO. O assunto que tanto in
comoda era uma possível ine- 
gibilidade do vereador, que 
estava com contas pendentes 
junto ao TCE (Tribunal de 
Contas do Estado). Na quarta- 
feira passada o vereador, que 
havia entrado com recurso, 
foi liberado pelo Tribunal de 
Contas. O órgão reconheceu 
que houve um erro de conta
bilidade na época em que ele 
foi presidente da Casa e ele 
será candidato à reeleição nas 
eleições de outubro.

MALDADE
Auro acusou o jornal O 

ECO de ter divulgado a no
tícia de forma maldosa. A 
zanga do vereador não era 
porque o jornal noticiou 
que ele estava inelegível, mas 
porque informou que uma 
decisão do TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral) liberava 
pessoas com processos civis 
ou criminais, desde que sem 
condenação, para concorrer 
nas eleições de outubro. A 
notícia foi veiculada antes 
do jornal tomar conheci
mento que o vereador tinha 
ganhado o recurso. Auro não 
gostou de figurar entre os 
que respondem por proces
sos criminais. O que não é o 
caso dele. Embora, o jornal 
nunca tivesse dito que fosse.

JÁ TENHO
O prefeito de Macatu- 

ba, Coolige Hercos Júnior 
(PMDB), reclamou com o jor
nal O ECO porque a equipe 
esqueceu seu 'Selo de Amigo 
Prefeito da Criança', na edi
ção da última quinta-feira 19. 
Coolige, que acaba de ganhar 
o diploma de 'Prefeito Ami
go da Criança', da Fundação 
Abrinq, já tinha o selo.

AVOADO?
Longe do Paço Municipal 

13 de Junho, um dos prová
veis adversários de Coolidge 
nas eleições de outubro, o 
ex-prefeito José Gino Pereira 
Neto (PSC) parece meio de
satento às composições po
líticas no município para o 
próximo pleito. Em conversa 
telefônica com a equipe do 
jornal O ECO, informou que 
a oposição pode buscar uma 
composição com o antigo 
PFL, atualmente DEM, que 
foi base da situação e estaria 
abandonado.

s it u a ç ã o  sim
O DEM nos dois primei

ros anos do mandato de Co- 
olidge foi presidido por seu 
secretário administrativo, 
José Carlos Ferreira. Depois 
de um troca-troca geral pro
movido pelo chefe de Gabi
nete do prefeito, José Aurélio 
Paschoal, mudou de mãos. 
Paschoal, que era tucano, 
acabou virando presidente 
do DEM. Isso depois de fi
liar e desfiliar um monte de 
pessoas ao partido.

"A expectativa para os 
Jogos Regionais este ano 
é muito grande. Eu estou 
me preparando muito 
para dar o melhor de 
mim nos jogos de futebol 
feminino".

Mayra Stopa Antonio,
secretária

"Este é o terceiro que ano 
que vou para os Jogos 
Regionais. Vou jogar fu t- 
sal e futebol e a minha 
expectativa é muito boa, 
pois estamos treinando 
bastante. O  objetivo é 
ficar entre os três primei
ros e classificar para os 
Jogos Abertos".

Aila Beatriz Germino, 
estudante

Começou nesta semana a limpeza da praça Antonio Purgano, na Cecap. O local, que antes era um ter
reno baldio, depois de reivindicação dos moradores do bairro, será transformado em área de lazer, com 
brinquedos, palco para shows, pista de caminhada. A praça também vai ganhar muitas árvores. O traba
lho deve ser concluído no final do mês.

"A minha expectativa 
para os Jogos Regionais 
é muito boa. Este é meu 
primeiro ano e espero ter 
uma chance de entrar no 
time tutelar de basquete 
e dar o melhor de mim 
para conquistarmos uma 
boa colocação".

Júlio César Meirele
Vergílio, estudante

f r a s e

"Hoje m u ito  se  
fa la  n a  in te r 
n acion a lização  
d a  A m a zô n ia , 
na qu estão  do  
e tan o l, na  a lta  
dos preços dos 
a lim en tos, por  
isso acho im 
p o r ta n te  d iscu 
t ir  esses tem as  
de u m a  m a n e i
ra  responsável"

Danilo José dos Santos, um
dos organizadores do 3° Fórum 

Juvenil, que este ano vai debater 
o aquecimento global

PARA p e n s a r

"Todos os vícios, 
quando são da mo
da, passam por vir
tudes"

Molière

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


c e s t a  b a s i c a

Arroz com  sal
Em 40 dias, arroz tem alta de 67% nos supermercados de Lençóis Paulista; 
aumento de consumo, desvalorização do dólar e clima puxam preços para cima

Fernanda Benedetti

Da  Redação

Arroz, feijão e carne são 
alimentos que fazem parte 
da mesa do brasileiro. Nos 
últimos dias, os preços come
çaram a subir e a compra do 
mês ficou mais cara. Em visita 
a supermercados de Lençóis 
Paulista, o Jornal O ECO ve
rificou que o preço do arroz 
subiu 67% em 40 dias. Em 
matéria veiculada no dia 10 de 
maio, o pacote de cinco quilos 
de arroz, do tipo mais barato, 
foi encontrado a R$ 5,39. Na 
última quinta-feira, dia 19, o 
mesmo produto valia R$ 8,99. 
O feijão está 12% mais caro. 
Já a carne, tipo patinho, vem 
com preço 6% maior. Os dois 
primeiros itens são insubsti
tuíveis na dieta do brasileiro.

A consumidora Rose Sasso 
diz que a carne já está mais 
cara. "Aumentou bastante, 
mas eu procuro sempre as 
ofertas para economizar", 
conta. O economista Reinal- 
do Cafeo diz que buscar pro
dutos alternativos e promo
ções é sempre a melhor saída 
para economizar. Pesquisa do 
Dieese (Departamento Inter- 
sindical de Estatísticas e Estu
dos Sócio Econômicos), rea
lizada em maio, mostra que a 
alta dos preços se concentrou 
em cinco itens da cesta bási
ca: arroz, feijão, carne, trigo e 
leite. Quem mais sente a alta 
dos preços é a população de 
baixa renda.

Em Lençóis Paulista e re
gião, os consumidores sen
tem a diferença na hora de 
pagar a conta. Os motivos pa
ra que o preço dos alimentos 
estejam em alta são vários: a 
falta de chuvas na época da 
floração, o aumento do nú
mero de pessoas no mundo 
e, conseqüentemente, o au
mento do consumo e a des
valorização do dólar. Alguns 
especialistas acrescentam o 
aumento alucinante do barril 
de petróleo, que esta semana 
está sendo comercializado na 
casa de 120 dólares. O óleo 
diesel é o principal combus
tível das máquinas agrícolas. 
Os biocombustíveis também

Encher um carrinho de supermercado está cada vez mais caro; feijão subiu 12%

entram na lista, já que os Es
tados Unidos produzem álco
ol a partir do milho.

Para o economista Reinaldo 
Cafeo, a oscilação dos preços 
se prolongará pelos próximos 
cinco anos por causa de três 
fatores. O primeiro que ele ci
ta é o aumento da população. 
Dados da ONU (Organização 
das Nações Unidas) relatam 
que o número de pessoas no 
mundo passará de 6,5 bilhões 
em 2005 para 8,3 bilhões em 
2030. "Com esse crescimento 
populacional, surge maior de
manda por alimentos. O mer
cado não estava preparado 
para essa alta, então acarreta 
inflação", explica Cafeo.

O segundo fator que o 
economista elenca é a produ
ção dos biocombustíveis. "O

milho é um exemplo. Com a 
utilização de milho nos Esta
dos Unidos para produção de 
combustíveis, a oferta por es
se alimento diminui", diz ele. 
Cafeo diz ainda que as espe
culações também contribuem 
para a subida dos preços, por 
causa do aumento de investi
dores no setor alimentício.

Já os pesquisadores do 
Dieese também incluem fa
tores climáticos. A chuva e a 
seca castigaram as plantações. 
Em muitas regiões do Brasil 
foram registrados problemas 
relacionados com importa
ção e exportação. Ainda de 
acordo com o Dieese, isso 
tudo aliado à desvalorização 
do dólar contribuiu para o 
aumento da taxa de inflação 
no Brasil e no Mundo.

co m pa r e  o s  pr eç o s  de a lim e n t o s  p e sq u isa d o s
PELO O ECO EM LENÇÓIS PAULISTA
p r o d u t o m a io JUNHO v a r ia ç ã o

Arroz R$ 5,39 R$ 8,99 67%

Carne R$ 8,99 R$ 9,49 6%

Feijão R$ 7,90 R$ 8,90 12%

Manteiga R$ 2,89 R$ 2,99 10%

Tomate R$ 2,99 R$ 3,29 10%
*Foi levado em conta o produto que estava com o preço mais baixo

veja  a  a lta  
n a c io n a l  d o s
PRODUTOS
a lim e n t íc io s

• Produtos in-natura e 
semi-elaborados: 20,07% 
no reajuste médio de 
preços - excessivamente 
elevados como o observado 
no feijão (105,14%), 
berinjela (43,58%), tomate 
(36,83%), arroz (34,30%), 
mamão (31,57%), carne 
bovina (25,44%) e leite in 
natura (23,18%);

• Produtos da indústria 
alimentícia: 10,13% -  neste 
subgrupo chamam atenção 
as taxas elevadas praticadas 
nos seguintes bens: óleo 
comestível (61,55%), 
farinha de trigo (43,11%), 
leite em pó (36,79%), pão 
francês (27,72%) e massas 
secas (25,28%);

• Alimentação fora do 
domicílio: 9,82% -  com 
aumentos em seus dois 
itens de refeição principal 
(9,10%) e lanches (10,83%).

Fonte: Dieese

S a i^ S ^ t a
Materiais para Construção

F.: 14. 3264-6449
www.pauilstashopplng.com.br

S H O P P I N G

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

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

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

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

ESQUADRIAS METÁLICAS: PORTAS, VITRÔS, 
VENEZIANAS...

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

v e n h a  c o n fe r ir !
Rua Humberto Alves Tocci, 1000 - Jd. Humaitá 

Tel.: 14. 3263-0732 - Lençóis Paulista

BREVE NOVAS LOJAS

AS CRÔNICAS DE NARNIA 

20h - AVENTURA - 147MIN -10 ANOS

INDIANA JONESeo Reino 
da Caveira de Cristal 

20h30 -aventura - 122MIN -12 ANOS

TO PO S O S FILMES SÃO EXISIAO S AIARIAMENTE -  EX C ETO  SEGUNAA

NOTAS POLICIAIS

CRACK a  Polícia Civil de Agudos apreendeu nove pedras 
de crack, num total de 0,3 gramas, na quinta-feira 19. A 
droga foi encontrada numa residência na vila Professor 
Simões. A polícia recebeu uma denúncia anônima e 
conseguiu uma autorização judicial para fazer a busca e 
apreensão do material. A proprietária do imóvel já tinha 
passagem por furto e receptação. Ela foi presa em flagrante 
e encaminhada à cadeia de Pirajuí.

em  ch a m a s
Um carro foi furtado e in

cendiado em Lençóis Paulis
ta, na quarta-feira 18, por vol
ta das 16h. O condutor esta
cionou o veículo, um Renault 
Clio com placas de Lençóis 
Paulista, na rua Júlio Toniolo, 
Conjunto Habitacional Ma
estro Júlio Ferrari, em frente 
a um estabelecimento comer
cial. A vítima afirmou ter en
trado no estabelecimento pa
ra comprar um refrigerante e 
quando voltou o carro havia 
sumido. Ele acionou a Polícia 
Militar e enquanto a ocorrên
cia estava sendo registrada, 
um outro homem ligou para 
a polícia dizendo que havia 
encontrado um veículo em 
chamas em sua propriedade, 
na fazenda Caldeirão, próxi
mo ao bairro Faxinal. O dono 
do carro e a polícia foram até 
o local e encontraram o veí
culo destruído. A Polícia Civil 
ainda investiga o caso.

a cid en te
Um acidente de trânsito 

foi registrado na quinta-feira 
19, por volta das 19h35, na 
avenida Jácomo Nicolau Pac- 
cola, na altura da alça de aces
so da Rodovia Osny Matheus 
(SP-261). Uma moto CG 
150, com placa de Lençóis 
Paulista, seguia pela aveni
da no sentido bairro-centro, 
quando teve sua frente corta-

da por um Pálio, também de 
Lençóis Paulista, que tentava 
atravessar a avenida. O moto
ciclista tentou desviar e caiu 
da moto. Ele foi conduzido 
ao pronto-socorro com esco
riações leves.

furto
Uma bolsa foi furtada 

na quinta-feira 19, por volta 
das 23h, no cruzamento da 
rua Geraldo Pereira de Bar- 
ros com a rua Pedro Natálio 
Lorenzetti, no centro de Len
çóis Paulista. Uma moça de 
25 anos voltava do trabalho 
quando foi surpreendida por 
um homem que pegou sua 
bolsa e saiu correndo. Ela 
acionou a Polícia Militar que 
fez um ronda pelas interme
diações, mas não conseguiu 
encontrar o autor do furto. 
Na bolsa havia dinheiro, car
tões e celular.

suspeitas
Duas adolescentes, uma 

de 12 e outra de 13 anos são 
suspeitas de cometer furtos 
em uma residência e uma 
loja de Macatuba. A polícia 
chegou às garotas a partir da 
denúncia. Uma pessoa teria 
presenciado um furto a uma 
residência. A dupla confessou 
as infrações e disseram ter 
furtado cerca de R$ 500 para 
comprar salgadinhos, roupas, 
brincos e material escolar.

A g o r a  t e m
Cama, Mesa e Banho 

Atlantíca 
S T E tM
c4henburg

I C  K a rs te n

SUETTNEn
Melhor preço, 

o melhor prazo!

ovilacJI .#
MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

F.: 14. 3264-3232
A v . 2 5  d e  J a n e iro , 6 1 8  - C e n tro  - L e n ç ó is  P a u lis ta

http://www.pauilstashopplng.com.br


JOSE LENCI  NETO

Olimpíadas
do interior
Diretor de Esportes e Recreação de 
Lençóis Paulista, José Lenci Neto, fala 
sobre as expectativas para os Jogos 
Regionais de Lins; disputas começam 
no dia 2 de julho

Fotos: Fernanda Benedetti
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PERFIL
NOME
José Lenci Neto

IDADE
51 anos

FORMAÇÃO
Ensino médio

CARGO ATUAL
Diretor de Esportes e 
Recreação

Ká tia  Sartori

A partir deste ano, Lençóis 
Paulista está na primeira divi
são dos 52° Jogos Regionais 
de Lins. A Secretaria Estadual 
de Esportes resolveu dividir a 
competição em dois níveis em 
2008. Agora, o desafio para os 
lençoenses é permanecer na 
elite do esporte.

Para falar sobre a expecta
tiva e preparação das equipes 
lençoenses, o jornal O ECO 
procurou o diretor de Espor
tes e Recreação, José Lenci 
Neto. Este ano Lençóis parti
cipa dos Regionais com uma 
delegação de mais de 300 pes
soas, entre atletas, comissão 
técnica e equipe de apoio. As 
grandes esperanças de meda
lha continuam com o atletis
mo, atletismo PPD (Pessoas 
Portadoras de Deficiência), 
capoeira feminina, vôlei mas
culino e bocha. Mas, de acor
do com Zé Lenci, se depender 
da motivação dos atletas, o 
show de Lençóis Paulista nos 
campos, quadras e pistas já 
está garantido.

O diretor de Esportes e Re
creação também falou sobre 
os anseios de Lençóis sediar os 
Jogos Regionais. Segundo ele, 
por falta de estrutura, a can
didatura lençoense ainda não 
foi viabilizada.

O ECO - Quando come
çam os Jogos Regionais

José Lenci Neto - O pri
meiro dia que a gente vai es
tar lá para entregar as relações 
nominais dos Jogos, que é 
quando efetivamente come
ça, é entre o dia 30 e o dia 1°. 
Na quarta-feira, 2 de julho, 
começam as modalidades 
de bocha, futebol, basquete 
masculino e feminino, nata
ção, handebol, tênis de mesa, 
vôlei de praia e o xadrez, que 
vai ter o congresso na quarta- 
feira e começam as competi
ções na quinta-feira.

O ECO - Para Lençóis 
Paulista começa quando?

Zé Lenci - Para Lençóis 
Paulista começam na quarta- 
feira as competições. Lençóis 
terá no primeiro dia de jogos 
10 modalidades em quadra e 
nos campos, disputando.

O ECO - Este ano Lençóis 
Paulista vai concorrer em 
quantas modalidades?

Zé Lenci - Somando o 
masculino e o feminino, 31 
modalidades. Incluindo o 
PPD, que na natação nós esta
mos levando um nadador de 
Agudos, que compete por Len
çóis pela segunda vez.

O ECO - Já contabilizou a 
delegação lençoense?

Zé Lenci - Nós estamos le
vando quase 290 atletas, mais 
o pessoal de serviço, técnicos.

Este ano nós temos um agrega
do muito importante na nossa 
delegação que é um fisiotera
peuta. Nós fizemos contato 
com o Athanásio (Carlos Atha- 
násio) e ele se mostrou muito 
dedicado. Primeiro porque ele 
é um cara do esporte e quer es
tar no meio. Segundo, porque 
ele é um excelente profissional 
e se propôs a ir e vai oferecer 
mais este serviço.

O ECO - Então entre 
atletas, comissão técnica e 
apoio são mais de 300 pes
soas?

Zé Lenci - São uns 310 pes
soas, por aí.

O ECO - E como vai ser, 
vão ficar alojados?

Zé Lenci - É, nós vamos 
ficar alojados. Todos ficarão 
alojados. Vamos dar o exem
plo do caratê, que é um dia 
só de competição. Eles vão 
um dia antes, dormem lá, no 
dia seguinte competem e vêm 
embora. Nós vamos ficar alo
jados na escola Professora Mi- 
nervina Santana Carreiro, que 
fica no bairro de Junqueira. É 
uma escola muito boa, que 
têm as acomodações perfei
tas. Já fomos lá, conhecemos. 
Já montamos um croqui de 
como vão ficar os atletas de 
cada modalidade. A cozinha 
é excelente. A gente serve uma 
média de 300 refeições por 
dia, porque é café da manhã, 
almoço, jantar e um lanche à 
noite. Como as modalidades 
não vão todas de uma vez, a 
gente tem essa logística. Eu já 
fiz até aqui um esboço para o 
pessoal que vai. Isso ainda é 
extra-oficial. Na segunda-fei
ra, dia 30, vai o pessoal de ser
viço. Sai o caminhão com os 
colchões, com o material de 
limpeza. Na terça-feira 1°, às 
duas horas da tarde, sai o bas
quete masculino e feminino, 
o bocha, futebol, handebol 
masculino e feminino, nata
ção masculino e PPD, vôlei de 
praia masculino e feminino, 
xadrez masculino e feminino, 
tênis de mesa masculino.

O ECO - O Congresso 
aconteceu na quarta-feira, 
o que tem de novidade este 
ano? Como fica primeira e 
segunda divisão?

Zé Lenci - Na realidade, 
essa divisão em primeira e se
gunda divisão nós já tivemos 
uma reunião alguns meses 
atrás com a Coordenadoria Re
gional, que tava modificando 
isso. Para você ter uma idéia 
da dimensão da modificação, 
a Coordenadoria lançou esse 
livro aqui, que é específico pa
ra as modificações que houve 
nos Jogos. É uma cartilha que 
nós vamos ter que carregar de
baixo do braço, para saber o 
que está acontecendo. Nós já 
percebemos pelo primeiro bo

letim que veio. A primeira di
visão pegou as oito primeiras 
equipes do ano passado, mais 
a cidade sede. Então a primeira 
divisão ficou muito forte: tem 
Piracicaba, São Carlos, Botu- 
catu, Bauru, Jaú, Santa Bárbara 
D'Oeste e São Manuel, que foi 
a cidade sede no ano passa
do, e mais a cidade sede des
te ano que é Lins. Estas nove 
cidades são da primeira divi
são. O grande problema é que 
nós, no ano passado, ficamos 
aproximadamente 100 pontos 
do sexto colocado que foi San
ta Bárbara D'Oeste. E ficamos 
quase 70 pontos na frente do 
oitavo colocado. Nós ficamos 
numa fatia ali em que é difí
cil alcançar o sexto lugar, mas 
dificilmente a gente para a 
oitava colocação. As cidades 
que estão na frente são cida
des muito grandes e como nós 
não contratamos equipes, nós 
vamos com as nossas 'pratas 
da casa', temos dificuldade de 
chegar mais em cima, mas a 
cada ano que passa a gente es
tá se superando. Até dois anos 
atrás nós não conseguíamos 
fazer 100 pontos. Ano passa
do nós conseguimos quase 
110 pontos. Para nós é uma 
vitória. O grande problema é 
que caem dois para a segunda 
divisão e sobem dois. Sempre 
a nona vaga é da cidade sede. 
Então cai o sétimo e o oitavo e 
sobe o primeiro e o segundo, 
da segunda divisão.

O ECO - Há algum tempo 
tem se discutido a possibili

dade de Lençóis Paulista se- 
diar os Jogos Regionais.

Zé Lenci - Inclusive eu até 
fui em algumas reuniões na 
Secretaria de Esportes lá em 
São Paulo. Existe uma vonta
de da própria Secretaria para 
que Lençóis sedie os jogos. O 
problema é a estrutura física. 
A cada ano que passa a gente 
vai adequando as nossas ins
talações esportivas para que 
elas fiquem cada vez melho
res e a gente percebe que nós 
ainda não temos condições. 
Os Jogos Regionais este ano 
vão ter a participação de 57 ci
dades. E é uma logística mui
to complicada, muito grande, 
em matéria de transporte, 
locomoção, alojamento de 
árbitros, da Coordenadoria. 
Enfim, é uma coisa complexa. 
Não que a gente não consi
ga, a gente consegue. Porém, 
temos que estar estruturados. 
Nós não queremos fazer uma 
coisa que dê muito trabalho 
para nós e depois as cidades 
saiam falando mal.

O ECO - São Manuel, dis
punha de toda essa estrutu
ra?

Zé Lenci - Nós fomos 
para São Manuel, nós sofre
mos, eles também sofreram. 
Para você ter uma idéia, a 
natação e o atletismo não 
foram feitos em São Manuel, 
foram em Botucatu, porque 
não tinha piscina aquecida, 
porque não tinha a pista ade
quada. Além de outras coisas 
que aconteceram.

O ECO - É exigida uma 
estrutura mínima?

Zé Lenci - Se a gente che
gar e falar vamos lançar nossa 
candidatura para os Jogos, eu 
acredito que a gente consiga. 
Mas, como o governo Mari- 
se (do prefeito José Antonio 
Marise -  PSDB) faz as coisas 
muito com o pé no chão, eu 
já sentei e conversei com o 
Marise e isso é uma coisa que 
a gente tem que estar bem es
truturado. Tem que ter a cer
teza. Primeiro que a Secretaria 
manda pouco dinheiro para 
fazer, pouco mais de R$ 100 
mil. Só para se ter uma idéia, 
todos os ginásios têm que ter 
placar eletrônico. Aquele gi
násio que não tem placar ele
trônico fica complicado e isso 
aconteceu em São Manuel. 
Todos os ginásios do Brasil, e 
talvez do mundo, têm proble
ma de goteira. Choveu, ficou 
uma manhã inteira sem ter ro
dada. Acaba dando um traba
lho muito grande e você acaba 
não fazendo aquilo do jeito 
que queria fazer. O esforço 
do pessoal de São Manuel foi 
fantástico. Todo mundo pron
to para atender a gente. E nós 
queremos estar mais estrutu
rados aqui, para fazer os Jogos 
Regionais dignos de Lençóis. 
Ontem mesmo, no Congres
so, eu fui questionado sobre 
os Jogos. As cidades vizinhas 
querem que a gente faça.

O ECO - Para ser sede, 
quando tem que lançar a 
candidatura?

Zé Lenci - Teria que lan
çar a candidatura no mês de 
maio do ano que vem para 
ser sede em 2011. Para 2009, 
já tem a sede, Pirassununga. 
Para 2010, será escolhido nos 
Jogos deste ano. É sempre 
dois anos na frente.

O ECO - Agora que exis
tem as modalidades PPD, a 
acessibilidade para os de
ficientes físicos está sendo 
lembrada?

Zé Lenci - Está. Eu, por 
exemplo, quando vou procu
rar o alojamento, já procuro 
com acessibilidade, já venho 
o mínimo necessário. Graças a 
Deus eu tenho esse privilégio 
de acompanhar os deficientes 
físicos há 10 anos e já sinto as 
necessidades que eles têm. Eu 
já percebo o que eles preci
sam, onde eles conseguem se 
virar, onde vou ter dificuldade, 
para garantir que eles tenham 
o mínimo de acessibilidade e 
de conforto.

O ECO - E a organização 
já pensa nisso também?

