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terá três 
candidatos 
a prefeito
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Tipó e Palamede se
unem na oposiçao
Candidato do PV anunciou ontem a coligação com o PMDB e o vereador Palamede como seu vice

Jornal O ECO

Três candidatos vão dispu
tar a cadeira de prefeito de Pi
ratininga neste ano: o vereador 
Carlos Alessandro Franco Bor
ro de Mattos (PSDB), o San- 
dro Bola, o ex-prefeito Odail 
Falqueiro (PTB), na foto, e Jair 
Ribeiro dos Santos (PPS), que 
pela primeira vez disputa um 
cargo público. A atual prefei
ta Silvia Mendes Soares não 
será candidata. ►► Página B1

Em Agudos, 
PSDB define 
apoio para 
Octaviani

Palamede e Tipó durante 
►► Página BI ‘ entrevista coletiva

O vereador Palamede de Je
sus Consalter Júnior (PMDB) 
desistiu de disputar a eleição 
de outubro como candidato 
a prefeito e aceitou o convite 
para ser vice na chapa de oposi
ção encabeçada por Ailton Tipó 
Laurindo (PV). O anúncio foi 
feito na manhã de ontem, no 
escritório de Tipó, mas o acor
do foi selado na noite de quin
ta-feira 26. Desta forma, a cor
rida à sucessão do prefeito José 
Antonio Marise (PSDB) deve fi
car polarizada entre Izabel Cris
tina Lorenzetti (PSDB), a Bel, 
que tem Luiz Carlos Trecenti 
(DEM) como vice, e Tipó mais 
Palamede. Luís Carlos Maciel 
(PHS), o Coquinha, encabeça a 
terceira chapa que tem Osvaldo 
Cardoso (PHS) como vice. "O 
PMDB fez uma escolha certa. 
Estou sendo vice de um candi
dato que está bem nas pesqui
sas", diz Palamede. Segundo 
Tipó, o nome do vice veio de 
um consenso de todos os par
tidos de sua base. ►► Página A5

E N T R E V I S T A

Lençóis terá escola 
Sesi em 2010, diz 
diretor do Senai

Jornal O ECO

E D U C A Ç Ã O

Eliza Pereira de Barros supera meta de 2021
Fernanda Benedetti

Alunos da escola Eliza 
Pereira de Barros obtiveram 

média 6,6 no Ideb 2007

Luiz Carlos Trecenti e Mário Eduardo Cazão, diretor do Senai

Lençóis Paulista vai ga
nhar uma escola de ensino 
médio do Sesi em 2010. O 
anúncio foi feito pelo no
vo diretor do Senai, Mário 
Eduardo Cazão, que assu
miu a escola na quarta-fei-

BAR RA  BONITA
Padre Mário 
começa a entrega 
de agasalhos

^  Página B2
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ra 25. A unidade do Sesi é 
um pedido do empresário 
Luiz Carlos Trecenti, dire
tor regional da Fiesp, que 
participou da apresentação 
de Cazão à comunidade 
lençoense. ►► Página A4

M A C A T U B A

Goiabeira leva 
homem para 
presídio

Amauri Claudino foi con
denado a oito anos e dois me
ses de prisão em regime fecha
do por tentativa de homicídio. 
Ele foi acusado de atirar no 
vizinho Gerson Rodrigues de 
Oliveira, 29 anos, pelas cos
tas. O júri popular que con
denou Claudino aconteceu na 
manhã de ontem, na Câmara 
de Municipal. ►► Página B2

A maioria das escolas mu
nicipais de Lençóis Paulista 
tiveram resultado acima da 
meta brasileira no Ideb 2007 
(Índice de Desenvolvimento 
do Ensino Básico). Os resul
tados foram divulgados pelo 
governo federal na semana

passada. As escolas lençoen- 
ses superaram não só a meta e 
os resultados nacionais como 
a meta e resultados paulistas, 
bem acima da exigência na
cional. A escola Eliza Pereira 
de Barros, na região central, 
foi muito além do esperado:

atingiu nota 6,6, só estimada 
no Estado de São Paulo para 
o ano 2021. Barra Bonita tam
bém teve nota superior à mé
dia estadual em todas as esco
las. O índice é calculado com 
base nas informações sobre o 
rendimento escolar (aprova-

Fernanda Benedetti
MAQUININHAS
A Polícia Civil de 
Lençóis Paulista 
apreendeu ontem, 
por volta das 16h, 
seis máquinas caça- 
níqueis em um 
estabelecimento 
comercial próximo 
à avenida Brasil.
A polícia recebeu 
uma denúncia 
anônima, foi até o 
local e encontrou os 
equipamentos. Eles 
estavam escondidos 
atrás de uma 
divisória, que isolava 
a jogatina do restante 
do estabelecimento.

ção, reprovação e abandono) 
do Censo Escolar da Educa
ção Básica e o desempenho 
dos estudantes em exames 
padronizados elaborados pe
lo Inep, o Saeb e Prova Brasil. 
Nas oitavas séries o rendimen
to foi menor. ►► Página A6

C O M É R C I O

Acilpa alerta 
para cheques 
sem fundos

O número de cheques sem 
fundos recebidos por comer
ciantes em Lençóis tem aumen
tado. Segundo José Antônio Sil
va, o Neno, presidente da Acil- 
pa, só neste mês foram mais 
de 100 cheques. Neno faz um 
alerta para os lojistas ficarem 
atentos a cheques de terceiros 
e sempre consultarem o cadas
tro da Acilpa. ►► Página A3



E D I T O R I A L C H A R GE

Mais um  índice 
para a educação

P O V O

Os resultados do Ideb (Ín
dice de Desenvolvimento do 
Ensino Básico do Brasil) rea
firmam o que todos, de certa 
forma, já sabiam. Existe uma 
grande diferença de qualidade 
entre o ensino das escolas nos 
grandes centros urbanos e o 
ensino nas escolas do interior. 
Mais uma vez, o desempenho 
das escolas do interior, salvo 
poucas exceções, é melhor 
que a média de desempenho 
nacional e estadual.

O Ideb foi um índice cria
do pelo governo federal para 
medir o desempenho das es
colas do ensino fundamental 
e médio do país. Ao contrário 
dos demais sistemas de avalia
ção, o Ideb não leva em con
sideração apenas uma prova. 
O índice é baseado na Prova 
Brasil, no Saeb -  que são sis
temas de avaliação que testam 
a capacidade do aluno -, mas 
também considera o Censo 
Escolar, que mede freqüência 
e abandono, por exemplo. 
Além disso, o Ideb propõe 
uma meta para os municípios 
atingirem.

A meta proposta para o 
Brasil daqui a dez anos já foi

atingida por uma escola de 
Lençóis Paulista: a Eliza Perei
ra de Barros, unidade da rede 
municipal de ensino que tirou 
6,6. O ensino das escolas de 
Lençóis Paulista, Macatuba e 
Barra Bonita, por exemplo, é 
bem melhor do que de escolas 
de cidades um pouco maiores, 
como Bauru. Essa diferença se 
acentua principalmente quan
do é medido o desempenho 
das chamadas séries iniciais, 
de primeira a quarta.

Uma das explicações pa
ra essa diferença é fácil de ser 
encontrada. É que nas cidades 
pequenas o ensino funda
mental avançou na munici- 
palização. Em Lençóis Paulis
ta, Macatuba, Barra Bonita e 
Areiópolis, todas as unidades 
de 1® a 4® séries são do mu
nicípio. Os investimentos são 
direcionados para a necessi
dade de cada escola. Fica mais 
fácil adotar medidas como o 
sistema de ensino apostilado 
e trabalhar a escola de acordo 
com o bairro e comunidade 
onde está inserida. Um olhar 
mais atento mostra que as es
colas da periferia pedem mais 
atenção dos governos.

A R T I G O

PT: 'a saída é pela porta', 
mas, pela porta da frente!

A l c im ir  d o  Ca r m o

Recorro a uma das obras 
literárias do senador Eduardo 
Suplicy para dizer que não 
concordo com os rumos que o 
PT tem tomado em relação às 
eleições municipais e na atua
ção na Câmara de Vereadores.

Como todo mundo viu, 
ouviu ou leu - com muitos 
exageros -  o PT passou por 
momentos difíceis, com re
percussão na base local, onde 
alguns colegas debandaram e 
retornaram.

O PT é dos poucos, talvez o 
único, que tem história de luta 
política popular e democrática 
e que se apresenta como viável 
à superação das mazelas do 
capitalismo selvagem, muito 
bem representado pelo PSDB.

A maioria no PT não acre
dita nesse modelo concentra
dor de capital e explorador 
do trabalho. Acredita, sim, ser 
possível saída a esse estado de 
coisas. Uma saída pela porta 
da frente, e não pelos fundos 
como se a fugir dos compro
missos e da dívida de transfor
mação para com a sociedade.

Por isso, exatamente, o PT de 
Lençóis Paulista tem a obriga
ção de apresentar um candida
to majoritário à população que 
ainda o vê como a única saída.

A atual direção da Câmara, 
liderada por Nardeli e Tipó, foi 
corretamente combatida pelo 
vereador do PT, Edson Fernan
des -  que deveria ter mantido 
essa postura até o fim de seu 
mandato.

Petista algum pode con
cordar com esse acordo com o 
PSDB que permitiu postergar

a vigência da lei contra o ne
potismo para o ano que vem, 
porque beneficia a esposa do 
atual prefeito e de ter criado 
o cargo de ouvidor na Câma
ra - que na prática só aumenta 
gastos desnecessários com di
nheiro público!

Aliás, não é possível que o 
PT e o seu único vereador dê 
seu apoio à candidatura Tipó 
porque está intimamente liga
do ao empresariado sucroal- 
cooleiro, que representa desde 
sempre o que há de pior nas 
relações de trabalho no País!

O PT tem até dia 30 para 
apresentar chapa pura e hon
rar com a sua tradição de luta, 
ainda que por vezes, equivo
cada, como foi em 1996 ao 
apoiar José Prado de Lima pa
ra prefeito.

Repetirá o equívoco, caso 
oficialize apoio a Tipó, candi
dato apoiado por deputados 
dos usineiros e pelo presidente 
da Ascana. É amigo pessoal do 
usineiro e ex-prefeito, Tonico 
Lorenzetti, sogro da candida
ta usineira a quem, agora, diz 
combater. Que cara de pau!

O PT não precisa desse ti
po de gente. Deveria ter seu 
candidato a prefeito. Mas, se 
avaliar que é incapaz disso, 
que, ao menos, não se jun
te com essa orda que explora 
o trabalhador. Aliás, precisa 
retomar o rumo de ação na 
Câmara e combater todas as 
candidaturas majoritárias que 
nada têm a ver com os interes
ses do povo!

Alcimir Antonio do Carmo é
jornalista e membro da direção 

do PT de Lençóis Paulista
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Terceira Coluna
RECUO

O recuo do vereador Pa- 
lamede de Jesus Consalter 
Júnior (PMDB) de disputar a 
eleição para prefeito e a alian
ça fechada com o pré-candida- 
to verde Ailton Tipó Laurindo 
marca um momento interes
sante na política lençoense. 
PV e PMDB coligados unem 
os prefeitos e alguns vices dos 
últimos 12 anos, antes da era 
José Antonio Marise (PSDB).

EU, JUNTO
O acordo selado ontem 

não define apenas o nome 
do vice de Tipó. Define, tam
bém, um time de densidade 
política a favor do candidato 
verde que vai de Ezio Paccola 
(PSDC), passa por Dingo Ber- 
nardes (sem partido) e esta
ciona em José Prado de Lima 
(PP), o Pradinho. A costura só 
foi possível porque o próprio 
Tipó encabeça a chapa e gra
ças ao empenho do advogado 
Marcos Toledo, ex-assessor ju
rídico do governo Pradinho.

SEMPRE JUNTO?
Tipó surgiu para a política 

apadrinhado pelo ex-prefeito 
Ezio Paccola, nos anos 80. 
Desde então, tem sido ree
leito vereador nas sucessivas 
eleições. Foi vereador junto 
com Ezio. Foi vereador junto 
com Dingo Bernardes. Foi ve
reador junto com Pradinho. E 
foi vereador nos dois manda
tos de Marise.

CÍTRICO
Em seus quatro primeiros 

mandatos, Tipó se fez vere
ador na base que elegeu o 
prefeito de Lençóis. Depois 
de empossado, rompeu com 
o governo e passou de aliado 
a crítico. Foi essa a sua estra
tégia até o primeiro mandato 
do prefeito Marise. Na eleição 
de 2004, Tipó não apoiou a 
candidatura peemedebista de 
José Rubens Pietraróia e nem 
a reeleição de Marise. Fez 
campanha para vereador ao 
lado de Dingo Bernardes, com 
quem manteve sólida aliança 
na Câmara Municipal.

FORTE
Tipó traz para seu palan

que eleitoral Ezio Paccola, 
Dingo Bernardes e um dos 
homens fortes da gestão 
Pradinho, o advogado Mar
cos Toledo.

AINDA NÃO
Por enquanto, Pradinho 

não está diretamente envol
vido nesta eleição. Mas, os 
partidos políticos que gravi
tam em torno do ex-prefeito 
Pradinho e alguns de seus 
expoentes colaboradores es
tão a serviço da candidatura 
Tipó. Não é de se surpreender 
se o ex-prefeito emergir do si
lêncio e se declarar aliado na 
coligação PV-PMDB.

QUASE UNÂNIME
Só faltou o peso de Ma- 

rise para que Tipó reunisse 
em seu palanque os últimos 
vinte anos da história política 
recente. Marise, no entanto, 
preferiu apoiar a candidatura 
de Izabel Cristina Campanari 
Lorenzetti (PSDB), a Bel. Se
gundo o atual prefeito, é uma 
candidatura que olha para 
frente, para o futuro de Len
çóis, mais alinhada com sua 
forma de governar a cidade.

PONTUAL
Quem observa o passo 

da administração pública 
lençoense não deixa de ob
servar que esta eleição põe à 
disposição do eleitor plata
formas bem diferentes. Uma 
relembra o tempo da política 
populista, quando o pedido 
de voto era baseado no jeitão 
do candidato. A outra se afi
na com a política de gestão 
pública, na qual o produto 
oferecido ao eleitor é o do 
prefeito-gerente.

VICES
A chapa Tipó e Palamede 

também se diferencia da for
mação Bel e Luiz Carlos Tre- 
centi (DEM). Os dois primei
ros são vereadores experientes, 
com sucesso na carreira polí
tica. Tipó está há 20 anos na 
Câmara e Palamede é vereador 
há oito anos. Ambos têm tra- 
quejo em eleição. Bel e Luiz 
Carlos têm suas experiências 
na iniciativa privada. Ambos 
estão envolvidos na vida da ci
dade, mas estréiam na política- 
eleitoral, propriamente dita.

COQUINHA
Outra opção para o eleitor 

escolher vem da candidatura 
de Luiz Carlos Maciel (PHS), 
o Coquinha. Sem fazer muito 
alarde, o também empresário 
participa da sua segunda cam
panha eleitoral.

APOIO
Na entrevista coletiva que 

aconteceu no escritório de Ti- 
pó, marcaram presença dois 
dos indicados ao cargo de vi
ce. O presidente da Câmara, 
Nardeli da Silva (PV), acom
panhou toda a coletiva e fez 
questão de referendar seu 
apoio ao nome de Palame- 
de. O outro cotado, o médico 
Marcelo Ranzani, também do 
PV, chegou no final da entre
vista e falou que Palamede foi 
a melhor escolha do grupo.

JUNTOS
Tipó, que acreditou o tem

po todo na coligação com o 
PMDB, elogiou o colega vere
ador e enalteceu os pontos de 
vista de Palamede. "Nas vota
ções importantes, sempre vo
tamos juntos. Fomos contra a 
taxa do lixo, a taxa do esgoto. 
Eu sempre o apoiei para que 
a Facilpa disponibilizasse a 
venda de meia-entrada para 
os estudantes", falou Tipó so
bre seu vice. Neste episódio, 
Tipó chegou a defender os in
teresses da Facilpa.

UNIDOS
É bom lembrar que a du

pla que hoje está junto já teve 
sérios desentendimentos. O 
mais marcante foi por conta 
da eleição da Mesa Diretora 
do Legislativo. Tipó apoiou 
Nardeli, que acabou eleito 
presidente da Casa com o ró
tulo de chapa da oposição. Pa- 
lamede era o candidato à pre
sidência que vinha acompa
nhado de vereadores da base 
de Marise e acabou derrotado. 
Desde então, a relação entre 
Tipó e Palamede não era das 
melhores. Mas agora, a coisa 
mudou. Para as discussões an
teriores, os dois disseram que 
fazem parte do passado. Não 
foi nada de importante.

VERDE
Tanto Tipó quanto Pala- 

mede dedicaram seus manda
tos legislativos a projetos liga
dos aos jovens. Vereador há 20 
anos, Tipó tem como principal 
bandeira o auxílio-transporte 
para os estudantes lençoenses 
que precisam se deslocar até 
os municípios vizinhos para 
estudar. Já Palamede, em qua
se oito anos de mandato, sem
pre defendeu que estudantes 
deveriam pagar meia-entrada 
nos shows da Facilpa.

"Pela primeira vez vou 
disputar os Jogos Regio
nais por Lençóis Paulista 
e a expectativa é manter 
o bom resultado que Len
çóis vem apresentando.
A  ansiedade também é 
grande porque é uma 
grande responsabilidade 
representar uma equipe 
de tradição nos Jogos Re
gionais".

Moacir Domingos 
Rodrigues Júnior, jogador 

de vôlei

"Eu vim de Teixeira de 
Freitas (Bahia) para dis
putar os Jogos Regionais 
por Lençóis Paulista.
Este é o segundo ano e 
a expectativa é sempre 
de manter a tradição 
da equipe em ocupar o 
primeiro lugar. É  um 
prazer fazer parte dessa 
cidade que respira vôlei.
E  se Deus quiser este ano 
seremos os primeiros no
vamente".

Lucas de Souza Barros,
jogador de vôlei

"Este é o segundo ano 
que vou disputar os Jogos 
Regionais por Lençóis 
Paulista. A  expectativa é 
de ser campeão e é para 
isso que estamos treinan
do fortemente".

Giovani Cardoso, 
estudante

I l  llli.irpsc-ii
Os alunos da 3® e 4® séries da escola municipal Prof® Cecília Marins Bosi, no bairro rural de Alfredo Gue
des, aprenderam que não se deve brincar com armas de nenhum gênero. A criançada foi estimulada a 
entregar suas armas de brinquedo na escola e a escrever uma redação com o tema 'Porque não devo 
brincar com armas'. Em troca, os alunos receberam uma revista educativa e participaram do sorteio de 
uma bicicleta, realizado ontem. As melhores redações foram escritas por Karen Damasceno Eusébio, da 
3® série A e Luiz Fernando de Oliveira, da 4® série.

FRASE

"O PMDB fez 
uma escolha certa. 
A junção nos dá 
mais condição de 
desenvolver um 
trabalho melhor 
para a cidade.
Estou sendo vice 
de um candidato 
que está bem nas 
pesquisas e o grupo 
é muito bom"

Vereador Palamede de Jesus 
Consalter Júnior (PMDB), ao
anunciar vice candidatura na 
chapa do também vereador, 

Ailton Tipó Laurindo (PV)

PARA PENSAR

"Sejamos justos, 
basta; o demais é 
arbitrário"

Voltaire

mailto:oeco@jornaloeco.com.br
http://www.jornaloeco.com.br
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a d m i n i s t r a ç ã o

Asfalto em três frentes
Prefeitura de Lençóis leva asfalto para Cecap, Vila Antonieta, Núcleo Habitacional 
Luiz Zillo e Vila Cruzeiro; investimento em infra-estrutura é superior a R$ 500 mil

D a  r e d a ç ã o

A Prefeitura de Lençóis 
Paulista está com três frentes 
de obras de recape na Cecap, 
Vila Antonieta, Núcleo Luiz 
Zillo e Vila Cruzeiro. No to
tal, serão investidos R$ 522 
mil, dos quais R$ 460 mil 
estão sendo repassados pelo 
governo estadual. O diretor 
de Obras, Antonio da Silveira 
Corrêa, prevê que tudo esteja 
pronto até o fim de agosto.

Uma das frentes é na Vi
la Antonieta, onde será as
faltado mais um trecho da 
avenida João Paccola, entre 
as ruas Luiz Victor Borin e 
Leopoldo Klein e a rua For- 
tunato Zillo. O trabalho co
meçou nesta semana. Para a 
pavimentação do trecho de 
1,7 mil metros quadrados, 
serão instalados mais 400 
metros de guias e sarjetas.

No Núcleo Habitacional 
Luiz Zillo, começou ontem 
recape de trechos da rua Pro
fessor Antonio Serralvo Sobri
nho. Serão recapeadas tam
bém as ruas da Imprensa, dos 
Lavradores, dos Professores, 
João Capoani e Cantílio Orsi, 
totalizando uma área de 9,3 
mil metros quadrados. Além 
das vias do Núcleo, o recape 
está previsto também para as 
ruas Bahia, Paraná, Bolívia e 
Uruguai, na Vila Cruzeiro, e 
avenida José Antonio Loren-

Equipes trabalham para levar asfalto a mais um trecho da avenida João Paccola, na Vila Antonieta

zetti na Vila São João.
Na Cecap, será asfaltado 

o prolongamento da avenida 
Carlos Drummond de Andra
de, que vai possibilitar a liga
ção da avenida com a rodovia 
Marechal Rondon (SP-300). O 
diretor de Obras destaca que 
a rua Carlos Drummond de 
Andrade será no futuro uma 
das marginais da Rondon, 
previstas no plano estadual de 
privatização da rodovia. Para 
isso, a rua será estendida.

Além da pavimentação,

que totaliza 2.068 mil me
tros quadrados, a prefeitura já 
instalou no local 696 metros 
lineares de guias e sarjetas. O 
contrato para o prolongamen
to da avenida Carlos Drum- 
mond de Andrade também 
inclui o recapeamento de 10 
ruas da Cecap, totalizando 
uma área de 9,2 mil metros 
quadrados. O serviço começa 
hoje pela rua Paulo Dantas e 
vai atingir as ruas Pedro Bloch, 
Janet Clair, Menotti Del Pic- 
chia, Guilherme Figueiredo,

ME LH OR  i d a d e

Centro para idosos fica pronto em julho
A Prefeitura de Lençóis Pau

lista iniciou nesta semana a úl
tima etapa das obras do Cen
tro de Convivência da Melhor 
Idade, que está sendo constru
ído na Cecap. O objetivo do 
prefeito José Antonio Marise 
(PSDB) é entregar o centro na 
última semana de julho.

O município investiu cerca 
de R$ 430 mil nas obras do 
centro, localizado na rua Car
los Drummond de Andrade. 
Com 875 metros quadrados 
de área construída, o espa
ço terá pista de dança, palco, 
camarins, dependências para 
reuniões, secretaria, cozinha,

Fernanda Benedetti

Para inauguração, falta concluir acesso e estacionamento

despensa, salas para ativida
des, sanitários, área para circu-

lação e estacionamento.
Nesta semana, a Diretoria

S a n w k iía
Materiais para Construção

PROMOÇÃO
Piso Savane 33x332

caixa com 2m a partir 
de 10x de R$ 1,02 o m2

Parcela mínima R$ 20,00 
(com cheque-pré) vários modelos.

TEMOS MUITO MAIS E COM OS MELHORES 
PREÇOS VENHA CONFERIR!

Rua Humberto Alves Tocci, 1000 - Jd. Humaitá 

Tel.: 14. 3263-0732 - Lençóis Paulista

F.: 14. 3264-6449
w w w .paulistashopping.com .br

S H O P P I N G

...........

Mais uma novidade para você

EM BREVE NOVAS LOJAS!

TRES VEZES AMOR INDIANA JO N ESeo Reino 
da Caveira de Cristal 

20h - COMÉDIA ROMÂNTICA -1 12MIN -12 ANOS 20h30 -AVENTURA - 122MIN -12 ANOS

C O M E R C I O

Acilpa alerta para aumento 
de cheques sem fundos

Divulgação

O número de cheques 
sem fundos recebidos por 
comerciantes em Lençóis 
Paulista tem aumentado. 
Segundo José Antônio Sil
va, o Neno, presidente da 
Acilpa (Associação Comer
cial e Industrial de Lençóis 
Paulista), só neste mês fo
ram mais de 100 cheques. 
Neno faz um alerta para os 
lojistas ficarem atentos a 
cheques de terceiros e sem
pre consultarem o cadastro 
da Acilpa. Segundo ele, ge
ralmente esses cheques são 
distribuídos de contas aber
tas há menos de um ano. 
"Só nessa semana nós rece
bemos dois talões da mes
ma pessoa", afirma Neno.

Além dos comerciantes, 
as pessoas que perderam 
seus talões ou foram rou
badas, podem entrar em 
contato no telefone 0800-

011-1522 da S.O.S. Cheques 
Roubados. De acordo com 
Neno, esse serviço ajuda as 
pessoas no bloqueio auto
mático de seus cheques rou
bados ou extraviados. "Esse 
serviço é menos burocráti
co. Quando a pessoa perde 
um cheque, ela precisa ir 
ao banco e depois na dele
gacia fazer um boletim de 
ocorrência, e mesmo assim 
o bloqueio não é acusado 
na hora. Já nesse telefone, 
a pessoa pode bloquear seu 
cheque na mesma hora", ex
plica Neno.

O telefone do sistema é 
gratuito e atende 24 horas 
por dia, com abrangência 
nacional. "Nós fizemos 
uma parceria com esse é um 
serviço para ajudar os co
merciantes e as pessoas que 
também são lesadas", fina
liza o presidente de Acilpa.

Genolino Amado, Cornélio 
Pires, Paulo Dantas, Guima
rães Rosa, Francisco de Assis 
Barbosa e Manoel Bandeira.

O diretor de Obras informa 
ainda que as obras na avenida 
Orígenes Lessa e na rua Pro- 
cópio Ferreira, na Cecap, vão 
continuar nos próximos dias. 
Ele explica que foi necessário 
fazer a compactação de um 
trecho onde foram implanta
dos 343 metros de galerias de 
águas pluviais para esperar a 
acomodação do solo.

F I S C A L I Z A Ç Ã O

Receita Federal apreende 
mercadorias sem nota

Fiscais da Receita Fede
ral de Bauru, com apoio de 
agentes da Polícia Federal, 
realizaram fiscalização no 
comércio de Lençóis Paulis
ta na quinta-feira 26. Numa 
loja da avenida 25 de Janei
ro, mercadorias importadas 
foram recolhidas para ave
riguação. Ao todo foram le
vadas 16 caixas de papelão 
com brinquedos, utensílios 
doméstico, confecção e arti

gos para presente.
De acordo com a chefe 

de fiscalização da Receita 
Federal de Bauru, Maria de 
Lourdes Robles, o dono da 
loja não apresentou docu
mentos que comprovassem 
a origem dos objetos suspei
tos. A mercadoria recolhida 
ficará presa na delegacia da 
Receita Federal de Bauru e o 
proprietário terá 30 dias para 
apresentar a documentação.

de Obras iniciou a pavimen
tação do acesso e do estacio
namento em frente ao prédio, 
que soma uma área de três 
mil e quinhentos metros qua
drados. Também começou a 
construção das calçadas.

Segundo o diretor de Obras, 
Antonio da Silveira Corrêa, na 
próxima semana começa a ins
talação do portão, do sistema 
de iluminação externa e os últi
mos retoques na parte interna. 
O plantio de grama será feito 
pelas equipes de jardinagem 
da Diretoria de Agricultura e 
Meio Ambiente. (com assesso- 
ria de comunicação)

veículos
com condições 
incríveis de 
pagamento!!

Fechando negócio você ainda ganha: ^

t a n q u e  c h e io , t r a n s f e r ê n c ia eo 

mascote LUBREM INHAÜ

Lençóis Paulista; Av. Papa J.P. I I ,  49 F o n e /F A X : [1 4 ]  3 2 6 4 -1 2 2 2  
Bauru; Av. Getúlio Vargas, 11-96 F o n e /F A X ; [1 4 ]  3 2 1 4 -4 8 8 8
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MARIO EDU AR DO C A Z A O

N o v a s  p o s s i b i l i d a d e s  p a r a  a  e d u c a ç ã o
Mário Eduardo Cazão é apresentado como novo diretor do Senai e anuncia escola do Sesi em Lençóis Paulista em 2010

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

E PAULO Ed u a r d o  T o n o n

A escola do Senai de Len
çóis Paulista recebeu na quarta- 
feira 25 o novo diretor da uni
dade. Mário Eduardo Cazão 
vem da escola de Votuporanga 
e diz que é um desafio pesso
al manter a qualidade educa
cional da escola lençoense. A 
notícia mais importante du
rante a coletiva foi o anúncio 
da chegada de uma escola de 
ensino médio do Sesi (Serviço 
Social da Indústria) em Len
çóis Paulista. A previsão é que 
de a unidade comece a operar 
em 2010. Segundo Cazão, este 
foi um pedido feito pelo em
presário Luiz Carlos Trecenti 
(DEM), diretor do Depar (De
partamento de Ação Regional) 
da Fiesp (Federação das Indús
trias do Estado de São Paulo) 
e aceito pelo presidente do 
órgão, Paulo Skaf. Durante 
a coletiva, Luiz Carlos, que é 
pré-candidato a vice-prefeito 
em Lençóis Pauista, disse que 
este pedido já havia sido feito 
e que o maior problema seria 
a doação de uma área para 
a construção da escola. Esta 
questão, ainda segundo Luiz 
Carlos, já não é mais proble
ma porque o município tem 
como fazer a cessão. Com isto, 
a expectativa é de que a escola 
seja construída em 2009 e fun
cione em 2010. É bom ressal
tar que todos os cursos serão 
interligados entre Sesi e Senai.

Outra boa notícia á a pos
sibilidade da instalação de 
um curso superior na área de 
instrumentação na escola de 
Lençóis Paulista. A definição 
da modalidade do curso será 
de acordo com a demanda das 
indústrias. "É lógico que o Se- 
nai vai atuar de acordo com a 
demanda regional industrial, 
o que determina um curso no
vo ou a extensão de um curso 
antigo é a oferta ou a demanda 
pelas indústrias", disse Cazão

Cazão começou no Senai 
na área automobilística em 
Limeira, em 1986. De lá foi 
para São José do Rio Preto e 
São Carlos. Foi o único diretor 
da escola de Votuporanga, que 
existe há sete anos. O novo 
diretor do Senai está de malas 
prontas e muda para a cidade 
até meados de julho. A família 
chega no final do ano.

Imprensa -  A gente ou
ve dizer que sobram vagas 
de trabalho no PAT (Posto 
de Atendimento ao Traba
lhador) por falta de capaci
tação. Existiria uma política 
do Senai de não atender so
mente jovens como ele tem 
feito, mas também homens 
de 40 anos que não tiveram 
oportunidade no passado?

Mário Eduardo Cazão -  
Eu ouvi na televisão hoje que 
o Governo do Estado assinou 
um programa de qualificação 
e requalificação vinculado 
exatamente aos PATs de todo 
o interior. Para vocês terem 
uma idéia de como o Senai 
está preocupado com isso, 46 
mil vagas deste programa que 
foi lançado vai ser desenvol
vido com o Senai. Eu ainda 
não tomei pé de qual foi o le
vantamento feito aqui no mu
nicípio, mas na semana que

vem eu vou estar verificando 
isso e assim que o Senai tiver 
pronto para desenvolver este 
programa, que só falta assi
nar o convênio entre o Senai 
e a Secretaria de Relações do 
Emprego, vamos estar ata
cando justamente esta área. 
Provavelmente vão ser áreas 
de menos poder tecnológico 
que a unidade não atendia ou 
não vislumbrou essa deman
da. E, com certeza, com esse 
programa nós vamos atender 
e buscar a inserção no merca
do de trabalho daqueles que 
necessitam.

O ECO -  O projeto pre
vê um prazo para a inserção 
desta escola no programa?

Cazão -  Os PATs tiveram 
que fazer esse levantamento 
de demanda e entregar para 
o governo do estado, que por 
sua vez buscou parceiros para 
fazer essa capacitação. Então 
eu não tomei conhecimento 
aqui ainda de qual foi o le
vantamento e de qual foram 
as áreas que foram contem
pladas para o Senai. O que eu 
sei é que até o final do ano, o 
Senai e outras entidades que o 
governo buscou, que eu ainda 
não sei quais são, vão estar 
capacitando esse grupo. Hoje 
(quarta-feira) de manhã em 
Bauru um dos temas foi a pre
ocupação também com outras 
ocupações que podem ser ex
tintas na região ou que têm 
que ser requalificadas. A in
dústria local se mostrou sensi
bilizada a estar acompanhan
do de perto esse profissional 
que ou está buscando uma re- 
qualificação ou está buscando 
um novo posto de trabalho, 
o que também é interessante 
para a indústria. Ela vai redu
zir custo de capacitação, de 
treinamento e vai receber um 
profissional pronto.

O ECO -  Além deste pro
grama, o Senai/São Paulo 
também está criando novos 
cursos, inclusive algumas 
faculdades de tecnologia. 
Tem alguma previsão para 
novos cursos em Lençóis, 
cursos universitários, de 
curta duração?

Cazão -  O que a gente sa
be é que toda a base instalada 
de Lençóis está ocupada e está 
preenchida já para o segundo 
semestre. Assim que a gente 
tomar posição e fazer um le
vantamento sobre as empre
sas, vai estar buscando e plei
teando qualquer tipo de curso 
novo. Existe a intenção de tra
zer o ensino médio em convê
nio com o Sesi, um curso no
vo para cá, existe uma inten
ção de curso superior na área 
de instrumentação, mas isso 
a gente precisa sentar agora 
com as indústrias, mapear es
sa demanda e colocar isso no 
papel. É lógico que o Senai vai 
atuar de acordo com a deman
da regional industrial, o que 
determina um curso novo ou 
a extensão de um curso antigo 
é a oferta ou a demanda pelas 
indústrias. Então, eu vou estar 
consultando até o pessoal que 
já está envolvido porque eles 
já tem mapeado qual a pro
cura e o que não está sendo 
encontrado na cidade. E nós 
vamos atender na medida do 
possível.

Jornal O ECO

O ECO -  O que muda ba
sicamente com a chegada 
do senhor na escola?

Cazão -  Eu espero que na
da. Espero que a escola con
tinue exatamente como ela 
sempre foi. Porque veja bem, o 
know-how adquirido por esta 
unidade é único. E desperdiçar 
esse know-how tecnológico 
que existe aqui dentro e é bom 
que fique bem claro que a cada 
nova empreitada da equipe de 
desenvolver um novo produto, 
automaticamente em seguida 
ele é colocado no portifólio da 
escola para ser oferecido como 
treinamento lá fora. A unidade 
de Lençóis Paulista sempre se 
manteve atualizada por si só, 
ela desenvolvia um produto 
novo, entregava para o Senai e 
automaticamente já começava 
a oferecer esse curso aqui. Essa 
relação mercado e atualização 
tecnológica é importantíssima 
e a equipe da escola é quem 
desenvolve isso. Então eu es
pero que isso continue do jei
to que ela sempre foi nos seus 
14 anos e que a gente possa 
ir atualizando isso de acordo 
com a demanda regional.

Imprensa -  O senhor fa
lou desse know-how desen
volvido na escola que deve 
ser o grande diferencial em 
relação a todas as unidades 
do Brasil. Existe alguma fór
mula para estar atualizado, 
às vezes até puxando a de
manda do mercado?

Cazão -  O Senai mapeia a 
oferta educacional no estado 
de São Paulo. Então, resolve-se 
uma encomenda de uma plan
ta de instrumentação. A escola 
escolhida para que essa planta 
fosse desenvolvida é a escola 
de produção de Lençóis Pau

lista. A partir do momento que 
ela desenvolve esse kit didático 
e que ela entrega, ela fica com 
uma cópia aqui, com um pro
duto aqui, e ela implanta isso 
no mercado. Esse é o segredo. 
Todas as encomendas do Senai 
São Paulo de novos kits didá
ticos vem pra cá e a partir daí 
nós conservamos aqui. Então 
vamos dizer, a escola de Cam
pinas está atualizada tecnolo- 
gicamente, mas foi produzido 
aqui o kit. Então, a escola de 
Lençóis está atualizada tecno- 
logicamente também.

O ECO -  Então todos os 
kits didáticos do Senai saem 
da escola de Lençóis?

Cazão -  Todos. Atualmen
te todos. O que não sai de 
Lençóis? Eu vou comprar uma 
máquina alemã ou vou im
portar um equipamento que 
não é desenvolvido aqui, en
tão máquina e equipamento 
eu vou na indústria comprar. 
Nós não somos indústria para 
competir com o parque regio
nal. Mas se eu preciso de um 
kit didático de um motor de 
caminhão Mercedes Benz, que 
funcione vivo e que eu possa 
simular defeitos, ele é produ
zido todo aqui, com a equipe 
técnica que nós temos aqui. As 
unidades móveis que estão aí 
na frente. Ontem eu cheguei 
aqui e pude ver duas carretas 
do Hospital do Câncer. Há 
15 dias eu vi uma reportagem 
que 70% dos mamógrafos do 
Brasil estão na região Sul, aí eu 
chego aqui e vejo porquê. O 
Hospital de Barretos, em par
ceria com essa unidade e mais 
uma série de parceiros, desen
volveu duas carretas para rece
ber mamógrafos, uma que vai 
para Angola, agora quer dizer

que nós temos 1% que vai pa
ra Angola que foi feito aqui 
dentro, e mais 1% que vai per
correr o estado de São Paulo. 
Essa tecnologia só existe aqui 
em Lençóis Paulista.

Imprensa -  Quando o se
nhor estava em Votuporan
ga, que notícias chegavam 
do Senai de Lençóis Paulista?

Cazão -  Quando eu estava 
em Votuporanga eu vinha pa
ra Lençóis Paulista para apren
der a dirigir a escola. A partir 
do mês que vem nós vamos 
reunir cinco ou seis diretores 
do Senai a cada mês em uma 
unidade, a primeira unidade 
vai ser aqui em Lençóis, para 
estar propiciando essa troca de 
experiência. Vamos pegar um 
exemplo típico, eu vi a escola 
de construção civil lá em Bau
ru, não adianta eu chegar aqui 
e falar que eu quero uma es
cola de construção civil igual à 
escola de Bauru, eu quero que 
a escola de construção civil 
atenda a de Lençóis Paulista 
para capacitar mão-de-obra. 
E Bauru vai usar o que nós te
mos de instrumentação para 
fazer atendimentos lá, em Jaú, 
São Manuel e é dessa forma 
que nós vamos trabalhar. A 
capilaridade do sistema Senai 
é muito grande, só que o mu- 
niciamento dessa capilarida
de tecnológica acontece aqui 
dentro e é isso que a gente vai 
dar continuidade.

O ECO -  O professor Rei- 
naldo Munhoz antes de se 
afastar era diretor das es
colas Senai de Lençóis e de 
Bauru. O senhor assume as 
duas escolas ou só esta?

Cazão -  Não. Só a de Len
çóis Paulista. Essa foi uma deci
são do doutor Paulo Skaf e do 
diretor regional do Senai. Eu 
estou assumindo a unidade de 
Lençóis Paulista para me dedi
car em tempo integral aqui.

O ECO -  O senhor sabe 
quantos alunos a escola tem 
hoje?

Cazão -  Eu sei que a ca
pacidade dela para este ano é 
de 4,5 mil alunos, eu sei que 
esse é o plano dela. Também 
sei que a equipe já extrapolou 
60% antes do meio do ano. 
Então nós vamos cumprir essa 
meta e com certeza nós vamos 
extrapolar.

O ECO -  E quantos pro
fessores?

Cazão -  Não vou te dizer o 
número certo de professores, 
mas sei que são 80 funcioná
rios. É a maior escola em ter
mos do número de pessoas da 
região três. Em número de téc
nicos ela é maior que Bauru.

O ECO -  Pelo que o se
nhor falou não vai haver 
grandes mudanças no qua
dro de professores? A ten
dência é manter?

Cazão -  Com certeza. A 
princípio, se a gente for mon
tar novos cursos nós vamos 
crescer. O Luiz Carlos (Luiz 
Carlos Trecenti - diretor do 
Depar) fez um pleito junto 
ao Depar que é a vinda da es
cola de ensino médio do Sesi 
para cá. Implantando a escola 
de ensino médio, automati
camente se implanta o curso

técnico em parceria com a es
cola de ensino médio normal 
e profissionalizante. A partir 
daí, você já vai aumentar o nú
mero de alunos e de técnicos.