Zé Lenci - Sim, a cada ano 
aumenta a inscrição para atle
tas PPD. Na nossa região is
so ainda não é tão forte, mas 
a gente sente isso nos Jogos 
Abertos. A competição dos Jo

gos Abertos, em Praia Grande, 
foi um negócio fora de sério. 
Quem não viu perdeu uma 
das competições mais emocio
nantes que eu já vi na minha 
vida, e olha que eu tenho mais 
de 20 anos de esportes, de Jo
gos Regionais. Já fui em vários 
jogos, presenciei várias finais, 
na natação, jogos memorá
veis em atletismo, mas no ano 
passado, na Praia Grande, os 
PPDs foram de arrepiar. Na 
arquibancada eu não vi uma 
pessoa que não estava emo
cionada, fora as que estavam 
chorando mesmo, de ver uma 
prova de 400 metros entre ca- 
deirantes. Não tem explicação. 
Tem que estar lá para ver.

O ECO - Além do PPD, 
que tem dado show nas úl
timas edições dos Regionais, 
quais as outras esperanças 
de medalha para Lençóis 
Paulista?

Zé Lenci - Na verdade, a 
gente sempre depois de se pre
parar muito. Todos os atletas 
querem muito estar nos Jogos. 
Primeiro porque se ele for bem 
na primeira fase ele já garante 
mais dois dias nos Jogos, se 
for bem de novo garante mais 
um e se passar está na final. 
Então ele tem muita vontade 
de estar lá e quer ganhar de
mais. A gente sai daqui com 
uma esperança muito grande, 
que eu acho que é muito sa
lutar. Os jovens se guardam, 
alguns param de ir na bala
da. E tem aquelas equipes 
que vai depender de sorteio. 
Todas essas esperanças a gen
te capta para ir com bastante 
ânimo. Baseado no que foi o 
ano passado, a gente sabe que 
o atletismo feminino sempre 
vai bem, este ano nós demos 
uma reforçada principalmen
te nos revezamentos, que traz 
mais pontos. No ano passado 
nós tivemos muita sorte com 
o basquete feminino. O bas
quete masculino foi desclassi
ficado num jogo emocionante 
contra Bauru. O biribol foi 
vice-campeão no ano passado. 
Nós temos o vôlei masculino 
que é seis vezes campeão e es
te ano o Douglas (Coneglian, 
técnico do vôlei masculino) 
vem também com um time 
forte. Outra equipe nossa é a 
capoeira feminina, não que a 
capoeira masculina seja ruim, 
mas competitividade é fortís
sima. Estamos levando o tênis 
de mesa que nós não levamos 
no ano passado. No xadrez 
masculino nós sempre fomos 
bem nos Jogos. A bocha vem 
de um bicampeonato. Nós es
tamos na expectativa de que 
todas as modalidades tragam 
bom resultados. Como gestor 
esportivo, eu já me considero 
um vencedor por estar levan
do 31 modalidades para os Jo
gos. E 90% dos nossos atletas 
são prata da casa.

ADVOCACIA

Virgílio Felipe
A d v o g a d o
OAB/SP - 38966  
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O deputado federal Arnaldo Jardim vem a Lençóis Paulista hoje participar de inauguração de praça e referendar apoio do PPS a Bel

Apoios importantes
Depois do PTB e do PR, Bel recebe mais um apoio importante esta semana;
PPS diz que pré-candidata representa a continuidade do governo Marise

Conceição Giglioli 
Carpanezi

Capacidade de administra
ção e continuidade da gestão 
do prefeito José Antonio Ma
rise (PSDB). Estes são os prin
cipais argumentos utilizados 
pelos presidentes dos partidos 
que já anunciaram o apoio à 
pré-candidata Izabel Cristina 
Campanari Lorenzetti (PS
DB), a Bel. "A Bel se apresenta 
como a melhor candidata ao 
cargo de prefeito de Lençóis 
Paulista. Sua gestão nas dire
torias de Educação e Cultura 
mostrou que ela é uma exce
lente administradora", argu
mentou o empresário Mário 
Silvio Baptistella, presidente 
do PPS local.

O deputado federal Arnal
do Jardim (PPS) vem a Lençóis 
Paulista hoje para participar 
da inauguração de uma praça

no Núcleo Luiz Zillo e referen
dar seu apoio para a candidata 
de Marise. "Lençóis Paulista 
vive um momento importan
te de desenvolvimento e os 
princípios que orientaram a 
atual administração devem 
continuar. Mais que isso, ter 
na prefeitura uma pessoa com 
sensibilidade social e compro
misso com a educação, que é 
a grande ferramenta para o de
senvolvimento com justiça so
cial, é o segundo objetivo, por 
isso tenho grande entusiasmo 
pela candidatura da professo
ra Bel", disse o deputado por 
telefone, na tarde de ontem, 
ao jornal O ECO.

Baptistella engrossa a lista 
de apoios declarados que tem 
a presidente do PTB de Lençóis 
a ex-vereadora Cleuza Spiran- 
delli e o presidente local do 
PR, Jacob Joner Neto, o Jacó 
Gaúcho. "A Bel é o melhor no-

me para o PTB apoiar nestas 
eleições. Temos que apoiar o 
trabalho que vem sendo feito 
pelo Marise há oito anos. A 
Bel é uma mulher confiável, 
mostrou isso à frente da Edu
cação", comentou Cleuza.

Jacó Gaúcho acredita que 
por Bel fazer parte da admi
nistração de Marise desde o 
primeiro mandato, conhece 
o trabalho desenvolvido pela 
equipe que ajuda o prefeito a 
governar a cidade e sabe da im
portância de cada área. "O PR 
vem fazendo parte deste grupo, 
queremos dar continuidade a 
este trabalho. Mais do que isso, 
tenho certeza da capacidade 
administradora de Bel. A evo
lução da educação foi espeta
cular", disse o presidente do PR 
de Lençóis Paulista.

O presidente do PPS adian
tou que o partido deve refe
rendar a coligação com o PR

em convenção marcada para 
a próxima quarta-feira. Juntos, 
PPS e PR devem lançar 14 can
didatos a vereador. "Estamos 
trabalhando para eleger mais 
que dois vereadores. Hoje o 
PPS tem o Cian (Carlos Alber
to Cian) e o PR tem o Tupã 
(Claudemir da Rocha Mio) co
mo vereadores. Queremos ele
ger mais um ou dois e temos 
nomes para isto, como o de Ja- 
có Gaúcho", disse Baptistella.

Para a candidata de Marise, 
Bel Lorenzetti, os apoios são 
importantes e vão dar fôlego a 
sua campanha, caso seu nome 
seja homologado na conven
ção do PSDB, marcada para o 
dia 29 de junho. "Eu me sinto 
honrada com o apoio destas 
pessoas tão importantes e va
liosas para a comunidade. Me 
sinto honrada, compromissa
da com a população de Len
çóis Paulista", finalizou Bel.

Coquinha anuncia pré-candidatura
Foto: Fernanda Benedetti

Coquinha lança candidatura a prefeito de Lençóis Paulista; empresário diz que não tem vínculo com ninguém

Paulo  Eduardo Tonon

O empresário Luís Carlos 
Maciel (PHS), o Coquinha, 
anunciou no final de semana 
que vai disputar a cadeira de 
prefeito de Lençóis Paulista. 
Em entrevista ao jornal O 
ECO diz que não tem víncu
lo com ninguém e promete 
trabalhar para aumentar a 
geração de empregos no Mu
nicípio. Seu candidato a vi- 
ce-prefeito também vem do 
PHS. Osvaldo Cardoso mora 
em Lençóis Paulista há cerca 
de seis anos e foi diretor da 
Telefonica. A chapa deve ser 
referendada na convenção 
do PHS, marcada para o dia 
27 deste mês.

Com a decisão de Coqui- 
nha, são quatro os pré-candi- 
datos à sucessão do prefeito 
José Antonio Marise (PSDB). 
A tucana Izabel Cristina Cam- 
panari Lorenzetti vem com o 
apoio de Marise e a bandeira 
de continuidade da gestão. O 
vereador Ailton Tipó Laurindo 
(PV) se apresenta como o prin
cipal candidato de oposição e 
lidera as pesquisas eleitorais. O 
PMDB tem no também verea
dor Palamede de Jesus Consal- 
ter Júnior seu pré-candidato a 
prefeito. Tipó já anunciou que 
vai buscar o apoio do PMDB 
até o final do prazo estipula
do para as convenções, 30 de 
junho, para, segundo ele, uni
ficar a oposição.

Coquinha, a exemplo de 
Bel, nunca foi eleito para um 
cargo político, mas diz que 
vai usar seus contatos como 
empresário do setor de trans
portes para gerar empregos 
em Lençóis Paulista. "O po
vo precisa de emprego e eu 
tenho condição de trazer in
dústrias para a cidade. Que
ro gerar entre seis e oito mil 
empregos na cidade", diz o 
pré-candidato.

Coquinha foi candidato 
a prefeito nas eleições de 
2004 e enfrentou Marise e o 
médico José Rubens Pietra- 
róia (PMDB) nas urnas. Ele 
teve 1.118 votos (3,5% dos 
votos válidos) contra 12.374 
(39,02% dos votos válidos)

de Zé Rubens e 18.221 votos 
de Marise, que acabou elei
to com 57,46% dos votos 
válidos. "Desta vez eu vou 
ser o vencedor das eleições 
porque sou o único candi
dato hoje na cidade que não 
tem vínculo com ninguém", 
alfineta.

O pré-candidato também 
afirma que o trabalho em 
equipe será um diferencial 
em sua possível gestão, uma 
vez que o empresário ainda 
não ocupou um cargo pú
blico. Para isso, conta com a 
experiência de seu vice. "Vou 
fazer uma campanha bonita 
como a que fiz na eleição 
passada e obter resultados 
positivos", finaliza.

CHUTE 
NA CANELA
POR R. SINATRA

Socorro! O 
Curinthians 
quer ser vice!

Alô Lençóis! Alô meu po
vo! Estou de volta na terra da 
água que passarinho pode até 
beber, mas para de voar! É o 
Sinatra chutando canelas! E 
diz que em Brasília não chu
tam canelas, imputam-nas! 
Coitadinhas, até as canelas 
estão imputando! Eles de
viam era amputar! Hahaha!

Olha as eleições aíííí, 
gente!

E estão dizendo que a Bel 
é a cara da Rita Lee... Agora 
só falta o vice ser o Lulu San
tos pra chapa do PSDB virar 
a chapa da MPB! Hahaha! 
Imagina o sucesso dos comí
cios! Nem precisaria pintar 
muro! E será que o Curintia 
não aceitaria também ser vice 
da Bel?! Hahaha!

E essa semana eu tentei 
ver televisão, mas só tinha 
japonês, saquê, sushi e ju
dô! Como diria o Tanaka: 
"Pisaronotomate né!?". E 
sabe por que japonês não 
sente frio quando dorme? 
Porque ele dorme com a ja- 
pona! Hahaha!

É... édifícioné?!
E sabe como se chama 

aquele pedreiro japonês? 
...Takamassa Nomuro! 
Quer mais direta?! Um 
amigo foi fazer exame da 
próstata no Japão e o nome 
do médico era Kotuka Oku 
Dokara! Hahaha!

Pior que isso só o Ro
naldo, que com Mulher 
Melancia, Mulher Moran- 
guinho e até Mulher Jaca, 
foi se meter com a Mulher 
Banana! Hahaha!

Falando em sushi, sabe 
qual foi a primeira medi
da do Cuca pra levantar o 
peixe? Ele vendeu o Betão! 
Agora vai!

E parece que a seleção 
também tomou gol daquele 
atacante que marca "Cãs-ba- 
nhas", ele é quase um Ronal
do, só que da 25 de Março! 
Depois disso, dizem que vão 
trocar o Dunga. O novo técni
co da seleção será o Atchim!

O pior foi que o Dunga 
conseguiu perder pro Para
guai no domingo à tarde. 
Não pode, no domingo à 
tarde está todo mundo ven
do! Hahaha! Pra Venezuela, 
tudo bem, foi na sexta-feira 
à noite!

É... é difícil... é difícil, mas 
o preparador físico pode ser o 
Soneca! Hahaha!

E agora a mãe do Joãozi- 
nho teve uma idéia pra co
locar o menino de castigo, 
está fazendo ele assistir os 
jogos da seleção do Dunga! 
Hahaha! Isso não é castigo, 
é tortura!

Falando em tortura, como 
diria um pára-choque que vi 
por aí: 'Deve ter um jeito me
lhor de começar o dia do que 
acordar cedo todas as ma
nhãs'! Isso sim é tortura! Gra- 
ande Mercedão, o professor 
de todas as horas! Acho que 
vou pintar no muro de casa: 
"Vote Mercedão!"... Será que 
eu vou preso?! Então deixa eu 
correr porque hoje tenho que 
ir mais cedo pra conseguir o 
meu saquê... É difícil, mas 
com saquê fica mais fácil!
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A hora da decisão
Convenções partidárias oficializam as coligações e candidatos a prefeito, vice e 
vereador em Lençóis Paulista e região; prazo termina na segunda-feira 30 de junho

CONVENÇÕES PARTIDARIAS

C o n f i r a  a s  d a t a s ,  o s  l o c a i s  e  o s  h o r á r i o s  d e  c a d a  c o n v e n ç ã o  
p a r t i d á r i a  q u e  i r á  a c o n t e c e r  n a  r e g i ã o  n o s  p r ó x i m o s  d i a s

Paulo  Eduardo Tonon

Na próxima semana, os 
partidos políticos de Lençóis 
Paulista, região e de todo Bra
sil realizam as convenções que 
vão definir os candidatos para 
a eleição de outubro. O prazo 
final é 30 de junho, segunda- 
feira. Mas, a concentração 
maior acontece no último do
mingo do mês, dia 29.

Nas convenções partidárias 
são definidas as coligações, o 
número de vereadores que irão 
concorrer a uma vaga nas câ
maras municipais, além de ofi
cializar os nomes dos pré-can- 
didatos e seus vices. O número 
que cada candidato vai concor
rer nas urnas também sai neste 
dia. Nas eleições deste ano o 
TSE (Tribunal Superior Eleito
ral) definiu que os candidatos 
a vice-prefeito também terão 
direito a ter foto nas urnas ele
trônicas. O prazo para que to
da documentação seja entregue 
nos cartórios eleitorais é 4 de 
julho. As campanhas ganham 
as ruas no dia 7 de julho.

Em Lençóis Paulista, a ba
se de apoio à candidatura de 
Izabel Cristina Campanari O presidente do PR de Lençóis, Jacob Joner Neto, o Jacó Gaúcho

Lorenzetti (PSDB), a Bel, ini
cia as convenções na quarta- 
feira 25 com o PTB, PR e PPS. 
No dia 28, sábado, é a vez do 
DEM e do PMN. No domingo 
29, PSC e PSDB oficializam 
seus candidatos. O PDT ainda 
não marcou a data da sua con
venção, mas já antecipou seu 
apoio à Bel.

Já os partidos que apóiam a 
pré-candidatura de Ailton Tipó 
Laurindo (PV) vão realizar em 
conjunto a convenção no do
mingo 29. O bloco de oposição 
é formado pelos partidos: PV, 
PT, PSB, PP, PSDC e PC do B.

O PHS, que anunciou a 
pré-candidatura de Luis Car
los Maciel, o Coquinha, mar
cou convenção para a sexta- 
feira 27. Na ocasião, Osvaldo 
Cardoso será homologado 
como seu vice. Os candidatos 
a vereadores também serão 
definidos.

O PMDB, que está junto 
com o PTN, ainda não definiu 
se irá integrar o bloco de opo
sição liderado por Tipó ou se 
tenta carreira solo com Pala- 
mede de Jesus Consalter Júnior. 
Esta e outras decisões também 
saem na convenção do dia 29.

A GUD OS

Cinco candidatos querem a cadeira de prefeito
As eleições municipais de 

Agudos prometem pegar fogo. 
Cinco pré-candidatos já mos
traram que estão dispostos a 
brigar pela cadeira ocupada 
pelo prefeito José Carlos Octa- 
viani (PMDB), já reeleito e que 
por isso fica fora da disputa.

Octaviani vai oficializar o 
apoio ao seu sobrinho Everton 
Octaviani (PMDB) para sua 
sucessão nas convenções do 
sábado 28. Para vice, o nome 
mais cotado é do ex-diretor de 
Saúde, Altair Francisco. Ever- 
ton conta ainda com o apoio 
do PTB, PV e PP.

O atual vice-prefeito Jaime 
Caputti (PR) tem o apoio do 
PSB e deve definir seu vice no 
domingo 29. Caputti ainda 
sonha em unir a oposição.

O ex-prefeito Marco Antonio 
da Silva (PT) também está na 
disputa para o cargo de prefeito 
e deve ter sua candidatura ho
mologada na convenção de 29

Jaime Caputti deve definir o nome de seu vice no dia 29

de junho. O nome do vice tam
bém sai no próximo domingo 
já que os petistas decidiram que 
não vão fazer coligação.

Regis Soares Paulleti

(DEM), que também não pre
tende fazer coligação e não 
tem vice definido, espera a 
convenção do sábado 28 para 
iniciar sua campanha.

Na quinta-feira 26, o PSDB 
e o PTN escolhem seus can
didatos a vereadores. A pré- 
disposição dos dois partidos é 
não apoiar nenhum candidato 
a prefeito.

O Psol já se adiantou, fez a 
convenção esta semana e ofi
cializou o nome de

Odete Luciano para prefei
to e Manoel Lemes Lima, Ne- 
cão do Saae, para vice.

BOREBI
No último sábado, dia 14, 

a coligação do PSDB, PV e PTB 
anunciou Antonio Carlos Va
ca (PSDB) como candidato a 
prefeito e Luiz Carlos Pesci- 
nelli (PV) como vice.

Já o PMDB, o PT e o PR de 
Borebi definem candidatos 
amanhã. O nome mais cotado 
para enfrentar Vaca é o do pee- 
medebista Manoel Frias Filho. 
Elias Siqueira pode ser o vice 
da chapa de oposição.

p i r a t i n i n g a

Sandro Bola deve ser o 
candidato dos tucanos

BAR RA  b o n i t a

Padre Mário Teixeira vai 
em  busca da reeleição

Em Piratininga, o cenário 
político ainda está bem indefi
nido. A prefeita Silvia Mendes 
Soares (PV) não confirma se se
rá candidata à reeleição ou não. 
Ela ocupa o cargo em que foi 
eleito Mauro Martinão (PSDB), 
que acabou cassado por impro
bidade administrativa. A deci
são só deve sair no último dia 
das convenções, 30 de junho.

O presidente da Câmara 
de Vereadores, o tucano Carlos 
Alessandro Franco Borro de 
Matos, o Sandro Bola, já disse 
que é pré-candidato a prefeito. 
A convenção que deve referen
dar seu nome e a coligação com 
o PR, de Jair Guedes, que pode 
ser o vice, acontece hoje.

Nos bastidores, cogita-se a 
união do PTB, DEM e PC do B 
em torno de um nome que só 
será escolhido em convenção 
no dia 27, sexta-feira. O can
didato tido como mais forte, 
o ex-prefeito Odail Falqueiro 
(PMDB) depende de liminar 
para poder concorrer.

a r eió p o lis
O grupo formado por PRB,

PTB, PT e PTN espera reele
ger o atual prefeito José Pio de 
Oliveira (PT), o Peixeiro, em 
outubro. O ex-prefeito Amaril- 
do Garcia Fernandes (PSDB) é 
o adversário do atual prefeito. 
Seu vice deve ser o presidente 
da Câmara, Adriano Romual- 
do de Oliveira (PSDB). As duas 
convenções estão marcadas pa
ra o domingo 29.

m a c a t u b a
A convenção realizada no sá

bado 14, já referendou o nome 
do prefeito Coolidge Hercos Jú
nior (PMDB) e a vice Maria Lu- 
cilla Nunes Gouveia (PSDB) pa
ra a reeleição. O grupo tem ainda 
o apoio do PR, DEM, PT e PV.

A oposição formada por 
PSC, PP e PTB, deve ter como 
candidato o ex-prefeito José Gi- 
no Pereira Neto (PSC). O vice 
por enquanto ainda não está de
finido. A decisão sai no dia 29.

Amanhã, o PSB faz conven
ção e promete lançar o profes
sor Júlio César de Assis Duarte 
e Edmilson Alves Ferraz, o Mo- 
lequinho, para prefeito e vice, 
respectivamente.

O prefeito de Barra Boni
ta, padre Mário Teixeira (PC 
do B), busca apoio para a ree
leição com o apoio do PDT e 
PSL em convenção no sábado
28. No local também será es
colhido o nome de seu vice.

Já o ex-prefeito Antonio 
Osvaldo De Luca (PSDC), 
com o auxílio do PT do B, 
também quer entrar na briga 
pelo cargo no Executivo de 
Barra Bonita. As convenções 
dos partidos serão dia 28.

O PPS, PTN, PTC, PMDB, 
PHS e PV formam o grupo 
de apoio ao ex-prefeito Jo
sé Carlos de Melo Teixeira 
(PPS), o Nenê, e realiza em 
conjunto convenção no dia
29. As negociações para a 
escolha do vice estão adian
tadas e indicam o nome de 
Zequinha Ricci (PMDB).

Ainda negociando apoios, 
o PSDB tem convenção agen
dada para domingo 29.

IGARAÇU DO TIETÊ
As convenções em Iga- 

raçu do Tietê começam na

quarta-feira 25, com a reu
nião de PT, PSB, PDT e PTN 
para apoiar a candidatura 
de Wamberto Piccoli (PSB). 
O prefeito Guilherme Fer
nandes (PSDB), em parceria 
com PRTB, PRB, PSL, PTB, 
PC do B e PV, promete refe
rendar sua candidatura à ree
leição no domingo 29. Fran- 
cisca Gamito (PT do B), a 
Xica, tem agendada sua con
venção para a mesma data.

O grupo do ex-vereador 
Fernando Roncari e da atual 
vereadora Benedita Ramos 
de Souza, a Nininha, ambos 
do PTC, esperam oficializar 
as candidaturas dia 29.

O DEM ainda não defi
niu sua posição, mas a con
venção do partido também 
está marcada para o dia 29. 
Na mesma situação estão 
PMN, PSC e PPS, todos com 
convenção registrada para 
domingo 29. O PR e o PP 
também realizam convenção 
nesta data, para homologar a 
candidatura de Carlos Alber
to Varasquin (PR), o Bucho.

areiópolis LENÇÓIS paulista
PRB/PTB/PT/PTN PTB

Data: 29 de junho 
Horário: 9h
Endereço: Câmara Municipal

Data: 25 de junho 
Horário: 18h
Endereço: Av. Lázaro Brígido 
Dutra, n° 101

PSDB

Data: 29 de junho PPS

Horário: 9h
Endereço: Câmara Municipal 

AGUDOS

Data: 25 de junho 
Horário: 18h
Endereço: Rua Sete de Setembro, 
n° 711

PSD B/PTN

Data: 26 de junho PR

Horário: 19h
Endereço: Câmara Municipal

Data: 25 de junho 
Horário: 20h30 
Endereço: Av. Lázaro Brígido

PTB Dutra, n° 101
Data: 27 de junho
Horário: 19h PRB

Endereço: Câmara Municipal Data: 25 de junho 
Horário: 20h30

D EM Endereço: Rua Sete de Setembro,
Data: 28 de junho 
Horário: 19h

n° 711

Endereço: Rua Francisco Placco PHS

Data: 27 de junho
PM D B Horário: 20h
Data: 28 de junho 
Horário: 20h
Endereço: Câmara Municipal

Endereço: Rua Coronel Joaquim 
Gabriel, n° 447

D EM

PR/PSB Data: 28 de junho
Data: 29 de junho 
Horário: 8h
Endereço: Rua Rubens de 
Almeida Françoso

Horário: 9h
Endereço: Av. Lázaro Brígido 
Dutra, n° 101

PM N

PT Data: 28 de junho
Data: 29 de junho 
Horário: 9h
Endereço: Espaço Histórico Plínio 
Machado Cárdia (Museu)

Horário: 10h
Endereço: Av. Lázaro Brígido 
Dutra, n° 101

PSC

PP Data: 29 de junho
Data: 29 de junho 
Horário: 19h
Endereço: Câmara Municipal

Horário: 10h
Endereço: Av. Lázaro Brígido 
Dutra, n° 101

PV PSD B

Data: 30 de junho 
Horário: 19h
Endereço: Câmara Municipal 

BARRA bonita

Data: 29 de junho 
Horário: 9h
Endereço: Rua Sete de Setembro, 
n° 711

PSD C /PT  d o  B PV/PT/PSB/PSD C /PC  d o  B

Data: 28 de junho 
Horário: 9h
Endereço: Câmara Municipal

Data: 29 de junho 
Horário: 9h
Endereço: Câmara Municipal

PD T/PC  d o  B/PSL PM D B

Data: 28 de junho 
Horário: 9h
Endereço: Câmara Municipal

Data: 29 de junho 
Horário: 9h 
Endereço: Centro de 
Atendimento ao Cidadão

PPS/PTN /PTC/PM D B/PH S/PV  

Data: 29 de junho macatuba
Horário: 9h PSB

Endereço: Rua Angelo Castelari, 
n° 598

Data: 22 de junho 
Horário: 9h
Endereço: Rua Euclides Ribeiro,

PSDB n° 125
Data: 29 de junho
Horário: 9h PTB/PP/PSC

Endereço: Câmara Municipal 

BOREBI

Data: 29 de junho 
Horário: 9h
Endereço: CAIC Cristo Rei

P M D B/P R/PT

Data: 22 de junho piratininga
Horário: 8h PR/PSDB

Endereço: Rua Dr. Elias Rocha, 
n° 285

IGARAÇU DO TIETÊ

Data: 21 de junho 
Horário: 10h
Endereço: Câmara Municipal

PT/PSB/PD T/PTN D EM

Data: 25 de junho 
Horário: 20h
Endereço: Câmara Municipal

Data: 27 de junho 
Horário: 9h
Endereço: Rua Dr. José Lisboa 
Júnior, n° 113

P T  do  B

Data: 29 de junho PPS

Horário: 9h
Endereço: Rua Júlio Vieira, n° 186

Data: 27 de junho 
Horário: 9h
Endereço: Rua dos Andradas, n°

D EM 100
Dia 29 de junho
Horário: 9h PM D B

Endereço: Câmara Municipal Data: 27 de junho 
Horário: 9h

PTC Endereço: Rua Dr. José Lisboa
Data: 29 de junho 
Horário: 9h

Júnior, n° 79

Endereço: Rua José Delucci, n° PC d o  B

317 Data: 27 de junho 
Horário: 9h

PRTB/PRB/PSL/PTB/PC  d o  B / Endereço: Rua Dr. José Lisboa
PSD B/PV

Data: 29 de junho
Júnior, n° 117-A

Horário: 9h PTB

Endereço: Câmara Municipal Data: 27 de junho 
Horário: 9h

PR/PP Endereço: Rua Dr. José Lisboa
Data: 29 de junho 
Horário: 9h

Júnior, n° 117-A

Endereço: Rua Pereira de P T

Rezende Data: 27 de junho 
Horário: 19h30

PM N /PSC/PPS Endereço: Rua Marma Antonio
Data: 29 de junho 
Horário: 9h

Kirilos, n° 5

Endereço: Avenida José Michel PV

Mucare Data: 27 de junho 
Horário: 20h
Endereço: Rua 25 de Janeiro, 
n° 36



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

Cidadão digital
Marise começa entrega do Cartão Cidadão e fecha primeiro 
ciclo do programa Governança Municipal; cerimônia aconteceu 
na manhã de quinta-feira no Centro de Atendimento

Da  r edação

Na manhã da quinta-feira 
26, o prefeito José Antonio 
Marise (PSDB), o vice-pre- 
feito Norberto Pomparmayer 
(PR) e sua equipe de governo 
lançaram o Cartão Cidadão. 
Esta ação fecha o primeiro 
ciclo, e o mais complexo, do 
programa Governança Mu
nicipal, que começou a ser 
implementado em 2003. O 
programa foi elaborado em 
parceria com a Fundunesp 
(Fundação da Unesp) e é re
ferência quando o assunto é 
gestão pública. Ao todo, 58 
mil lençoenses receberão o 
cartão em casa a partir da pró
xima semana. Isto significa 
que 95% da população já está 
cadastrada: nome, endereço, 
número de filhos, imóveis, 
dentre outras informações.