O ECO -  Mas esse pedido 
da escola de nível médio do 
Sesi seria para esta estrutu
ra física?

Cazão -  O que existe é que 
na formatação é uma forma de 
trabalho articulado só com o 
ensino médio normal ou com 
o médio e técnico. Hoje nós 
oferecemos o ensino médio, 
mas pós-técnico. Com a parce
ria com o Sesi, ele é um ensino 
médio concomitante, isto é, 
ele faz o primeiro ano básico 
no Sesi e o segundo e o tercei
ro ano no Sesi e no Senai. Essa 
seria uma novidade. O Sesi vai 
funcionar em outro prédio.

Imprensa -  E porque es
colher Lençóis Paulista para 
ser esta mola propulsora?

Cazão -  Quando as lideran
ças se unem elas vão dar con
dição de você trabalhar. Talvez 
em uma escola em São Paulo, 
em uma escola diferente, você 
fique isolado e não consiga 
buscar parceiro e apoio. Quan
do você se arrisca em uma jo
gada diferente e não tem nin
guém para te dar apoio, você 
pode chegar ao fracasso. Olha 
esta mesa aqui, a indústria, a 
governança e a imprensa estão 
presentes. Cada vez que vocês 
divulgarem o trabalho da nos
sa unidade, as conquistas dos 
formandos, nós vamos estar 
alimentando a área trabalhista 
e este grupo é que dá suporte 
porque a escola não sobrevi
ve sozinha e os técnicos estão 
aqui para trabalhar. Você ima
gina esse grupo sentindo todo 
esse apoio o que eles não vão 
desenvolver? O que eles já não 
desenvolveram?

O ECO -  Então, por tudo 
que o senhor falou é um de
safio tocar essa escola nos 
moldes que ela é hoje e a 
melhorar ainda?

Cazão -  É um desafio. 
Qualquer mudança é um de
safio. Toda vez que a gente sai 
da área de conforto você parte 
para um desafio, o que a gente 
tem que buscar são as compe
tências de cada um. Quer di
zer, a escola está funcionando 
nesses meses, ela não parou 
e continua executando tudo 
aquilo que ela sempre exe
cutou e agora com uma nova 
forma, uma nova pessoa junto 
com eles para tentar fazer al
guma coisa diferente.

PERFIL

NOME
Mário Eduardo Cazão

IDADE
46 anos

FORMAÇÃO
Tecnólogo em produção 
moveleira, mecânica 
e pedagogo com 
pós-graduação em 
administração escolar

CARGO ATUAL
Diretor do Senai de 
Lençóis Paulista

ADVOCACIA
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Advogado
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CHUTE 
NA CANELA
POR R. SINATRA

Palamede recua e aceita proposta de ser o vice-prefeito de Tipó; anúncio foi feito na 
manhã de ontem; convenções dos partidos da base da oposição serão no domingo

Jornal O ECO

Paulo Lídio, Cagarete, Palamede, Tipó e Nardeli posam para a foto durante a entrevista coletiva na manhã de ontem

CONCEIÇÃO G ig l io l i Ca r p a n ez i 
E Pa u l o  Ed u a r d o  T o n o n

O vereador Palamede de Je
sus Consalter Júnior (PMDB) 
deixa a disputa para a Prefei
tura para sair como vice na 
chapa de oposição encabeça
da por Ailton Tipó Laurindo 
(PV). Depois de muita espe
culação, o anúncio foi feito na 
manhã de ontem. O acordo 
foi selado na noite de quinta- 
feira 26. Desta forma, a corri
da à sucessão do prefeito José 
Antonio Marise (PSDB) deve 
ficar polarizada entre Izabel 
Cristina Lorenzetti (PSDB), a 
Bel, que tem Luiz Carlos Tre- 
centi (DEM) como vice, e Tipó 
mais Palamede. Luís Carlos 
Maciel (PHS), o Coquinha, 
encabeça a terceira chapa que 
tem Osvaldo Cardoso (PHS) 
como vice.

Presidente local do PMDB, 
Palamede finalizou as nego
ciações para fazer parte da 
coligação e definiu seu apoio

ao pré-candidato verde apenas 
dois dias antes da convenção 
partidária, que ocorrerá ama
nhã, às 9h, no Centro de Aten
dimento ao Cidadão. O en
contro agora vai definir apenas 
os candidatos a vereadores.

Conforme pesquisa eleito
ral publicada pelo O ECO no 
final do mês de maio, Palame- 
de tinha 6% da intenção de 
votos da população lençoense 
como candidato a prefeito. Na 
mesma pesquisa, Tipó aparecia 
como líder com 43% de inten
ção de voto e Bel com 21%.

Segundo Palamede, pe
lo PMDB ser um partido que 
tradicionalmente disputa as 
eleições em Lençóis Paulista 
com candidato próprio, na
turalmente deveria buscar um 
nome filiado ao partido. En
tretanto, diz o vereador, pela 
inviabilidade desta opção, 
o apoio a Tipó seria o mais 
adequado. "O PMDB fez uma 
escolha certa. A junção nos dá 
mais condição de desenvolver

um trabalho melhor para a ci
dade. Estou sendo vice de um 
candidato que está bem nas 
pesquisas e o grupo é muito 
bom", diz Palamede.

Para Tipó, o nome do vice 
veio de um consenso. A deci
são final do apoio aconteceu 
em reunião na noite de quin
ta-feira 26. Todos os partidos 
da coligação (PT, PSB, PC do 
B, PSDC, PSL, PRP, PV e PTN) 
concordaram com a presen
ça de Palamede como vice 
na chapa. Na composição, o 
PMDB deve participar com a 
indicação de 10 candidatos a 
vereador.

O pré-candidato verde res
saltou que a sintonia política 
entre eles vem de muito tem
po. "Numa história de oito 
anos na Câmara, o Palamede 
sempre votou da mesma ma
neira que eu votei. Sempre 
votamos favorável aos bons 
projetos para a cidade e sem
pre votamos contra aquilo 
que vinha em desacordo com

o que a população queria", 
disse Tipó.

Sobre o racha na eleição 
da presidência da Câmara no 
fim do ano passado, quando 
Tipó preferiu apoiar seu cole
ga de partido Nardeli da Silva 
(PV) ao invés de Palamede, os 
dois desconversam. Ambos 
afirmaram que os desenten
dimentos são normais entre 
políticos, mas que isso foi 
resolvido no mesmo dia após 
a disputa que tornou Nardeli 
o principal responsável pelo 
encaminhamento do traba
lho dos vereadores.

CARREIRA
Palamede é advogado e faz 

pós-graduação em direito pú
blico. Ele tem 27 anos, mas 
apesar de jovem é vereador 
desde 2001. Entre seus princi
pais projetos de lei, se desta
cam a defesa da meia-entrada 
para estudantes na Facilpa e o 
fim do recesso parlamentar na 
Câmara de Lençóis Paulista.

Extra! Querem 
jogar o Dunga 
pela janela!

ÍO
'i

Alô Lençóis! Alô meu 
povo! Olha eu de volta, 
mais uma vez do recanto 
das oncinhas engarrafadas! 
E a direta do dia é que na 
cidade de Gloucestershire, 
na Inglaterra, realiza-se to
do ano o campeonato de 
chutes na canela... Será que 
lá também tem guache?

Pior do que chute na 
canela sem guache, só res
taurante que fecha pro al
moço!

E agora é época de São 
João, vai vir bomba por aí... 
Um amigo disse que polí
tico não dança quadrilha, 
forma quadrilha! E depois 
sai imputando todo mundo 
na festa junina!

E se a época é de quen- 
tão, a coisa está esquentan
do em Agudos... Parece que 
o Carlão garantiu na justiça 
o direito de vender Frota. 
Depois da venda acho que 
ele vai parar de ganhar a 
comissão dos filmes que o 
Frota faz! Acho que o próxi
mo seria com a Derci Gon
çalves... Imagina só!

E a Derci está comple
tando 101 anos. É mais ve
lha que qualquer japonês 
que chegou aqui... E eles 
ainda estão comemorando 
o centenário!

E diz que tem um ator 
que se recusou a interpretar 
o Lula em um filme sobre 
a vida do presidente, parece 
que a primeira medida seria 
cortar o mindinho da mão 
esquerda! Hahaha! Tirando 
isso, o resto seria fácil, só 
ia faltar o puro etanol bra
sileiro pra entrar em cena!

Hahaha!
É... é difícil, mas com ál

cool melhora!
Então o Maluf está lan

çando uma biografia, o 
Simão chamaria de piada 
pronta... Mas eu acho que o 
livro está mais pra policial 
que pra biográfico! Afinal, 
ele colocou a rota na rua e a 
polícia colocou ele na cela! 
Hahaha! Uma boa troca!

E o Dunga? Estão dizen
do que a próxima tentativa 
do técnico vai ser chamar a 
Branca de Neve para o ata
que! Hahaha! Bem que um 
membro da comissão po- 
deria dar uma de madras
ta malvada e entregar uma 
maçã envenenada, ou então 
atirar do sexto andar... É tu
do coisa de madrasta mal
vada! Hahaha!

Madrasta malvada é a 
que coloca o Joãozinho pra 
assistir jogo do Brasil!

Parece que a Hebe Ca
margo anda mais empol
gante que os jogos da sele
ção. Estão dizendo que no 
próximo jogo vai ter Derci 
Gonçalves e Alexandre Frota 
no mesmo horário no pro
grama da Hebe, ninguém 
mandou o Carlão querer 
vender o Frota! Hahaha!

Fazer o que... Como diria 
aquele mercedão vermelho: 
"A vida é cheia de dentro- 
fora, às vezes bate na bera- 
da, mas sempre acaba en
trando e saindo de novo!"... 
Lição de vida! Hahaha! 
Agora vou embora, tomar o 
meu quentão no casamento 
da Dita Dengosa com o Ze- 
zinho Foguetão!

TB Ê€ Ê€ S^
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e d u c a ç ã o
Fernanda Benedetti

Nota azul
Boletim escolar da região ficou acima 
da média estadual e nacional do Ideb

Da  Re d a ç ã o

Na sexta-feira 20 saiu o 
resultado do Ideb 2007 (Ín
dice de Desenvolvimento do 
Ensino Básico do Brasil) e as 
escolas de Lençóis Paulista e 
região tiveram bons resulta
dos. Boa parte das unidades, 
principalmente as municipais, 
conseguiu superar a média do 
Estado de São Paulo, que foi 
de 4,7 pontos nos anos ini
ciais do ensino fundamental 
-  1® a 4® séries. A média na
cional foi ainda menor para as 
séries iniciais: 4,2.

O Ideb avalia separadamen
te o desempenho das escolas 
nos anos iniciais e dos anos 
finais -  5® a 8® séries e tam
bém o ensino médio. O Ideb é 
calculado com base no Censo 
Escolar da Educação Básica e 
o desempenho dos estudantes 
no Saeb e Prova Brasil.

Em Lençóis Paulista, 13 
escolas foram avaliadas pelo 
Ideb. A escola municipal Eliza 
Pereira de Barros obteve média 
de 6,6 pontos. Mais oito esco
las ficaram acima da média do 
Estado e do Brasil. Acompanhe 
a evolução no quadro ao lado.

A diretora da escola Eliza 
Pereira de Barros, Ana Maria 
Ramos de Oliveira, se diz or
gulhosa com o resultado, mas 
acredita que poderia ter sido 
melhor. "Nossa média interna é 
9,8. Essa é uma escola que tem 
até fila de espera para a matrí
cula", diz Ana Maria. A diretora 
também soma o bom resulta
do ao trabalho de conscienti
zação com os pais dos alunos. 
"A família é muito importante. 
É com a orientação e o apoio 
dos pais que essas crianças ti
ram nota boa", avalia.

Para o diretor municipal de 
Educação de Lençóis Paulista, 
Luiz Eduardo Conti, o Ideb é 
uma ferramenta que motiva 
as escolas. "O resultado dos 
alunos foi mediano. Agora ire
mos traçar planos para alcan
çar uma média maior nos pró
ximos anos", afirma Conti.

De acordo com projeções 
do Ideb, as escolas do país 
só vão conseguir alcançar a 
nota 6 em 2021. Já o m uni
cípio de Lençóis, deve atin
gir a média 6,6 em 2019.

De acordo com o diretor, 
os bons índices são reflexo da 
infra-estrutura que o muni
cípio oferece aos alunos. Ele 
cita a implantação de projetos 
como o Escola em Tempo In
tegral (desenvolvido na escola 
municipal Ézio Paccola), salas 
de música e dança nas esco
las, reforço na merenda esco
lar, padronização do material 
de ensino (com adoção de 
apostilas do Sistema Apren
de Brasil, do grupo Positivo) 
e capacitação de professores. 
"Esses projetos incentivam o 
aluno a ficar dentro da escola, 
e, conseqüentemente, geram 
um bom resultado", destaca 
Conti.

Conti afirma que apesar 
de algumas escolas não terem 
alcançado a média estadual, 
como é o caso da escola Ezio 
Paccola, que obteve nota 4,2, 
não demonstra queda na qua
lidade do ensino. "Nós não 
podemos analisar só a média 
de 2007, temos que fazer uma 
comparação com os anos pas
sados. Em 2005, a Ezio teve a 
nota de 3,3, já nesse último 
ano (2007) a escola subiu 0,9. 
O que demonstra melhor de
sempenho", define.

Aperfeiçoamento do Espírito
0 aperfeiçoamento do Espírito é fruto do seu próprio labor; 
ele avanço no rozõo do suo maior ou menor atividade ou 

do suo boo-vontode em adquirir os qualidades que Ibe falecem. 
Nõo podendo o espírito, numa só existência, adquirir todos os 

qualidades morais e intelectuais que hõo de conduzi-lo ò meto, 
ele cbego o essa aquisição por meio de umo série de 
existências, em coda umo dos quais dó alguns passos 

para a frente na senda do progresso e se isenta 
de algumas imperfeições. Para cada nova existência,

0 Espírito traz o que ganhou em inteligência e 
em moralidade nas suas existências pretéritas, assim como 
os germens das imperfeições de que ainda nõo expungiu.

E indeterminado o número de existências corpóreas, 
depende da vontade do Espírito reduzir 

esse número, trabalhando ativamente pelo 
seu progresso moral. No intervalo 

das existências corpóreas, o Espírito é errante e vive 
a vida espiritual.

A erraticidade carece de duração determinada.

Alan Kardec, Obras Póstumas, Ed. FEB

P A LESTR A S
SEGUNDA-FEIRA SABADOS

Travessa JdSd Ramalha, 22 Creche OCAS na CECAP
(próxima aa Asila) às 20 H àsl4H

F.: 14.32G4.G4I4 ceap@lpnet.cam.br

DESEMPENHO DAS ESCOLAS DA REGIÃO

Escola municipal Eliza Pereira de Barros teve média 6,6 no Ideb

Barra comemora índice
Em Barra Bonita, a es

cola municipal Professora 
Mariana Gonçalves Dias co
memora nota 6 no Ideb. No 
município, todas as escolas 
obtiveram nota superior a 
4,7. Barra Bonita apresenta 
a melhor nota da região.

Segundo Dinalva Pava- 
ni, supervisora da Diretoria 
de Educação, esse resultado 
pode confirmar melhorias, 
como a padronização do 
material de ensino. Barra 
Bonita também adota mate
rial apostilado na rede mu
nicipal. "Com o trabalho 
apostilado, nós percebemos 
que os alunos começaram a 
se dedicar mais", afirma.

Em Agudos, a escola

Professor Fausto de Marco 
tirou 5,3 pontos. A escola 
municipal José Lourenço 
Blanco, de Areiópolis, con
seguiu melhorar seu desem
penho de 4,2 para 5,2.

Em Borebi, a escola Pro
fessora Iracema Leite e Silva 
pulou da média 4,1 para 
4,8. Igaraçu conquistou um 
ponto a mais que na avalia
ção anterior com a escola 
Odynir Maganha, somando 
5,5. Macatuba subiu meio 
ponto com a escola muni
cipal Waldomiro Fantini, 
totalizando 5,6 em 2007. Já 
Piratininga ficou acima da 
média do estado com 4,7, 
mas caiu em relação a 2005, 
quando obteve 4,9 pontos.

De 5  ̂ a 8  ̂houve pouca variação
O Ideb também analisa 

o desempenho dos anos 
finais do ensino fundamen
tal -  5® a 8® séries. As esco
las da região se mantiveram 
acima de 4. Em Lençóis 
Paulista, a escola estadu
al Dr. Paulo Zillo obteve a 
melhor nota da microrre- 
gião onde o jornal O ECO 
circula, com 5,4. Já a escola 
estadual Camilo Sahade, 
de Igaraçu do Tietê, caiu 1

ponto em relação a 2005, 
ficando com a nota 3,7.

Em Areiópolis, a escola 
Professora Haydee Canevesi 
Lourenção foi a pior da re
gião, com 3,2. Borebi tam
bém não alcançou a média 
estadual, enquanto as cida
des de Barra Bonita, Maca- 
tuba e Piratininga consegui
ram ficar acima do índice. 
Em Agudos, duas escolas 
não alcançaram a meta.
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QUARTA-SERIE

OITAVA SERIE

a g u d o s 2005 2007
M édia do município 4,5 4 ,9
E.E. Prof° Manoel Gonaalves 3,4
Emef Coronel Leite 4 4,8
Emef Prof° Fausto de Marco 5 5,3
Emef Prof° Luiz Odassi Neto 4,4 5
Emefei e creche Prof° Lydia Thiede 4,5
Emefei Prof Sergio Augusto Mainini - 5,3
Emefei Prof° Sílvia Maria Amato Trigo 4,1 4
Emei e creche Prof Maria Lectícia Sormani Cogo - 5
Farid Fayad 4,3
Padre |oão Batista de Aquino 3 4,1
Maria Bataglin Delazari - 3,9

a r e ió p o l is 2005 2007
M édia do município 4,2 4 ,8
Emef José Lourenco Blanco 4,2 5,2
Emef Prof° Mário de Barros Aranha 4,1 4,4

b a r r a  b o n it a 2005 2007
M édia do município 5,4 5 ,7
Emef Alzira Kruger Guther 5,3 5,8
Emef Dr. Fernando Costa 4,9 5,3
Emef Prof® Mariana Gonçalves Dias 6,1 6
Emef Prof° Alberto Arradi 4,6 5,3
Emef Prof° Gutenberg de Campos Reverendo 5,6 5,9

b o r e b i 2005 2007
M édia do município 4,1 4 ,8
Emef Prof® Iracema Leite e Silva 4,1 4,8

ig a r a ç u  d o  TIETÊ 2005 2007
M édia do município* - -

João Tuschi 5,6 5,1
Odynir Maganha 4,5 5,5
Prefeito Ângelo Domezi 5,5 5,4

LENÇÓIS PAULISTA 2005 2007
M édia do município 4,9 5,0
Emef e supletivo Prof® Idalina Canova de Barros 5,6 4,7
Emef Eliza Pereira de Barros - 6,6
Emef Esperança de Oliveira 5,4 5,5
Emef Luiz Zillo 5,2 4,6
Emef Prefeito Ezio Paccola 3,3 4,2
Emef Prof® Lina Bosi Canova 4,8 5,4
Emef Prof® Maria Zélia Camargo Prandini 4,9 4,4
Emef Prof° Edwaldo Roque Bianchini 4,5 4,9
Emeif Amélia Benta do Nascimento de Oliveira 4,2 4,8
Emeif Irmã Carrit 5,3 5
Emeif Prof® Guiomar Fortunata Coneglian Borcat 4,0 3,9
Emeif Prof° Nelson Brollo 4,7 4,8
Prof® Cecília Marins Bosi 4,6

MACATUBA 2005 2007
M édia do município 5,0 5,2
E.M. Caic Cristo Rei 4,7 4,6
E.M. Odila Galli Lista 5,2 5,7
E.M. Waldomiro Fantini 5,1 5,6

p ir a t in in g a 2005 2007
M édia do município* - -

Prof® Jacyra Motta Mendes 4,9 4,7

a g u d o s 2005 2007
Prof° Farid Fayad 5,7 4,7
PE João Batista de Aquino 3,2 3,8
João Batista Ribeiro 4,9 5
Prof° Manoel Gonçalves 3,7 3,6
Maria Bataglin Delazari 3 4,6
Prof® Nilza Maria Santarém Paschoal 3,6 4,1

a r e ió p o l is 2005 2007
Emef Prof® Haydee Canevesi Lourenção 3,6 3,2
Emef José Lourenço Blanco 3,8

b a r r a  b o n it a 2005 2007
Francisco Ferreira Delgado Júnior Conego 4,6 4,6
Laurindo Battaiola 4,2 4,6
Prof® Maria Luiza Ferreira Zambello 3,6 5

b o r e b i 2005 2007
Emef Prof® Iracema Leite e Silva 3,7 3,8

ig a r a ç u  d o  TIETÊ 2005 2007
Camilo Sahade 4,7 3,7
José Conti 4,2 4,1

LENÇÓIS PAULISTA 2005 2007
Prof® Antonieta Grassi Malatrasi 3,9 3,4
Emeif Prof® Guiomar Furtunata Coneglian Borcat 3,8 3,9
Emef e supletivo Idalina Canova de Barros 4,2 4,1
Prof® Leonina Alves Coneglian 5,2 4,7
Emef Prof® Lina Bosi Canova 4,7 4,7
Dr. Paulo Zillo 5,3 5,4
Rubens Pietraróia 4 3,9
Prof® Vera Braga Franco Giacomini 4 4,6
Virgílio Capoani 4,6 4,9

MACATUBA 2005 2007
Prof® Fanny Altafim Maciel 4,5 4,5
E.E. Fernando Valezi 5,9 4,9
Dr. Osmar Francisco da Conceição 4,5 4,2

p ir a t in in g a 2005 2007
Prof° Eduardo Velho Filho 4 4,2

*Informação não disponibilizada pelo Ideb

A Zilor está lançando seu novo site. 

Faça-nos uma visitai

www.zilor.com.br
Energia e Alimentos
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Perto do título
Vôlei de Lençóis Paulista derrota Bofete e Cafelândia e vai à final do Estadual da 
Juventude; decisão será no mês de agosto, no município de São Manuel

Fernanda Benedetti

Da  r e d a ç ã o

O voleibol de Lençóis Pau
lista conseguiu vaga na final 
dos Jogos Abertos da Juventu
de, competição estadual que 
reúne várias modalidades e 
atletas até 18 anos. O time len- 
çoense conseguiu a vaga para a 
final ao vencer a fase regional 
da competição, realizada no 
domingo 22, em Jaú. A final es
tadual acontece em agosto e se
rá disputada em São Manuel.

Na primeira partida da fase 
regional, os garotos de Lençóis 
venceram Bofete por dois sets 
a zero, ambos com parciais 
de 25 a 18. A vaga veio com a 
vitória sobre Cafelândia, tam
bém por dois sets a zero, em 
parciais de 25 a 20 e 25 a 15.

O técnico das equipes de 
vôlei de Lençóis, Douglas Co- 
neglian, ressalta a importância 
da competição. "É uma com
petição que reúne jovens de 
todo o estado. E desde 2001, 
ou seja, nestes últimos oito 
anos, o voleibol masculino de 
Lençóis tem conseguido exce
lentes resultados. Foram seis 
títulos nos Jogos Regionais e 
dois vice-campeonatos", diz o

Equipe treina para confronto do campeonato da APV e para os Jogos Regionais, em julho

treinador. "Agora é só continu
ar treinando e fazer bonito na 
final estadual", acrescenta.

A equipe lençoense volta 
à quadra hoje, pelo Campe
onato Paulista da APV (Asso
ciação Pró-Voleibol). O jogo 
é contra Limeira, às 17h, no 
Ginásio de Esportes Antonio 
Lorenzetti Filho, o Tonicão. Li-

Amanhã, a partir das 8h, as 
equipes de basquete da Prefei
tura de Lençóis, Unimed e Lu- 
tepel participam de um festival 
no ginásio Antonio Lorenzetti 
Filho, o Tonicão. Os adversários 
vêm de Igaraçu do Tietê. Ao to
do serão aproximadamente 120 
crianças disputando da categoria 
pré-mini a categeoria infanto.

"Neste festival estaremos 
mesclando alunos das escolas 
de esportes da Diretoria de Es
portes com os atletas do CTU 
e Lutepel, para que haja uma

meira, Franca e Lençóis estão 
empatados em primeiro lugar 
na competição, mas a equipe 
lençoense tem uma partida a 
menos e se vencer no sábado 
assume a liderança isolada.

No último sábado, jogando 
em Itu a sua quarta partida no 
Paulista da APV, os garotos de 
Lençóis derrotaram a equipe

local por três sets a zero, par
ciais de 25 a 18, 25 a 21 e 25 
a 20. "Contamos com a torci
da no Tonicão neste sábado", 
pede o técnico Douglas Cone- 
glian. Após a partida de hoje, o 
torneio da APV dá um tempo 
para os Jogos Regionais, que 
acontecem na primeira quin
zena de julho.

b a s q u e t e

Amanhã tem festival no Tonicão
a m a d o r

integração dos alunos que dis
putam campeonatos pela Liga 
Centro Oeste e os alunos que 
ainda não tiveram esta expe
riência", comenta o técnico 
João Paulo Paschoarelli.

Pelos Jogos da Juventude, a 
equipe de Lençóis/Unimed, per
deu para Jaú por 52 a 29 e dei
xou escapar a classificação para 
a final. Já a equipe mini parti
cipou de festival em Bauru, no 
último final de semana. As atle
tas lençoenses foram derrotadas 
pelas donas da casa por 15 a 9.

Trivial/Hábil pega Monte Azul/ 
Porto amanhã no Bregão

Trivial/Hábil de Botucatu 
e Monte Azul/Porto de Areió- 
pólis fazem amanhã, às 8h15, 
no estádio Archangelo Brega, o 
Bregão, o jogo de volta das se
mifinais da 3® Copa Lençóis de 
Futebol Amador -  Troféu 150 
anos-, promovida pela Liga 
Lençoense de Futebol Amador. 
O empate dá a classificação ao 
Monte Azul/Porto. No primei
ro jogo da semifinal, na manhã 
de domingo 22, a equipe areio-

polense bateu a Trivial pelo 
placar de 1 a 0. O gol marcado 
pelo jogador Alessandro.

No outro jogo da rodada, às 
10h15, o Palestra recebe o Expres- 
sinho/Pitoli. Na primeira parti
da, também no último domin
go, o Expressinho/Pitoli venceu 
o Palestra por 2 a 0. Na partida 
de amanhã, o Expresssinho pode 
perder por um gol de diferença 
que ainda carimba o passaporte 
para a final da competição.

BOTÃO A Liga Botão Futebol Clube promoveu no domingo 
22, no Tonicão, a 1® Copa Amizade de Futebol de Botão. 
A competição foi realizada em comemoração a um ano de 
fundação da liga. Cerca de cinco botonistas participaram 
do evento. Durante o torneio os competidores jogaram 
entre si, em turno único. A classificação final foi Rubão 
em primeiro lugar, Nei em segundo e Felipe em terceiro.

a r e ia

Continuam abertas as 
inscrições 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 Cecap II. O evento é 
promovido pela Associação 
de Moradores do Conjunto 
Habitacional Lençóis Pau
lista I e II (Cecap/Fiesp) e 
Jardim Itapuã, em parceria 
com a Diretoria de Esportes 
e Recreação. A taxa de inscri-

ção são duas caixas de leite 
longa vida, com 24 unida
des. Mais informações pelo 
telefone (14) 9133-2980, 
com Luciano Macedo.

m a l h a

Amanhã, a equipe de 
malha da UME/São João vai 
até lacanga fazer uma parti
da amistosa e inaugurar uma 
cancha de malha naquela 
cidade. No domingo 22, a 
equipe lençoense sagrou-se 
vice-campeã do Torneio In- 
termunicipal de Avaré.

A equipe de voleibol da 
terceira idade de ficou em 
quarto lugar nos Jogos Esta
duais do Idoso, realizados 
entre os dias 11 15 de junho, 
em São José dos Campos, e 
que reuniu participantes de 
160 municípios paulistas. No 
ano passado, os lençoenses 
foram campeões dos Jogos 
Regionais da Terceira Idade, 
em Sorocaba, e se classifica
ram para os Jogos Abertos.

A prefeitura, por meio 
das diretorias de Assistência,

m e l h o r  i d a d e

Lençóis Paulista 
é quarto nos Jogos 
Estaduais do Idoso

Saúde, Esportes e Recreação, 
disponibilizou toda a infra- 
estrutura para a participação 
dos atletas na competição. A 
equipe é formada por Anto- 
nio Damasceno, Armando 
Zanoni, João Marques, Cláu
dio Paschoarelli, José Fer
nandes Coneglian, Roberto 
Santino Sasso, Wilson Carlos 
Muller, José Carlos Martins de 
Oliveira (Coquinho), Leonil- 
do Quirino, Luiz Antonio Ra- 
dichi, Walter Roberto Folkis e 
José Alfredo Haberkon.

Rhema Fotos e Vídeo

f im  d e  t e m p o r a d a  Terminou na noite de quinta-feira 26, na 
Casa Noturna Four, com a disputa da Garota Jois e Cantor, os Jois 
(Jogos Industriários do Sesi) promovidos pelo Sesi em parceria com 
a Diretoria de Esportes e Recreação. Na disputa do título da Garota 
Jois, a vencedora foi Monique Rezende (foto), da Lwarcel. O segundo 
lugar foi conquistado por Ana Carolina Souza e Silva, da Duratex.

CURSO j u r íd ic o

COORDENAÇÃO
PROF, FLAVIO MONTEIRO DE BARROS

cursofmb@cursofmb.com.br 
www.cursofmb.com.br

AG O RA EM LEN ÇÓ IS PTA.
O MELHOR CURSO JURÍDICO DE SÃO RAULO

^  CURSO SEMESTRAL FEDERAL MATUTINO 

^  CURSO SEMESTRAL NOTURNO

^  CURSO PARA EXAME OAB VESPERTINO E AOS SÁBADOS

Vagas Limitadas
Início 04/08/2008 

Matrículas Abertas
^  14-3263 2329 I 9711 5070

Paulista Shopping - 3® Piso

O f e r t a  d a  S e m a n a

u A T ^ A n ^ n i T . í u A n
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:1a Rv-̂  n i 6 5 0 ,

^ 3 3 0 ,
Oferta válida enquanto durarem os estoques.

Av. Adriano Anderson Foganholi n°580 
Distrito Industrial - Lençóis Paullsta/SP

fone: (14) 3269-1581 ,
D IV E L P A

CHEVROLET
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P e d a c i n h o  d o  J a p ã o
Centenário da Imigração Japonesa será tema da abertura dos 52° Jogos Regionais 
de Lins; disputas para Lençóis Paulista e região começam no dia 2 de julho

Aline Furlanetto

Da  Re d a ç ã o

Lins promete impressio
nar no cerimonial de abertura 
dos Jogos Regionais, que nes
te ano chegam à 52^ edição. 
De acordo com o secretário 
municipal de Esportes e che
fe do Comitê Organizador da 
competição, Akio Matsuura, o 
tema do evento será o Cente
nário da Imigração Japonesa. 
A cerimônia deve destacar a 
cultura oriental e sua impor
tância e presença no Brasil, 
com destaque em Lins, onde 
grande parte da população é 
de descendência japonesa. Os 
Jogos Regionais de Lins serão 
disputados por 49 cidades da 
região, o que resulta em 8.150 
atletas inscritos para buscar 
medalhas entre as piscinas, 
quadras, campos, tatames, pis
tas e na areia.

Para Lençóis Paulista, Agu
dos, Borebi, Barra Bonita, Iga- 
raçu do Tietê e Macatuba, os 
Jogos Regionais começam no 
dia 2 de julho. A equipe len- 
çoense de basquete feminino 
(categoria sub-21) será o pri
meiro grupo da delegação a 
começar o caminho em busca 
da medalha, em partida mar
cada para as 8h. E as adversá
rias serão as são-carlenses, que 
farão o confronto 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 primei
ra vez e duelar contra os bau- 
ruenses. Ainda no período da

Maru, mascote dos Jogos Regionais de Lins, homenagem ao primeiro 
navio que chegou ao Brasil, há 100 anos, com os japoneses

manhã, o futebol masculino 
(categoria sub-21) estréia con
tra Botucatu e, ao meio-dia, 
a dupla feminina de vôlei de 
praia enfrenta parceria de Agu
dos. Veja no quadro a progra
mação completa do primeiro 
dia de competição.

Quem participou do Con
gresso Técnico, no dia 18 de 
junho, já imagina o que po
derá ver na abertura dos Jo
gos, marcada para a próxima 
sexta-feira, 4 de julho, a partir 
das 19h, no Estádio Municipal 
Gilberto Siqueira Lopes, base 
de treino do CAL (Clube Atlé
tico Linense).

Matsuura revela que a pre
feitura está em negociação 
com atletas de expressão na
cional, que possam participar 
da cerimônia para acender a 
pira olímpica. Ele admitiu es
tar em contato com Aurélio 
Miguel, ex-judoca brasileiro e 
medalhista olímpico em Bar- 
celona-92, e com o ex-jogador 
de futebol conhecido como 
Leivinha, cuja naturalidade 
é Lins. Ele jogou na seleção 
principal do Brasil na década 
de 70 e também atuou como 
centro-avante do Palmeiras no 
mesmo período.

A abertura também conta
rá com a presença do mascote 
dos Jogos, que neste ano será a 
boneca japonesa Maru. Trata- 
se do mesmo nome do primei
ro navio que chegou ao Brasil 
com os primeiros imigrantes 
japoneses, há 100 anos. A per
sonagem atuará na competi
ção durante as premiações.

V O LE I
Arquivo Fernanda Benedetti/O ECO

Lençoenses estréiam 
na segunda semana

Neste ano, a disputa no vo
leibol lençoense acontece na 
segunda semana da competi
ção. "Nós viajamos no dia 5 
de julho e estreamos no dia se
guinte, domingo. Nosso adver
sário da estréia só deve sair na 
próxima quarta-feira", afirma o 
treinador Douglas Coneglian.

Neste ano, Douglas Cone- 
glian vai comandar a equipe 
masculina sub 21, hexacampeã 
dos Regionais, a equipe femi
nina adulta e a equipe adulta 
masculina de Bauru, que não

cruza com Lençóis porque são 
categorias diferentes.

As equipes de vôlei de Len
çóis são mantidas pela prefeitu
ra, com patrocínio das empresas 
Supermercados Santa Catarina, 
Coneglian Montagens Elétricas, 
Padaria Trigal, Prevê Objetivo e 
Academia Fitness. (com asses- 
soria de comunicação)

O técnico das equipes de 
vôlei de Lençóis Paulista, 

Douglas Coneglian

CONFIRA EM QUAIS MODALIDADES 
OS MUNICÍPIOS COMPETEM

»  a g u d o s xadrez masculino e feminino
judô
caratê
malha
bocha
vôlei masculino
vôlei de praia masculino e
feminino
tênis de mesa masculino 
capoeira masculino e feminino

basquete masculino
biribol
futebol
futsal masculino e feminino 
vôlei de praia masculino e 
feminino
vôlei masculino e feminino 
capoeira masculina e feminina 
judô masculino 
caratê masculino e feminino

»  LENÇÓIS PAULISTA
»  BARRA BONITA atletismo masculino e feminino
atletismo masculino e feminino atletismo PPD
atletismo PPD basquete masculino e feminino
basquete masculino capoeira masculina e feminina
biribol ciclismo masculino
bocha biribol
capoeira masculina e feminina bocha
ciclismo masculino malha
futebol masculino futebol masculino e feminino
futsal masculino e feminino futsal masculino e feminino
handebol masculino e feminino handebol masculino e feminino
caratê masculino e feminino caratê masculino e feminino
malha natação masculina
judô masculino e feminino natação PPD
natação masculina e feminina tênis masculino e feminino
natação PPD tênis de mesa masculino
tae kwon do vôlei masculino e feminino
tênis masculino vôlei de praia masculino e
vôlei de praia masculino e feminino
feminino xadrez masculino e feminino.
vôlei masculino e feminino
xadrez masculino e feminino. »  MACATUBA

atletismo masculino e feminino
»  BOREBI basquete masculino
vôlei feminino biribol
futebol masculino bocha
bocha capoeira masculina e feminina
malha damas (misto)

futebol masculino e feminino
»  IGARAÇU d o  TIETÊ futsal masculino e feminino
basquete masculino handebol masculino e feminino
vôlei feminino tênis masculino e feminino.
handebol masculino e feminino
futsal masculino e feminino
futebol masculino e feminino

p r o g r a m a ç ã o  d e
2 DE JULHO (QUARTA-FEIRA)

BASQUETE FEMININO SUB-21 BOCHA
8h: Lençóis x São Carlos 9h: Avaí x Borebi

10h: Porto Ferreira x Igaraçu do
BASQUETE MASCULINO SUB-21 Tietê
8h: Igaraçu do Tietê x Iacanga 
10h30: Lençóis x Bauru 
10h30: Descalvado x Agudos

13h: Lençóis x São Carlos 
13h: Barra Bonita x Macatuba

FUTEBOL FEMININO LIVRE
BASQUETE MASCULINO LIVRE 8h: Agudos x Brotas
19h: Barra Bonita x Lins 15h: Lençóis x Jaú

HANDEBOL MASCULINO SUB-21 VÔLEI DE PRAIA FEMININO
19h: Lençóis x Lins 10h: Igaraçu do Tietê x Brotas 

11h30: Barra Bonita x São Carlos
HANDEBOL MASCULINO LIVRE 12h: Lençóis x Agudos
10h: Macatuba x Promissão
15h: Bauru x Igaraçu do Tietê TÊNIS DE MESA MASC. SUB-21

14h30: Lençóis x Piracicaba
FUTEBOL MASCULINO SUB-21
8h: Barra Bonita x Pederneiras TÊNIS DE MESA MASC. LIVRE
9h: Lençóis x Botucatu
14h: Igaraçu do Tietê x Duartina

14h: Dois Córregos x Igaraçu do 
Tietê

HANDEBOL FEMININO LIVRE VÔLEI DE PRAIA MASCULINO
8h: Cafelândia x Agudos 
14h: Igaraçu do Tietê x Itapuí 
15h: Lençóis x Santa Bárbara 
D'Oeste

10h30: Agudos x Bofete 
12h30: Jaú x Igaraçu do Tietê 
13h30: Lençóis x Santa Rita do 
Passa Quatro

FONTES: Comitês Organizador e Dirigente dos Jogos Regionais de Lins
*www.jogosregionaisdelins.com.br

COLABORAÇÃO

LENÇÓIS PAULISTA
GOVERNO SOLIDÁRIO

G R U P O
PARDAL I^LWART

G R U P O SantaA na

DEPUTADO

VÊAÇÃo hhourão ltda. Arnaldo lardim 'm r à h u ^
ASSESSORIA CONTÁBIL

A
\1í^acatuba forte

G O VERN O  T R A N S F O R M A D O R

http://www.jogosregionaisdelins.com.br
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Três candidatos
Três candidatos disputam a cadeira de prefeito em 
Piratininga nas eleições de outubro: Sandro Bola (PSDB), 
Odail Falqueiro (PTB) e Jair Ribeiro dos Santos (PPS)

Jornal O ECO

Da  Re d a ç ã o

O cenário político já está 
definido em Piratininga para 
as eleições de outubro. Três 
candidatos disputam a cadei
ra de prefeito: o vereador Car
los Alessandro Franco Borro 
de Mattos (PSDB), o Sandro 
Bola, o ex-prefeito Odail Fal
queiro (PTB) e Jair Ribeiro dos 
Santos (PPS), que pela primei
ra vez disputa um cargo públi
co. A atual prefeita Silvia Men
des Soares (PV), vai de chapa 
de branca e decidiria o apoio a 
algum candidato em conven
ção marcada para a noite de 
ontem. A definição dos dois 
últimos candidatos saiu em 
convenções realizadas na ma-

nhã de ontem.
Sandro Bola foi o primei

ro a lançar a candidatura. Ele 
terá o presidente da Câmara, 
Jair Gonçalves Guedes Júnior 
(PR), como vice. Além do PR, 
o pSd B terá apoio do PSB em 
Piratininga. A coligação pre
tende lançar 16 candidatos 
para uma vaga no Legislativo.

A candidatura de Odail 
Falqueiro e Jair Ribeiro dos 
Santos foi definida ontem. 
Falqueiro ainda não sabe se 
poderá manter sua candida
tura porque teve as contas re
jeitadas pelo TCE (Tribunal de 
Contas do Estado) quando foi 
prefeito. Ele disse que sua as- 
sessoria jurídica já está recor
rendo e acredita que vai con-

seguir reverter sua situação. 
Caso a candidatura seja possí
vel, Falqueiro terá como vice a 
demista Maria José Paranhos. 
A coligação é completada com 
o PC do B. Ao todo, serão 18 
candidatos da coligação dis
putando uma vaga na Câmara. 
Falqueiro já foi por duas vezes 
prefeito de Piratininga, verea
dor por dois mandatos e vice- 
prefeito por um mandato.