O pequeno João Vitor 
de Carvalho, 7 meses, foi o 
primeiro a receber o Cartão 
Cidadão. "Eu achei a idéia 
muito boa, vai ajudar bas
tante nossa vida", ressaltou 
Silvana Venâncio da Silva, 
mãe do garoto. Outros car

tões foram entregues para 
alguns convidados.

"O Cartão Cidadão vai 
facilitar as atividades de 
identificação, triagem e en
caminhamento em todas as 
diretorias da administração 
municipal", disse o diretor 
de Planejamento, Luís Anto- 
nio Paccola Coneglian.

Nesta fase, o uso do cartão 
vai facilitar e agilizar o atendi
mento nas unidades de saúde, 
escolas e todas as outras áreas 
da administração. Hoje, os ca
dastros já estão prontos, mas o 
acesso é feito por meio da digi
tação do nome do usuário por 
um atendente. Com o cartão, 
o acesso ao cadastro será feito 
automaticamente, assim que 
for passado na máquina de 
leitura de cartão magnético.

A próxima fase do Go
vernança Municipal vai fazer 
com que o Cartão Cidadão 
possa ser usado pelos len- 
çoenses na busca pelas mais 
variadas informações, como 
o boletim escolar dos filhos, 
impostos a serem pagos, en
tre outros. A idéia é criar um 
Portal do Cidadão onde to

das as informações estejam 
disponibilizadas.

"Quando uma pessoa che
gar com o cartão magnético 
no posto de saúde para agen
dar um exame, basta passar o 
cartão que o sistema já vai re
gistrar todas as informações, 
tornando mais rápido e efi
ciente o processo", afirma Co- 
neglian. É bom lembrar que o 
acesso ao prontuário médi
co ou odontológico só pode 
ser feito pelo profissional da 
área, médico ou dentista. Isso 
vale para todas as outras di
retorias. As senhas de acesso 
são escalonadas. Ou seja, não 
existe um funcionário que 
poderá ter acesso a todas as 
informações do cidadão. Um 
sistema de segurança coorde
na as atividades.

A apresentação do Cartão 
Cidadão não será obrigatória 
de imediato, já que a entre
ga está programada para ser 
concluída em 60 dias. Quem 
perder o cartão poderá solici
tar uma segunda via, mas terá 
que pagar por isto. A distri
buição está a cargos dos agen
tes de saúde. Cerimônia realizada na quinta-feira 19 marcou a entrega do primeiro Cartão Cidadão

I MP OSTOS

Prefeitura lança nova versão da Declaração Eletrônica de ISS
A nova versão da Delp (De

claração Eletrônica de ISS de 
Lençóis Paulista) será dispo
nibilizada aos contribuintes 
a partir da segunda-feira 23. 
A aplicação estará disponível 
no site da Prefeitura Munici
pal, no link 'Tributação'.

As empresas que dispõe de 
sistemas próprios de contabi
lidade poderão importar as

informações diretamente de 
seus sistemas, através da dis- 
ponibilização de um layout 
com a estrutura de recepção 
dos dados pela prefeitura.

"Além dessas novidades, 
os contribuintes ou escritórios 
de contabilidade podem op
tar também pelo lançamento 
das notas no próprio sistema 
tributário municipal", explica

o coordenador de Desenvol
vimento de Arrecadação e Fis
calização da prefeitura, José 
Roberto Fernandes.

Os escritórios de conta
bilidade irão receber uma 
senha de acesso única para 
acessar as informações de 
todos os seus clientes dentro 
do sistema tributário muni
cipal. Nas versões anteriores

da Delp, os dados eram re
cebidos via e-mail pela pre
feitura e após a conferência 
das declarações, o usuário 
recebia um protocolo de en
trega. Com o novo sistema, o 
próprio programa vai validar 
a entrega da declaração.

A consulta e a emissão de 
extrato com débitos dos im
postos de ISS e Taxa de Licen

ça também poderão ser feitas 
pelos contribuintes por meio 
de sua senha de acesso.

Essas alterações serão apre
sentadas durante exposições 
que o Setor de Desenvolvi
mento de Arrecadação e Fisca
lização vai promover a partir 
de terça-feira 24, no Centro 
de Atendimento ao Cidadão 
Francisco Garrido, às 10h.

SERVIÇO
O Centro de Atendimento 

ao Cidadão fica na rua Anita 
Garibaldi, 821 (antigo prédio 
do Colégio Francisco Garrido), 
no centro da cidade. Pessoas fí
sicas e jurídicas interessadas em 
assistir à exposição devem en
trar em contato com a Prefeitura 
pelos telefones (14) 3269-7084, 
3269-7089 ou 3269-7096.

L A Z E R

Praça de esportes 
do Núcleo ganha 
revitalização

Fernanda Benedetti

Praça do Núcleo será entregue hoje à população do bairro

Os moradores do Nú
cleo Luiz Zillo passam a 
contar com mais uma es
paço de esportes e lazer. 
Uma cerimônia marcada 
para hoje comemora a en
trega das obras de revitali
zação da Praça de Esportes 
e Lazer José Carlos Rodri
gues de Lima.

A última etapa das obras 
foi concluída nesta semana 
com a instalação de um 
playground no local. O es
paço ganhou também um

campo de futebol de areia, 
que leva o nome do espor
tista Victor Cachoni, e no
vos bancos.

A pista de cooper exis
tente no local também foi 
recuperada pela Diretoria 
de Obras. A Diretoria de 
Agricultura e Meio Ambien
te fez o plantio de 1,1 mil 
metros quadrados de grama 
esmeralda e mudas orna
mentais da espécie Jacaran- 
dá Mimoso. (com assessoria 
de comunicação)

A SFA LT O

Com eça recape da Procópio Ferreira, na Cecap
A empresa contratada pela 

Prefeitura começou na terça- 
feira 17, as obras para o reca- 
pe de trechos da rua Procópio 
Ferreira e avenida Orígenes 
Lessa, na Cecap. Além do re- 
cape, a prefeitura instalou 
no local 343 metros de redes 
de galerias para captação de 
águas pluviais.

Na semana passada, a em
presa Fortav, que venceu o 
processo de licitação para exe
cutar a obra, já havia conclu
ído o recape na avenida dos 
Imigrantes e na rotatória pró
xima ao reservatório de água 
do Núcleo Habitacional Luiz 
Zillo. Nas duas frentes, a área 
recapeada chega a 19 mil me
tros quadrados.

Serão investidos R$ 300 
mil nas obras de recape e na 
pavimentação de mais 3,492

Divulgação

A rua Procópio Ferreira foi uma das que recebeu recape em Lençóis Paulista nos últimos dias

mil metros quadrados de 
mais um trecho no prolon
gamento da avenida Prefei-

to Jácomo Nicolau Paccola. 
Os recursos foram liberados 
pelo Governo do Estado por

meio de emenda do deputa
do Pedro Tobias. (com asses- 
soria de comunicação)

1  X
VAREJO Na segunda-feira 16, teve o lançamento do 'Programa Varejo 2008', de consultoria para empresas, feito em parceria entre Sebrae 
(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e Acilpa (Associação Comercial e Industrial de Lençóis Paulista). Os empresários 
que compareceram ao lançamento do programa assistiram à palestra 'Tendências para o varejo'. Os empresários que desejam participar do 
programa devem entrar em contato pelo telefone (14) 3264-3955.



Fernanda Benedetti

Professores da escola estadual Vera Braga, na Cecap, em Lençóis Paulista, aderiram à paralisação dos professores ontem; governador José Serra anuncia reajuste de 12% para a categoria

Paulo  Eduardo Tonon

O governo do Estado di
vulgou nesta quinta-feira 19, 
um aumento nos salários dos 
professores da rede estadu
al de ensino. O reajuste gira 
em torno de 12% e se esten
de também para diretores e 
supervisores, além de funcio
nários do quadro de apoio. A 
medida visa conter a mobili
zação da categoria em relação 
à greve convocada pela Apeo- 
esp (Sindicato dos Professores 
do Ensino Oficial do Estado 
de São Paulo) em assembléia 
na sexta-feira passada. Apesar 
disso, a insatisfação continua. 
Em Lençóis Paulista, os pro
fessores da escola estadual Ve
ra Braga, na Cecap, aderiram à 
paralisação ontem.

A escola Vera Braga tem

Por aqui parou
Serra reajusta salários, mas professores mantém outras reivindicações ao Estado; em 
Lençóis Paulista, profissionais da escola estadual Vera Braga aderiram à paralisação

aproximadamente 1,2 mil 
alunos. Quinze professores, o 
equivalente a 80% do corpo 
docente, aderiram à parali
sação no período da manhã. 
No período da tarde, 50% dos 
professores não deram aulas. 
A expectativa é de que a roti
na se normalize na escola já 
na segunda-feira 23. A escola 
estadual Eduardo Velho Filho,

de Piratininga, começou uma 
paralisação na segunda-feira. 
Ontem, a maior parte dos pro
fessores já havia retornado ao 
trabalho.

Pelo aumento concedido 
pelo governador José Serra, 
o piso mínimo do professor 
PEB I (1® a 4® série) será de 
R$ 1.309,17. Para PEB 2 (5® 
a 8® e Ensino Médio), de R$

1.501,50. Os valores corres
pondem à remuneração de 
jornada de trabalho de 40 
horas semanais. Os diretores 
passarão de salário-base R$ 
1.409,26 para R$ 1.563,72, 
que equivale a 11% de reajus
te. Os supervisores passarão de 
R$ 1.638,03 para R$ 1.803,93, 
reajuste de 10%.

Para Maria Aparecida de

Oliveira Santini, conselheira 
regional da Apeoesp, o reajus
te não deve colocar um pon
to final nas manifestações da 
categoria. "A greve não é ape
nas pelo salário, buscamos a 
valorização profissional en
tre outras reivindicações que 
constam na nossa pauta", jus
tifica. Ela se refere à diminui
ção do número de alunos por

classe, melhores condições 
de trabalho, incorporação de 
gratificações com extensão 
aos professores aposentados, 
fim da aprovação automáti
ca e veto ao Decreto 53.037, 
que regionaliza os concursos 
para contratação de novos 
profissionais, assim como es
tabelece novas regras para a 
transferência de professores. 
O sindicato entende que esses 
itens são prejudiciais para os 
docentes.

Uma nova assembléia na 
tarde de ontem em São Paulo 
iria decidir sobre a continui
dade da greve, assim como ao 
apoio de outras categorias, co
mo a dos servidores públicos 
e dos agentes de limpeza as 
paralisações, mas até o fecha
mento desta edição ela ainda 
não havia sido encerrada.

MUSI CA

Banda Experimental Jovem faz primeiro concerto amanhã
Fernanda Benedetti

Amanhã, a Banda Experi
mental Jovem faz sua estréia. 
A apresentação será em frente 
à igreja Cristo Ressuscitado, 
na Cecap, às 15h. O grupo é 
formado por 30 crianças e 
adolescentes, com idade entre 
8 e 16 anos e nasceu graças a 
uma parceria entre Orquestra 
Municipal de Sopros e a Dire
toria de Assistência Social. O 
grupo começou os ensaios há 
apenas três meses.

Segundo o maestro Mar
celo Maganha, regente da Or
questra Municipal de Sopros e 
da Banda Experimental, o ob
jetivo é investir na formação 
de músicos profissionais, que 
futuramente podem ingressar 
na Orquestra. Por isso, a Ban
da Experimental Jovem tam
bém trabalha com a mesma 
linha de instrumentos.

De acordo com Maganha, 
a Banda Experimental tem um 
propósito social. Os alunos 
que se matricularam no proje
to vêm de bairros mais carentes 
como Jardim Primavera, Júlio 
Ferrari, Caju e Cecap, sem que 
a avaliação de renda fosse um 
critério para seleção. O proje
to é mantido pela Assistência 
Social, com recursos do Fun
do Municipal dos Direitos da

Ontem foi dia de ensaio para os integrantes da Banda Experimental Jovem

Criança e do Adolescente. O 
dinheiro é recolhido com des- 
tinação voluntária de até 6% 
do imposto de pessoas físicas 
e até 1% de pessoas jurídicas. 
"Por isso, é sempre importan
te pedir para que as pessoas fa
çam a opção de doar parte de 
seu imposto de renda, assim 
o dinheiro fica no município 
e pode ser usado em projetos

com esse", ressaltou Maria Jo
ana Andreotti Marise, diretora 
da Assistência Social.

Sobre a velocidade de 
aprendizado dos alunos, Ma- 
ganha afirma que isso se de
ve ao método empregado nas 
aulas. "O sistema de ensino 
se chama 'Método de Apren
dizado Coletivo'. É um siste
ma que eu trouxe dos Estados

Unidos e é o mesmo empre
gado nas escolas públicas da
quele país", explica. Pelo mé
todo, todos os músicos têm 
aulas ao mesmo tempo o que 
permite uma maior interação 
e um melhor aproveitamen
to do professor também. "Os 
alunos desenvolvem desde o 
início um espírito de conjun
to", completou.

d n a  n a  e s c o l a
Alunos da escola municipal 

Idalina Canova de Barros 
participaram ativamente 

do DNA -  Desafio Nacional 
Acadêmico. O desafio 

consiste em questões de 
conhecimento geral e 

cumprimento de tarefas de 
caráter social e solidário. As 

atividades aconteceram entre 
o final de maio e início de 

junho.

MEIO a m b i e n t e

3° Fórum Juvenil 
vai discutir 
aquecimento global

Entre os dias 23 e 26 de 
julho, o grupo Galera Ativa, 
de Lençóis Paulista, reali
za a terceira edição Fórum 
Juvenil. Este ano o tema 
escolhido para o debate 
é o aquecimento global e 
vários outros assuntos li
gados ao meio ambiente. 
As palestras, workshops e 
discussões serão no auditó
rio da Câmara Municipal. 
A iniciativa tem apoio da 
Zilor, Grupo Lwart, Super
mercados Santa Catarina, 
Zabet, Câmara e Prefeitura 
de Lençóis Paulista.

Rafael Rodrigo de Oli
veira, presidente do Galera 
Ativa, diz que o tema foi 
escolhido a partir de duas 
pesquisas realizadas pelo 
grupo. A primeira aconte
ceu no encerramento da 
segunda edição do evento, 
no ano passado. E a segun
da foi realizada em abril 
deste ano, com pessoas que 
passavam pela rua 15 de 
Novembro. Dois temas se 
destacaram destas pesqui
sas: política e aquecimento 
global. "Como na primeira 
edição do evento o tema foi 
política, para diversificar, 
nós resolvemos escolher o 
aquecimento global, que 
também é muito importan
te", explicou Oliveira.

"Hoje muito se fala 
na internacionalização da 
Amazônia, na questão do 
etanol, na alta dos preços 
dos alimentos, por isso 
acho importante discutir 
esses temas de uma manei
ra responsável", completou 
Danilo José dos Santos, que 
também ajuda a organizar o 
fórum. Ele disse que a ava
lanche de informações que 
estão disponíveis hoje na

PROGRAMAÇÃO
»  d ia  23

-• 'Raízes do 
Consumismo' -  Paulo 
Araújo, do Procon de 
Lençóis
-• 'Aquecimento Global' 
-• Hélio Tadeu, da 
Planer Corretora S.A.

»  d ia  24
-• 'Realidade do Brasil'
-  Carlos Figueiredo, do 
Radar Meteorológico 
da Unesp
-• 'Fazendo Nossa Parte' -  
Diretoria Meio Ambiente

»  d ia  25
-• 'Potencial nas Mãos'
-  Ong Nossa Terra 
-• 'Fontes de Energia 
Renováveis' -  Unicana

mídia, às vezes causa mais 
confusão do que esclarece.

As palestras vão con
templar tanto temas de or
dem global, quanto assun
tos que tratam de questões 
locais e cotidianas. A orga
nização do evento planejou 
duas palestras por noite nos 
dias 23, 24 e 25 de julho, 
com início sempre às 19h, 
na Câmara Municipal.

No dia 26, data do en
cerramento, está progra
mada a 'Tarde Verde', com 
exposição e venda de arte
sanato produzido à base de 
materiais recicláveis. "Os 
artesãos que quiserem ven
der seus produtos no fórum 
devem nos procurar na se
de do Galera Ativa, que fica 
na rua 15 de Novembro, no 
andar de cima da Baiúca", 
convida Oliveira.



Zabet decide título do futebol hoje, contra Lwarcel B, no Bregão; final de semana ainda tem luta de braço e atletismo

Dia de decisão
Zabet e Lwarcel B disputam hoje no Bregão a final do futebol dos Jois; amanhã 
tem prova de mountain bike, luta de braço e atletismo na pista Juraci Cassita

Da  r edação

Na tarde de hoje, a par
tir das 15h30, as equipes da 
Zabet e Lwarcel B lutam pe
lo título do futebol dos Jois 
(Jogos Industriários do Sesi), 
promovidos pelo Sesi de Bo- 
tucatu em parceria com a Di
retoria de Esportes e Recrea
ção. A decisão será no estádio 
municipal Archangelo Brega, 
o Bregão. Amanhã, às 13h, 
no Grêmio Lwart, tem dis
puta na luta de braço. Tam
bém amanhã, tem prova de 
mountain bike. A saída será 
às 15h, em frente ao ginásio

Antonio Lorenzetti Filho, o 
Tonicão. A chegada acontece 
no Grêmio Lwart.

Na manhã de domingo 
15, na pista de atletismo Jura
ci Cassita teve prova de atletis
mo. Gerson Luiz de Oliveira, 
da Lwarcel, venceu nos 100 
metros rasos masculino livre 
e nos 200 metros rasos mas
culino livre. Paulo Roberto 
Ferreira, da Zilor, conquistou 
o segundo lugar nos 100 me
tros livre e nos 200 metros 
rasos. Nos 100 metros rasos 
master, o título ficou com 
Genésio de Oliveira, da Lwart 
Química, seguido de Rena

to Alves Camilo, da Duratex. 
Já na prova dos 800 metros 
masculino livre, o título ficou 
Benedito Ribeiro, da Omi do 
Brasil, e o segundo lugar com 
Willian da Silva, da Duratex. 
Ribeiro também foi o vence
dor da prova dos 3000 metros 
masculino livre, seguido de 
Anderson Angélico, do Super
mercado Santa Catarina. Nos 
3000 metros masculino mas- 
ter, o vencedor foi Manoel 
Sobrinho, da Lwart Química. 
O segundo lugar foi conquis
tado por Jurandir José Rodri
gues, da Duratex.

No revezamento 4x100

f Q G O

masculino livre, o título ficou 
com o quarteto da Duratex 
formado por Rodrigo, Ânge
lo, Wilian e Everton. O se
gundo lugar foi conquistado 
por Diego, Anderson, Paulo 
e André, da Zilor. No salto 
em altura masculino livre, o 
atleta André Assis de Castro, 
da Zilor ficou com o título na 
modalidade. O segundo lugar 
ficou com Marcelo Barbosa, 
da Polícia Militar. Já no salto 
em altura masculino livre, o 
título ficou com Luiz Carlos 
Zangarelli. O segundo lugar 
foi conquistado por Fabiano 
José Moretto, da Duratex.

a r e ia
Estão abertas as inscri

ções para a 2® Copa Sport 
Shoes de Futebol de Areia 
-  Troféu Adil José Leite, que 
será realizada no campo de 
areia da Praça de Esporte e 
Lazer Armando Orsi, na Ce- 
cap II. O evento é promovi
do pela Associação de Mo
radores do Conjunto Habi
tacional Lençóis Paulista I 
e II (Cecap/Fiesp) e Jardim 
Itapuã, em parceria com a 
Diretoria de Esportes e Re
creação. A taxa de inscrição 
são duas caixas de leite lon
ga vida, com 24 unidades. 
Mais informações pelo tele
fone (14) 9133-2980, com 
Luciano Macedo.

TRUCO
Hoje, a partir das 14h, 

no Bar do Marquinhos, no 
Parque Rondon, acontece 
a 10® etapa do Campeo
nato Municipal de Truco, 
promovido pela Diretoria 
de Esportes e Recreação. 
As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas mo
mentos antes do início da 
competição.

m a r im b o n d o
Na noite de quinta-feira 

19, teve dois jogos no cam

po do CEM (Clube Espor
tivo Marimbondo), pelo 
Campeonato de Futebol 
Sênior B (atletas entre 29 e 
42 anos). Na primeira par
tida, Cruzeiro e Vitória em
pataram em 4 a 4. Bruno de 
Farias e Matheus Prado, que 
concluiu três vezes, marca
ram para o Cruzeiro. Os 
gols do Vitória foram mar
cados por Vila, Diorgenes 
da Silva e Vitor Dinali, que 
balançou a rede duas vezes.

m a r im b o n d o  2
Amanhã, dois jogos 

marcam mais uma rodada 
da competição. Às 8h30, 
o Vasco joga contra o Grê
mio. Na partida de fundo, 
o Fluminense enfrenta o 
Cruzeiro.

MALHA
A equipe de malha da 

UME/São João faz parti
da amistosa amanhã, em 
Avaré, contra os donos da 
casa. A equipe lençoense é 
formada pelos malheiros 
Henrique Torres da Silva, 
Paulo Marçal, Aparecido 
Marçal, Jaime, o Mexicano, 
Sérgio Xavier ,o Buchecha, 
Acir Torres da Silva, José de 
Araújo, Felipe Batista e Oli- 
var Torres.

a m a d o r

Expressinho e Palestra 
jogam amanhã no Bregão

As equipes do Expressi- 
nho/Pitolli e Palestra dis
putam amanhã o primeiro 
jogo das semifinais da 3® 
Copa Lençóis de Futebol 
Amador -  Troféu 150 anos 
de Lençóis. A partida será 
às 8h15, no estádio mu
nicipal Archangelo Brega, 
o Bregão. A competição é 
promovida pela Liga Len-

çoense de Futebol Amador. 
As duas equipes voltam a se 
enfrentar no domingo 29, 
às 10h15, no Bregão.

No outro jogo da semifi
nal, às 10h15, Trivial/Hábil 
de Botucatu encara o Monte 
Azul/Porto de Areiópolis. A 
3® Copa Lençóis de Futebol 
Amador teve início no dia 16 
de março e reuniu 20 equipes.

H o m e n a g e m
A família enlutada convida 

parentes e amigos para a missa 

de Sétimo dia de Clóvis Segalla. 

Santuário Nossa Senhora 

da Piedade; dia 22 de Junho 

(neste Domingo); às 18h30 

em Lençóis Paulista.

Clóvis Segalla
★  02/07/1935 I ÍM7/06/2008
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cursofmb@cursofmb.com,br
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^  14-3263 23291 9711 5070
Paulista Shopping - 3** Piso

ESPECIAL
VOCÊ QUER UM CHEVROLET! VOCÊ PODE TER UM CHEVROLET!

Veiculos Okm  a pronta entrega, modelos 2009 com preços 
SUPER acessíveis, taxas competitivas e planos na medida certa em

até 72 meses.

Semlnovos com financiamento em até 60 m eses e primeira

parcela só para setembro. Na compra de seu seminovo a 
transferência, a primeira troca de óleo e o pedágio é por nossa conta! D IV E L P A

CHEVROLET

i'  Diftrfto Induftrial - L c n ^ lf  Paulista '  SP  - 1 K (14) 3269-1S81

http://www.cursofmb.com.br


JOGOS RE GI ONAI S

Grupo de elite
Lençóis Paulista estréia nos Regionais com o basquete, handebol, futebol, bocha, 
vôlei de praia e tênis de mesa; competição acontece entre 2 e 12 de julho, em Lins

Aline Furlanetto

Da  r edação

Os lençoenses terão 10 de
safios logo no primeiro dia 
dos Jogos Regionais de Lins, 
que acontecem entre 2 e 12 
de julho. A delegação, que vai 
participar de 17 das 22 moda
lidades da competição, vai es
trear no basquete, handebol, 
futebol, bocha, vôlei de praia 
e tênis de mesa. O Jornal O 
ECO vai estar com uma equi
pe em Lins para oferecer uma 
cobertura completa dos atletas 
dos municípios de Lençóis, 
Macatuba, Agudos, Borebi, 
Areiópolis, Piratininga, Barra 
Bonita e Igaraçu do Tietê.

A novidade neste ano é que 
os lençoenses brigarão por 
medalhas apenas com equipes 
de ponta. Isso porque a partir 
desta edição, os Regionais so
freram um desmembramento 
de nível técnico. As oito ci
dades melhores classificadas 
nos Jogos de São Manuel, em 
2007, compõem hoje a cha
mada primeira divisão. Além 
de Lençóis, que terminou os 
Jogos do ano passado em sé
timo lugar na classificação ge
ral, também estão no grupo a 
campeã de 2007, Piracicaba, a 
vice São Carlos, Jaú Botucatu, 
Bauru, Santa Bárbara D'Oeste, 
São Manuel e Lins, por ser o 
município sede.

O restante competirá na 
segunda divisão. Os dois pri
meiros colocados neste grupo, 
sobem à primeira divisão no 
ano que vem. Já as duas dele

Lins vai sediar os Jogos Regionais de 2008, que começa dia 2 de julho

gações que fizerem as piores 
campanhas no grupo de elite, 
descem à segunda divisão.

Para a maior parte dos di
rigentes esportivos, essa refor
mulação atende a uma solici
tação de anos e vai favorecer, 
especialmente, as cidades de 
delegações pequenas, que 
nem sempre conseguem equi
parar o nível técnico de seus 
atletas com os esportistas das 
delegações maiores. Em resu

mo, eles acreditam que, agora, 
será possível brigar por meda
lhas de forma mais justa, "de 
igual para igual".

A delegação lençoense será 
composta por 280 atletas, sal
tando a 310 pessoas quando 
somados comissão técnica e 
pessoal de apoio.

CONGRESSO TÉCNICO
O Congresso Técnico dos 

Jogos Regionais de Lins foi

realizado na quarta-feira 18 
quando ficaram definidos os 
confrontos dos três primeiros 
dias do evento. Os lençoenses 
estréiam logo às 8h do dia 2 de 
julho, na quadra. A equipe de 
basquete feminino (categoria 
sub-21) será o primeiro grupo 
da delegação a começar o ca
minho em busca da medalha. 
E as adversárias serão as são- 
carlenses, que farão o confron
to no ginásio municipal João 
dos Santos Meira. No mesmo 
local, mas às 10h30, será a vez 
do time masculino (categoria 
sub-21) entrar em quadra pela 
primeira vez e duelar contra os 
bauruenses. Ainda no período 
da manhã, o futebol masculi
no (categoria sub-21) estréia 
contra Botucatu e, ao meio- 
dia, a dupla feminina de vôlei 
de praia enfrenta parceria de 
Agudos.

A delegação de Lençóis 
Paulista participará do atle
tismo masculino e feminino, 
incluindo a versão PPD; bas
quete masculino e feminino; 
capoeira masculina e femini
na; ciclismo masculino; bi- 
ribol; bocha; malha; futebol 
masculino e feminino; futsal 
masculino e feminino; han
debol masculino e feminino; 
caratê masculino e feminino; 
natação masculina, incluindo 
a versão PPD; tênis masculi
no e feminino; tênis de mesa 
masculino; vôlei masculino e 
feminino; vôlei de praia mas
culino e feminino; e xadrez 
masculino e feminino.

Região também 
marcará presença 
na cidade de Lins

Os Jogos Regionais de 
Lins serão disputados por 
49 cidades da região, o que 
resulta em 8.150 atletas ins
critos para buscar medalhas 
entre as piscinas, quadras, 
campos, tatames, pistas e 
na areia.

Na região de Lençóis, 
Borebi participará do vôlei 
feminino, futebol mascu
lino, bocha e malha. Pira- 
tininga disputará apenas a 
bocha, enquanto Agudos 
o basquete masculino, bi- 
ribol, futebol e futsal mas
culino e feminino, vôlei de 
praia masculino e feminino, 
vôlei masculino e feminino, 
capoeira masculina e femi
nina, além do judô mascu
lino e do caratê masculino e 
feminino. De acordo com o 
chefe da delegação de Agu
dos, Luiz Carlos de Paula, o 
Negreira, 170 atletas vão de
fender as cores da cidade na 
competição. "Acreditamos 
em várias medalhas, princi
palmente por conta do tra
balho intenso de treinamen
tos que foi desenvolvido ao 
longo do ano, visando os 
Regionais", comentou.

Com 140 integrantes, 
a delegação de Macatuba 
competirá no atletismo 
masculino e feminino, bas
quete masculino, biribol, 
bocha, capoeira masculina 
e feminina, damas (misto), 
futebol masculino e femi
nino, futsal masculino e fe
minino, e handebol e tênis 
masculino e feminino.

"A maioria de nossos 
atletas é da casa e apos
tamos muito no bocha e

futsal masculino, que vêm 
obtendo bons resultados 
nos últimos torneios que 
disputaram", destaca Sil- 
vana Aparecida de Souza, 
secretária de Esportes de 
Macatuba.

Depois de Lençóis Pau
lista, as cidades de Barra 
Bonita e Igaraçu do Tietê 
formam as delegações mais 
numerosas na microrregião 
lençoense.

Os igaraçuenses disputa
rão o basquete masculino, 
vôlei feminino, handebol 
masculino e feminino, fut- 
sal masculino e feminino, 
futebol masculino e femi
nino, xadrez masculino 
e feminino, judô, caratê, 
malha, bocha, vôlei mas
culino, vôlei de praia mas
culino e feminino, tênis de 
mesa masculino e capoeira 
masculina e feminina.

Barra Bonita também es
tará presente na maioria das 
modalidades em disputa. A 
delegação está inscrita no 
atletismo masculino e fe
minino, incluindo a versão 
PPD; basquete masculino, 
biribol, bocha, capoeira 
masculina e feminina, ci
clismo masculino, futebol 
masculino, futsal masculi
no e feminino, handebol 
masculino e feminino, ca- 
ratê masculino e feminino, 
malha, judô masculino e fe
minino, natação masculina 
e feminina, incluindo a ver
são PPD; tae kwon do, tênis 
masculino, vôlei de praia 
masculino e feminino, vôlei 
masculino e feminino e xa
drez masculino e feminino.

Temos uma

novidade
para você!

A Zilor está lançando seu novo site. 

Faça-nos uma visitai

w w w .zilo r.co m .b r

Educaçao Su
A Prefeitura Municipal investe na 
melhor formação de seus

Jovens
Oferece 3 cursos de 
ensino superior
gratuitos desde 2007

M a i s  q u e  e d u c a ç ã o ,  I n c l u s ã o  s o c i a l

Cuidando de você! Cuidando da sua cidade!

http://www.zilor.com.br
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Para cantar e dançar
André & Matheus encerra dia de serviços à comunidade; dupla apresenta sucessos do CD 'Falando de Amor'

Ká tia  Sartori

A dupla lençoense André 
& Matheus tem show hoje, 
no Terminal Rodoviário Fer
nando Valezi, em Macatuba, 
a partir das 20h30. A apresen
tação marca o encerramento 
do dia da 'Ação Comunitária'. 
Entre 9h e 17h, as secretarias 
de Educação, Saúde, Cultura 
e Assistência Social vão ofere
cer exames e serviços gratui
tos, como medição de pres
são arterial, teste de glicemia, 
corte de cabelo e emissão da 
carteira de identidade. Além 
disso, durante todo o dia ha
verá atividades para as crian
ças, dentro do projeto Crian
ça Feliz. Também haverá ex
posição de artesanato.

André & Matheus leva para 
Macatuba o repertório do no
vo show apresentado durante 
a 31 ® Facilpa (Feira Agrope
cuária, Comercial e Industrial 
de Lençóis Paulista), com al
gumas mudanças para ficar 
bem dançante. A dupla está 
em turnê divulgando o CD 
'Falando de Amor', com com
posições próprias e grandes 
clássicos da música sertaneja. 
"A idéia é que o público cante 
e pule o tempo todo", define 
o cantor Matheus.

Arquivo Fernanda Benedetti/O ECO

A dupla André & Matheus faz show 
em Macatuba hoje, no Terminal 

Rodoviário Fernando Valezi Filho

Segundo os músicos, a 
grande diferença musical do 
novo show é o que eles defi
nem como uma pegada mais 
'pop', que promete mexer 
com todo mundo. O efeito 
pode ser sentido em canções 
como 'Não devo mais ficar', 
versão para a clássica 'Have 
you ever seen the rain', da

banda Creedence, e regrava- 
ções como 'Pra Dizer Adeus', 
dos Titãs. "Além destas can
ções, é claro que a gente não 
poderia deixar de prestar uma 
homenagem aos clássicos ser
tanejos e trazer alguns ritmos 
do chamado sertanejo uni
versitário. Por isso eu digo 
que é um show para todos os

gostos", emenda Matheus.
Fazem parte do novo CD 

de André & Matheus as duas 
faixas que entraram para lista 
das músicas mais tocadas nos 
programas sertanejos do Bra
sil, segundo o site: paradao- 
sertanejo.com.br: 'Pelo Te
lefone' e 'Te Amo, Que Mais 
Posso Dizer', gravada com o

cantor Ovelha.
Por último, os sertanejos 

revivem mais uma vez a emo
ção de tocar para o público 
macatubense. "Macatuba é 
uma cidade que sempre nos 
acolheu muito bem, com mui
to carinho. Cada show que a 
gente faz por lá é especial", 
conclui André.

Amanhã tem  
programação 
esportiva

Ainda dentro da 
programação de ani
versário de Macatuba, 
amanhã tem a 2® edi
ção do Passeio Ciclís- 
tico Ecobike, com saí
da programada para as 
9h, em frente ao Teatro 
Municipal. O passeio 
percorrerá a zona rural 
do município. O even
to conta com apoio da 
Polícia Militar para a 
segurança dos ciclistas. 
Um lanche será servido 
durante o passeio.

À tarde, a partir das 
15h, o time master do 
Corinthians joga no Es
tádio Municipal Ama
deu Artioli contra a sele
ção de veteranos de Ma- 
catuba. A entrada para 
a partida é um quilo de 
alimento não-perecível.

Fechando a progra
mação, amanhã tem 
mais um show no Ter
minal Rodoviário Fer
nando Valezi Filho. A 
banda Quinta Avenida 
se apresenta às 20h.



A GU D OS

Reciclagem e proteção
Casa do Menor Renascer faz campanha para reciclar óleo de cozinha usado e 
arrecadar fundos; entidade atende 16 crianças e adolescentes em condições de risco

Da  Red ação

Com o tema 'Criança Pro
tegida, Natureza Preservada', a 
Casa do Menor Renascer, em 
Agudos, entidade assistencial 
que toma conta de crianças 
em situação de risco, começa 
campanha para coletar óleo de 
cozinha usado junto à comu
nidade e vendê-lo para recicla
gem. O projeto é feito em par
ceria com empresa Petro Ecol e 
Coleta de Resíduos Vegetais de 
Bauru, que ficará responsável 
por comprar o produto.

De acordo com a presiden
te da entidade, Ingenborg Ba- 
bak, a campanha visa arreca
dar fundos para manter finan
ceiramente a Casa do Menor 
Renascer e de quebra ajudar 
a preservar o meio ambiente. 
Um litro de óleo jogado no 
ralo da pia é suficiente para 
poluir um milhão de litros de 
água. O óleo de cozinha usa
do também não deve ser des
cartado no solo.

Iniciativas semelhantes já 
são adotadas em Macatuba, 
em projeto desenvolvido pe
la escola estadual Dr. Osmar 
Francisco da Conceição e em 
Lençóis Paulista, pela Coo- 
prelp (Cooperativa de Recicla
gem de Lençóis Paulista).

POSTOS 
DE COLETA
Sede do Comtur 
Posto de Saúde Michel 
Ayub
Posto de Moussa Tobias 
Sede da OAB 
Lotérica Triunfo 
Supermercados São Paulo

Para colaborar, basta recolher o óleo de cozinha usado

Em Agudos, o projeto co
meça com uma meta ousa
da: arrecadar seis mil litros de 
óleo usado por mês. Para isso, 
segundo Ingenborg, está sen
do feito um trabalho de cons
cientização junto à população. 
A comunidade é orientada a 
guardar o óleo usado em garra
fas pet e entregá-las em postos 
de coleta disponibilizados pe
lo comércio, postos de Saúde, 
Comtur (Conselho Municipal 
de Turismo) e OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil) de 
Agudos. A coleta começou na 
segunda-feira 16. É importante 
que o óleo não esteja misturado 
a nenhum outro tipo de produ
to, como água, por exemplo.

O dinheiro da venda do 
óleo, segundo Ingenborg, vai 
ajudar nas despesas da enti
dade. "Essa campanha vem 
na hora certa, pois as verbas 
repassadas pelo Estado e mu
nicípio são insuficientes para 
pagar as despesas da casa com 
manutenção, serviços e com a 
folha de pagamento de fun
cionários", destaca.

A Casa do Menor Renascer 
foi fundada em 1993, por ini
ciativa de um grupo de amigos. 
Atualmente conta com oito 
funcionários e sempre precisou 
de muito jogo de cintura para 
funcionar com repasses de ver
bas estaduais, federais, e com a 
participação de colaboradores. 
A casa abriga atualmente 16 
crianças e adolescentes, que 
não estão com suas famílias 
porque eram vítimas de maus 
tratos, abandono, corriam risco 
ou porque os pais não tinham 
condições de manter a guarda 
dos filhos. Os encaminhamen
tos são feitos pelo Conselho 
Tutelar ou Ministério Público.

C A P A C I T A Ç Ã O

Adolescentes entre 14 e 17 anos recebem capacitação da 
Acira para entrarem no mercado de trabalho

Acira oferece 
cursos para 
adolescentes

A Acira (Associação Co
mercial, Industrial e Rural 
de Agudos) concluiu mais 
uma etapa do projeto de in
clusão social 'Passo a Passo 
para o Futuro'. Nos dias 10 
e 17 de junho adolescen
tes inseridos no programa 
aprenderam sobre organi
zação, entrega e transporte 
de documentos e também 
sobre responsabilidade e 
sigilo profissional e ético. 
Eles tiveram palestra com 
o gerente dos Correios de

Agudos, Marcos dos Santos 
Donatti e com o professor 
Marcelo De Bortolli, da Mi- 
crolins.

O projeto tem por ob
jetivo capacitar os menores 
aprendizes de 14 a 17 anos 
da Legião Mirim de Agu
dos, que ainda não estão 
incluídos no mercado de 
trabalho e também oferecer 
mão-de-obra qualificada ao 
comércio local. Mais ativi
dades estão previstas para o 
dia 15 de julho.

r e l i g i ã o

Festa de Santo Antonio em  
Agudos termina amanhã

Com o tradicional churras
co e leilão de gado, termina 
amanhã a 86® edição da Festa 
de Santo Antonio em Agudos. 
Segundo a organização da fes
ta, o dinheiro do leilão será 
revertido para entidades assis- 
tenciais do município. O lei
lão está marcado para as 10h.

Hoje a quermesse segue 
com as barracas de comes e 
bebes com shows do grupo 
de forró Losbambas. Amanhã 
a atração é a dupla sertaneja

Craveiro & Cravinho.
Amanhã também está 

programada uma ação de ci
dadania promovida pelo Sesi 
(Serviço Social da Indústria) 
e Senar (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural). Serão 
oferecidos gratuitamente pa
ra a população exames como 
medição de pressão arterial e 
glicemia, além de postos para 
tirar documentos. Uma uni
dade do Poupa Tempo móvel 
estará de plantão.

A G R A D E C I M E N T O

A Associação Nossa Senhora da Piedade, 
através da sua diretoria, vem a público, 
agradecer os organizadores do desfile 
beneficente em prói da Casa Mãe da Piedade: 
Toten, Mimolé Noivas e EFAC (Escola de 
Formação e Aperfeiçoamento de Cabeleireiros). 
Também agradecemos os patrocinadores: Orsi, 
Lwart, Unimed, Supermercados Santa Catarina, 
Dr. Ailton Aparecido Laurindo Tipó, Quitanda 
Avenida, Cores Vivas e Graciela Cardoso 
Decorações, comércio em geral pela doação de 
brindes e todos aqueles que compareceram ao 
evento. Também em tempo, agradecemos todo 
o sistema de comunicação, em particular ao 
Jornal O ECO, por acreditarem em nossa 
Associação. Sentimo-nos muito honrados em 
ter ao nosso lado empresas sérias e 
realmente comprometidas com as questões 
sociais. Deus lhes pague!

Associação Nossa Senhora da Piedade

t e r ç a - f e i r a

LUTO
Lençóis Paulista se des

pediu de Davi Celestino dos 
Santos, 43 anos, morto em 
acidente de carro. O sepul- 
tamento foi na segunda-feira 
16. Mais conhecido como 
Davi da Facilpa, morreu no 
domingo 15, por insuficiên
cia respiratória. Ele estava in
ternado no Hospital de Base 
de Bauru, em estado grave, 
há uma semana, depois de se 
envolver em um acidente de 
carro, no. Ele sofreu diversos 
traumatismos na região do 
crânio e do tórax. Davi foi se
pultado na tarde de segunda- 
feira, no cemitério municipal 
Alcides Francisco.

SAÚDE
Campanha contra a pólio 

não atinge meta na maioria 
das cidades da região; Zé Go
tinha continua imunizando 
crianças até o dia 17 de julho 
em todo o Brasil. Mais uma 
vez, a campanha nacional de 
vacinação contra poliomie- 
lite não conseguiu atingir 
95% da população com ida
de entre zero e cinco anos. 
Das cidades onde o jornal O 
ECO circula, apenas Borebi e 
Areiópolis atingiram a meta 
estipulada pela OMS (Orga
nização Mundial de Saúde) e 
vacinaram 95% das crianças 
entre zero e cinco anos. Nas 
outras cidades, inclusive em 
Lençóis Paulista, o número 
de crianças vacinadas fica em 
torno de 90%. A imunização 
segue até o dia 17 de julho 
nos postos de todo o país.

CANDIDATA
O Psol foi o primeiro 

partido de Agudos a defi
nir a chapa para as eleições 
municipais de outubro. A 
convenção foi realizada no 
domingo 15, na qual ficou 
definida que Odete Luciano 
é a pré-candidata a prefeita 
pelo partido. Ela forma cha
pa com Manuel Lemes de 
Lima (PSOL), mais conhe
cido como Necão do Saae, 
como vice. Odete é conhe
cida em Agudos por presidir 
o Lar da Criança Agudense. 
Os demais partidos políti
cos, incluindo o PMDB do 
prefeito José Carlos Octa- 
viani (PMDB), vão realizar 
as convenções no final do 
mês. Os partidos têm até o 
dia 30 de junho para defini
rem seus candidatos.

b o r e b i
Em Borebi o ex-prefeito 

Antonio Carlos Vaca é o 
candidato a sucessão do 
prefeito Antonio Luiz Finot- 
ti. A Convenção também 
foi realizada no domingo 
15 e formalizou a coligação 
entre PSDB, PTB e PV para 
as eleições municipais de 
outubro. O encontro acon
teceu na escola Iracema 
Leite Silva e oficializou os 
nomes dos candidatos da 
situação: Antonio Carlos 
Vaca (PSDB) para prefei
to e Luiz Carlos Pescinelli 
(PV), o Badu, para vice. No 
domingo 22, acontecem as 
convenções dos partidos de 
oposição.

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

c o m b u s t ív e is
Em noite fria, o álcool 

combustível esquentou a ses
são legislativa da segunda-fei
ra 16. O vereador Ismael de 
Assis Carlos (PSDB), o For- 
migão, criticou o preço que o 
álcool combustível é comer
cializado em Lençóis Paulista 
e disse que vai realizar uma 
audiência pública para discu
tir o assunto. O requerimen
to endereçado ao presidente 
da Câmara, Nardeli da Silva 
(PV), já foi entregue. A pro
posta é descobrir porque o 
álcool é vendido mais barato 
em outras cidades. O com
bustível nos postos de Len
çóis Paulista custa entre R$ 
1,14 e R$ 1,18.

HABILITAÇÃO
Operação Carta Branca 

não paralisa as Ciretrans da 
região e os exames para quem 
vai tirar carteira de motorista 
não foram interrompidos. O 
delegado responsável pela 
Ciretran (Circunscrição Re
gional de Trânsito) de Len
çóis Paulista, Luiz Cláudio 
Massa, resolveu manter os 
exames práticos e teóricos 
para tirar CNH (Carteira 
Nacional de Habilitação). 
Várias cidades de São Paulo 
tiveram que parar o processo 
durante esta semana, em de
corrência da Operação Carta 
Branca -  que desmantelou 
quadrilha que vendia car
teiras falsas e que determina 
mudanças no processo para 
se tirar habilitação.

d r o g a s
A Polícia Civil de Lençóis 

Paulista incinerou na tarde 
da quarta-feira 18 aproxima
damente quatro quilos de 
droga: cerca de 1,9 quilo de 
maconha, 160 gramas de co
caína e 1,8 quilo de crack. O 
material é resultado de apre
ensões realizadas pela polí
cia entre os anos de 2006 e 
2007. O material incinerado 
era prova para 33 processos 
que já foram concluídos. 
Outra quantidade de entor
pecentes aguarda o mesmo 
fim. A última incineração 
realizada em Lençóis foi em

14 de setembro de 2006. Na 
ocasião foram para a foguei
ra cerca de 2,2 quilos de cra- 
ck e 14 quilos de maconha.

MACATUBA
Um homem de 25 anos 

foi preso na madrugada da 
quarta-feira 18, na rodovia 
Osny Matheus (SP-261), em 
Macatuba, transportando 
três pedras de crack puro. No 
total, a droga pesava 165,75 
gramas. O homem seguia de 
mototáxi para Pederneiras. 
Ele foi abordado na altura do 
rio dos Patos. A Polícia Mili
tar recebeu uma denúncia 
anônima de que ele estaria 
transportando a droga. De
pois de ratificado o flagrante, 
ele foi encaminhado para a 
cadeia de Duartina.

m u r o  l im p o
As Câmaras de Vereado

res de Macatuba, Piratininga, 
Barra Bonita e Igaraçu do Tie
tê discutiram um projeto de 
teor bastante parecido na úl
tima sessão legislativa. Todas 
as Casas de Lei receberam 
projetos que estabelecem a 
proibição de pintura de mu
ros por candidatos nas elei
ções municipais de 2008. A 
Câmara de Lençóis Paulista 
aprovou, por unanimidade, 
projeto de lei semelhante, na 
sessão da segunda-feira 9.