O terceiro candidato em 
Piratininga é o agropecuarista 
Jair Ribeiro dos Santos (PPS). 
Como vice na chapa, ele terá o 
contabilista Argemiro Parizot- 
to (PMDB). A coligação ainda 
deve ter o apoio do PT e con
correrá com 18 candidatos a 
vereador. Odail Falqueiro e Maria José Paranhos disputam a eleição para prefeito e vice de Piratininga

a g u d o s

PSDB vai apoiar candidato 
do prefeito Octaviani

Em convenção realizada 
quinta-feira 26, na Câmara 
de Vereadores, o PSDB de 
Agudos decidiu apoiar o can
didato do PMDB do prefeito 
José Carlos Octaviani, nas 
eleições de outubro, encabe
çada pelo seu sobrinho, Ever- 
ton Octaviani. A coligação 
ainda terá o PTB, PV e PP.

Compareceram à conven
ção apenas sete membros

da comissão executiva do 
PSDB. Os trabalhos foram 
conduzidos pelo presidente 
Rubens Benázio. A princípio 
a idéia dos tucanos era não 
apoiar nenhum candidato.

A surpresa foi a visita 
do prefeito Octaviani, que 
justificou que foi participar 
da convenção a convite do 
deputado estadual Pedro To- 
bias (PSDB) e que o apoio

ao seu candidato seria um 
pedido do próprio deputa
do. O apoio foi colocado 
em votação e obteve maioria 
dos votos.

O prefeito Octaviani vai 
lançar como candidato à su
cessão seu sobrinho, Ever- 
ton Octaviani com Altair 
Francisco para vice . A con
venção do PMDB, PTB, PP e 
PV será amanhã.

A R E I Ó P O L I S

Propaganda em muros está proibida
Seguindo a onda de proibi

ção de pintura de muros com 
propaganda político-partidária, 
a Câmara de Vereadores de Arei- 
ópolis aprovou a lei que impede 
este tipo de propaganda. O tex
to vem assinado pelo vereador 
Marcos Roberto Egídio. Além

de muros, a lei também proíbe 
a colocação de faixas, banners e 
painéis pelos candidatos. Lençóis 
Paulista, Macatuba e Piratininga 
já proibiram a pintura de muros.

O político ou o partido que 
descumprir a lei será obrigado 
a pagar multa estipulada em

INHEIRO NO B 0 L $ 0

QUER A 
OUTRA  
PARTE?
Lembre-se!
Se você for aluno ainda

' s e u s  a m i g o s ^
[ao efetuarem as matriculasl 
] você completa essa nota e [
LGanha R$50,00

POR MATRICULA .

. em notas novinhas.. 
Aproveite!

PROMOÇÃO 
UNIDADE LENÇÓIS PTA.

VEIA O REGULAMENTO NA SECRETARIA DA ESCOLA 
NÃO PRECISA SER ALUNO, TODOS PODEM PARTICIPAR

R. 13 de Maio, 430 Tel. (14) 3264-5414

Sua rede de computadores está te deixando maluco?
Comunicação lenta entre os micros? 

Funcionários perdendo tempo? 
Conheça nossos planos 

especiais para empresas 
Assistência Técnica em Redes 
Microcomputadores -  Servidores 

NoteBook's -  Impressoras.

e s s a n i n o
^ T ^ l n f o r m á t i c a  

Tel. (14) 3264-1308 
R. José do Patrocínio  ̂415 - Centro

BOREBI

Remanejamento de verba vira polêmica no Legislativo
Uma polêmica tomou con

ta da última sessão da Câmara 
de Vereadores de Borebi. Isso 
porque o prefeito Luiz Antonio 
Finotti Daniel (PTB) remanejou 
R$ 57.384 para saneamento e 
para o Gabinete, do orçamento 
da Educação. O vereador Ander-

son Pinheiro de Góes (PMDB), 
o Chiquinho, queria que a ver
ba fosse destinada para o au- 
xílio-transporte de estudantes 
que viajam para outras cidades. 
Chiquinho chegou a apresentar 
uma emenda sugerindo o re
passe, mas segundo ele, o docu-

mento nem chegou a ser lido.
Segundo Waldir Haiub Bros- 

co, presidente da Câmara de 
Borebi, a emenda foi analisada 
pelo jurídico e considerada in
constitucional porque a transfe
rência de verbas só poderia ser 
feita pelo prefeito.

100 UFIR (Unidade Fiscal de 
Referência) por muro pintado, 
o que equivalente a aproxima
damente R$ 100. Em caso de 
reincidência, o valor da multa é 
o dobro. A lei já foi sancionada 
pelo prefeito José Pio de Oli
veira (PT), o Peixeiro.
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M A C A T U B A

Crime da goiabeira
Homem é condenado a oito anos e dois meses de prisão em Macatuba por atirar 
no vizinho pelas costas; briga começou por causa de uma goiabeira

Foto : Fernanda Benedetti

Da  Re d a ç ã o

Amauri Claudino foi con
denado a 8 anos e 2 meses de 
prisão em regime fechado por 
atirar em Gerson Rodrigues de 
Oliveria, 29 anos, pelas cos
tas. O crime aconteceu no dia 
13 de março de 2007 e teria 
sido o desfecho para uma bri
ga de vizinhos que começou 
por causa de uma goiabeira. 
O júri popular que condenou 
Claudino aconteceu na ma
nhã de ontem, na Câmara de 
Vereadores de Macatuba. O 
julgamento começou às 9h e 
seguiu até por volta de 13h. 
A condenação é por tentati
va de homicídio, duplamen
te qualificada. Claudino foi 
preso cerca de 20 dias depois 
de tentar matar o vizinho e 
aguardava o julgamento na 
cadeia desde então.

No dia do crime, Claudi- 
no estava em um bar localiza
do na rua Germano do Prado, 
Jardim Bocaiúva, quando te- 
ria avistado Oliveira e o cha
mou para conversar. Quando 
Oliveira se aproximou Clau- 
dino efetuou dois disparos 
com uma pistola calibre 22. 
Um dos tiros passou raspan
do na cabeça. O outro acertou 
Oliveira nas costas, próximo 
à coluna vertebral. Por pouco 
ele não perdeu o movimento 
das pernas.

Os dois homens eram vi
zinhos e o motivo da agressão 
teria sido a sujeira provocada 
por uma goiabeira, planta
da na casa de Oliveira, fazia 
sobre o quintal de Claudino. 
Eles já tinham brigado e se

i d o s o s

Hoje tem 
jogos no 
ginásio de 
esportes

A Secretaria de Assis
tência Social de Macatu- 
ba realiza hoje mais uma 
edição dos Jogos da Me
lhor Idade. A abertura está 
marcada para as 8h, com 
desfile das delegações, 
apresentação do Coral da 
Melhor Idade e apresen
tação de dança dos alu
nos do Centro Educativo 
Mario Rosa. A agenda de 
aniversário termina ama
nhã, com a Mostra Regio
nal de Danças.

Este ano, 10 cidades, 
contando com Macatu- 
ba, participam dos jogos, 
disputando as modalida
des de dominó, buraco, 
malha, bocha, atletismo 
(corrida) e vôlei. Estão 
confirmadas as presen
ças das delegações de 
Barra Bonita, Igaraçu do 
Tietê, Jaú, representada 
pelo Caiçara Clube, São 
Manuel, Santa Maria da 
Serra, Botucatu, Cam
pos Novos Paulistas, Pi- 
ratininga e Pederneiras. 
O total de participantes 
é de aproximadamente 
300 atletas.

Macatuba terá atletas 
disputando em todas as 
categorias, com exceção 
de dominó. As atividades 
acontecem no ginásio de 
Esportes Brasílio Artioli, 
onde será a abertura, no 
Centro de Lazer do Tra
balhador e no estádio 
municipal Amadeu Ar- 
tioli. Os atletas vencedo
res serão premiados com 
troféus e medalhas.

Briga entre vizinhos e provocada pela sujeira de um pé de goiaba condena homem a oito anos de prisão

agredido por causa da árvore 
em ocasiões anteriores.

A defesa de Claudino, re
alizada pelo advogado Eliel 
Oioli Pacheco, se baseou no 
argumento de legítima defesa. 
Pacheco disse que seu cliente 
saiu de casa armado porque 
estava com medo de apanhar 
novamente de Oliveira. O 
advogado afirmou que Clau- 
dino atirou na direção da ví
tima, mas não tinha intenção 
de matá-lo. "Se Amauri tives
se intenção de acabar com a

vítima teria feito, porque teve 
oportunidade. Gerson ficou 
caído e o que Amauri fez? Fu
giu", alegou.

A promotora de Justiça 
Flavia Maria José Bovolim 
rebateu a hipótese de uma 
simples lesão corporal e afir
mou ainda que o crime foi 
premeditado por Claudino. 
Ela disse que o réu poderia 
ser considerado uma pessoa 
violenta, já que possuía duas 
condenações anteriores: uma 
por lesão corporal e outra por

gesto obsceno.
"O simples fato de ele estar 

andando armado já é um cri
me. Se Amauri quisesse mes
mo se defender teria atirado 
para cima, ou para o chão e 
não a menos de três metros 
disparado na direção da ca
beça e nas costas de Gerson", 
argumentou a promotora.

Claudino está preso no 
Centro de Detenção Prisional 
de Bauru desde abril de 2007 
e deve voltar para cumprir o 
restante da pena.

ASFALTO Começou nesta semana o asfalto nas ruas do Jardim Planalto. Entram na lista trechos das ruas 
Maria Beltramim, Augusto Rorato, José Canduzim, Edevaldo Fantini e Teófilo Onório. As ruas Luiza Moretti 
Xavier e José Lopes da Silva serão asfaltadass em toda sua extensão. Antes da massa asfáltica, será feito 
serviço de terraplanagem e instalação de tubos para escoamento das águas pluviais. Os investimentos 
giram em torno de meio milhão de reais.

b a r r a  b o n i t a

Assistência Social com eça 
entrega de agasalhos

Teve início na segun
da-feira 23, a entrega dos 
agasalhos da Campanha 
2008. O departamento de 
Assistência Social contabi
lizou até o momento qua
se 18 mil peças. "Isso sem 
contar as doações que não 
param de chegar", diz a di
retora Eliana Vieira.

A abertura foi marcada 
pela bênção das roupas 
feita pelo padre Ronaldo 
Correia de Faria, um dos 
padrinhos da campanha. 
Também estiveram presen
tes autoridades, famílias 
beneficiadas e a equipe

responsável pelo trabalho 
de separação das peças.

A diretora do departa
mento informou que as 
peças são de ótima quali
dade e vão ser destinadas 
às famílias cadastradas. 
"Como as doações não pa
ram de chegar, ao final da 
campanha estaremos per
correndo a zona rural do 
município, levando aga
salhos às famílias daquela 
região", comentou.

As peças foram organi
zadas, separadas em cabi
des e colocadas em araras 
para facilitar a escolha.

Também foram separadas 
por tamanho, sexo e esta
ção do ano. "Ficou melhor 
do que os anos anteriores e 
é a melhor campanha que 
já participei. As roupas es
tão muito boas mesmo", 
comentou dona Maria do 
Carmo Sigmura, 66 anos, 
voluntária na distribuição.

Cada família cadas
trada pôde escolher um 
número maior de peças 
do que o previsto e, além 
disso, também levou co
bertores doados pela As
sistência Social e comércio 
em geral.

t e r ç a - f e i r a

l a z e r  e  m e io  a m b ie n t e

A Prefeitura de Lençóis 
Paulista iniciou na semana 
passada as obras para cons
trução de uma área de la
zer no recinto José Oliveira 
Prado -  onde é realizada a 
Facilpa (Feira Agropecuária, 
Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista). O local te
rá implantação de um calça- 
dão, uma pista com ciclovia 
e trilha ecológica, que será 
financiada com recursos fe
derais e municipais. O Mi
nistério do Turismo entra 
com R$ 68 mil, já a prefei
tura investirá mais R$ 150 
mil. Esta é a primeira parte 
da obra. Além da área de la
zer, o projeto tem como ob
jetivo a revitalização do leito 
do córrego da Prata, que será 
arborizado com 17 mil mu
das de árvores nativas para 
recompor a mata ciliar.

CAMINHONETES
Duas caminhonetes, do 

tipo Toyota Hilux, foram 
roubadas no sábado 21. 
Uma foi levada em Lençóis 
Paulista e recuperada depois. 
O outro veículo foi levado 
na cidade de Macatuba. Os 
roubos ocorreram pratica
mente em seqüência, o que 
leva a polícia a crer na exis
tência de uma quadrilha es
pecializada. Em dois meses, 
foi o quarto roubo registra
do contra o mesmo modelo 
de caminhonete. Até agora 
apenas uma foi recuperada.

SEM CESTA
A cesta básica dos servi

dores públicos municipais 
de Agudos atrasou mais de 
20 dias. A entrega deveria 
ter sido feito no dia 30 de 
maio só começou esta se
mana. Esta não é a primeira 
vez que o prefeito José Car
los Octaviani (PMDB) atra

sa cestas básicas e salários. 
Na quinta-feira o benefício 
foi liberado.

AÇÃO d e  c id a d a n i a

A Prefeitura de Macatuba 
realizou no sábado 21 mais 
um dia de 'Ação de Cidada
nia', com serviços como cor
te de cabelo gratuito, posto 
para tirar RG, realização de 
exames como medição de 
pressão arterial e teste de 
glicemia, exposição de ar
tesanato e apresentações de 
dança. Profissionais e alu
nos da Efac (Escola de For
mação e Aperfeiçoamento 
de Cabeleireiros) cortaram 
cerca de 200 cabelos gra
tuitamente. As atividades 
aconteceram no Terminal 
Rodoviário Fernando Valezi 
Filho. Fechando a progra
mação, teve show da dupla 
lençoense André & Matheus, 
com público de quatro mil 
pessoas, segundo informa
ções da Polícia Militar.

CONVENÇÕES
O último final de sema

na foi marcado por conven
ções nas cidades de Pirati- 
ninga e Borebi. No sábado 
21, o vereador e presidente 
da Câmara de Piratininga, 
Carlos Alessandro Franco 
Borro de Matos (PSDB), 
o Sandro Bola, saiu da 
convenção de seu partido 
como pré-candidato à pre
feitura do município. Já os 
correligionários do PMDB 
de Borebi definiram, no do
mingo 22, que Manoel Frias 
Filho (PMDB) é o candida
to que irá disputar o cargo 
de prefeito contra o ex-pre
feito Antonio Carlos Vaca 
(PSDB), que já oficializou 
sua candidatura. O PMDB 
também oficializou a can
didatura de oito candidatos 
à Câmara de Vereadores.

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

e s t r a d a s

Na segunda-feira 23, foi 
realizada em São Paulo au
diência pública para discus
são dos termos de concessão 
do trecho leste da rodovia 
Marechal Rondon (SP-300). 
O prefeito de Lençóis Pau
lista, José Antonio Marise 
(PSDB) participou da au
diência e voltou com algu
mas novidades. A empresa 
que ganhar a licitação da 
rodovia se comprometerá a 
construir a tão sonhada pas
sarela na altura do Distrito 
Empresarial, uma rotatória 
de acesso pela Fazenda Pro
gresso, além de 16 quilôme
tros de asfalto em marginais 
em Lençóis Paulista.

m o r t e  n a  c u r v a

Em menos de 24 horas 
dois acidentes em estradas 
da região foram responsáveis 
por três mortes. O primeiro 
aconteceu na terça-feira 24, 
na rodovia João Lázaro de 
Almeida Prado (SP -  225), 
em Barra Bonita e causou 
a morte de Mauro Justino 
Barbosa, 46 anos e Ivo Car
los Novaes, 18. Na tarde 
da quarta-feira 25, Arcanjo 
Santos Oliveira, 29 anos, 
morreu em acidente na 
Curva da Tinisca, na estra
da vicinal Lauro Perazzoli, 
que liga Macatuba a Igaraçu 
do Tietê. Creso Paulino, 48 
anos, e José Ailton Esteves 
de Souza, 29 anos, ficaram 
gravemente feridos. Os tre
chos onde aconteceram os 
dois acidentes são conside
rados perigosos por causa 
da curva fechada. Mesmo 
assim, os motoristas costu
mam abusar da velocidade.

ELEIÇÃO
O anúncio do nome do 

empresário Luiz Carlos Tre- 
centi (DEM) como o candi-

dato a vice-prefeito na chapa 
encabeçada por Izabel Cris
tina Campanari Lorenzetti 
(PSDB) fortaleceu a união do 
grupo político liderado pelo 
prefeito José Antonio Marise 
(PSDB), ao contrário do que 
chegaram a apostar alguns 
integrantes da oposição. Os 
tucanos cotados para o car
go, o vereador Manoel dos 
Santos Silva, o Manezinho, e 
o diretor de Meio Ambiente, 
Benedito Martins, que che
gou a se afastar do cargo para 
ficar à disposição do grupo, 
disseram que Luiz Carlos foi 
a escolha certa. Já o diretor 
de Desenvolvimento e Ge
ração de Emprego e Renda, 
Altair Toniolo (DEM), o Ro
cinha, falou que vê a escolha 
com naturalidade.

e x t r a o r d i n á r ia

Deu entrada na sessão 
legislativa da segunda-feira 
23, na Câmara de Macatuba, 
projeto de lei que suspende 
o pagamento de R$ 500 por 
sessão extra para os vereado
res. A remuneração passaria 
a valer a partir de 2009. O 
texto, que vem assinado pelo 
presidente da Casa, Moacir 
Silvestrini (PV), pelo primei- 
ro-secretário, Joaquim Santa
na dos Santos (PV) e pelo se- 
gundo-secretário, José Célio 
Ferreira (PSDB), deve ser vo
tado na próxima segunda, úl
tima sessão do semestre, em 
regime de urgência. O TCE 
(Tribunal de Contas do Esta
do) apontou irregularidade 
no pagamento do extra.

p e d id o  n e g a d o

A Justiça negou ao vice- 
prefeito de Agudos, Jaime 
Caputti (PR), liminar con
tra a venda de veículos da 
frota municipal pelo atual 
prefeito José Carlos Octa- 
viani (PMDB).
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FINANCIAMENTOS
STRADA ADV. EXT GAS 03
STRADA ADV. EXT FLEX 07

F 1000 TURBO DIE 92
RANGER STX 6cc GAS 97

RANGER XLT 2.8T CD 4X4 05
MONTANA FLEX (COMPL) 06
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

TRACKER 2.0 DIE 4X4 04
F250XLL DIE 00
F250 XLLDIE 01

TROCA COM TROCO
CORSA 1.0 MPFI 2PGAS 02
CORSA SEDAN 1.0 ALC
CORSA SEDAN 1.0 ALC 

AUDIA3 1.8TGAS

04
08
01

AUDIA3 1.8 GAS 03
NEW CIVIC LXS MEC FLEX
NEW CIVIC LXS AUT GAS 

ESCORTSW1.8 GAS
FOCUS HATCH 1.8 GL GAS

07
07
98
01

FOCUS SEDAN 2.0L GAS
FOX1.0 2P FLEX 
FOX 1.0 2P FLEX

VECTRACD2.0 16VGAS
UNOMILLE FIRE 4P FLEX

02
04
08
97
06

TROCA COM TROCO
CBX750F
CBX750F
CBR450

BIZ100KS
BIZ100 ES
BIZ100 ES

TITAN125KS 
TITAN125KSE 
TITAN 150 KS
TITAN 150 KS
TITAN 150 ES
TITAN 150 ES 

TITAN 150 ESD
TITAN 150 ESD

TITAN 150 SPORT
CBX200 STRADA 
CBX200 STRADA
CBX250TWISTER

XLX350
XR TORNADO 

NX400FALCON
NX400FALCON

CB 500
CB 600 F HORNET

CBX 750 F JAPONESA
88 KASINSKICOMET250

QUADRI PITBULL200 
QUADRI FOURTRAX4X4

CBR600F
CBR600F

CBR1100XX BLACK 
SHADOW600 
SHADOW 750

YAMAHA YBR 125K
YAMAHA YZF R1
YAMAHA YZF R1 
SUZ.BURGMAN
SUZ.YES125
SUZ. DR800S
SUZ. TL1000S 

SUZ. BANDIT650N
SUZ.BANDIT650S
SUZ. SRAD 750 R
SUZ. SRAD 1000 R 

SUZ. VSTRON 1000
SUZ.HAYABUSA
KINCOZING150

05 HARLEYDAVIDSON DEUCE

05
07

OKM
97
99
97

OKM
07
06

LAVAMOS SUA MOTO 
COM AGUA QUENTE

R: 14.3264-3131 
RUA PIEDADE, 5 6 -C EN TR O  

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

VENDE-SE CORSA 

SEDAN CLASSIC LIFE,

1.0, ano 04, álcool, cor 

cinza, básico. Fone (14) 

3263-7474.

v e íc u l o s
VENDA

VENDE-SE ASTRA SE

DAN, Confort, 1.8, ano 

05, álcool, cor prata, 

completo. Fone (14) 

3263-7474.