AMIGOS DAS c r ia n ç a s
Os prefeitos de Maca- 

tuba, Coolidge Hercos Jú
nior (PMDB), e o prefeito 
de Lençóis Paulista, José 
Antonio Marise (PSDB), 
estão na lista dos 139 ad
ministradores brasileiros 
premiados com o diplo
ma 'Prefeitos Amigos da 
Criança', da Fundação 
Abrinq. A informação che
gou na terça-feira 17. A 
premiação será no dia 26 
de junho, no Congresso 
Nacional, em Brasília. Ao 
todo, prefeitos de 2.263 
municípios se comprome
teram com o programa, 
que consiste em priorizar 
as crianças e adolescentes 
em suas políticas públicas, 
na gestão 2005-2008.
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FINANCIAMENTOS
SAVEIRO G3 1.6 ALC 03

SAVEIRO SUPER SURF 1.6 07
STRADAADV. EXT GAS 03
STRADAADV EXT FLEX 07

F 1000 TURBO DIE 92
RANGER STX 6cc GAS 97

RANGER XLT 2.8T CD 4X4 05
S-10STD2.0 CS (KIT GAS) 95

S-10 4.3V6CS GAS 97
S-10 2.8T CS 4X4 DIE 00
S-10 2.4 CS 4X2 GAS 01
S-10 2.8T CS 4X4 DIE 03
S-10 2.8T CD 4X4 DIE 03

S-10 2.8T CD DLX4X2 DIE 04
SILVERADO 4CC T DIE 98

HILLUX SRV 3.0 4X4 MEC 06
HILLUXSRV3.0 4X4 AUT 07

SPORTAGE 4X4 DIE 95

TROCA COM TROCO
CQRSA1.0 MPFI 2PGAS 
CORSA SEDAN 1.0 ALC
CORSA SEDAN 1.0 ALC

02
04
08

AUDIA3 1.8TGAS
AUDIA3 1.8 GAS 

HONDA CMC EX GAS
NEW CIVIC LXS MEC FLEX

01
03
99
07

NEW CIVIC LXS AUT GAS
ESCORTSW1.8 GAS 

FOCUS HATCH 1.8 GL GAS
FOCUS SEDAN 2.0L GAS

07
98
01
02

FOX1.0 2P FLEX
FOX1.0 2P FLEX

04
08

TROCA COM TROCO
KASINSKI GF 125 03 KASINSKI COMET250 05

BIZ 100 KS 02 QUADRI PITBULL200 07
BIZ 100 ES 03 QUADRI FOURTRAX4X4 OKM
BIZ 100 ES 05 CBX 750 F JAPONESA 86

TITAN 125 KS 02 CBX 750 F 88
TITAN 125 KSE 03 CBX 750 F 88
TITAN 150 KS 06 CBX750FINDY 91
TITAN 150 KS 06 CBR 11OOXX BLACK 97
TITAN 150 ES 05 SHADOW600 98
TITAN 150 ES 07 SHADOW750 06

TITAN 150 ESD 05 YAMAHA YBR 125K 05
TITAN 150 ESD 08 YAMAHA YZF R1 99

TITAN 150 SPORT 05 YAMAHA YZF R1 OKM
CBX200 STRADA 99 SUZ.BURGMAN 07
CBX200 STRADA 01 SUZ.YES125 06
CBX 250 TWISTER 06 SUZ. DR800S 98

XLX350 88 SUZ. TL1000S 98
XR TORNADO 06 SUZ.BANDIT650S 08

NX400FALCON 06 SUZ.SRAD 750 R 07
CB 500 99 SUZ.SRAD 1000 R 07

CB 600 F HORNET 05 SUZ. VSTRON 1000 06
CB 600 F HORNET 07 SUZ.HAYABUSA 02

CBR450 90 KINCOZING150 02
CBR600F 97 HARLEYDAVIDSOND. 00
CBR600F 99

LAVAMOS SUA MOTO 
COM AGUA QUENTE

R: 14.3264-3131 
RUA PIEDADE, 5 6 -CENTRO 

LENÇÓIS PAULISTA
I www.bcar.com.br \

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.

v e íc u l o s
VENDA

VENDE-SE OU TROCA 
PASSAT-VARIANT, ano
95, lindo, completíssi- 
mo, bancos de couro, 
ar condicionado, ma
nual, direção hidráu
lica. R$17.800,00 ou 

entrada + parcela. Fone 
(14) 8137-5229.

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

GOL POWER 1.6, ano

04, cor prata, Flex, 
com ar, direção, trava 
e alarme. Fone (14) 

3264-1000.

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

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

3263- 7474.

VENDE-SE 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, ao
83, motor a álcool, 

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

9794-7591.

VENDE-SE FUSCA, 
ANO 68, original, em 
ótimo estado. Preço a 
combinar. Fone (14) 
3263-6938 ou (14)

3264- 5756.

VENDE-SE OU TROCA 
UNO MILE, ano 91,
gasolina, em ótimo 

estado. R$ 7.000,00. 
Fone (14) 3263-5257, 

falar c/ Valdinéia e José.

VENDE-SE GOL BOLA,
1.8, ano 95, vidro e 
trava elétrico, som, 

alarme. R$ 12.800,00, 
tratar c/ Paulo.

VENDE-SE FIORINO 
FURGÃO, ano 95, inje
ção eletrônica, motor 
novo, 1.5, ótimo esta
do de conservação. R$ 
12.500,00. Fone (14) 

9714-4653.

VENDE-SE GOL MI,
ano 97, cor vinho, tra
va e alarme. Fone (14) 

3264-7160.

VENDE-SE GOL, ano
96, rodas, trava e alar
me, R$ 12.500,00. Fo

ne (14) 8134-9835.

VENDO GOL POWER,
ano 06, G IV, completo 

menos ar, cor preto, 
único dono, aceito tro
ca com Uno ou Corsa 
de menor valor.Fone 

(14) 9784-7481. Tratar 
c/ Carlos.

VENDE-SE SAVEIRO,
2.0, ano 00/01, baixa 
quilometragem. Fone 

(14) 3263-1741.

VENDE-SE CORSA 
SEDAN SUPER, ano

98, gasolina, cor prata. 
Fone (14) 3264-3118 

tratar c/ Benedito.

VENDE-SE PALIO FIRE,
ano 03, cor metálico,
4 portas, trava, vidro 
e alarme elétrico, 4 

pneus novos. Fone (14) 
9746-3931. Particular.

VENDE-SE OU TRO
CA POR CARRO ou

terreno, Caminhão %, 
D-40, ano 87, motor 
novo, ótimo estado. 

Fone (14) 9746-3931.

VENDE-SE CORSA 
MILENIUM, cor prata, 
ano 02, gasolina, vidro 
e trava elétrico. Fone 

(14) 3263-3848.

VENDE-SE SANTANA
CS, 4 portas, ano 
85, álcool, 1.6. R$ 

1.500,00 rua: Mario 
Diegoli, 381, Caju I. Fo

ne (14) 9146-9932.

VENDE-SE JEEP 
WILLIANS, ano 80,

Ford, gasolina, motor 
4 cil., cor vermelho, 

4x4, lindo. Fone (14) 
3264-2341 ou (14) 

9714-4941. Tratar c/ 

Vicente.

VENDE-SE UM CORSA 
SUPER, 4 portas, cor 
prata, ano 99. Fone 

(14) 3264-3421 tratar 
com Roberto.

VENDE-SE CORSA, ano
96, 4 portas, direção 

hidráulica, vidro e trava 
elétrico, desembaçador 

e limpador traseiro, 
roda de liga leve, ar 

quente, cor cinza. Fone 
(14) 3263-2505.

VENDE-SE ESCORT L,
ano 89, cor prata, álco
ol. Tratar Rua Inglater
ra, 271, Jd das Nações. 
Fone (14) 9722-7522 
ou (14) 9719-0517.

VENDE-SE CAMI
NHONETE D-10, ano
84, direção hidráulica, 
diesel, R$ 18.000,00. 
Fone (14) 9726-6932 
ou (14) 3264-8430.

L U B R E m n
veículos

Lençóis Paulista
[1 4 ]  3 2 6 4 - 1 2 2 2

Bajru
[1 4 ]  3 2 1 4 - 4 8 8 8

1  VEÍCULO COR ANO 1
ASTRA HATCH 2.0 2003 CINZA

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

CORSA CLASSIC SUPER1.0 2004 CINZA
CORSA WIND 1996 VINHO
HONDA CIVIC 2004 PRETO

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

VECTRA2.0 2006 CINZA ARGUS
VECTRACD2.2 2003 PRETO

MERIVA 2003 PRATA
LIESTA SEDAN 1.6 2005 PRETO

MONZA GLS 1995/96 VERMELHO
ZAEIRA2.0 2001 PRATA

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

CROSS EOX-1.6 ELEX 2006 PRATA
BMW 3281 1996 VINHO

GOL 1993/94 BRANCO
G0LGIV2P 2006 BRANCO

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

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

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

PICASSO GX 2002/03 PRATA
NX150 1992/92 VERMELHO

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

EUSCA 196Z BRANCO
ESCORT XR3 conversível 1993 AZUL

TORNADO 250 2004 PRATA
LIESTA HACTH4P 2003 PRATA

1  Âv. Papa João Paulo II. 49 1
| F . : 1 4 . 3264-1222 - Lençóis Paulista 1
________________________

VENDE-SE TORNADO,
250 cilindradas, ano

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

VENDE-SE FAN 125,
ano 04. Fone (14)

— 3264-4345.
MOTOCICLETAS

VENDA VENDE-SE TITAN 150,
TITAN, ESD, 150, ano Ks, ano 05, cor verme-
06. Fone (14) 3264- lha.R$ 4.600,00. Fone

4345. (14) 3263-3466.

TITAN, 150, ano 06, VENDE-SE TITAN, ano

com partida elétrica, 99, cor Verde metálico.

cor preta. Fone (14) Fone (14) 3263-3466.

3263-3466.
VENDE-SE TITAN 150

HONDA BIZ, 100, ano KS, ano 06, cor azul.

04, cor azul. Fone (14) Fone (14) 3263-2610.

3263-2610.
VENDE-SE TITAN ES,

VENDE-SE FAN 125, ano 05, cor azul. Fone

ano 05. Fone (14) (14) 3263-2610.

3264-4345.
VENDE-SE XLX 250,

VENDE-SE TITAN 125, cor preta, para trilha.

ano 04. Fone (14) Fone (14) 3263-3466.

3264-4345.
VENDE-SE BIZ, ano 04.

DI MOTOS, parcela- Fone (14) 3264-4345.

mos a venda de moto
usada, mediante a pro- VENDE-SE DT 180,

vação do credito. Fone para trilha. Fone (14)

(14) 3263-3466. 3263-2610.

COMPRAMOS SUA POP 100, ano 07. Fone

MOTO usada em bom (14) 3264-4345.

estado. Pagamos o me
lhor preço à vista. Fone TITAN, 150, ano 04.

(14) 3264-4345. 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.

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 OU TROCA 
POR CARRO de menor 
valor, Twister, cor pra
ta, ano 05, 6.150 Km, 
documentação em dia. 
Fone (14) 3264-1213 
ou (14) 9695-2028.

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

3264- 4345

OUTO MECihÊCA - RETfeKA DE MOTORES
Ii1 .A I- .A G I

- Retifica e 
Montagem 
de motores

- Auto Peças

- Serviços de 
manutenção 
mecânica

- Serviços de 
usínagem

FONE:

3263- 1535
FAK;

3264- 3961
fl. Prudente de Moraes, 206 

Vila Eden - Lençóis Paulista

Rua Piedade, 829 - Centro - Len çó is  Pau lista  
E-m ail: daibenteiatin@boi.com .br

1 VEÍCULO ANO I corJ COMB. OPCIONAIS
CORSA HATCH 4P 1.6 1999 YERM. GAS AR COND / LIMP / DES / TRAVA / AURME
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
VECTRAGLS2.0 1998 PRATA GAS COMPLETO/RODAS
VECTRAGLS2.0 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

'̂ víclem ce F.: 14.3264-1000
Veículos Rua 13 de Maio, 1002 - Lençóis Paulista

VENDE -SE: C l í o  R a t e
Cor: Prata; Ano 03; 4 Portas; Completo;Top de Linha

Fone: (14) 8143-6421

Instalação de alarmes, travas, vidros elétricos, insuifílm, fiaróis 
som automotivo, lanternas, spooler, neon em barras e muito maisl

Venha
Conferir

a ar e rosca voce 
só encontra aqui!_____

Fo n e : 14. 3 2 G 3 - 5 8 3 I
íua CeI. JDaquim A. Martins, 955 - Cantra - Lançais PaulistaP A G A N  M O T O S

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

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

GRÁTIS 2 CAPACETESR. Atílio Frezzari, 59 _
Lençóis Pauiista H  p e d r o  n a t á l io  l o r e n z e t t i , 112 - l e n ç ó is  p a u l is t a

■ Fone: (14) 3264-4345

M O D E L O A N O C O R O P C IO N A IS
C O R S A  S U P E R 1998 BfRANCA
C O R S A  G L  1.6 1997 BÍRANCA
C O R S A  W IND 2001 PR A TA

C O R S A  S U P E R 1999 PR A TA V ID R O  E  TIRAVA
C O R S A  W IND 1996 B R A N C A

C O R S A S E D A N 2003 P R E T O
O M E G A G L S 1996 C IN ZA
V E C T R A  CD 1998 C IN ZA

MONZA S L  E F I 1993 C IN ZA
A S T R A  G L S 2000 PR A TA C O M P LE T O  + R O D A S

A S T R A  SED A N 2003 A Z U L
A STÍRA  SED A N  E L E G A N C E 2005 C IN ZA A R  D IG ITA L+ A R  BA G

A STÍRA  M ILLEN IU M 2001 PR A TA
M ER IV A  JO Y 2007 PR A TA F L E X

C H E V E T T E  S L 1989 V ER M ELH O
S A V E IR O 1988 V ER M ELH O D IE S E L

G O L S P E C IA L 1999 A Z U L
G O L S P E C IA L 2000 PR A TA

G O L S E R IE  O U RO 2000 B E G E
G O L C L  1.8 1993 B E G E

FAZEMOS TROCA COM TROCO FINANCIAMOS CARROS ATE 100% E A 
PRIMEIRA PARCELA PARA 60 DIAS

CARROS ACIMA.D0 ANO 1993 
FAZEMOS ATE 48 MESES

REFINANCIAMOS SEU PRÓPRIO 
VEICULO A PARTIR DO ANO 1994

M O D E L O A N O C O R O P C IO N A IS
G O L CLI 1995 B R A N C A

G O LF 2001 CIN ZA
G O L R O LLIN G  S T O N E S 1995 B R A N C A

G O L 1 6 V  P O W ER 2002 PRA TA
G O L 1000 16V P L U S 2001 PIRATA C O M P LETO -V ID R O

LO G U S  C LI 1995 V ER M EL H O
F IE S T A C L X 1997 BR A N C O

F IE S T A 2005 PRA TA D IR EÇ Ã O
K A G L 2000 PRA TA

E S C O R T  G L  1.6 1998 BIRANCO C O M P LET O
E S C O R T  G L  1.6 1996 PRA TA

R A N G E R 2000 BR A N C O
PA LIO  F IR E 2003 V ER M EL H O TR A V A -A L-LIM P-D ESEM B

PA LIO  W E E K E N D 2000 B R A N C A
UNO E L E T R O N IC 1994 V E R D E
UNO E L E T R O N IC 1994 A Z U L

S C E N IC 2003 A Z U L C O M P LETO + A IR B A G
S C E N IC 1999 CIN ZA
C IV IC  LX 1998 PRA TA
C IV IC  LX 2001 PIRATA

_______________________ J E E E ________________________ ___________________________ _____ V ER M EL H O _____

FINANCIAMOS .  
KOMBI-VANS E CAMINHAO

Fones: 3264-3968  e  3264-3033
A v .  P a p a  J o â o  P a u l o  I I  ( a o  l a d o  d o  A u t o  P o s t o  L e â o )  - L e n ç ó i s  P a u l i s t a

http://www.bcar.com.br
mailto:daibenteiatin@boi.com.br


P tN M A Z A ,^^ /̂EÍCULOSj

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

vn»w.carrolencoi$.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 1.8-2003 
A - Branco - Completo

Biz 125 ES 
2007 - G

Preto - Partida Elétrica

StiloABARTH 2.4 
20V - 2003 - G 

Prata - Completo

Gol G3 1.0 CITY 
4 P -2 0 0 5 -A  

Prata - Dh

Golf 1.6 Ml 4P 
2000 - Cinza 

Completo

Palio Week ELX1 .3  
Fire - 4P - Flex- 2005 
Cinza - Completo - Ar

Saveiro - G4 1.6 - 2006 
TOTAL FLEX - Preto 

Compieto

Monza G L2 .0 -4 P  
1993-Azul 

Completo - Ar

Corsa Sedan - 2005 
CLASSIC LIFE 1.0 

A-Branco-Ar

Palio E LX 1 .3 -4 P  
2004 - Cinza - Flex 

Completo

Corsa Sedan Clasic Life 
1.0 - 2005 - A- Branco 

Básico

Gol G3 1 .0 -8 V -4P  
2005 - A - Prata 

Básico

Corsa Sedan GL 1.6 
1998-G-Verde 

Completo-AR

Ka GL 1.0 Image 
2005 - G - Prata 

Trava Alarme

Montana Conquest 1.8 
Flex Power - 2005 - 

Prata - Completo - Ar

Corsa Sedan - 2004 - A 
Classic Life 1.0 - Cinza 

Trava e Alarme

Gol 1.0 PIUS-4P-2005 
A - Cinza 

Básico

Gol 1.0 Ml 
Branco

-1997-G  
- Básico

MOTOCICLETAS
VENDA

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.

VENDE-SE V. BLADE, 

250 cilindradas, ano 

08, zero Km, cor preta. 

Fone (14) 3263-2607 

ou (14) 3264-1004. 

Vega Motos.

VENDE-SE MOTARD, 

220 cilindradas a partir 

de R$ 292,00. Fone 

(14) 3263-2607 ou 

(14) 3264-1004. Vega 

Motos.

VENDE-SE HUNTER, 

100 cilindradas, a partir 

de R$ 130,00. Fone 

(14) 3263-2607 ou 

(14) 3264-1004. Vega 

Motos.

VENDE-SE BIZ, 100 

cilindradas, partida 

elétrica, cor preta. Fone 

(14) 3263-2607 ou 

(14) 3264-1004. Vega 

Motos.

VENDE-SE 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 05, cor prata. Fone 

(14) 3263-3466.

Vende-se Biz, ano 01, 

partida elétrica, ótimo 

estado, R$ 3.300,00. 

Fone (14) 3264-3547 

ou (14) 9727-1152.

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 Titan, ano 

99, cor verde metálico, 

licenciada 2008. Fone 

(14) 3263-3466.

Vende-se Titan 150, 

cor preta, ano 06, 

único dono, com + 

ou - 23.000 Km, em 

ótimo estado, apenas 

R$ 4.600,00. Fone (14) 

9712.0870 ou (14) 

3264.3577.

Vende-se Twister, ano

07, zerada, impecável. 

Fone (14) 9715-3691.

Vende-se uma Biz 

C100, cor preta, ano 

05, partida elétrica em 

ótimo estado. Fone 

(14) 3263-6568 ou 

(14) 9754-9032.

Vende-se Falcon, ano 

06, cor preta/azul, 

6.000 km. Fone (14) 

3263-3466.

Vende-se CG Titan 

125, ano 02. Fone (14) 

3263-3056 ou (14) 

9793-8222.

Vende-se ou troca 

Burgman, ano 07, 

cor amarela, 125c, 

Suzuki, por Fusca mais 

ou menos no mesmo 

valor. R$ 2.500,00 + 22 

parcelas de R$ 171,80. 

Fone (14) 9681-9058.

Vende-se Suzuki In- 

truder, 125 cil, ano

08, cor preta, partida 

elétrica, roda de liga 

leve, excelente esta

do, apenas 1500 Km, 

completa !!! Fone (14)

9785-7828.

Vende-se Suzuki Intru- 

der, 125cc, ano 08, cor 

preta, partida elétrica, 

roda de liga leve, ex

celente estado, apenas 

1500Km, Completa !!! 

Fone (14) 9753-2012.

Vende-se XL 250 R, ano 

84, excelente estado de 

conservação (pintura, 

parte elétrica e mo

tor). Documentos em 

ordem. R$ 3.000,00. 

Fone (14) 8139-1001.

Vende-se Biz, 125 cc, 

ano 07, partida elétrica, 

cor prata. Fone (14) 

3263-2607.

Vende-se Titan KS,150 

cc, ano 05, cor verme

lha. Fone (14) 3263

2607

Vende-se Titan 125 

cc, ano 03, cor azul, 

completa. Fone (14) 

3263-2607

Vende-se Titan 125 cc, 

ano 95, cor vermelha. 

Fone (14) 3263-2607

Vende-se Titan ES, ano 

05, partida elétrica. Fo

ne (14) 3263-2607

RESIDÊNCIAS
VENDA

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 dor

mitórios, sala, cozinha 

c/ azulejo, banheiro 

social com Box Blindex, 

lavanderia e garagem, 

fino acabamento. 

Obs Mobiliada. R$ 

45.000,00 mais peque

no financiamento, pres

tação atual. R$ 170,00. 

Fone (14) 3263-1118.

VENDE-SE CASA, Jar

dim América, 3 dormi

tórios, sala, cozinha, 2 

banheiros, lavanderia, 

área com churrasqueira 

, garagem p/ 2 car

ros, salão comercial, 

R$ 90.000,00. Tratar 

Toninho Santangelo 

Imóveis (Creci 46374). 

Fone (14) 3263-7094.

VENDE-SE CASA, 

Núcleo H. Luiz Zillo,

4 dormitórios, 2 salas, 

cozinha, banheiro, 

garagem, nos fundos, 1 

banheiro, área de servi

ço, 1 dispensa, churras

queira. R$ 55.000,00. 

Tratar Toninho San- 

tangelo Imóveis (Creci 

46374). Fone (14) 

3263-7094.

VENDE-SE CHÁCA

RA, 20.000 metros 

quadrados, São Judas, 

sem benfeitorias. Tratar 

Toninho Santangelo 

Imóveis (Creci 46374). 

Fone (14) 3263-7094.

VENDE-SE TERRENO, 

Rua Fortunato Zillo c/ 

360 metros quadrados. 

R$ 16.000,00. Tratar 

Toninho Santangelo 

Imóveis (Creci 46374). 

Fone (14) 3263-7094.

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 CASA, 2 

quartos, sala ,cozinha, 

banheiro, garagem e 

área de serviço. rua: Gi- 

no Augusto Antonio Bo- 

si, 333, Parque Rondon. 

Fone (14) 3263-0235.

VENDE-SE TERRENO, 

Jd Itamaraty, 517 

metros quadrados, es

quina, parte alta, ótima 

localização. Fone (14) 

3263-1118.

VENDE-SE TERRENO,

Jd Monte Azul, bem 

localizado. Fone (14) 

9794-7591 ou (14) 

3263-4026.

VENDE-SE EDÍCULA,

Jd América, espaçosa 

com piscina. Fone (14) 

9794-7591 ou (14) 

3263-4026.

VENDE-SE TERRENO, 

Rua Dante Andreoli, Jd 

Monte Azul. Fone(14) 

3264-5268 ou (14) 

8139-2823, falar c/ 

Marcelo.

VENDE-SE CASA PRÓ

PRIA, apartamento, 

construção, reformas 

de R$ 21.000,00 a R$

150.000. 00. Entrada 

mais parcelas a partir 

de 241,00 a. m. Plano

Baurucar. Fone (14) 

8119-2238, falar c/ 

Samuel.

VENDE-SE CASA, 3 cô

modos, quitada, Pq Eli- 

zabeth. R$ 28.000,00. 

Fone (14) 3263-5257, 

falar c/ Valdinéia e José.

VENDE-SE CHÁCARA,

c/ 3 alqueires a 500 m 

do Jd Ubirama, acesso 

via SP 261, indo p/ a 

Facol. Fone (14) 8141

3068.

VENDE-SE TERRENO

9X30, Bauru, Parque 

Sta Edwirgens. R$

15.000. 00. próximo 

ao Panelão. Fone (14)

9798-8149.

PROCURA-SE CASA 

OU TERRENO próximo 

ao centro da cidade. 

Fone (14) 3263-5994 

ou (14) 8153-6313 

falar c/ Adriana.

VENDE-SE OU TROCA 

LOCADORA localizada 

em um ótimo ponto 

em Macatuba. R$

15.000. 00. por carro 

em ótimo estado.Fone 

(14) 3298-1287 falar c/

Maria José.

VENDE-SE SUPERMER

CADO EM BARIRI óti

ma localização, bairro 

populoso,imperdível, 

com açougue, opor

tunidade única. Fone 

(14) 9741-8057, tratar 

com Julio.

COMPRA-SE APTO JA- 

CARANDÁ E IPÊ, com

troca por sala comer

cial. Volto a diferença 

em dinheiro. Fone (14) 

8122-7015.

VENDE-SE CONSTRU

ÇÃO, Jd Maria Luiza 

c/ 126m2, garagem 

p/ 2 carros, sala, copa, 

cozinha, banheiro, 3 

quartos (suíte e close. 

c planta) aceito carro 

no negocio. Fone (14) 

9142-5452.

VENDE-SE SALA, Ed 

Luiz Paccola, 3° andar, 

alugada, acabamento 

de primeira, aceito 

carro, moto, terreno 

e parcelo. Escriturada, 

transferência imediata. 

Fone (14) 8122-7015.

VENDO CHÁCARA, c/

3 alq., à 500m do Jd. 

Ubirama, acesso via 

SP 261,Rodovia Osny 

Matheus, indo para a 

Facol, praticamente 

área urbana. Fone (14) 

8141-3068.

VENDE-SE CASA, Jd

caju I, 4 cômodos. Rua 

Jose Campanholi. Fone 

(14) 9769-0876, falar 

c/ Sirlene.

EXCURSÕES P/ 

SÃO PAULO 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/ MON

TE SIÃO Aparecida 

Do Norte 27/09 e 

27/12, Hopi Ha- 

ri 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.

APLICA-SE HERBICI

DA MATA MATO, em

terrenos e quintais. 

Fone (14) 9127-0004.

FAMILIA MAGANHA

Experiência e Profis

sionalismo Músicas 

para seu evento. Casa

mentos, Aniversários, 

Homenagens, For

maturas. CONTATO- 

MICHELI 3264-3203 

MARCOS 9728-5747.

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.

ATENÇÃO: Materiais 

Construção Usados - 

Madeiras, telhas, forro 

de PVC, etc. + 1 porta 

e vitrine de correr de 

vidro temperado. Fo

ne (14) 9786-5951 ou 

(14) 3263-1287

VENDE-SE BICICLETA 

ERGOMÉTRICA, apa

relho p/ abdominal e 

balança residencial. 

Fone (14) 3263-3632.

VENDE-SE VESTIDO 

DE NOIVA, urgente. 

Fone (14) 8127-3263 

falar c/ Bete.

EXCURSÃO PARA 

BARRETOS, saída dia 

23/08 as 12:00 horas, 

retorno dia 24/08 

após o show. R$ 100 

em 2X p/ 10/07 e 

10/08. Fone (14) 

8116-7645 ou (14) 

8135-3091.

VIAGEM PARA MON

TE VERDE de 11 a 13

de julho, com meia 

pensão e passeios 

Fone (14) 3641-9395, 

parcelamos em até 6x 

no cheque.

VENDE-SE MACACO 

HIDRÁULICO GIRA

FA, meia tonelada, 

R$ 500,00. Macaco 

jacaré R$ 250,00. 

Rua: Mario Diegoli, 

381, Caju I. Fone (14) 

9146-9932.

VENDE-SE CALAN- 

DRA P/ CHAPA DE 

FERRO, 1.500 x 8 

mm, policorte com 

motor 7,5 hp, discos 

de corte de 16". Fone 

(14) 9737-4320.

JORNAL O ECO
ANUNCIE! 
3269-3311 

TODAS ÁS TERÇAS, 
QUINTAS E SÁBADOS

RESIDÊNCIAS
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. Ârea const. 180mL Terreno 
312mL R$130.000,00
CENTRO: Rua Dr. Antonio Tedesco frente igreja Matriz, parte inf. ampio salão comercial c/ wc. Parte superior 2 
dormitórios sendo 1 suite, 1 saladetv, saladeestarc/sacada, wcsocial,cozinhaea/cpiscina.
PQ. RONDON: 3 Dorm. (1 suite), sala visita, sala jantar, cozinha c/ a/e, wc social, edicula c/ churrasqueira, lavanderia e 
dispença c/ wc, garagem p/ 2 carros.
STA. C ECÍLIA : R$ 90.000,00 - 2 Dorm., Sala, cozinha, wc social, fundos (1 suite, sala, cozinha e lavanderia).
JD . Vllagem: R$90.000,00 - 2 Dorm., Sala, Cozinha, wc social, 2 vagas de garagem, edícula a terminar.
JD . Granville: 3 Dorm., (1 suíte) c/A/E, Sala de vistas e jantar, wc social, cozinha c//VE, lavanderia /VS, 2 vagas de 
garagem, sala de star c/ varanda, 
terreno 1.050 mL área const. 230 m̂ .
TERRENOS
D. ITAMARATY: 2terrenos juntos, murados com fundação para uma residência de 341 m̂ .
JD . ITAMARATY: 517m^, esquina, parte alta, ótima localização.
JD . ITAPOÃ: 3 terrenos juntos, c/213m^cada, sendo 2 de esquina 
SÍTIOS
SÃO JUDAS TADEU: R$ 85.000,00 casa c/2 dormitórios, 2 wc, sala, cozinha mais varanda.
VIRGÍLIO ROCHA: 2,3 alqueires, excelente casa sede, casa caseiro, chiqueiro p/ criação de até 200 porcos, 5 tanques 
p/ criação de peixes, rio Lençóis em toda sua extensão.
ROCINHA: 2,12 alqueires. Água, energia, pomar, rio lençóis. Ótimo acesso, cercas novas, mangueira c/ Embarcador.

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

BANHO E TOSA COM 
GRANDE PROMOÇÃO
de tosas nesse fim de 

semana.leve seu cachor- 
rinho e ganhe um ossi- 
nho para saborear apos 
o banho. 91489190 / 

81425693.

VENDE-SE DIVERSOS 
TIPOS DE PEIXES, ganso 
par sítio e fazenda, ótimo 
preço. Fones (14) 3263

1782 ou 3278-6693.

STAR DOG BANHO E 
TOSA. * banhos medici
nais e tosas * hidratação 
de chocolate * tosa na 
tesoura com ótimos 

preços. Confiram fone 
91071600 / 81425693.

STAR DOG, com grande 
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.

ÍTolílinho
ntangelo

W C R E C I F - 46374
>

Imóveis
COMPRA E VENDA 

DE IMÓVEIS
Av. 9 de Julho, 944 - Centro - Lençóis Paulista - SF 
' Fone: (14) 3263-7094 / 9795-0722 '

VIGILÂNCIA
Ninguém desconsidere o impositivo de vigilôncin nos torelds de enobiedmento obioçodo. 

A vigilônclo funciono como otitude de respeito e de consideração oo

clicunstâncios e dos fotoies onimosos que Impedem um processo natural de evolução. 
0 egoísmo trabalho poro o desespera. A maledicência responde pelo tumulto.

A intriga promove inimizades desnecessárias.
0 orgulho engendra tormentos íntimos.

A poz, todavia, decorre de umo consciência que se Ilibo ne ação superior do vido.
A sensualidade conclamo òs paixões morblficos.

0 ódio grite no direção do loucura. A caridade asserena o espírita.
A paciência canfia e resalve dibculdodes.

0 amor é o vido mesmo que estuo em nome do vigilância do Celeste Poi o 
benefício da criatura humano.

Ninguém descuide o seu programo de vigilância.
Vigilância ao pensar. Vigilância no dizer.

Vigilância no agir. Atuando de maneira enobrecido e vigiando as nascentes do coração, 
donde procedem as boas como as coisas mós, o candidato ò redenção espiritual 

atinge o cumeodo do ascensão e se liberta por fím em plenitude de poz. 

Dhraldo Franco, Joanna de Angelis, Oferendo, Editoro LEAL
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CONFIRA NOSSAS

Preço a vista com 

descontos especiais! 

Colchões de todos 

os tam anhos. 

Venham conferir!

\ HERVAL '
SUPER KING COM BOX-193x203

/.....  ,
KING COM BOX-158x198 ,‘o” z O R S 1 7 ^ #  '

^  l A U O O - j  / / I  /  /  I
<i agora com 0 marca Símmons! ^ l O x I ^ V ^ P v  \ SERTA ^

rn lrh n n  rnm  r « «  TOTAL A PRAZO RS 1400,00* '  CASAL MOLAS ENSACADAS TECIDO ----■ Loicnao com tecido taoricado com . qamboo com box - I93x203

fibros noturais de bambu. ^  /  r  y  / 1 0 ^ 0 0 ^
- Fios especiais anti-stress na superfície do colchão ^  1Qk I . ^ E  m \
- Tratamento natural antimicrobiano e antiócaro  ̂ ^

"TT ■

P O R T A L  D O S  C O L C H O E S
IN VISTA  EM SEU  S O N O  E T EN H A  UM D IA  PR O D U T IV O , SEM  C A N S A Ç O  O U  IN D IS P O S IÇ Ã O

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

V E N D E - S E
Casas e Terrenos: Diversos bairros 

Sítios e Chácaras: Várias

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

em ordem

O U T R A S  O P Ç Õ E S  F A V O R  C O N S U L T 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

CENTER CAR
VEÍCULOS

1 4  A N O S  D E B O N S  
N E G Ó C IO S

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



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 UM 
NOTEBOOK AcerAs- 

peri 5315-2290, Cele- 
ron550 (2.0Ghz) Intel, 
LCD15.4, HD120GB, 

memoria1024MB, 
DVD record, 

WirrelessLan10/100, 
Webcam. Fone (14) 

9673-5009.

VENDE-SE COMPUTA
DOR K6-2 500 MHZ,
128 mb, hd 8gb, cd- 
rom, diskette, som, 

vídeo, rede, fax-mo- 
dem, monitor de 14" 
Samsung Syncmaster. 
R$ 250,00. Fone(14) 

9681-9058.

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 p iz z a  entrega rá
pida. Fone: (14) 3264

1717. Pizzaria Hábil.

DISK MARMITEX - Fo
ne 3263-0052.

ADEFILP - Vendas de 

móveis usados para 

escritórios, armários, 

mesas, cadeiras (todas 

de inox), entre outros. 

Inf: (14) 3264-9700 ou 

em nossa entidade.

CHAVEIRO XV
Chaves e serviços 
Afiação de alicates 
Confecção de 
carimbos

^3263-6395
^9794-6796

Atendimento 24h
RUA XV DE NOVEMBRO, 669

EA/t A O  BA/VCO BfSAOESCO

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
RINHOS, confecção 

masculina, feminina e 
armarinhos em geral 

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

3263-2763.

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.

CLINICA DOS CALÇA
DOS, Artigo em couro, 
consertos de calçados 
em geral. Fone (14) 
3263-3366 ou (14) 
8113-4638. Falar c/ 

Junior. Temos Convenio 
com associação dos 

Servidores Públicos, CE- 
CON (associação dos 

advogados) Av Cruzeiro 
do Sul, 397, Cruzeiro.

ESPECIALIZADO EM TODAS RAÇAS

ÍK0SHTÚ
Obediência, defesa e ataque, 
prevenção a envenenamento. 

Atendimento a domicílio, 
Criação especializada de 

Pastores Alemães,
Capa Preta e linha para trabalho. 

NINHADAS PROGRAMADAS

Marcos Prado Mateus Prado
9714-46S3 9753-7378

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.

r e g u l a r iz e  seu

IMÓVEL PREFEITURA/ 
INSS/CRI Atendemos 

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

n° 991 Lençóis Pta. 14
3264-3365.

DRENAGEM LINFÁ- 
TICA, pacotes promo

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

Mônica Fuzzi.

il z a  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.

v e n h a  e c o n h e ç a  a
MANEIRA MAIS FÁCIL
e natural para perder 
peso e ganhar massa. 

Nutriclub, Rua Cel. Joa
quim A. Martins, 1722, 
fone (14) 3264-7874.

PANIFICADORA NA
TIVA. Aceitamos enco
mendas p/ festa, doces 
e salgados. Av Alfredo 

Oliveira Capucho, 295, 
Julio Ferrari. Fone (14) 

3263-2801.

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.

BRINQUEDOS
ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

EM

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

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

ĵ aniTicadoraeConfeitaria'̂
|ÍT^D©® ®i1| 

Faça sua festa
300 Salgados 200 doces 5 kg bolo

R$72,50
Gritís 100 mlnN)engallnha8
R: Henrique Losinkas Alves, 554 • Cecap
D I S K :  3264-3155

4 PET SHOP
PATAS

B a n h o  g T o s a  

H o s p e d a g a m

F.: 14. 3263-0346
R .  L i b e r o  B a d a r o ,  5 1 3  - L e n ç ó i s  P t a .

YES COSMÉTICOS:
PERFUMES, HIDRA- 
TANTES, MAQUIA
GENS, ETC. MÊS DE 
LANÇAMENTOS E 

PROMOÇÕES, COM 
PREÇO BAIXO E ÓTIMA 

QUALIDADE! LIGUE: 
32635691 -  GRAÇA.

PINTURAS EM GERAL,
massa corrida, textura, 

grafiato, orçamento 
sem compromisso, te
mos tintas, Coral Acríli
ca, PVA, Látex 18 litros, 
pela metade do valor. 
Fone (14) 9738-7982.

b lu 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 G Ca

belos 3264-7033.

PERSONAL HAIR MÔ
NICA f u z z i , 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.

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.

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 CLT ou 
como autônomo, na 
área de criação. fone 
(14) 9109-9352, ou 

rodolfopomini@yahoo. 
com.br.

t r a b a l h o  in d e 
PENDENTE. Tenha seu 

próprio negocio em 
casa, ganhos mensais, 
de ate R$ 2.000,00. 
Escreva para caixa 

postal 422 cep: 18682
970, Lençóis Paulista e 
receba proposta gratui

tamente.

CHAVEIROTATÁ
Qualidade pelo m elhor preço.

3264-4049
- Chaves
- Serviços
- Chaves Codificadas

RUA XV DE NOVEMBRO 55QA EM FRENTE A CASAS BAHIA

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.

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

CONSTRUTOR DE RE
SIDÊNCIAS, com mate
rial e ao de obra com

pleta, construção como 
referencia e modelo. 
Fone (14) 3263-4328 
ou (14) 9751-2160.

r e g u l a r iz e  s ei im ó 
v e l  RESID. / Com. 
Atendemos toda re

gião. M.Feres Projetos 
(CREA 5062574348) R. 
José do Patrocínio n° 
991 Lençóis Paulista. 
Fone (14) 3264-3365.

SEJA UM PROFIS
SIONAL DE VENDAS 

FATOR 5 "Contra-tipos 
Importados" possibili
dades de ganho de até 
R$1.521,00 por mês. 

(14) 9716-3898.

VOCÊ TEM CARTA, 
MAS TEM MEDO DE 
DIRIGIR ??? Instrutora 
particular com carro 

adaptado. Rose Perita. 
Fone (14) 3263-1568 

ou (14)3263-7019. Per
ca de vez o medo.

b o n é s  p e r s o n a 
l iz a d o s  PARA SUA 
EMPRESA, confira !!! 
Pedido mínimo 50 

peças. Fone (14) 9129
2898 -  Cristiano

LOCAÇÃO DE DATA- 
SHOW (PROJETOR 
MULTIMÍDIA) e no-
tebook para palestras 
e eventos. Fone (14) 
8126-0376 ou (14) 

9738-6586 falar c/ Ale
xandre.

MEGA PROMOÇÃO 
MP3 SONY R$ 65,00, 
MP4 R$119,00, MP5 
R$255,00.Pague em 
até 6X no Visa.DMP 

Produções no Paulista 
Shopping. Fone (14) 
3264-2757 ou (14) 

9711-1826.

Tenha seu próprio negócio 
em casa baixo investimento!

GANHOS MENSAIS LOGO 
NOS PRIMEIROS 

MESES'

PRECISANDO DE UM 
PROFISSIONAL com

sólidos conhecimentos 
em Gestão de Recursos 
Humanos e DP, solicite 
CV através do e-mail ta- 
lentos.talentos.com.Br

TELEMENSAGENS MA
GIAS DO AMOR, cestas, 
flores, mensagens e car
ro de som, essa semana 

todas as cestas com 10% 
de desconto á vista. Fone 
(14) 3263-7019 ou (14) 

3263-1568.

DJ, SOM ILUMINA
ÇÃO, telão, acessórios 
e salão, p/ festas. DMP 
Produções no Paulista 
Shopping. Fona (14) 
3264-2757 ou (14) 

9711-1826. site-www. 
dmpproducoes.com.br

RÁDIO MP3,AM,FM C/ 
PEN DRIVE, entrada 
AUX, Memory Card 
apenas R$ 235,00. 

Pague até 6X no cartão 
Visa. DMP Produções no 
Paulista Shopping. Fone 

(14)3264-2757.

ORAÇAO
Novena à Virgem Maria, 
rezar 9 Ave Maria, durante 
9 dias, faça 3 pedidos, 1 im
possível e 2 difíceis, mande 
publicar no 9° dia, veja o q 
acontece. M.A.S.O.

EMPRESA EM EX

PANSÃO SELECIONA:

Supervisor de vendas, 

Vendedor externo, 

Auxiliar Administrativo 

e Panfletista. Enviar cur

rículo p/ justmeans@ 

hotmail.com

Acender 3 velas, 
durante 3 dias para 
os 3 santos proteto
res e fazer um pe
dido, no quarto dia, 
anunciar no jornal 
e aguardar.

ESCREVA .
PARA CAIXA POSTAL 1021 
CEP: 17202-010-JA Ú -S P

0EM PALUX
A ENERGIA PASSA POR AQUI

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

Q u a n t o  v o c ê  j á  p a g o u  d e  J u ro s  

a b u s iv o s  n o s  ú lt im o s  2 0  a n o s ?
Recupere até 70% dos juros cobrados 

abusivamente pelos bancos, das pessoas 
físicas e jurídica, nos empréstimos 

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 - Altos da Cidade - Bauru - SPP A G A N  M O T O S
C O M P R A  - V E N D A  - T R O C A  - F IN A N C IA

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

i m p r i m I E
4fendritieitfo 24h 

V  9702-3076 /  9724-8565

^  FONE: 3264-3029

Carfuthos originais
Retarga de tarturhos de' 
tintas e  fo n e r s 
fí/lanutenfão em im pressoras

Ateitamos:
VISA

R. IGHACIO AHSEIMO, 199 - Len§óis Pta. 
em heate ao Zeziaho Tetidos

GRÁTIS 2 CAPACETES
R U A  P E D R O  N A TÁ LIO  LO R E N Z E T T I, N° 112 - LE N Ç Ó IS  P A U LIS T A

Fone: (14) 3264-4345

ĉ jÊUL CffLàiujM/L
Cortes - Mechas 

Coloração em geral 

Cauterização dos fios 

Novidade: Escova Marroquina

R: RapozoTavares, 315-Jd, Ubirama 
Fone: 3264-6809 - 97157114

S E R R A L H E R I A

PO R TA L
Portões B ascu lan tes  revestidos  

em  chapas e  a lum ínio .

iiosíMB©©© (am

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

mot
Venda de motos novas e usadas, 

peças e serviços

OFICINA ESPECIALIZADA

Multimorcos | Nacionais 
Importados

Orçamento
sem

compromisso

Buscamos 
0 levamos 
sua Moto!

R. Pedro Natólio Lorenzetti, 193 
F. 3264-1004 - Lençóis Paulista

http://www.dmpproducoes
http://www.dmpproducoes
http://www.tcctra-balhoemcasa.com
http://www.tcctra-balhoemcasa.com
http://www.dividaedireito.com.br


e s t r a d a s

Asfalto privado
Empresas interessadas em leilão de rodovias estaduais encomendam pesquisa 
para saber o número de veículos que trafegam pela região antes da licitação

Pau lo  Ed uardo  Tonon

Grupos de investidores 
interessados em participar 
do leilão de privatização das 
rodovias estaduais estão en
comendando pesquisas para 
verificar o movimento nas 
estradas da região. Nesta se
mana, o levantamento de in
formações se concentrou na 
rodovia João Cabral Renó (SP 
-225), mais conhecida como 
rodovia Bauru-Ipaussu, pró
ximo ao trevo de Piratinin- 
ga. A coleta de informações 
ocorreu em diversos pontos 
da região. Outra equipe es
tava instalada na rodovia 
Marechal Rondon (SP-300), 
próximo à base da Polícia 
Rodoviária.

Com o apoio da Polícia 
Rodoviária, os pesquisado
res levantavam dados como a 
origem e o destino dos carros, 
motos e caminhões que tran
sitam pelas estradas, o núme
ro de eixos de cada veículo 
entre outras informações.

Ainda nesta semana, seria 
iniciada a contagem do nú
mero de veículos que trafega- 
por cada estrada.

Segundo Ricardo Disessa, 
coordenador da Comap, em
presa que efetua as pesquisas 
na região, é preciso coletar

Esta semana, levantamento foi feito na rodovia João Cabral Renó, que passa por Piratininga

estes dados antes de julho, 
pois com as férias escolares o 
número de veículos aumenta 
muito. Sobre a qualidade das 
rodovias, não havia pergun
tas. "Se elas estivessem em 
boas condições não haveria a 
necessidade de abrir essa lici
tação", argumentou Disessa.

Segundo o coordenador, 
estas informações vão servir 
como base para que empre-

b a r r a  b o n i t a

AES inaugura Casa da 
Cultura e Cidadania

Na última semana funcionários da prefeitura deram os 
últimos retoques na antiga escola de Campos Salles

A AES Tietê, conces
sionária de eclusas no Rio 
Tietê, inaugura na quarta- 
feira 25, ãs 15h, em Barra 
Bonita, a Casa da Cultura 
e Cidadania, espaço que 
vai oferecer atividades 
educacionais, culturais, 
recreativas, esportivas, 
comunitárias, de caráter 
sócio-educativa. O projeto 
é feito em parceria com a 
Prefeitura Municipal.

"A Casa tem como ob
jetivo oferecer um espaço 
transformador onde crian
ças, adolescentes e adul
tos se sintam essenciais ã 
comunidade. É um local 
bonito que visa resgatar 
valores humanos, como 
ética, respeito e dignida
de", comenta o prefeito 
padre Mário Teixeira (PC 
do B). "As crianças, prin
cipalmente, vão aprender 
como cuidar do futuro do 
planeta e ter um consumo 
racional e responsável de 
energia e água".

A Casa da Cultura e Ci
dadania está instalada no 
prédio onde funcionava a 
escola e creche do bairro

Campos Salles, na zona ru
ral de Barra Bonita. De acor
do com o prefeito, cerca de 
400 pessoas serão atendidas 
num primeiro momento. 
"Nós reformamos o prédio 
e seremos responsáveis pe
la manutenção, água, ener
gia e limpeza. As demais 
despesas ficam a cargo da 
AES, que pretende investir 
cerca de R$ 1 milhão num 
primeiro momento", infor
ma. "A unidade da Barra é 
a segunda do Estado. A pri
meira está em um bairro da 
capital".

O projeto vai atender as 
crianças e adultos do Cam
pos Salles e bairros como 
CDHU e Sonho Nosso, 
periferia da cidade. "É sem 
dúvida uma das maiores 
conquistas de nossa admi
nistração porque vamos 
atender o bairro mais ca
rente da cidade com cur
sos de informática para as 
crianças, reforço escolar, 
aulas de artes cênicas e 
circense e para os adultos 
vários tipos de cursos de 
qualificação profissional", 
detalha o prefeito.

sários que desejam concorrer 
no leilão de privatização das 
rodovias paulistas possam fa
zer uma proposta adequada 
ã realidade. A licitação deve

ocorrer em agosto. A grande 
dúvida sobre a privatização 
das estradas é sobre a reativa
ção de antigas praças de pe
dágio e a criação de novas.

F I Q U ^ R O R ^ N T R O

p r êm io s
Hoje tem show de prê

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

p e d a l a d a
Hoje tem a 1® Pedalada 

pela Vida, com saída ãs 8h, 
do Santuário Nossa Senho
ra da Piedade. Os ciclistas 
passarão por todas as paró
quias de Lençóis Paulista.

MILHO v e r d e
Hoje e amanhã tem mais 

um final de semana da 31® 
edição da Festa do Milho 
Verde. O evento é promovi
do pela paróquia de São Pe
dro e São Paulo. As atrações 
são a programação musical

e as barracas que oferecem 
diversos produtos ã base de 
milho verde.

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

junho, a paróquia também 
realiza a 27® Festa de São 
Pedro e São Paulo. Dentro 
das comemorações, além 
da novena durante todos 
os dias do evento, na sexta 
27, no salão de festas ãs 20h 
tem show de prêmios. No 
sábado 28, acontece a quer
messe com renda também 
direcionada para a constru
ção da igreja matriz. Do
mingo, dia 29 de junho, ãs 
9h tem apresentação de tea
tro com crianças. O encerra
mento do evento é ãs 17h, 
com missa solene em lou
vor a São Pedro e São Paulo, 
seguida de procissão.