VENDE-SE CORSA 

SENDAN CLASSIC, ano

04, álcool, original, dire

ção hidráulica, desem- 

baçador, ótimo estado. 

Fone (14) 9151-5255 

ou (14) 9152-6864.

VENDE-SE GOL MI, 

1.0, ano 97, gasolina, 

cor branco, básico. Fo

ne (14) 3263-7474.

VENDE-SE CORSA 

SEDAN MPFI, 1.0, ano 

98, gasolina, cor prata, 

trava e alarme Fone 

(14) 3263-7474.

VENDE-SE GOL MI,

ano 97, cor vinho, tra

va e alarme. Fone (14) 

3264-7160.

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

Venha
Conferir

a ar e roeca voce 
só  encontra aqui!_______

Fone: 14. 32B3-583I
íua CeI. Joaquim A. Martins, 955 - Centro - Lançais Paulista

COMPRA-SE OPALA,

abaixo do ano 79. 

Fone (14) 9703-9352 

falar c/ Emerson

VENDE-SE ESCORT 

HOBBY, ano 94, cor 

azul metálico, gasolina, 

impecável. Tratar Rua 

Capitão Elias Francisco 

do Prado, 286, Vila 

Éden. Fone(14) 3264

1728.

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.

NEGOCIAÇÕES DE 

IMÓVEIS: CASAS -

Itamaraty, Centro, 

Capoani, Ubirama, Bela 

Vista, Baccili, Monte 

Azul, Rondon e outros. 

Fone (14) 9786-5951 

ou (14) 3263-1287.

VENDE-SE PAMPA GL,

ano 90, 1.8, álcool. Fo

ne (14) 3263-2692.

VENDE-SE CORSA 

CLASSIC, cor preto, 

ano 07, 1.0, flex, 

com ar quente, trava, 

alarme. R$ 6.160,00 + 

financiamento. Fone 

(14) 9786-5951 ou 

(14) 3263-1287.

VENDE-SE BELINA,

ano 86, álcool. Fone 

(14) 3263-3887

VENDO GOL CL, 1.8, 

ano 93/94, a álcool, 

cor verde metálico. Fo

ne (14) 3263-6111 ou 

(14) 9737-9990.

VENDE-SE GOL G3,

16V, Plus, ano 01, cor 

cinza, gasolina, trava 

elétrica, alarme, limpa

dor e desembaçador 

traseiro. R$ 18500,00. 

Fone (14) 9714-8479.

VENDE-SE OU TROCA 

COURIER, ano 97/98, 

cor branca, 1.3 novo, 

500 km, vidro elétrico, 

capota Maritina Bueno. 

Fone (14) 3264-8684 

ou (16) 9138-8112.

VENDE-SE MONZA SL,

ano 91, álcool, original, 

trava elétrica e alarme. 

Fone (14) 9701-4866 

ou (14) 3263-6775.

VENDO ESCORT GL,

1.6, álcool, cor cinza, 

ano 86, motor de

fabrica. R$ 4.500,00, 

em ótimo estado. Fone 

(14) 9131-9047 Luiz 

Otavio.

VENDE-SE GOL G4,

1.6, Power Total Flex, 

ano 06, cor prata, 

completíssimo, ar,

revisado, estado de 0 

km. R$28.900. Fone 

(14) 9711-1826 ou 

(14)3264-2757.

VENDE-SE CORSA 

SUPER, 4 portas, cor 

prata, ano 99. Fone 

(14) 3264-3421 falar c/ 

Roberto ou Renata

VENDE-SE PARATI 

GLS, cor vinho, com

pleta, álcool, rodas, 

alarme, pneus novos. 

R$ 11.000,00. Fone 

(14) 9726-6932 ou 

(14) 3264-8430.

VENDE-SE GOL, ano

91, 1.6 AP, original, ál

cool, cor branca. Fone 

(14) 9785-8074 falar c/ 

Marcio.

VENDE-SE BRASÍLIA,

ano 78, em ótimo es

tado. Fone (14) 3263

1782 ou (14) 3263

1884 falar c/ Nino.

VENDE-SE GOL, cor

branco, ano 86, álcool, 

em ótimo estado. R$ 

12.000,00. . Fone (14) 

3263-1782 ou (14) 

3263-1884 falar c/ 

Nino.

MOTOCICLETAS
VENDA

TITAN, ESD, 150, ano 

06. Fone (14) 3264

4345.

TITAN, 150, ano 06, 

com partida elétrica, 

cor preta. Fone (14) 

3263-3466.

HONDA BIZ, 100, ano 

04, cor azul. Fone (14)

3263- 2610.

VENDE-SE FAN 125,

ano 05. Fone (14)

3264- 4345.

P Ê M M A Z A ,
= ^ ^ / E Í C U L O S j

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

www.carrolencois.com.br

Astra Sedan 
CONFORT 1.8 - 2005 
A - Prata - 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

Corsa Sedan 
Classic Life 1.0 

2004 - A - Prata - Básico

Gol G3 1.0 CITY 
4 P - 2005 - A 

Prata - Dh

Golf 1.6 MI 4P 
2000 - Cinza 

Completo

Palio Week ELX 1.3 
Fire - 4P - Flex- 2005 
Cinza - Completo - Ar

Gol 1.0 MI 
1997 - G - Branco 

Básico

Monza GL 2.0 - 4P 
1993 - Azul 

Completo - Ar

Corsa Sedan - 2005 
CLASSIC LIFE 1.0 

A - Branco - Ar

Palio ELX 1.3 - 4P 
2004 - Cinza - Flex 

Completo

Corsa Sedan Clasic Life 
1.0 - 2005 - A - Branco 

Básico

Gol G3 1.0 - 8V - 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 Plus - 4P - 2005 
A - Cinza 

Básico

Gol 1.0 MI - 1997 - G 
Branco - Básico

Corsa Sedan 1.0 MPFI 
1998 - G - Prata - TR - AL

VENDE-SE TITAN 125,

ano 04. Fone (14) 

3264-4345.

DI MOTOS, parcela

mos a venda de moto 

usada, mediante a pro

vação do credito. Fone 

(14) 3263-3466.

COMPRAMOS SUA 

MOTO usada em bom 

estado. Pagamos o me

lhor preço à vista. Fone 

(14) 3264-4345.

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.

VENDE-SE TITAN 150,

Ks, ano 05, cor verme- 

lha.R$ 4.600,00. Fone 

(14) 3263-3466.

VENDE-SE TITAN, ano

99, cor Verde metálico. 

Fone (14) 3263-3466.

VENDE-SE TITAN 150

KS, ano 06, cor azul. 

Fone (14) 3263-2610.

VENDE-SE BIZ, ano 04.

Fone (14) 3264-4345.

VENDE-SE DT 180,

para trilha. Fone (14) 

3263-2610.

POP 100, ano 07. Fone 

(14) 3264-4345.

TITAN, 150, ano 04.

Fone (14) 3264-4345.

TITAN, 125, ano 04,

cor preta. Fone (14) 

3263-2610.

VENDE-SE BIZ +, ano

04, cor prata. Fone 

(14) 3263-3466.

VENDE-SE TITAN KS,

ano 02, cor vermelha. 

Fone (14) 3263-2610.

VENDE-SE XL 250 R,

ano 83, cor azul. Fone 

(14) 3263-2610.

VENDE-SE CB 400,
ano 81, cor preta. Fone 

(14) 3263-2610.

2 0 0 6  -  PRETO - FLEX - COMPLETO
r $ s o b  c o n s u l t a

V E ÍC U LO A N O C O M B . O P C IO N A IS

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

CORSA SEDAN 1.0 1999 PRATA G TRAVA /  ALARME

ASTRA SEDAN 1.8 2002 BRANCO ALC COMPLETO /  RODAS

CELTA 1.0 2006 PRETO FLEX AR CONDICIONADO

CORSA SED CLASSIC LIFE 2005 PRATA ALC TE /  ALARME

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

VECTRA GLS 2.0 1998 PRATA GAS COMPLETO /  RODAS

VECTRA GLS 2.0 1996 AZUL ALC COMPLETO /  RODAS

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

GOL 1.0 G4 2P 2006 CINZA FLEX LIMP /  DESEMB

SAVEIRO 1.6 G4 2006 PRETO FLEX COMPLETO/TRAVA/ALARME

GOL CLI 1.6 1992 BRANCO ALC

ESCORT GL 1.8 1994 CINZA ALC DH /  VE /  TE

PALIO ELX 1.3 2004 AZUL FLEX COMPLETO (-AR)

XSARA PICASSO EX AUT 2005 PRETO GAS COMPLETO /  RODAS /  SOM

FUSCA 1968 BRANCO GAS RARIDADE

BUGGY 2008 AMARELA ALC CHASSIS 1979

COURIER 1.6 L 2004 PRATA G

GOL CITY 1.0 4P 2005 PRATA G TRAVA /  ALARME /  RODAS LIGA

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

VENDE-SE TITAN 150, VENDE-SE TITAN

elétrica, único dono. KS150 cc, ano 05, cor

Fone (14) 3264-4345. vermelha. Fone (14)

3263-2607

VENDE-SE TORNADO,

ano 03, cor preta e VENDE-SE TITAN 125

vermelha. Fone (14) cc, ano 03, cor azul,

3263-3466. completa. Fone (14)

3263-2607

VENDE-SE CBX 150,

ano 89, cor vinho. Fone VENDE-SE TITAN

(14) 3263-2610 125 CC, ano 95, cor

VENDE-SE SUZUKI

vermelha. Fone (14) 

3263-2607

YES, ano 07, cor preta.

Fone (14) 3263-3466. VENDE-SE TITAN ES,

VENDE-SE BIZ 125 CC,

ano 05, partida elétrica. 

Fone (14) 3263-2607

ano 07, partida elétrica,

cor prata. Fone (14) VENDE-SE TWISTER,

3263-2607. ano 06. Fone (14)

3264-4345

VENDE-SE CG TITAN

125, ano 02, partida VENDE-SE XLX 250,

elétrica, freio a disco. cor preta, p/ trilha. R$

Fone (14) 3263-3056 1.300,00. Fone (14)

ou (14)9793-8222. 3263-3466.

VENDE-SE BIZ, partida 

elétrica, ano 05, cor 

preta. Fone (14) 3263

3466.

VENDE-SE FALCON,

ano 06, cor preta e pra

ta, 6.000 km. Fone (14)

3263- 3466.

VENDE-SE TORNADO 

250, cor preta, ano 07, 

único dono. Fone (14)

3264- 4345.

VEDE-SE BIZ 125, ano

06, partida elétrica, cor 

prata, único dono, óti

mo estado. Fone (14) 

9735-4338.

VENDE-SE NX 150 

BROZ, cor vermelha, 

ano 06, partida elétrica 

e alarme R$ 7.300,00. 

Fone 9702-7110.

MODELO ANO COR OPCIONAIS
CORSA SUPER 1998 BRANCA
CORSA GL 1.6 1997 BRANCA
CORSA WIND 2001 PRATA

CORSA SEDAN WIND 2001 PRATA TRAVA-ALARME-RODA
CORSA SUPER 1999 PRATA VIDRO E TRAVA
CORSA WIND 1996 BRANCA
OMEGAGLS 1996 CINZA
VECTRA CD 1998 CINZA

MONZA SL EFI 1993 CINZA
ASTRA GLS 2000 PRATA COMPLETO + RODAS

ASTRA SEDAN 2003 AZUL
ASTRA SEDAN ELEGANCE 2005 CINZA AR DIGITAL+AR BAG

MERIVA 2003 PRETA
CHEVETTE SL 1989 VERMELHO

SAVEIRO 1988 VERMELHO DIESEL
PARATI 16 V 1999 BRANCA

GOL Ml 1997 BRANCA
GOL CL 1.6 1997 VERMELHO

GOL SPECIAL 1999 AZUL
GOL SERIE OURO 2000 BEGE

GOL CL 1.8 1993 BEGE
GOL CLI 1995 BRANCA

MODELO ANO COR OPCIONAIS
GOLF 2001 CINZA

GOL ROLLING STONES 1995 BRANCA □
GOL 16V POWER 2002 PRATA

GOL 1000 16V PLUS 2001 PRATA COMPLETO-VIDRO
LOGUS CLI 1995 VERMELHO
FIESTACLX 1997 BRANCO

KAGL 2000 PRATA
BIRUA ESCORT CLX 1998 AZUL COMPLETO

ESCORT GL 1.6 1998 BRANCO COMPLETO
ESCORT GL 1.6 1996 PRATA

RANGER 2000 BRANCO
PALIO FIRE 2003 VERMELHO TRAVA-AL-LIMP-DESEMB

PALIO WEEKEND 2000 BRANCA
UNO ELETRONIC 1994 VERDE
UNO ELETRONIC 1994 AZUL

SCENIC 2003 AZUL COMPLETO+AIRBAG
SCENIC 1999 CINZA COMPLETA
CIVIC LX 1998 PRATA
CIVIC LX 2001 PRATA

JEEP 1975 VERMELHO
CBR-1100 1999 PRETA

CG 150 TITAN 2004 VERDE
PLA N TA O  DE VE N D AS NESTE F IN A L  DE S E M A N A

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

FOX 1.0-2P-PRATA 
05/06-B-LIP-DESFOX 1.0-2P-CINZA- 03/04

SOLINA - AR - DH -TRIO - RODAS I PARATI TRACK 1.8 - 4P - 06
CINZA-F-COMPLETO

CORSA SUPER PRATA 97/98 
G-LIP-DES-AL
UN04PMILLESX 

VINHO - 96/97-G-TR-LT

FOX 1.0-2P-PRETO 
06/06-B-LIP-DES

GOL 1.0-2P -93/93 
BRANCO-G

PEUGEOT 206 - 1.6-4P -01 
CINZA-G-COMPLETO

POLO HACTH 1.0-PRETO 
02/03-A-COMPLETO

1 CORSA SEDAN I 
AZUL-06/06-A

CELTA 1.0-PRATA 
04/04-G-AL-RODAS

S-I0CS2.2 LUXE-BRANCO 
97/97-A-COMPLETA

ASTRA SEDAN CD AZUL 
04/04-G-COMPLETO

ASTRA SEDAN 1.8-CINZA 
04/04-A-COMPLETO

UN0MILLE-2P 
BRANCO-98/98-G

KAI.0
VERMELHO-97/98-G

VERSAILLESGL2.0-92 
BEGE-G-Pdreelosde 290/10

2 & C O N S U tttí2 2 í

Ê B Ê Z A
JkU TO M Ó V M iSi

(14) 3264-9191

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


MOTOCICLETAS
VENDA

VENDE-SE TITAN 150, 

elétrica, único dono. 

Fone (14) 3264-4345.

VENDE-SE CG TITAN 

150, partida elétrica, 

ano 05, impecável. Fo

ne (14) 9715-9818

VENDE-SE TORNADO,

ano 03, cor preta e 

vermelha. Fone (14) 

3263-3466.

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 BIZ 125 CC, 

ano 07, partida elétrica, 

cor prata. Fone (14) 

3263-2607.

VENDE-SE TITAN 

KS150 cc, ano 05, cor 

vermelha. 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. 

Fone (14) 3263-2607

VENDE-SE TWISTER, 

ano 06. Fone (14)

3264- 4345

RESIDÊNCIAS
VENDA

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,

Cecap, 100 metros do 

Mercado Doidão, Av 

Procópio Ferreira, 449, 

R$ 42.000,00. Fone 

(14) 3263-2327 falar c/ 

Oswaldo.

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 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 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, 

Jd Maria Luiza I. R$ 

18.000,00. Fone (14) 

9715-2031.

ALUGA-SE EDÍCULA 

PARA FESTAS EM 

GERAL, com piscina, 

R$ 120,00.Fone (14) 

8119-5518.

VENDO TERRENO NO 

JARDIM CAJU I. Tratar 

9772-7716 com Abo- 

brinha.

VENDE-SE CASA, Jd

América, 3 dormitó

rios, sala, cozinha, 2 

banheiros, lavanderia, 

área com churras

queira, garagem p/ 2 

carros, salão comercial. 

R$ 90.000,00. Tratar 

Toninho Santangelo 

Imóveis (Creci 46374). 

Fone (14) 3263-7094.

ALUGA-SE SALÃO CO

MERCIAL, c/ 60 metros 

quadrados, 2 wc, todo 

revestido ótimo ponto. 

Rua Henrique Lozinskas 

Alves. 1097, Jd Itapoã. 

Fone (14) 3263-2764.

VENDE-SE OU TROCA 

CASA, Residencial 

Athenas, por carro ou 

moto. R$ 25.000,00. 

Fone (16) 3341-7113 ( 

noite (16) 3341-5617 

ou (16) 9198-1848).

VENDE-SE CONSTRU

ÇÃO, Jd Maria Luiza, 

126m2, Rua Presbítero 

Carlos Gomes Quar

teirão 6, lote 2, aceito 

carro como parte de 

pagamento. Fone (14) 

9142-5452.

SALÃO P/ FESTAS,

ótima localização, p/ 

300 pessoas, aproveite 

nossas promoções c/ 

DJ, som e iluminação. 

DMP Produções. Fone 

(14) 3264-2757 ou 

(14) 9711-1826.

COMPRA-SE TERRENO

por até R$ 12.000. Fo

ne (14) 9713-5513.

VENDE-SE CASA, 2

quartos, Vila Cruzeiro, 

quitada. R$ 25.000,00, 

documentos em an

damento. Fone (14) 

3264-9818.

VENDE-SE CASA, 

geminada, quitada.

R$ 60.000,00. Tratar 

Rua Helena Bento de 

Oliveira Perantoni, 

230, Itapoá. Fone (14) 

3264-9117.

VENDE-SE EDÍCULA, 

Jd Itamaraty, 1 dormi

tório, 1 sala, cozinha, 

c/ a/e, wc social, varan

da e piscina. Fone (14) 

3263-1118.

COMPRA-SE TERRENO

de até R$ 15.000,00. 

Fone (14) 9775-6960

VENDE-SE POSTO DE 

GASOLINA, Rodovia 

Bauru/Lençóis com res

taurante, borracharia e 

eletrecista funcionando, 

um pequeno Motel a 

ser recuperado, e mais 

espaços para locações, 

excelente localização; 

Fone (19) 9107-7179, 

e-mail: luzia.rosconi@ 

hotmail.com.

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

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

GRÁTIS 2 CAPACETES
RUA PEDRO  NATÁLIO LO REN ZETTI, N° 112 - LEN ÇÓ IS PAULISTA

Fone: (14) 3264-4345

VENDE-SE TERRENO, 

Jd Itamaraty, Rua 

Miruna, 430 m2, R$ 

22.000,00. Fone (14) 

3263-6588.

COMPRA-SE TERRE

NO, Jd Príncipe, pago a 

vista. Fone (14) 3264

3344.

VENDE-SE CASA, 

Núcleo, 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.

TRT, Rua Chanes, c/ 

396,50 m2. Tratar 

Toninho Santangelo 

Imóveis (Creci 46374). 

Fone (14) 3263-7094.

VENDO TERRENO NO 

LOTEAMENTO JAR

DIM JOÃO PACCOLA,

medindo 10 metros de 

frente por 22 metros 

de fundos.Tratar tel. 

9772-7716 com Cláu

dio Creci 49.143.

VENDO APARTAMEN

TO NO EDIFICIO BE- 

THAT em andar baixo. 

Tratar 9772-7716 com 

Claudio Creci 49.143.

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

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.

VENDE-SE TITULO do

Clube Esportivo Ma

rimbondo. Fone (14) 

3263-1144.