PODER JUDICIÁRIO 
SÃO PAULO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO DE 
DEOLINDO FINATTI (PROCESSO N° 658/2007 -  ÚNICA VARA CÍ
VEL DA COMARCA DE MACATUBA, ESTADO DE SÃO PAULO).
A Doutora MARIA CRISTINA CARVALHO SBEGHEN, MM“. Juíza de 
Direito da Única Vara Cível da Comarca de Macatuba, Estado de São Paulo, 
na forma de Lei, etc.
FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem, dele conhecimento tive
rem e interessar possa, que perante este Juízo e Ofício Judicial, processam-se 
aos termos de uma ação de INTERDICÃO que LAURA FINATTI PEREI
RA move contra seu irmão DEOLINDO FINATTI (Processo n° 652/2007 
-  Único Oficio Judicial). Assim sendo, pelo presente edital fica publicada a r. 
sentença de fls. 40/41, que decretou a interdição de DEOLINDO FINATTI, 
cujo teor é o seguinte: “ Vistos LAURA FINATTI PERREIRA, qualificada 
na inicial, ajuizou pedido de interdição de DEOLINDO FINATTI, alegando, 
em síntese, que é irmã do requerido; que o requerido vive sob os seus cuida
dos; é portador de deficiência mental e não tem condições de gerir sua vida. 
Pede, que seja sua irmã nomeada Curadora. A inicial veio acompanhada dos 
documentos de fls. 04/07. A Dra. Promotora foi ouvida. Foi nomeada a reque
rente curadora provisória do requerido (fls. 12). O interditando foi citado e 
interrogado (fls. 15 e 16/v°). Foi realizada a perícia (fls. 34/35). A Dra. Promo
tora pugna pelo acolhimento do pedido. Este o breve relatório. Passo a funda
mentar e decidir. A perícia realizada pela ilustre perita deste juízo, conclui que 
o interditando é portador de lesão cerebral e disfunção grave desencadeada 
pela epilepsia, sendo certo que possui todas as seqüelas físicas e neurológicas 
que o impossibilitam de exercer atos básicos da vida civil e pessoal, que o 
torna-o absolutamente incapaz. Ora, dispõe o Código Civil, em seu artigo 3°, 
que são absolutamente incapazes para os atos da vida civil os portadores de 
doença mental, que, segundo o mesmo repositórios de leis civis, devem ser 
interditados e postos sob curatela. Assim, o acolhimento do pedido de tutela 
jurisdicional é de extremo rigor. Ante, o exposto, defiro o pedido de fls. 2/3 
e decreto a interdição de DEOLINDO FINATTI, colocando-a sob curatela. 
Nomeio para o cargo de Curadora a Sra. LAURA FINATTI PEREIRA, que 
deverá prestar o compromisso de bem e fielmente cumprir o encargo. No mo
mento do compromisso deverá p Sr. Escrivão adverti-la dos ônus do encargo, 
que ele deve cumprir com responsabilidade e diligência. Sem custas ante a 
gratuidade. Em obediência ao disposto no artigo 1.184 do Código de Processo 
Civil e no artigo 9°, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro 
Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 vezes, com inter
valo de dez dias P.R.I.C. Macatuba, 28 de abril de 2008. MARIA CRISTINA 
CARVALHO SBEGHEN JUÍZA DE DIREITO” E, para que chegue ao co
nhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se 
o presente edital que será publicado e afixado na forma de Lei. NADA MAIS. 
Macatuba, 06 de junho de 2008.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO TERMO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO 34-2008
PROC: 71-2008 - EDITAL: 43-2008 - ÓRGÃO: Prefeituia M. Macatuba - OBJETO: a aquisição de 
equipamentos de informática, destinados a diversos departamentos da administração, para entrega única 
no prazo de 30 dias após a assinatura do contrato pelas partes, e pagamento até o 15° dia após a entrega. 
A Pref. de Macatuba torna público que o Prefeito Municipal homologou o processo em referência, ad
judicando o objeto da licitação da seguinte forma: em favor de A&F RIO CLARO INFORMÁTICA 
LTDA EPP os itens 2, 3, e 4, totalizando R$ 32.994,00; em favor de ANTONIO CLAUDINEI THEU- 
YLEN EPP os itens 1, 5, 9, e 10, totalizando R$ 63.398,00; em favor de DC ELETRÔNICA LTDA os 
itens 7 e 8, totalizando R$ 3.668,00; em favor de L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
ME o item 12, totalizando R$ 3.708,00; em favor de MAURÍCIO SGAVIOLI ROCCHI ME os itens 
6 e 11, totalizando R$ 5.165,00. Ficam, pois, vossos representantes legais convocados para a assinatura 
dos correspondentes contratos, dentro do prazo de 5 dias.
Macatuba, 20 de junho de 2008.
COOLIDGE HERCOS JÚNIOR -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO ALTERAÇÃO 1 DO CONTRATO 18-2008 (Originário do 
Pregão Presencial 05-2008) FINALIDADE: acrescer 300 kg de frango em cortes (peito sem osso em 
filé) CONTRATANTE: Município de Macatuba CONTRATADA: Saggin & Cia Ltda OBJETO: for
necimento parcelado de 1200 kg e frango em cortes (peito sem osso em filé), no valor de R$ 6,85 kg, 
destinado a Merenda Escolar ASSINATURA: 19/06/08.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 38-2008 - PRO
CESSO: 81-2008 - OBJETO: Aquisição de Medicamentos destinados a atender a população que faz 
uso do Sistema Único de Saúde, durante o exercício de 2008, entrega única em 10 dias. ENTREGA E 
ABERTURA DOS ENVELOPES: 03/07/08 às 08:30 hs. O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido 
no Setor de Licitações, na Rua 9 de Julho, 15-20, Centro, Macatuba, das 08h00min às 11h30min e das 
13h00min às 16h00min, nos dias úteis, pelo site www.macatuba.sp.gov.br/pmm, ou solicitando-o pelo 
e-mail pregao@macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou 
pelo telefone (14) 3298-9854.
Macatuba, 20 de junho de 2008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR - Prefeito Municipal

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT 
Diretório Mun^ci^al de Areiópolis -  S P  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO MUNICIPAL
O Presidente da Comissão Provisória Municipal do Partido Democrático Tra
balhista -  PDT do Município de Areiópolis do Estado de São Paulo, na forma 
do Estatuto Partidário e da Legislação Eleitoral vigente, convoca os membros 
da Comissão Provisória, Vereadores, Deputados Estaduais, Federais e Senado
res com domicilio eleitoral no Município, os Presidentes dos Movimentos Par
tidários organizados e os representantes dos Diretórios Distritais ou de Bairro 
e de Núcleo de Base organizado, que compõem o COLÉGIO Eleitoral previsto 
no Art. 32 do Estatuto Partidário, para a CONVENÇÃO MUNICIPAL, que 
será realizada no dia 29 de junho de 2.008, nas dependências da Câmara Muni
cipal, sito a Rua Maria Conceição Castilho Bernandes, n° 400, das 13:00 horas 
às 17:00 horas, nesta cidade, para a deliberação da seguinte:

ORDEM DO DIA:
a) Deliberações sobre Coligações;
b) Escolha de candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito para as eleições de 05 de 
Outubro de 2.008;
c) Escolha de candidatos a Vereadores para as eleições de 05 de outubro de 
2.008;
d) Sorteio do número dos candidatos;
e) Outros assuntos de interesse do Partido.

Areiópolis, 19 de Junho de 2.008

Julisar Gomes Paes 
Presidente

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços n° 012/2008 - Processo n° 141/2008 
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna público que, por 
determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, foi 
suspenso o edital da licitação acima mencionada, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para construção de ponte de 
concreto armado. Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis 
Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Len
çóis Paulista, 20 de junho de 2008. JÚLIO ANTONIO GONÇAL
VES - Diretor de Suprimentos.

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 3854 de 17.06.2008.....................Dá denominação de Estrada Vici-
nal João Zillo à estrada vicinal LEP-030.
Lei 3855 de 17.06.2008.......................Dá denominação a próprio pú
blico localizado no Parque Residencial Rondon -  Quadra de Vôlei João 
Luiz Vóros.
Decreto 133 de 4.06.2008.................Regulamenta o artigo 16 da Lei
Complementar Municipal n° 38 de 20 de dezembro de 2006 , que dis
põe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Prefeitura Muni
cipal de Lençóis Paulista, suas autarquias, empresas da administração 
direta, indireta e fundacional e dá outras providências.
Decreto 146 de 13.06.2008.................Declara a estabilidade de servi
dores que cumpriram o estágio probatório.
Decreto 149 de 19.06.2008.................Autoriza Aline Dias Pinheiro a
prestar serviços voluntários.
Portaria 377 de 30.05.2008........................Exonera Humberto Pereira
Norabele do cargo de Agente da Conservação e Limpeza.
Portaria 405 de 13.06.2008.......................Arquiva processo sumário
promovido em relação a funcionária pública municipal portadora da 
Cédula de Identidade RG n° 33.078.774-3.
Portaria 410 de 13.06.2008.......................Autoriza a emissão de nota
de dotação para ajuste de fonte e código de aplicação.
Portaria 413 de 18.06.2008.......................Autoriza a Igreja Evangélica
Assembléia de Deus Ministério Ipiranga a utilizar a Praça da Bíblia no 
dia 20 de julho de 2008.
Portaria 414 de 18.06.2008.......................Exonera Inês Rodrigues Bar
bosa da função temporária de Agente de Saúde Comunitária -  término 
de contrato.
Portaria 415 de 19.06.2008.......................Exonera Edriano Aparecido
Barbosa do cargo de Agente Administrativo -  pedido.
Portaria 416 de 19.06.2008.......................Desliga do serviço público
municipal, por motivo de idade, Luiz Pereira de Moraes, Vigilante.
Portaria 417 de 20.06.2008.......................Exonera Osvaldo da Cruz do
cargo de Agente da Conservação e Limpeza - pedido.
Portaria 418 de 20.06.2008.......................Exonera Márcia Elizabeth
Vieira Mergulhão da função temporária de Professor de Educação Bá
sica I -  término de contrato(2008).
Portaria 419 de 20.06.2008.......................Exonera Márcia Elizabeth
Vieira Mergulhão da função temporária de Professor de Educação Bá
sica I -  término de contrato(2007).
Termo de Convênio 001 
Data da assinatura: 10.06.2008
Conveniada: Associação de Paes e Amigos dos Excepcionais de Len
çóis Paulista -  APAE 
Objeto: cessão de servidores e estagiários.
Prazo: 4 anos

Lençóis Paulista, 20 de junho de 2008.

Leandro Orsi Brandi 
Diretor Administrativo

Publicado no jornal O Eco, no dia 21 de Junho de 2008. Na página B6. 
Valor da publicação R$ 283,16.

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


i n t e r n e t

GUSTAVO VILLAS BOAS

Sem baixar nem instalar 
programas no seu computa
dor, é possível editar textos 
com funções muito além do 
Bloco de notas, ou até criar ar
quivos PDF. E você pode fazer 
isso sozinho ou em grupo - o 
trabalho colaborativo, tão em 
voga em tempos de web 2.0.

Os aplicativos on-line ganha
ram um reforço na última sema
na: a Adobe lançou um pacote 
de recursos baseado na internet, 
o Acrobat.com, que abrange 
editores de texto - o BuzzWord - 
e de PDF, armazém de arquivos 
e uma sala de reuniões.

Os serviços, gratuitos, se jun
tam a Google Docs e Zoho, du
as suítes de aplicativos on-line 
que oferecem editores de texto, 
planilhas e apresentações.

Direito na rede
Programas para produção e edição de textos on-line oferecem 
cada vez mais recursos e ficam muito mais fáceis de usar

Ainda que esses programas 
não ofereçam tantas funções 
quanto seus concorrentes ins
talados no disco rígido, eles 
têm seus apelos.

O primeiro: são gratuitos; 
basta fazer o cadastro e sair di
gitando, criando documentos.

Além disso, são propícios 
ao trabalho em grupo. Depen
dendo de critérios estabeleci
dos pelo dono do documento, 
é possível permitir que outras

pessoas leiam o arquivo ou 
editem o conteúdo.

Um vendedor que esteja na 
África pode apresentar plani
lhas para um colega no Brasil, 
que acrescenta comentários ou 
faz correções. Isso sem perder 
a formatação e sem usar o e- 
mail como intermediário - os 
documentos não precisam sair 
do editor de textos.

Os programas não depen
dem de espaço no disco do

computador; o conteúdo fica 
armazenado nos servidores da 
empresa que presta o serviço.

Eles não demandam muita 
capacidade de processamento 
do computador do usuário 
- para usá-los com razoável 
conforto, basta uma conexão à 
internet e um navegador, even
tualmente com plug-ins extras 
instalados. Nada de muito 
complicado; são complemen
tos comuns nos browsers.

Dessa forma, são progra
mas ideais para quem traba
lha em muitos computadores 
diferentes ou está em viagem. 
O que você faz em uma má
quina vai estar disponível em 
outra com acesso a internet.

Esse tipo de software se 
encaixa com outra tendência 
do mundo da informática: a 
nuvem computacional (cloud 
computing), em que a capaci
dade de processamento e de 
armazenamento de servidores 
de empresas como o Google é 
usada, nesses casos, pelo usuá
rio final. E eles vão se precisar: 
celulares e subnotebooks, por 
exemplo, expandem seu poder 
com o uso de serviços on-line.

Conheça, nesta edição, os 
principais representantes des
ses webwares e as dicas para 
usá-los melhor.

Divulgação

Blue Cloud, servidor de Cloud Computing da IBM; as novidades tecnológicas avançam a cada semana em todo o mundo

A crobat.com  tem  editor de texto e de P D F
A interface simples, com 

cinco botões grandes sobre 
uma tela preta, convida a en
trar nos novos recursos lan
çados pela Adobe na semana 
passada.

O site Acrobat.com tem 
um editor de textos (Bu- 
zzWord, adquirido em outu
bro do ano passado), um edi
tor de PDFs, uma sala de reu
niões (com videoconferência, 
chamada por telefone e pos
sibilidade de controle remoto 
do computador) e dois geren
ciadores de arquivos: um para 
trocar conteúdo com outros 
usuários e um para guardar 
seus dados on-line.

Para acessar os recursos, é 
preciso ter instalado o Flash e 
possuir uma conta gratuita.

BUZZWORD
O editor de textos é sim

ples: possui apenas quatro 
itens no menu, em inglês, 
durante a edição do docu
mento.

No menu Document, vo
cê pode criar um novo docu
mento, importá-lo ou expor
tá-lo.

Importar significa pegar 
um arquivo do seu disco rígi
do - em formatos compatíveis 
com o Microsoft Word 2003 e 
outros - e editar no ambiente 
virtual. A importação foi feita 
corretamente nos testes, sem 
perder padronizações.

Ele ficará armazenado 
entre seus arquivos on-line 
e poderá ser dividido (Share, 
no menu) com outros inter-

nautas. É possível permitir 
que outras pessoas apenas 
leiam o documento e façam 
anotações (que não apare
cem na impressão) ou traba
lhem como co-autores, que 
podem mexer no texto.

Depois de escolher Sha- 
re, selecionar os e-mails dos 
convidados e estabelecer as 
permissões, uma mensagem 
é enviada de dentro do pro
grama para os convidados.

A opção Export permite 
fazer o download do docu
mento, para que uma cópia 
fique no disco do usuário. 
O arquivo pode ser baixado 
em versões compatíveis com 
o Word ou em PDF, entre ou
tras opções.

No disco on-line, de acor-

do com o gerente de desen
volvimento de negócios da 
Adobe Systems do Brasil, 
Marcos Scheidegger, o conte
údo do usuário fica guardado 
de forma redundante nos ser
vidores da empresa, ou seja, 
em mais de um computador.

O gerenciamento dos ar
quivos gravados é superior ao 
dos editores comuns: é possí
vel ver a listagem por data de 
edição, tamanho do arquivo 
ou ordem alfabética, entre 
outras opções.

fa lta  d e  r ec u r so s
O editor de textos não 

conta com muitos recursos; 
por exemplo, não é possível 
justificar o texto (apenas ali
nhá-lo à direita, à esquerda

ou ao centro) e faltam fontes 
populares, como Times New 
Roman.

Além disso, a correção 
ortográfica é feita no idioma 
inglês. É possível dizer que 
uma palavra está sempre cer
ta e, a partir de então, o corre
tor passa a sugeri-la quando 
encontra termos com grafia 
semelhantes.

Durante os testes, outros 
bugs foram notados - o pro
grama está em fase beta (de 
testes). Por exemplo, um e- 
mail enviado com convite 
para compartilhamento não 
chegou ao destinatário.

O programa também não 
tem suporte para os formatos 
abertos usados pelo OpenO- 
ffice, por exemplo. (GVB)

Serviços na 
rede são 
aposta de 
gigantes

Por trás da populari
zação dos aplicativos on
line, de celulares prepara
dos para entrar na inter
net e de notebooks com 
baixo poder de proces
samento, está o concei
to de 'cloud computing' 
(nuvem computacional, 
em tradução livre).

Basicamente, isso 
significa que o poder de 
processamento e os ser
viços de dados estarão 
na 'nuvem' da internet, 
espalhados nos servido
res das empresas. Dessa 
forma, se o usuário tiver 
um browser adequado 
e conexão rápida o sufi
ciente, ele acessará todos 
seus dados e programas 
de forma semelhante, 
seja de um computador, 
seja de um celular.

Há dois anos, o presi
dente do Google, Eric Sch- 
mit, disse que esse con
ceito deve caminhar lado 
a lado com a publicidade 
on-line - o carro-chefe dos 
lucros da empresa.

Bruce Chizen, pre
sidente da Adobe, afir
mou, no ano passado, 
que a migração comple
ta da base dos softwares 
do computador de me
sa para a internet deve 
acontecer em dez anos. 
A empresa tem na inter
net um editor de fotos, 
(www.photoshop.com/ 
express), um editor de 
vídeos (acessível no Pho- 
tobucket) e o Acrobat. 
com, todos gratuitos.

Outra empresa que 
aposta na nuvem com
putacional é a IBM, que 
anunciou o Blue Cloud 
no fim do ano passado. 
O projeto vende esse tipo 
de computação a corpo
rações e universidades.

Até a Amazon, fa
mosa pela loja on-line, 
negocia capacidade de 
computação no serviço 
Elastic Compute Cloud.

SUPERCOMPUTADOR
A Sun vende esse tipo 

de computação em www. 
net work.com; o compra
dor paga pelo tempo de 
uso. "A vantagem para o 
usuário é poder utilizar 
um dos maiores super
computadores do mundo 
sem precisar hospedá-lo, 
gerenciá-lo, energizá-lo ou 
administrá-lo... e, melhor 
ainda, sem comprá-lo", 
disse à Folha, Silvio Perei
ra, diretor de sistemas da 
Sun Microsystems.

Um dos programas 
mais conhecidos do pú
blico final disponível é 
o Blender, software para 
modelagem e animação 
tridimensional. (GVB)

http://www.photoshop.com/


b a r r a  b o n i t a

Saldo positivo
Barra Bonita está entre as 50 cidades brasileiras que mais geraram emprego este ano; 
indústria de transformação é a maior empregadora, agropecuária vem em seguida

Da  Redação
Foto: Divulgação

O Brasil gerou um mi
lhão de empregos em 2008 e 
Barra Bonita está entre as 50 
cidades brasileiras que mais 
contribuíram para esta conta. 
Em levantamento divulgado 
esta semana pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego, o 
município aparece na 42^ co
locação. É a única cidade da 
microrregião entre as 50 pri
meiras do ranking, divulgado 
na quinta-feira 19. O ranking 
é elaborado de acordo com o 
banco de dados do Caged (Ca
dastro Geral de Empregados e 
Desempregados). No levanta
mento de abril, Barra Bonita 
apareceu na 49^ posição.

Segundo o Caged, Barra 
Bonita registra saldo de 3.954 
empregos, somadas as admis
sões e desligamentos. Foram 
6.290 registros de admissões 
e 2.336 desligamentos. Nos 
últimos 12 meses, o saldo 
também é positivo. O muni
cípio teve 8.775 contratações, 
6.438 demissões e um saldo 
de 2.337 empregos com car
teira assinada.

A indústria de transfor
mação (tipo de indústria que 
transforma a matéria-prima 
em algum tipo de produto 
comercial já a ponto de ser 
consumido ou usado) é a que 
mais contribui para este cená
rio. Só em maio foram 334 
novos registros neste setor. A 
agropecuária vem em segui
da com 188 contratos. O se
tor de serviços teve 93 novos 
empregados, o comércio 73, a

Parque de obras da )L|, que chega em Barra Bonita com a promessa de gerar 100 empregos diretos

construção civil 16 e a admi
nistração pública 15. Um total 
de 719 novos empregos só no 
último mês.

Para o prefeito padre Mário 
Teixeira (PC do B), a informa
ção é animadora. “Em abril o 
Caged já havia apontado a Bar
ra entre as 50 que mais geraram 
empregos no país e isso volta a 
se repetir agora", lembra o pre
feito. “Naquela oportunidade 
estávamos em 49° lugar, ou se
ja, melhoramos sete posições".

No entanto, o prefeito res
salta que isso não é motivo de

acomodação. “Sabemos que o 
maior desejo da população é 
a geração de empregos e por 
isso não poupamos esforços 
nesse setor", declara. “Estamos 
melhorando a infra-estrutura 
do nosso distrito industrial, 
a empresa JLJ, que fabrica cal
deiras para usinas, já começou 
as obras no parque industrial, 
a Jauform se instalou recen
temente na cidade, demos 
melhores condições para a 
incubadora de empresas que 
está com todos os boxes ocu
pados. Várias empresas, prin

cipalmente supermercados, se 
instalaram nos últimos meses 
na cidade. Enfim, procuramos 
dar todas as condições para a 
geração de empregos".

A empresa JLJ, citada pelo 
prefeito, é da cidade de Pira
cicaba e após doação de ter
reno pela prefeitura, no final 
do ano passado, deu início à 
construção dos barracões que 
irão abrigar os equipamentos 
para a fabricação de caldeiras. 
A empresa deve gerar num pri
meiro momento, cerca de 100 
empregos no municívpio.

VEJA ONDE ESTÃO OS EMPREGOS EM BARRA BONITA

MAIO/2008 NO ANO
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e x t r a t iv a  m in er a l 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
in d . t r a n s f o r m a c a o 334 250 84 0,62 4.551 845 3.706 37,53
s e r v .in d .u t il .p u b . 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
c o n s t r u c a o  c iv il 16 8 8 6,56 68 37 31 32,63
c o m é r c io 73 86 -13 -0,68 410 429 -19 -0,99
s e r v ic o s 93 133 -40 -1,55 600 532 68 2,76
a d m in . p u b l ic a 15 8 7 0,80 142 62 80 9,99
a g r o p e c u a r ia 188 59 129 17,36 519 431 88 11,22
o u t r o s 0 0 0 — 0 0 0 —
TOTAL 719 544 175 0,89 6.290 2.336 3.954 24,79

Estado de São 
Paulo lidera 
ranking

São Paulo perm ane
ce como estado líder no 
ranking das cidades que 
mais geraram empregos 
em 2008, com 20 m uni
cípios. Em abril, quando 
o Ministério divulgou os 
dados relativos ao pri
meiro trimestre, São Pau
lo contabilizava 18 m u
nicípios entre 50 maiores 
geradores de emprego. 
Entre os dez primeiros, 
são três cidades paulis
tas - a capital São Paulo, 
líder na geração de em
pregos (123.117), Cam
pinas (em  nono, com 
9.433) e São José dos 
Campos, (décimo, com 
8.451). Minas Gerais é 
o segundo estado com 
mais cidades no ranking, 
com cinco.

Segundo o Ministério 
do Trabalho, mais de 1 
milhão de vagas foram 
abertas de janeiro a maio 
deste ano, recorde abso
luto da série histórica do 
Caged para este período,

que foi criado em janei
ro de 2004.

O setor econômico 
que mais contribuiu pa
ra a abertura de vagas 
no acumulado deste ano 
foi o de serviços (hotéis, 
restaurantes, educação), 
com 365 mil vagas aber
tas, contra 289 mil em 
igual período de 2007.

A indústria de trans
formação, por sua vez, 
gerou 265 mil empregos 
formais neste ano, con
tra 271 mil em igual pe
ríodo do ano passado. A 
construção civil teve for
te crescimento em 2008, 
com 160 mil vagas aber
tas de janeiro a maio 
deste ano, contra 79 mil 
no mesmo período de 
2007. Já o comércio foi 
responsável pela abertu
ra de 83 mil empregos 
com carteira assinada 
até maio de 2008, na 
comparação com 68 mil 
empregos no mesmo pe
ríodo do ano passado.

[ C
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Histórias da terra do sol nascente
Casal brasileiro foi se aventurar na terra do sol nascente em busca de oportunidades

Da  Redação

Na quarta-feira 18, foi co
memorado o centenário da 
imigração japonesa ao Brasil. 
A imigração continua, só que 
hoje está mais na direção in
versa. Agora são os brasileiros 
que vão buscar oportunidades 
no Japão. O jornal O ECO en
controu um casal que mantém 
o pé em terras brasileiras e o 
pedaço do coração no Japão, 
país de seus ancestrais.

A sansei -  como são chama
dos os netos de japoneses nasci
dos no Brasil - Mayumi Satomi 
Paccola, 36 anos, é um exem
plo. Ela nasceu no Brasil e de
pois foi para o Japão, em busca 
das raízes e de melhores opor
tunidades de trabalho. Morou 
lá por 17 anos, conheceu seu 
marido, Marcos Cesar Paccola, 
38 anos, que também era um 
brasileiro radicado em terras 
japonesas, e teve as suas duas 
filhas Ayumi Paccola, 11 anos, e 
Akemi Paccola, 8 anos. Há um 
ano a família voltou ao Brasil e 
fincou raízes em Lençóis Paulis
ta, cidade natal de Marcos.

Mayumi morava em São 
Paulo, mas queria ter uma me
lhor estabilidade financeira, 
sonho de muitos descenden
tes nipônicos que vão atrás 
de um emprego no Japão. É 
o mesmo caso de seu marido 
Marcos, também sansei.

Os sanseis 
Marcos Cesar 

Paccola, o 
Marquinhos 

Japonês, e 
Mayumi Satomi 

Paccola; no 
detalhe, foto 

da visita do 
casal ao Japão

Com uma oportunidade de 
emprego, ela encarou a viagem 
de mais de 18 mil quilômetros, 
guiada também pela curiosida
de de conhecer o país de origem 
dos seus avós. Segundo Mayu- 
mi, eles vieram para o Brasil 
por causa da guerra entre Japão 
e Estados Unidos. No começo 
do século passado, muitos ja
poneses saíram de suas cidades

com medo de morrer e sofrer 
repressões. Além disso, a crise 
econômica que se alastrava pe
lo país foi um forte fator que 
colaborou para essa imigração. 
"Meus avós vieram junto com 
os avós do Marcos, no navio 
Kasato Maru em 1917, para fu
gir da crise que estava aconte
cendo lá", conta ela.

Mayumi chegou ao Japão

sem saber falar, ler ou escrever 
a língua. "Eu era considerada 
uma analfabeta. A adaptação 
foi muito difícil no começo, 
mas com o tempo fui apren
dendo e conhecendo melhor 
a cultura do país", afirma. 
Durante sua estadia na terra 
do sol nascente, ela trabalhou 
em fábricas de peças pesadas 
e componentes elétricos. "Eu 
cheguei em 1991 para traba
lhar, não tive nem tempo de 
me acostumar com o fuso ho
rário", diz Mayumi.

Já Marcos desembarcou em 
Tóquio em 1994. Ele também 
trabalhou em uma fábrica, 
mas logo conseguiu um em
prego numa oficina mecânica. 
"Para mim foi mais fácil, eu já 
era mecânico. Mas aprendi vá
rias outras coisas no ramo de 
moto", explica Marcos.

O casal se conheceu por 
uma amiga em comum na 
cidade de Nagoya. Eles se en
contraram em uma danceteria 
da cidade. "Na danceteria co
meçamos a conversar e come
çamos a namorar. Logo depois 
nos casamos e tivemos duas fi
lhas", diz Marcos.

Segundo o casal, apesar de 
morar numa província com 
vários brasileiros, tiveram um 
choque cultural muito grande. 
"A comida, o jeito de se vestir, as 
amizades, moradia, tudo é mui
to diferente", afirma Marcos.

Costumes 
e cultura

Os japoneses trouxe
ram muito de sua cultura 
e costumes para o Brasil, 
mas o casal Mayumi e Mar
cos conta que só foi sentir 
mesmo a diferença quando 
viveu no Japão, já que a fa
mília foi miscigenando de
pois que aportou em terras 
brasileiras. O primeiro de
safio foi se acostumar com 
a comida. "O shiro gohan 
(arroz) é muito gostoso. 
A comida de lá é bem mais 
saudável", avalia Marcos.

Já Mayumi diz que os 
japoneses têm uma forma 
bem extravagante de se 
vestir. "Eles usam roupas 
bem coloridas. As mulhe
res pintam os cabelos de 
diferentes cores, o que é 
difícil a gente ver aqui no 
Brasil. Mas isso é comum 
lá, eles não ligam para o 
que as pessoas vão pen

sar, até porque ninguém 
fica reparando", diz ela. 
Já as casas têm tatames no 
chão e tanto por respeito, 
quanto por higiene, os ja
poneses tiram os sapatos 
ao entrar.

Além disso, o casal con
ta que a educação no trân
sito também é diferente. 
"Lá se nós colocássemos os 
pés na faixa de pedestres, 
os carros paravam na ho
ra, bem diferente do que 
acontece aqui", compara 
Mayumi.

Sobre as amizades, o 
casal diz que não é fácil 
ser amigo de um japonês 
porque eles são muito des
confiados. "No primeiro 
momento eles só reparam 
suas ações, mas depois que 
criam confiança, são ami
gos fiéis para o resto da vi
da", finaliza Mayumi.
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Aos aniversariantes da semana e aos 
noivos, felicidades! Veja também quem 
recebeu a unção do batismo e passou 
pela Festa de Santo .Antonio, em 
Macatuba, no último final de semana.

Cintia Fotografias

Eloisa foi batizada na Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida dia 15

Divulgação

Raul completou 10 anos dia 16. A 
mãe Rosa e os irmãos Renan e Riam 

desejam felicidades

Divulgação
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O presidente da Festa de Santo 
Antonio, Celso Scarparo, e padre 

de Macatuba, José Raimundo
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Olhos cansados
Envelhecimento leva retina a liderar causas de cegueira; conclusão é de pesquisa 
feita pela Unifesp com mais de quatro mil pessoas na cidade de São Paulo

m á r c io  Pinho

O envelhecimento da po
pulação brasileira está cola
borando para que problemas 
de retina se tornem a prin
cipal causa de cegueira. É o 
que conclui uma pesquisa da 
Unifesp (Universidade Fede
ral de São Paulo), que mos
trou que 35% dos casos de 
cegueira na periferia de São 
Paulo estão relacionados a 
problemas na retina.

Outros 28% são conse- 
qüência de catarata - histo
ricamente a grande vilã da 
visão - que causa cegueira 
reversível, diferentemente da 
retina - fundamental para a 
visão pois é onde se formam 
as imagens.

Os números da pesquisa 
mostram uma tendência, se
gundo o oftalmologista Ru
bens Belfort, um dos autores 
e membro do CBO (Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia).

"Classicamente, o cego era 
o indivíduo pobre, de países 
pobres, em razão de diversas 
doenças ou da falta de vita
mina A. Hoje, nos países mais 
ricos, há muitos casos de ce
gueira em razão do envelheci
mento", diz.

De acordo com o Censo 
de 2007, o Brasil tem 11.422 
pessoas com mais de 100 
anos. Além disso, de 1940 pa
ra 2007, a expectativa de vida 
passou de 40 para 72 anos.

Uma das doenças de des
taque na pesquisa foi a DMRI 
(degeneração macular rela
cionada à idade). A doença é 
marcada pelos efeitos da luz 
solar que se acumulam com 
a idade, levando à morte de 
células na mácula, porção 
central da retina acionada na 
atenção visual.

A prevalência de ceguei
ra nos dois olhos como cau
sa dessa maculopatia foi de 
0,25% (nove casos) entre 
4.224 adultos com mais de 
50 anos. Se contados todos os 
que apresentaram algum grau 
da doença, verificou-se que o 
risco aumentava de 5,1%, en
tre 50 e 64 anos, para 44,7%, 
entre 80 e 86 anos.

Segundo Belfort, a popu
lação deve estar preparada 
para detectar esse problema. 
"Como ocorreu com o auto- 
exame de mama, em que hou
ve uma educação, também 
deve acontecer com a visão. 
Os idosos devem fazer testes 
de leitura com alguma freqü- 
ência. Se perceberem linhas 
tortas ou inclinadas, devem 
procurar um médico".

Outra doença comum 
em idosos e com incidência 
semelhante foi a retinopatia

Estudo da OMS quer saber sobre problemas de visão
O estudo realizado em 

São Paulo, coordenado pela 
pesquisadora da Unifesp So- 
lange Salomão, é um projeto 
conjunto com a OMS (Orga
nização Mundial da Saúde) 
com o objetivo de conhecer 
a situação dos problemas re-

lacionados à visão em países 
em desenvolvimento. Tam
bém deverão receber estudos 
semelhantes países como 
China, Egito, Rússia e Índia. 
O patrocínio foi do NIH (Ins
tituto Nacional de Saúde), 
dos Estados Unidos. No estu-

do, fizeram exames de visão 
4.224 pessoas com 50 anos 
ou mais residentes nos bair
ros de Ermelino Matarazzo, 
São Miguel e Vila Jacuí (zona 
leste). A amostra representa 
'boa parte do Brasil', segundo 
os pesquisadores.

diabética, causada por alte
rações conseqüentes do au
mento do açúcar no sangue 
e da diminuição da insulina, 
que contribuem para a mul
tiplicação de vasos nos olhos 
e hemorragias.

Leôncio Queiroz Neto, of
talmologista do Instituto Pe- 
nido Burnier, diz que 'com o 
aumento da sobrevida e com 
os maus hábitos alimentares, 
as perspectivas apontam para 
um aumento de diabéticos em 
grande proporção, o que im- 
pactará também sobre a visão'.

CATARATA
A catarata também mante

ve seu lugar de destaque em al
guns aspectos da pesquisa. Ela 
foi a principal responsável por 
cegueira em apenas um olho e 
no quesito deficiência visual.

Para os oftalmologistas, os 
mutirões de catarata colabo
raram para que ela não fosse 
a principal causa de cegueira 
nos dois olhos. Em 2007, fo
ram 249 mil cirurgias no país, 
menos que as 450 estimadas 
como necessárias pelo CBO.

As doenças da retina cos-

tumam não receber a mesma 
atenção, segundo Queiroz Ne
to, e o acesso aos tratamentos 
pode demorar alguns meses.

Joselito Pedrosa, coordena
dor de Média e Alta Complexi
dade do Ministério da Saúde, 
diz que o órgão tem investido 
em tratamento e prevenção, e 
que instituiu o Programa de 
Combate às Causas Prevalen- 
tes de Cegueira, que foca não 
apenas doenças como reti- 
nopatia diabética, catarata e 
DMRI como procedimentos 
antes não cobertos pelo SUS.

+SAUDÁVEL
Divulgação

MITO ou 7VERDADE ;
Enxaqueca e dor de cabeça

soo a mesma coisa?
MITO. Segundo a Academia Brasileira de Neurologia, a 
enxaqueca ou 'migrânea' é apenas um dos quase 300 ti
pos de dores de cabeça já descritos. Porém é a mais conhe
cida. Por isso mesmo a palavra enxaqueca se tornou um 
sinônimo de dor de cabeça entre as pessoas.
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CLINICA GAME-VACINAÇÃO
A Clínica Game conta agora com serviço de imunização de acordo com o 
calendário vacinai ampliado do sociedade brasileiro de imunizações.
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MUSI CA

C o m  'Radiola', Cultura  
busca pú blico m ais jovem
João Marcello Bôscoli comanda a atração, que inclui 'aulas' 
sobre instrumentos e entrevista com Fábio Massari

Caio Guatelli/Folha Imagem

A banda Forgotten Boys, que participará do programa tipo almanaque musical da TV Cultura

Com 'Radiola', espécie 
de almanaque musical que 
estreou esta semana, sob o 
comando de João Marcello 
Bôscoli, a TV Cultura busca 
se aproximar de um público 
mais jovem.

Entrevistas, coberturas de 
festivais e reportagens com
põem o cardápio do programa 
semanal, cuja seleção de atra
ções o torna mais interessante 
para quem ainda não segue o 
assunto tão de perto.

O tom de aula, em edição 
cuidadosa, aparece em mo
mentos como o quadro 'Meu 
Instrumento', em que Sérgio 
Schreiber, da Jazz Sinfônica,

RADIOLA
Quando: segunda, às 
19h30; livre 
Onde: na TV Cultura

fala sobre o violoncelo, e a en
trevista com o jornalista Fabio 
Massari, que lamenta a falta 
de livros sobre músicos e ban
das no país, antes de vender o 
peixe de suas próprias obras.

Há também gravações de 
faixas ao vivo, seguidas de en
trevista. Na estréia, Bôscoli con
versa com a cantora Ana Canas 
e os rapazes do Forgotten Boys.

A parte dedicada à cober
tura de festivais, que destaca 
a cena independente, dá sen
sação de déjà vu - fala-se de 
Rec-Beat (que aconteceu em 
fevereiro) e de Abril pro Rock 
(transcorrido no mês que lhe 
dá nome), numa série de en
trevistas que inclui um 'acho 
que vai ser demais', assim, no 
futuro, dito antes do show por 
um músico da neo-zelandesa 
The Datsuns.

Uma breve agenda cultu
ral e dicas de CDs comple
tam o repertório do progra
ma, que será reapresentado 
na madrugada de sexta para 
sábado, às 2h. (RC)

O QUE VAI a c o n t e c e r  NAS NOVE LAS
MALHAÇÃO

Segunda: Débora inventa 
uma falsa gravidez para Gus
tavo. Dionísia volta. Raiden 
flagra Andréas soltando um 
balão junino que incendeia a 
barraca de pescaria.

Terça: Capitão comanda 
uma equipe para apagar 
o fogo. Marcos encontra 
Bruno.

Quarta: Raiden encontra ou
tro balão de Andréas. Félix 
pressiona Gustavo.

Quinta: Andréas beija Felipa. 
Chiara diz a Adriano que foi 
Raiden quem soltou o balão 
junino. Angelina descobre 
que a gravidez de Débora é 
uma farsa.

Sexta: Bodão volta ao colé
gio com novo visual. Gus
tavo pede Débora em casa
mento.

___CIRANDA DE PEDRA___

Segunda: Frau Herta seda 
Natércio e veste as roupas 
de Laura. Daniel dança com 
Virgínia. Elzinha e Cícero dis
cutem. Otávia volta para ca
sa mais cedo e Frau Herta se 
desespera.

Terça: Cícero dança com Di
vina e os dois ganham o con
curso de dança. Ferdinando 
descobre que Peixe e Afonso 
são amigos. Frau Herta enga
na Otávia. Afonso se aproxi
ma de Bruna.

Quarta: Bruna encontra Di
vina na casa de Rogério e 
fica furiosa. Patrício e Peixe 
planejam aplicar um golpe 
em Idalina. Laura vai atrás de 
Natércio no tribunal.

Quinta: Laura faz um escân
dalo. Elzinha flagra Afonso e 
Frau Herta conversando no 
banheiro do tribunal. Conra- 
do pede a ajuda de Eduardo 
e os dois se entendem.

Sexta: Peixe inicia seu pla
no para enganar Idalina, 
que desmaia. Elzinha conta 
a Iracema os planos de Da

niel para Laura e Rosa ouve e 
conta a Frau Herta. Natércio 
promove Afonso.

Sábado: Peixe rouba a car
teira de Arthur e Ferdinando 
o ameaça. Frau Herta conta 
a Natércio os planos de Da
niel. Otávia mexe no enxoval 
de Bruna e debocha da irmã. 
Natércio chama Daniel e se 
oferece para financiar o tra
tamento de Laura nos Esta
dos Unidos.

_______BELEZA PURA_______

Segunda: Joana chora nos 
braços de Renato. Sônia bate 
na casa de Helena à procu
ra de Mateus. Alex é atro
pelado. Joana e Guilherme 
se encontram no colégio de 
Dominique.

Terça: Eduardo promete 
cuidar de Débora e Fernan
da. Helena confessa a farsa 
A Sônia. Milton pede ajuda 
a Norma. Suzy passa mal. 
Klaus e Dominique flagram 
Guilherme e Norma se bei
jando.

Quarta: Olavo se perde pe
las ruas e acaba na clínica 
de Renato. Gaspar e Ivete 
se reconciliam e Rakelli co
memora. Celso marca en
contro com Norma e Gui
lherme ouve.

Quinta: Guilherme dá o pa
radeiro de Celso à polícia. 
Felipe conta a Luiza à his
tória de seu irmão. Joana vê 
Norma e Guilherme juntos 
e chora. Guilherme perse
gue Celso.

Sexta: Alex, Márcia e Sônia 
resgatam o colar. Celso é 
preso. Sônia lança a loção de 
Mateus. Joana convida Re
nato para jantar. Felipe vê o 
mapa na mesa de Alex e se 
lembra de Rodrigo mostran
do-lhe o mesmo mapa.

Sábado: Sônia pega o co
lar na casa de Alex e o leva 
para Olavo. Rakelli e Felipe 
passam num teste para um 
comercial. Sônia consegue 
abrir o medalhão e encontra 
o resto do mapa.

A f a v o r it a

Segunda: Donatela distribui 
panfletos no hotel em que 
Flora está chamando-a de 
assassina. Flora pede ajuda 
a Zé Bob, que exige explica
ções. Céu sai com Damião. 
Camila descobre que Zé Bob 
é seu pai. Catarina enfren
ta Leonardo. Lara vê a foto 
de Flora e chora abraçada a 
Cassiano.

Terça: Flora jura inocência 
a Zé Bob, que a ajuda. Dodi 
ameaça Donatela e Silveiri- 
nha. Lara exige explicações 
de Irene. Céu beija Cassiano 
e foge. Flora exige conversar 
com Lara.

Quarta: Lara discute com 
Flora, que lhe pede uma 
chance. Copola e Domê- 
nico viajam a procura de 
Cida. Halley é fotografado 
num evento. Darlei sofre 
um acidente, Cida vê e se 
desespera.

Quinta: Lara vê Dodi com 
Donatela, que a engana e 
lhe conta detalhes da mor
te de Marcelo. Paula mostra 
a Bruninho a foto de Halley. 
Zé Bob descobre o verda
deiro nome de Flora. Didu 
se diverte com Camila. Pe- 
pe conta a Augusto a verda
de sobre Rosana. Cida des
cobre que Darlei é casado. 
Lara dá de cara com Flora 
no rancho.

Sexta: Flora pede que La
ra investigue e lhe dá duas 
fotos. Donatela flagra Dodi 
e Manu juntos e mente que 
está namorando Zé Bob. Ci- 
da adormece e perde a dire
ção do caminhão. Gonçalo 
se choca ao ver Irene e Flora 
juntas. Lara procura Cilene.

Sábado: Lara ouve a versão 
de Cilene sobre o crime e es
tranha. Zé Bob discute com 
Dodi e fotógrafos registram. 
Copola encontra Cida e os 
dois se abraçam. Zé Bob e 
Donatela se divertem jun
tos. Lara se surpreende com 
o que Silveirinha lhe conta. 
Flora é colocada cara a cara 
com Gonçalo.
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Á ries
L *  Grande entusiasmo 
H  com o trabalho. Atitu

des urgentes e decisivas 
poderão ser tomadas 

e, desde que as direcione de forma cons
trutiva, serão fonte de bons resultados 
práticos e financeiros. Um novo empreen
dimento profissional poderá ser iniciado.

l e ã o
Os fluxos poderão 

Ty ajudá-lo, surpreenden
temente. Tudo se resol
verá da melhor forma 

possível e com perspectivas das melho
res. Lucros e vantagens no transcorrer 
desta fase. Momento bom para o amor, 
principalmente com pessoas sinceras.

s a g it á r io
Fase favorável para 
suas transações finan- 

B A  Y  ceiras e para comprar 
ou vender bens

móveis e imóveis. Terá êxito também 
ao tratar de assuntos sociais e no 
lançamento de novas idéias dentro da 
sua profissão.

t o u r o
Algumas contrarieda
des em seu lar estarão 
previstas para este pe
ríodo. Por outro lado, 

o fluxo é favorável para jogar na lote
ria. Os novos planos ,principalmente 
os de trabalho, já começarão a mostrar 
seus primeiros resultados positivos.

v ir g e m
P ç y  Como você não

aceita derrota dentro 
de um plano mental, 

^ "  deverá realizar o 
máximo neste momento para che
gar às suas pretensões. Sentimentos 
amorosos confundidos por situações 
estranhas e enganosas.

c a p r ic ó r n io
Bom fluxo astral para 

^  I^B compra e venda de
produtos para lavoura 
e pecuária. Poderá, 

também, lucrar inesperadamente 
através de jogos, sorteios e loterias. 
Será favorecido no campo amoroso 
e familiar.

G ê m e o s
W z  ^  Período benéfico para 
W w  ▼ cuidar da vida coti

diana e de seus bens 
pessoais. Desenvol

vimento de nova situação financeira. 
Aumento da confiança em si mesmo, 
graças a solução de alguns conflitos 
interiores.

l ib r a
Fase em que tudo 

K  M  correrá de acordo
com seus planos. Os 
negócios deverão dar 

lucros. Este é um período em que fará 
novos relacionamentos mas encontra
rá poucas pessoas que compreende
rão você.

^ 0 0 ^  a q u á r io
a  vida profissional, os 

^  J Í  negócios, as associa
ções, estarão bastante 
favorecidos neste pe

ríodo. Faça novas amizades e procure 
auxiliar a quem necessitar de sua ajuda. 
Por outro lado, o fluxo é dos melhores 
para compra de bens móveis e imóveis.

mútuos, mesmo que 
uma antiga aliança não esteja plena
mente restabelecida. Novas idéias e 
estudos elevados poderão entusiasmá- 
lo bastante.

e s c o r p iã o
Questões e disputas 
com empregados ou 
patrões deverão ser 
deixados de lado. Evi

te, também, que abusem de sua boa 
fé e procure neste momento ser ativo, 
enérgico e trabalhador. Pode contar 
com o favor de todos

p e ix e s
Pessoas do seu re
lacionamento estão 

B L '  propensas e colaborar 
com seus projetos e 

idéias. Embora tenha espírito criador, 
nem sempre você é um realizador. 
Receberá informações úteis e promis
soras. Fase feliz para a vida amorosa.

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

Disk Remédios 
3264-3340

RUA ANITA GARIBALDI, 650

REVENDA C A Z O
Produto de excelente 
qualidade e aceitação

Presença marcante 
em mídia nacional

Treinamento e 
apoio a vendas

Ganho médio mensal:

R$ 1.080,00



DOSE GHOPP  
3264-3613 
9741-3712

TAMPAO E TOALHA 
DE MESA PARA

locaçAo
Rua XV de Novembro, 06 
Centro - Lençóis Paulista

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

Rua Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 337 

Lençóis Paulista

e^ N T r^ lB lU

ESCRITÓRIO
MODELO

Carlinhos 
U Moreira

Abertura de 
Firmas Serviços 
de Contabiiidade

Carlos Alves 
Moreira

CRC 1SP 146 .128 I0 -5  ■ CEI 9 .8 2 9

O final de semana foi de descontração 
e agito no restaurante Fison, no Jantar 
dos Namorados do Clube Marimbondo e 
também na Pizzaria Trigal.

Cintia Fotografias Cintia Fotografias

aqui seu q a r RQ

GASTA menos
NOVIDADES

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

* Confira

Convênio com os Servidores 
Públicos de Lençóis

Agora aceitamos o cartão

GQQD CAR
PRQMQÇÃQ

F IN A L  D E  s e m a n a

Gas. Comum

Qo4ilUiJuUâada a ieàMjço-
d& Saúda

lcJ)O àxjdo^ U cúii 
e  lu î i/m 04uU i

HEMOLAtf
LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS

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

Jairo e Natalia, na Pizzaria Trigal

ENGENHARIA COlKiniIÇAO

J o s e - i F u r l à W
CONSTRUTDRAr^ : - 1, Eng. CiyiL- CREA.Q 6a521:Q 8_5r^-—

R. Pedro Notólío Lorenzettí, 836 - solo 4 - Centro - Lençóis Paulista

SHOW/AOiVIVO SEXTAnSABADO

TL.VUL./  ̂ | CAMINHAO E CARRETA

RUA RIO GRANDE DO SUL, 340 - VILA CRUZEIRO - FONE: 14. 3263-3944 - LENÇÓIS PAULISTA

http://www.rogete.com.br


da redação
Marcos Munhoz diretor da Chevrolet e Pardal; Aparecida Foganholi, João Batista, Wilian Rodrigues, Silvia Helena Zaina e César Frezza

___  ____ ___  ^ 0
r  Jk ^  Jk C  Jk A semana foi de festa na Divelpa em Lençóis Paulista. Pelo sexto ano consecutivo, a

I 1 1 V 1 1  concessionária ganhou o prêmio Classe A, oferecido pela Chevrolet Brasil. Das 542
concessionárias GM no país, 20% foram contempladas com a premiação. O prêmio foi entregue por Marcos Munhoz, diretor de 
Marketing da Chevrolet. O empresário José Antonio Foganholi, o Pardal, escolheu quatro funcionários que se destacaram no ano 
de 2007 para receber o troféu e medalha da GM. Os contemplados foram Wilian Rodrigues, gerente de seminovos, Helena Zaina, 
da Contabilidade, César Frezza, mecânico, e Marcos Rodrigo Silva, encarregado de peças.

E PIQUE! Quem 
comemora mais um ano de 
vida hoje é o empresário 
João Luiz Boarato, o Bugio, 
da Center Pneus. Ele recebe 
os parabéns especiais da 
esposa Priscila e de toda a 
família.

DOSE DUPLA
O mês de junho é de muita 

festa para os irmãos Luis Otá
vio e Luis Felipe Capelari. Luis 
Otávio assoprou as velinhas 
dia 19. Já Luis Felipe comemo
ra mais um ano de vida na ter
ça-feira 24. Dos pais e avós, os 
garotinhos recebem os votos 
de muita saúde e felicidades.

BACALHOADA
Na sexta-feira 6, o Lions 
Clube de Lençóis Paulista 
realizou mais uma 
tradicional bacalhoada. A 
renda foi destinada à Rede 
de Combate ao Câncer de 
Lençóis Paulista. Na foto, 
Adélia Segala Lorenzetti, 
Neide Dias, Angela Breda, 
Odete Pietraróia e Linda 
Capoani.

BOM EXEMPLO As ações 
educacionais e o treinamento 

do agricultor sobre o uso 
correto e seguro de defensivos 

agrícolas pela Camda acaba de 
ser reconhecida. A cooperativa 

foi premiada na 11® edição 
do 'Mérito Fitossanitário', em 

cerimônia que aconteceu 
em Piracicaba. Na foto, a 

agrônoma Gisele Maria Artioli, 
aparece ao lado de Gumercindo 

Fernandes da Silva, da Camda, 
e Renato Nobile, do Cecoop.

Segurança e Medicina do Trabalho

Admissional, Demissional, Periódico, Mudança de Função^Refonnb ao TrabalhO

n

PCMSO, PPRA, LTCAT  
T R E IN A M E N TO S
• Brigada de Incêndio • CIPA
• Primeiros Socorros • Produtos Químicos
• Proteção Auditiva • Proteção Respiratória

• Uso e conservação de EPI^S
M atriz
A v. P ref. Já co m o  N ico lau  P a cco la , 5 9 6  El Lençóis Pta 
Fone: (14)  3 2 6 3  7 2 1 ^ ^  3 2 6 3  0 8 8 0  
Site : w w w .e b a c o n su lto r ia .c o m .b r
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Eba rança e iMedicina do Trabalho
EXAM ES M ÉD IC O S D O  TR A B A LH O

http://www.ebaconsultoria.com.br