© quaOâdad©

CB 400 - 81 - PRETA 

XLR 250 - 83 - AZUL 

CBX 150 AERO - 90 - V INHO  

TITAN KS 150 - 06 - AZUL 

HONDA BIZ - 04 - AZUL 

TITAN KS - 03 - PRATA 

TITAN KS - 02 - VERMELHA 

TITAN KS - 04 - PRETA 

MOTOR DE POPA - 76 - HONDA

R. AufiOis FbezzãcQ, 09 
QengSiS R3IÍ0SQ3

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.

VENDE-SE 30 METROS 

QUADRADOS DE PISO 

de ardósia 40 x 40 

com rodapé. Preço a 

combinar. Fone (14) 

3264-8251.

VENDE-SE CÔMODO 

DE MADEIRA, 5 gave

tas, em ótimo estado. 

Preço a combinar. Fone 

(14) 3263-2251.

VENDE-SE FREEZER 

PROSDÓCIMO MO

DERNO, geladeira 

duplex, cor branca, 

maquina de lavar 

Brastemp Clean. Tratar 

Rua Primo Casali, n°61. 

Fone (14) 9713-2132 

c/ Marcio

VIAGEM PARA MON

TE VERDE de 11 a 13 

de julho, com meia 

pensão e passeios. Fone 

(14) 3641-9395, par

celamos em até 6x no 

cheque.

VENDE-SE TECLADO 

YAMAHA PSR-240

61, teclas c/ toque 

sensitive,display 

multifuncional LCD, 

conexão para fone de 

ouvido, dicionário de 

acordes. Fone (14) 

9108-3821

VENDE-SE MATERIAIS 

CONSTRUÇÃO USA

DOS - Madeiras, telhas, 

forros de PVC, etc. + 1 

porta de correr e vitrine 

de vidro temperado. 

Fone (14) 9786-5951 

ou (14) 3263-1287.

VENDE-SE MONTAIN 

BIKE ALUMÍNIO,

Shimano Fone (14) 

9790-0814 ou (14)

3263- 1287.

VENDE-SE CARRINHO 

DE LANCHE. Tratar R 

Adriano da Gama Cure, 

498, Cecap. Fone (14) 

3264-5593 ou (14) 

9785-4078.

VENDE-SE VIOLÃO 

GIANINI, elétrico, 

semi-novo. R$ 180,00. 

Fone (14) 3264-9818.

VENDE-SE GELADEI

RA, Eletro Luxo, Pros- 

dócimo. R$ 100,00. 

Tratar Rua Helena Ben

to de Oliveira Peranto- 

ni, 230, Itapoá. Fone 

(14) 3264-9117.

VENDE-SE BICICLETA 

CALOI E CECI, femi

nina. R$ 50,00. Tratar 

Rua Helena Bento de 

Oliveira Perantoni, 

230, Itapoá. Fone (14)

3264- 9117.

VENDE-SE CD MP3 

PIONEER C/ CONTRO

LE, perfeito estado de 

conservação e funcio

namento. Ótimo preço. 

Fone (14) 9702-9704 

tratar com Alexandre.

VENDE-SE CD MP3 

PIONEER C/CONTRO- 

LE. Flip Down. Ótimo 

estado e funcionamen

to perfeito. R$ 350,00. 

Fone (14) 9794-6054 

tratar com Danieli.

PROCURA-SE MESAS 

C/ CADEIRAS DE 

PLÁSTICOS USADAS,

em bom estado, pa

gamento à vista. Fone 

(14) 3263-6369 ou 

(14) 9702-7173 tratar 

Reinaldo.

VENDE-SE UMA MÁ

QUINA DE LAVAR 

ROUPA digital Bras- 

temp, 5 kg, cor Branca. 

R$ 450,00. Fone (14) 

9686-1320 ou (14) 

3263-5897.

EXCURSÕES P/ 

SÃO PAULO 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.

LIG ODONTOLOGIA -

24h para toda região. 

Fone (0xx14) 3263- 

3646/9133-8272.

SANTA GULA PIZZA- 

RIA. Forno a Lenha, 

pizzas e batatas reche

adas, delivery, sem ta

xa de entrega e temos 

bebidas. Fone (14) 

3263-5953.

DISK MEDICAMEN

TOS Entrega grátis. Fo

ne: (14) 3264-7226.

DISK FARMAIS 24h

Fone: 0800-160480.

DISK PIZZA entrega 

rápida. Fone: (14) 

3264-1717. Pizzaria 

Hábil.

DISK MARMITEX - Fo

ne 3263-0052.

JORNAL O ECO

ANUNCIE! 

3269-3311 

TODAS As t e r ç a s , 

QUINTAS E sAbADOS

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

Sítios e Chácaras: Várias

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

em ordem

OUTRAS OPÇÕ ES FAVOR CONSULTAR

ROMEU SA N CTIS  - C reci: 41388

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

m òtò
Venda de motos novas e usadas, 

peças e serviços

OFICINA ESPECIALIZADA
Multimarcas J Nacionais

rtcImportados

Orfomento
sem

compromisso

Buscamos 
e levamos 
suo Moto!

RESIDÊNCIAS
JD. NOVA LENÇÓIS: 2 Dormitórios (Isuite), wc social c/ blíndex, sala, cozinha c/ azulejo, a/s anexo, ampla varanda, 

rancho c/ churrasqueira, terreno de 506 m*, todo gramado, área construída 186m^
JD. MORUMBI: R$ 150.000,00,3 dormit., 1 suite, sala de jantar, sala de estar, edícula c/ churrasqueira, garagem p/ 2 

carros.
CENTRO: Rua Ignácio Anselmo esquina c/Virgílio Rocha, casa c /261 m‘ . Terreno c/ 1230m‘ .
CENTRO: Rua XV de Novembro - sala de visita, sala de tv c/ estante em alvenaria, 1 dorm c/ a/e, 1 suite c/ a/e, 1 dorm sl 
a/e, sala de jantar (piso frio), cozinha d  a/e pia gab. Fundos: lavand, churrasq, piscina. Área const. 180m^ Terreno 

312m= R$130.000,00
CECAP: 3dormitórios,sala,cozinha,wceedícuiaR$47.000,00.
PQ. RONDON: 3 Dorm. (1 suite), saia visita, sala jantar, cozinha d  a/e, wc social, edícula d  churrasqueira, lavanderia e 

despença c/wc, garagem p/ 2 carros.
STA. CECÍLIA: R$ 90.000,00 - 2 Dorm., Sala, cozinha, wc social, fundos (1 suíte, sala, cozinha e iavanderia).
JD. Vilagem: R$90.000,00 - 2 Dorm., Saia, Cozinha, wc sociai, 2 vagas de garagem, edícula a terminar.
JD. Granville: 3 Dorm., (1 suite) c/A/E, Sala de vistas e jantar, wc social, cozinha c/A/E, lavanderia A/S, 2 vagas de 

garagem, sala de estar c/varanda, 
terreno 1.050 m ,̂ área const. 230 m*.
TERRENOS
D. ITAMARATY: 2 terrenos juntos, murados com fundação para uma residência de 341 m .̂
JD. ITAPUÃ: 3 terrenos juntos, c/ 213m^ cada, sendo 2 de esquina 
CENTRO: Próximo bíquinha, c/440m^ cada, R$ 50.000,00.

OPORTUNIDADE
Chácara Bairro Boqueirão (próximo Quatro Quedas) 

com 1 dormitório, sala, cozinha, wc, rancho com 

churrasqueira e forno, piscina e pomar

R$ 65.000,00
Rua 15 de Novembro, 753 Sala 4 ■ Galeria Beco Amarelo - Fone/Fax: (14) 3263-1118

VENDO INFORMATI-

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.

IDOSK'
r a  C a n o n  Le x m v̂rk X  '

R. José do Patrocínio, 1015 
Lençóis Paulista

V S r i a í
(gfívr, 6>

dos. ........
i C o l c I t O i i ^ I

CO N FIR A N O SSAS

R. Pedro Notólío lorenzelti, 193 
F. 3264-1004 - lenfóis Paulista

Preço a vista com 

descontos especiais! 

Colchões de todos 

os tam anhos. 

Venham  co n fe rir!

\

/  / .  /  ^ \
PROBEL V

KING COM BOX - 158x198

\ HERVAL
SUPER KING COM BOX - 193x203

J . OTAL A PRAZO R$ 1 4 0 0 ,0 0 »  '
4  agora com a marca Simmons!
- Colchão com tecido fabricado com

fibras naturais de bambu. /  r  / I
- Fios especiais anti-stress na superfície do colchão
- Tratamento natural antimicrobiano e antiácaro

, « 1 7 5 / > 0
TOTAL A PRAZO R$ 1 750,00 »

/  /  /  1
SERTA "

CASAL MOLAS ENSACADAS TECIDO'  
\  NO BAMBOO COM BOX - 138X188

TOTAL A PRAZO RS 1 2 30 ,0 0  »

*/'

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

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



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 COMPUTA

DOR AMD Atlhon XP 

1500/760 RAM/Moni- 

tor 17" S.P./HD 40GB/ 

Grav. e Leitor CD. Fone 

(14) 9790-0814 ou 

(14) 3263-1287.

ADEFILP - Vendas de 

móveis usados para 

escritórios, armários, 

mesas, cadeiras (todas 

de inox), entre outros. 

Inf: (14) 3264-9700 ou 

em nossa entidade.

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.

CHAVEIRO XV
Chaves e serviços 
Afiação de alicates 
Confecção de 
carimbos

^3263-6395
^9794-6796

Atendim ento 24h

RUA XV DE NOVEMBRO, 669
£>Vf r f^ £ A / r E  A O  B A /V C O  B fS A O E S C O

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.

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.

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.

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.

PANIFICADORA NA

TIVA. Aceitamos enco

mendas p/ festa, doces 

e salgados. Av Alfredo 

Oliveira Capucho, 295, 

Julio Ferrari. Fone (14) 

3263-2801.

FUNILARIA E PINTURA 

EVENCAR, reforme seu 

carro, pagto de 40% 

mais 12 parcelas iguais. 

Fone (14) 8124-2674.

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.

REGULARIZE SEU 

IMÓVEL PREFEITURA/ 

INSS/CRI Atendemos 

toda a Região M.Feres 

Proj. CREA1039099 

R.José do Patrocínio, 

n° 991 Lençóis Pta. 14

3264-3365.

ILZA CABELEIREIRA,

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.

ESCOVA INTELIGEN

TE, redução de volu

me, unhas artísticas, 

escova definitiva e 

hidratação profunda. 

Fone (14) 3264-7874.

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.

BLUE ANGEL TELE- 

MENSAGENS, mensa

gens fonadas, escritas 

(pergaminho, cartão 

e CD) e com carro de 

som, flores naturais e 

artificiais, cestas para 

todas as ocasiões e pre

sentes em geral. Rua Dr 

Antonio Tedesco, 859, 

Lençóis Paulista. Fone 

(14) 3263-0511.

VENHA E CONHEÇA A 

MANEIRA MAIS FÁCIL

e natural para perder 

peso e ganhar massa. 

Nutriclub, Rua Cel. Joa

quim A. Martins, 1722, 

fone (14) 3264-7874.

EBENÉZER RESTAU

RANTE DA ERMELIN-

DA, comida caseira, 

marmitex, marmitex 

econômica, prato 

feito, prato econô

mico e comercial. 

Rua Argentina,178,

Jd Nações. Fone (14) 

3263-1896.

im p r im I B
Afendfjtieitfo 24A 

9126-2965 /  9724-856S

FONE: 3264-3029

Carfüthos orígíaais

Retarga de cartuchos de 
tintas e foner s 
fílanutenfáo em impressoras

Ateitamos:
V IS A

R. IGHÁaO AHSEIMO, 199 - iençófs Ha. 
em heate ao Zeziaho Taiiles

4PET SHOP
PATAS

d n n o  e  T o s aB a n h  

H o s p e d a g a m

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

ALFABETOS E LETREI

ROS. Fone (14) 9108

1835. Tratar c/ Luciano.

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.

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 FUZZI, escova, 

cortes, penteados, co

loração em geral. Fone 

(14) 9107-6010 ou 

(14) 3264-2553.

MÁRCIA MODAS, a

loja do nosso amigo 

Melo, moda infantil, 

infanto juvenil, adulto, 

masculina e feminina. 

Rua Jose Pedro Ludo- 

vico, 360, Açaí I. Fone 

(14) 3264-8442.

ROTISSERIE EBENÉZER

aceitamos encomenda, 

Kit festa, frango reche

ado, costelão assado 

com recheio, bolos pa

ra festa em geral. Fone 

(14) 3263-0356.

CURSO DE MEGA 

HAIR e venda de ca

belos naturais, ganhe 

dinheiro e atualize-se 

info.: 3264-7033 - r: 28 

de abril, 922.

AGROPESCA E CIA,

banho e tosa promoção 

especial de reabertura, 

banho medicinal gra

tuito e ainda buscamos 

na sua casa. Fone (14) 

3264-9887.

RAMBLAS. Livraria, 

papelaria e presentes. 

Rua XV de novembro, 

216, centro. Fone (14) 

3263-4969.

CASAMENTO SIM

PLES, sofisticado; musi

cas que traduzem seus 

sentimentos, várias op

ções instrumentais e/ou 

vocais. Fone (14) 3263

0065 falar com Vanessa 

a partir da 14:00 hs.

VENDE-SE PRODUTOS 

CAZO. Fone (14) 3263

2145 tratar com Bruna.

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.

TRABALHO INDE

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.

BANHO E TOSA com

ótimos preços, leve 

seu cachorrinho para 

fazer um banho e ele 

ganhara um ossinho 

para saborear. Não 

percam, 9148-9190 / 

8142-5693.

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.

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.

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.

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.

SERRALHERIA

PORTAL
Portões Basculantes revestidos 

em chapas e alumínio.

Fone/Fax (14)3 2 6 4 - 4 3 1 3

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

CHAVEIRO TATÁ
Qualidade pelo m elhor preço.

' j P  / Í Í L  3264-4049
- Chaves 9791-7066
- Serviços
- Chaves Codificadas

RUA XV DE NOVEMBRO 55QA EM FRENTE A CASAS BAHIA

DRENAGEM LINFÁ- 

TICA, pacotes promo

cionais, pós cirurgia. 

Mônica Fuzzi. Fone 

(19) 9718-4647 ou 

(14) 9107-6010.

PERSONAL HAIR, MÔ- 

NICA FUZZI, escova, 

cortes, penteados, co

loração em geral. Fone 

(19) 9718-4647 ou 

(14) 9107-6010.

CANSAÇO, STRESS? 

FAÇA MASSAGENS,

atendimento em do

micilio. Mônica Fuzzi. 

Fone (19) 9718-4647 

ou (14) 9107-6010.

PRECISANDO DE UM 

PROFISSIONAL com

sólidos conhecimentos 

em Recursos Humanos/ 

DP, solicite CV através 

do e-mail talentos.ta- 

lentos@bol.com.br

c o b er t o r es , c o 

b er to r es . Cobertor 

casal à partir R$ 29.00 

em 10 pagamentos s/ 

juros. Você encontra 

essa e outras ofertas 

na Movilac. Fone (14) 

3264-3232.

OPORTUNIDADE 

SISTEMA CONTROLE

de estoque comercial e 

oficinas mecânicas, ins

talação e manutenção 

periódica. Fone (14) 

9767-9659.

CONSERTA-SE SELAS 

DE ANIMAIS EM GE

RAL, banho de facas, 

bainha de facão, cintos. 

Av Procópio Ferreira, 

506, Cecap. Fone (14) 

9772-1384. Pedro 

Berto.

MEGA PROMOÇÃO 

MP3 SONY, 1 GB. R$

65,00, MP4 R$119,00, 

MP5 R$255,00. Pa

guem em até 6X sem 

juros no cartão Visa. 

DMP Produções no 

Paulista Shopping. Fo

ne (14) 3264-2757.

PRANO BAURU CAR,

casa própria, apar

tamento, reformas e 

construção de R$21000 

à 150000. Entrada 

+ parcela a partir de 

R$241. A.M Prano 

Bauru Car, fone: 14. 

8119-2238, falar com 

Samuel.

LIG ODONTOLOGIA -
24h para toda região. 

Fone (0xx14) 3263- 
3646/9133-8272.

SANTA GULA PIZZA- 
RIA. Forno a Lenha, 

pizzas e batatas rechea
das, delivery, sem taxa 

de entrega e temos 
bebidas. Fone (14) 

3263-5953.

DISK MEDICAMEN
TOS Entrega grátis. Fo

ne: (14) 3264-7226.

DISK FARMAIS 24h
Fone: 0800-160480.

DISK PIZZA entrega rá
pida. Fone: (14) 3264

1717. Pizzaria Hábil.

DISK MARMITEX -
Fone 3263-0052.

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.

OPORTUNIDADE
CONTRATA-SE
VENDEDORA

com Experiência
Enviar currículo:

R. Ignácio Anselmo, 812 - Centro

U ^anificadora e Confeitaria^

| í TRD@® DEm 

Faça sua festa
300 Salgados 
200 doces 
5 kg bolo2x

R$72,50
Grátis 100 mini-bengalinhas 

R: Henrique Losinkas Alves, 554 • Cecap

D I S K: 3264-3155

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

preços. Confiram fone 
91071600 / 81425693.

COMPRA-SE OU ACEI
TA DOAÇÃO DE UMA 

CACHORRA da raça 
Poodle, Pintcher, ou 

cão de pequeno porte, 
tenho criança doente 

por causa de cãozinho. 
Fone (14) b3263-6928, 

falar c/ Vanda.

EMPRESA EM EX
PANSÃO SELECIONA:
Supervisor de vendas, 

Vendedor externo, 
Auxiliar Administrativo 
e Panfletista. Enviar cur

rículo p/ justmeans@ 
hotmail.com

PROCURA-SE 
CONSULTOR(A) DE 

VENDAS com carro ou 
moto. Fone (14) 3227

0935 ltb.denise@ 
gmail.com - falar com 

Denise.

TRABALHE
INDEPENDENTE

Tenha seu próprio negócio 
em casa baixo investimento!

GANHOS MENSAIS LOGO 
NOS PRIMEIROS 

MESES..

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

BRINQUEDOS
AN IVERSÁRIO  DE CRIAN ÇA

■ Cama Elástica
■ Tobogã
• Castelo
• Piscina de Bolinha
■ Touro Mec. Infantil (Bandido)
■ Máguina Algodão Doce e Crepp
■ Tribogã

(14) 3263-1485  
9791-4488

Q u a n to  vo cê  já  p ag o u  d e  Juros  
ab u sivo s no s ú ltim os 2 0  a n o s?

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

físicas e juríd ica, nos empréstimos 
bancários e no cheque especial

LA U TEC
Laudos Técnicos e Perícias financeiras

V isite nosso site e ag end e um a visita pelo telefone

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

Rua G u s ta v o  M a c ie l, 2 9 -1 8  - A lto s  d a  C id a d e  - B a u ru  - SP

0EMPALUX
A  E N E R G I A  P A S S A  P O S  A Q U I

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

mailto:talentos.ta-lentos@bol.com.br
mailto:talentos.ta-lentos@bol.com.br
http://www.dividaedireito.com.br


PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR 
(PROCESSO N° 373/2000-01 -  ÚNICA VARA CÍVEL DA COMARCA DE MACATU- 
BA, ESTADO DE SÃO PAULO).
A Doutora MARIA CRISTINA CARVALHO SBEGHEN, Juíza de Direito da Úni
ca 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 tiverem e interes
sar possa, que perante este Juízo e Oficio Judicial, processam-se aos termos de uma ação de 
SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR que MARILENE DA SILVA BUENO move contra 
seu pai JOSE CAETANO DA SILVA (Processo n° 373/2000-01- Único Oficio Judicial). 
Assim sendo, pelo presente edital fica publicada a r. sentença de fls. 41/42, que decretou a 
substituição de curador, cujo teor é o seguinte: “ Vistos Marileide da Silva Bueno, qualifi
cada na inicial, ajuizou pedido de substituição de Curador em relação a Odete Caetano da 
Silva, alegando, em síntese, que é irmã da requerida ; que o pai da requerida José Caetano 
da Silva, que ocupava o carga de curador, adoeceu em virtude de problemas alcoólicas; que 
a requerida não possui outros parentes. Pede, que seja nomeada Curadora. A inicial veio 
acompanhada do documentos de fls.07/11. A Dra. Promotora foi ouvida. Determinada a 
citação, a mesma restou infrutífera ante o falecimeto do curador (fls. 18). Houve Deferi
mento da curatela provisória (fls. 20), que posteriormente foi revogada (fls. 23). O estudo 
social demonstrou que a interditanda encontra-se, internada desde 06.10.2007, no Hospital 
Tereza Perlatti, na cidade de Jaú, e a requerente tem interesse em encaminha-la à Botucatu, 
para internação em uma clínica de repouso, após sua alta (fls. 24). Dra Promotora pugna 
pelo acolhimento do pedido. Este o breve relatório. Passo a fundamentar e decidir. O pedi
do deve ser deferido. Apesar da requerene manifestar a intenção de colocar a interditanda 
em uma casa de repouso, após receber alta do Hospital Tereza Perlatti, o estudo social 
demonstra que ela é o único parente a interditanda, que sofre de esquizofrenia hebefrênica, 
em tratamento psiquiátrico desde1988 (fls. 38). Assim, o acolhimento do pedido de tutela 
jurisdicional é de extremo rigor. Ante o exposto, defiro o pedido de substituição de curatela 
de fls. 2/4, nomeando para o cargo de Curadora a Sra. Marileide da Silva Bueno, que 
deverá prestar o compromisso de bem e fielmente cumprir o encargo. No momento do 
compromisso deverá o Sr. Escrivão adverti-la dos ônus do encargo, que ele deve cumprir 
com responsabilidade e diligência. Sem custas. 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 intervalo 
de dez dias. Arbitro honorários no valor maximo da tabela da P.G..E, expedindo-se certidão, 
após o transito em julgado. P.R.I.C. Macatuba, 23 de abril de 2008. MARIA CRISTINA 
CARVALHO SBEGHEN JUÍZA DE DIREITO” E, para que chegue ao conhecimento 
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, 17 de junho de 2008.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA

L E T N° 2 2 5 9

DÁ A NOVA DENOMINAÇÃO DE “PRAÇA ARLINDO SAGGIN” A PRAÇA “JARDIM  DAS 

OLIVEIRAS”, LOCALIZADA NO NÚCLEO HABITACIONAL ANTONIO LORENZETTI.

A Câmara do Município de Macatuba aprova e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1° - A  Praça “Jardim das Oliveiras”, localizada na confluência da avenida Brasil com as ruas Pau

lo Barbosa Ferras, Uruguai e Paraguai, no Núcleo Habitacional Antonio Lorenzetti, passa a denominar- 

se “PRAÇA ARLINDO SAGGIN”.

Artigo 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Macatuba, 18 de junho de 2008.

CO OLID GE H ERCO S JÚN IO R

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Pref. M. Macatuba PROCESSO: 44-2008 CONTRATO:50-2008 CONTRATADA: 

ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE JAU VALOR: R$ 6.000,00 ASSINATURA: 26/03/08 OBJETO: 

ministrar curso de libras para professores e funcionários da rede municipal de ensino VIGÊNCIA: 08 

meses FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei 8666/93.

Macatuba, 28 de março de 2.008 

Coolidge Hercos Junior -  Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Leandro Orsi Brandi, Diretor Administrativo da Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da 
Lei Orgânica do Município, torna público os seguintes atos oficiais:
Lei 3856 de 24.06.2008........................Altera dispositivos da Lei Municipal
n° 3.645 de 28 de novembro de 2006 -  Normas para concessão de área no 
Distrito Empresarial Luiz Trecenti.
Lei 3857 de 24.06.2008........................ Dispõe sobre alteração no Plano
Plurianual e autorização para abertura de créditos adicionais especiais até o 
limite de R$ 24.000,00 para fins que especifica.
Lei 3858 de 24.06.2008........................  Estabelece as diretrizes a serem
observadas na elaboração da lei orçamentária do Município para o exercício 
de 2009 e dá outras providências.
Lei 3859 de 24.06.2008........................Dá denominação de ‘Manoel Ferreira”
á Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo.
Decreto 148 de 18.06.2008.................Dispõe sobre suplementação de verbas
do orçamento vigente no valor de R$ 228.800,00.
Decreto 150 de 20.06.2008.................Dispõe sobre desapropriação de área
pertencente a José Carlos Dutra e Luzia Rodrigues da Silva Dutra.
Decreto 151 de 20.06.2008.................Dispõe sobre desapropriação de área
pertencente a Jorgina Dutra.
Decreto 152 de 20.06.2008.................Declara a estabilidade de servidores que
cumpriram o estágio probatório.
Decreto 153 de 24.06.2008.................Abre nos termos da Lei Municipal n°
3.857 de 24 de junho de 2008, crédito especial no valor de R$ 24.000,00 que 
tem por objetivo atender o programa de desenvolvimento do Turismo, através 
da participação do Município no Projeto Circuito Turístico Caminhos do 
Centro Oeste Paulista.
Decreto 154 de 25.06.2008.................Dispõe sobre a homologação do
Concurso Público referente ao Edital n.° 02/2008.

Decreto 155 de 25.06.2008.................Estabelece valores por hectare de terra
na zona rural do Município de Lençóis Paulista, a vigorar até 31 de dezembro 
de 2008, para fins de cobrança de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, 
mediante ato oneroso - “inter -vivos.
Portaria 398 de 10.06.2008........................ Arquiva o processo sumário
promovido em relação ao funcionário público municipal portador da Cédula 
de Identidade RG n° 20.306.808/SSP-SP.
Portaria 425 de 24.06.2008........................Nomeia Luana Dias Lopes Leite
Monteiro para o cargo de Monitor de Creche.
Portaria 426 de 24.06.2008......................... Afasta nos termos da Lei
Complementar n° 36/2006, Marilei Ramos Crespilho do cargo de Professor de 
Educação Básica I para exercer cargo vago de Coordenador Pedagógico.
Portaria 427 de 24.06.2008......................... Afasta nos termos da Lei
Complementar n° 36/2006, Rosalina Souza Ferreira do cargo de Professor de 
Educação Básica I para exercer cargo vago de Coordenador Pedagógico.
Portaria 428 de 24.06.2008....................... Transfere Rosangela Radicchi
Podadera para a EMIF Prof  ̂ Amélia Benta do Nascimento Oliveira para 
exercer o cargo de Coordenador Pedagógico.
Portaria 429 de 25.06.2008.......................Exonera Maria Aparecida de Góes
Arantes da função temporária de Agente de Saúde Comunitária.
Portaria 430 de 25.06.2008.......................Afasta nos termos da Lei Municipal
n° 3660/2006, para tratamento de saúde, Viviana Freitas da Silva, Professor de 
Educação Básica I.
Portaria 431 de 25.06.2008.................... Afasta nos termos da Lei Municipal n°
3660/2006, para tratamento de saúde, Alessandra Gnutzmann, Monitor de Creche.

Lençóis Paulista, 27 de junho de 2008.

Leandro Orsi Brandi 
Diretor Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LENÇÓIS PAULISTA 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO

José António Marise, Prefeito Municipal de Len
çóis Paulista, usando das atribuições que lhe fo
ram conferidas por lei, ratifica a contratação da 
locação de um imóvel situado à Rua José do Pa
trocínio n° 312, nesta Cidade de Lençóis Paulista, 
de propriedade de Antônio Luiz Maconi, inscrito 
no CPF/MF sob n° 053.648.588-71, pelo prazo de 
12 (doze) meses, cujo custo mensal será de R$ 
966,00 (novecentos e sessenta e seis reais), cuja 
despesa correrá através da DISPENSA DE LI
CITAÇÃO N.° 019/2008, Processo n.° 154/2008, 
com fundamento no disposto no artigo 24, inciso 
X da Lei Federal n.° 8.666/93.

Publique-se, como condição de eficácia do ato. 
Lençóis Paulista, 25 de junho de 2008.

JOSÉ ANTÓNIO MARISE 
Prefeito Municipal

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

LENÇÓIS PAULISTA 
Aviso de Licitação — Pregão 

n° 077/2008 — Processo n° 
158/2008

Objeto: Contratação de em
presa para elaboração de lau
dos de segurança do trabalho 
-  Tipo: Menor preço -  Rece
bimento das propostas e ses
são de lances: 11 de julho de 
2008 às 10:00 horas -  O edital 
completo encontra-se disponí
vel no site www.lencoispau- 
lista.sp.gov.br -  Informações: 
Praça das Palmeiras n° 55, 
Lençóis Paulista, Fone: 14- 
3269.7022/3269.7088, Fax 14
3263.0040. Lençóis Paulista, 
27 de junho de 2008. JÚLIO 
ANTONIO GONÇALVES - 
Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LENÇÓIS PAULISTA 

Aviso de Licitação — Pregão n° 075/2008 
Processo n° 156/2008

Objeto: aquisição de pneus para frota de veículos da 
Municipalidade -  Tipo: Menor preço -  Recebimento 
das propostas e sessão de lances: 10 de julho de 2008 às 
10:00 horas -  O edital completo encontra-se disponível 
no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: 
Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14- 
3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Pau
lista, 27 de junho de 2008. JÚLIO ANTONIO GONÇAL
VES - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LENÇÓIS PAULISTA 

Aviso de Licitação — Pregão n° 076/2008 
Processo n° 157/2008

Objeto: aquisição de material pedagógico -  Tipo: Menor 
preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 10 
de julho de 2008 às 14:00 horas -  O edital completo en
contra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov. 
br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Pau
lista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. 
Lençóis Paulista, 27 de junho de 2008. JÚLIO ANTONIO 
GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 8 de abril de 2006. Na página B6. Valor da publicação R$ 469,92.

IPREM - Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

MUNICIPIO DE LENÇÓIS PAULISTA 
Balanço Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social 

Período de Referência : Janeiro/2008 a Maio/2008
R E C E I T A DESPESA

Títulos R$ RJ RJ Títulos RJ RJ RJ
ORÇAMENTARIA ORÇAMENTARIA
RECEITAS ORÇAMENTAr IAS 5.994.034,88 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 1.154.766,85
Receitas Correntes 5.994.034,88 Despesas Correntes 1.153.071,85
Receitas de Contribuições 3.091.966,05 Pessoal e Encargos Sociais 4.077,09
Receita Patrimonial 2.356.558,08 Outras Despesas Correntes 1.148.994,76
Outras Receitas Correntes 545.510,75

Despesas de Capital 1.695,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS 538.000,10 Investimentos 1.695,00
Transferências Financeiras Recebidas 538.000,10
EXTRA-ORÇAMENTARIA 342.378,02 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 611.230,09
Retenções de Terceiros 342.378,02 Retenções de Terceiros 342.378,02
Restos a Pagar Restos a Pagar (pagamentos) 268.852,07
Créditos a Receber Créditos em Circulação
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR 49.084.058,94 SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE 54.192.475,00
Caixa Caixa
Bancos 248,59 Bancos 0,00
Aplicações Financeiras 49.083.810,35 Aplicações Financeiras 54.192.475,00
T O T A L 55.958.471,94 T O T A L 55.958.471,94

ANTONIO MARCOS MARTINS 
DIRETOR DO INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL

Lençóis Paulista, 09 de Junho de 2008.
JULIO ANTONIO GONCALVES 

PRESIDENTE CONSELHO ADMINISTRATIVO
ANA PAULA PAES FERREIRA DEONIZIO 

CONTADOR CRC 1SP198074/O-0

-------------MUNICPIo de LENÇóIS paulista-----------
B alanço  O rçam entário  do R egim e P róprio  de P rev idência  Social

Período  de R eferência  : Janeiro/2008 a  M aio/2008
R  E  C E  I T A D E  S P  E  S A

Títulos Previsão Execução D iferença Títulos F ixação Execução D iferença

R E C EITA S CO R R EN TES C R ÉD ITO S O RÇA M EN TA R IO S E  SU PLEM EN TA R ES
R ece ita  de contribuições 3.251.000,00 1.282.076,35 1.968.923,65 D ESPE SA S CO R R EN TES
R ece ita  patrim onial 5 .000.000,00 2 .356.558,08 2.643 .441 ,92 Pessoal e encargos sociais 112.000,00 101.708,17 10.291,83
O utras receitas correntes 10.000,00 545.152,19 -535 .152 ,19 O utras despesas correntes 

D ESPE SA S D E  CAPITAL
3.399.000,00 3.232.703,85 166.296,15

Investim entos 269.000,00 4.175 ,00 264.825,00
O PER A Ç Õ ES IN TR A -O RÇA M EN TA RIA S C O R REN TES R E SE R V A  D E  CO N TIN G EN C IA
R ece ita  de contribuições (i-o) 4.723 .000 ,00 1.809.889,70 2.913.110,30 R eserva  de C ontingência 10.564.000,00 10.564.000,00
O utras receitas correntes (i-o) 358,56

0
5.994.034,88

-358,56

Subtotal (1) 12.984.000,00 6 .989 .965 ,12 Subtotal (1) 14.344.000,00 3 .338.587,02 11.005.412,98
D EFICIT TOTAL 1.360.000,00 0,00 1.360.000,00 SU PERA V IT TOTAL 2.655.447,86 -2 .655.447,86
TOTAL ( 1 +  2 ) 14.344.000,00 5 .994.034,88 8.349 .965 ,12 TOTAL ( 1 +  2 ) 14.344.000,00 5.994.034,88 8.349 .965 ,12

L ençóis P aulista, 09 de J unho  de 2008.
A N TO N IO  M A R C O S M A RTIN S JU LIO  A N TO N IO  G O N CA LV ES A N A  PA U L A  PA ES F E R R E IR A  DEO N IZIO

D IRETO R  D O  IN STITU TO  P R E V . M UNICIPAL PR E SID EN TE C O N SELH O  A D M IN ISTRA TIV O C O N TA D O R  CRC 1SP198074/O -0

Publicado no jornal O Eco, no dia 28 de Junho de 2008. Na página B6. Valor da publicação R$ 221,82.

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

MACATUBA
L E I N° 2 2 6 0

DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE 
ANÚNCIOS COM  FINALIDADE PO
LÍTICA  OU ELEITORAL NOS LOCAIS 
QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

A Câmara do Município de Macatuba aprova 
e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1° - Fica proibida, a qualquer tempo, 
a pintura de muros e a colocação de cartazes, 
faixas ou similares em próprios públicos, 
pontes, viadutos, postes de iluminação pú
blica, lindeiros ou visualizados das vias pú
blicas, bem como prédios particulares, com 
anúncios de finalidade política ou eleitoral.

Artigo 2° - O descumprimento do disposto 
nesta Lei acarretará aos infratores as seguin
tes penalidades e medidas administrativas:
§ 1° notificação para que removam a propa
ganda, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, 
sob pena de multa;
§ 2° Caso persista a infração, o responsável 
será multado em 700 (setecentas) UFM por 
anúncio;
§ 3° Se, no prazo de 72 (setenta e duas) horas 
após a segunda notificação, persistir a infra
ção, o valor da multa passa a ser de 1050 (um 
mil e cinqüenta) UFM por anúncio.

Artigo 3° - independentemente da notifica
ção ou da aplicação da pen^idade prevista 
no artigo anterior, havendo dano ou prej-uizo 
a bens ou interesses paisagísticos, estéticos, 
ecológicos, urbanisticos e históricos, devi
damente justificado, fica  o Poder Público 
Municipal autorizado a fazer cessar desde 
logo a transgressão ás disposições desta 
Lei, procedendo a remoção da pintura com 
propaganda.
Parágrafo Único — No caso de o Poder Pú
blico tomar a medida administrativa de que 
trata este artigo, o infrator deverá reembol
sar o erário de todas as despesas realizadas 
com o serviço extraordinário, acrescido de 
50% (cinqüentapor cento) a titulo de encar
gos de administração.

Artigo 4° - considera-se infrator pa^a os 
e^feitos desta Lei, o executor do ato vedado, 
o mandante da execução e aquele que, de 
qualquer forma, dele se beneficiar.

Artigo 5° - Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Macatuba, 18 de junho de 2008.

CO OLID GE HERCO S JÚN IO R
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES 

EXTRATO DO CONTRATO 82-2008
PROC: 76-2008 - CONTRATANTE: Pref. M. Macatuba - CONTRATADA: VOLKSWAGEN DO 

BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA - VALOR: R$ 98.100,00 - ASSI
NATURA: 27.06.08 - OBJETO: aquisição de 02 veículos destinados ao uso do transporte escolar, zero 

km, com capacidade para transporte de até 15 pessoas incluindo o motorista, para entrega única no prazo 
máximo de 90 dias após a assinatura do contrato. VIGÊNCIA: 31/12/2008. MODALIDADE: Pregão 

37-2008. PROPONENTES: 01 
Macatuba, 27 de junho de 2.008 

COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES 

AVISO DE LICITAÇÃO — PREGÃO PRESENCIAL 40-2008
PROCESSO: 83-2008 -  EDITAL: 51-2008 - OBJETO: Registro de Preços para futura contratação de 

empresa(s) especializada(s) para prestação de 1.000 horas de serviços mecânicos preventivos e corre
tivos para veículos pesados tipo Pá Carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira e Esteira, e 1.000 

horas de serviços de torno e solda para veículos e implementos da frota municipal, com fornecimento 
de mão-de-obra e equipamentos necessários. O pagamento será efetuado até o 10° dia após a entrega da 

nota ^scal. ENTREGA DOS ENVELOPES E LANCES: 14.07.2008 às 14h00min. O edital, na íntegra, 
poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, Rua 9 de Julho, 15-20, Centro, Macatuba, das 08:00 às 

16:30, nos dias úteis, pelo site www.macatuba.sp.gov.br/pmm, ou solicitando-o pelo e-mail pregao@ 
macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone 

(14) 3298-9856.
Macatuba, 27 de junho de 2.008.

COOLIDGE HERCOS JUNIOR - Prefeito Municipal

[y[| PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS
............ ABEIÕPOLIS - SP

L E [ M V N I C I A P A L N , * ^ L 471 D E  13 D £  J U N H O  D E 2008 .

“Autnrím a cvrtcessãõ áe cesta básica às pessoas 
portadoras de deficiência de haixa renda no 
Manicipifi de Areiàpoiis e dá outraspro'i?^êncÍa& **

JOSÉ PIO DEOLIVEIRA, Prefeito Municipal de Areiópòlis, 
Estado à t  São Pãulo, Stí> USO de atríburç:5es faz aàber que a Câmara
Municipal aprovou com cmertda e de promulga a seguinte Lei:

AUTORIA: Vereador Alírio dos santos

Alt. U. Fica uitorizada a Prefeitura Mujii&ipal de Areiópolis, 
através da Assistência Sociaf a conceder cestas básicas mensais ás pessoas 
poiladoras de deficiência física, auditiva, visual e mental detentoras dc baixa renda 
individual ou familiar.

§ r  É considerada baka renda, para efeíto do recebimento do 
betiçfícioH aperwpçlo módia percapita Jia família de até Vâ (meioj salário Tninimo.

§ 2'̂  Se a pessoa portadora de dcficiêncÍA for o único 
rncmbio da família, a renda compatível com o benefício será de, no máximo, 01 (um) 
salário mínimo vigente.

Art. 2̂ . As pessoas portadoras de deficiência devem cadasttar- 
se previamente ua Assistência Social, apresemando luudo médico que ateste a 
deficLéncia, bem como comprovante de renda de todos os membros da família.

Ari. 3*. As despesus decorrertes da execuçSo da presente Lei 
correi^o por conta de dotaçdes própriaŝ  suplementadas» sc necessário.

Art. 4*. Esta Lei entra em vigor na daía de sua publicação.

Areiópolis, 13 de jimho de 2008

J C S É  P I O  D E  O L I V E I R A  
MunicipitI

Chefe ^  Seçlo de Secreterie

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  EXTRATO DO CONTRATO 83-2008

CONTRATANTE: Prefeitura de Macatuba PROC: 74-2008 CONTRATADA: Jaupavi Terraplenagem e 

Pavimentação Ltda VALOR: R$ 14.955,00 ASSINATURA: 27/06/08 OBJETO: execução de 110 m de 

guias e sarjetas extrusadas e 410 m^ de pavimentação asfáltica em CBUQ de 3 cm, no Jd Esperança, com 

fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos necessários, em conformidade com os projetos 

básico e executivo e demais doc. integrantes do edital, para conclusão em 30 dias da Ordem de Serviço 

VIGÊNCIA: até 31/12/08 MODALIDADE: T.P. (09-2008) PROPONENTES: 1 

Macatuba, 27 de junho de 2.008 

Coolidge Hercos Junior -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  EXTRATO DO CONTRATO 84-2008

CONTRATANTE: Prefeitura de Macatuba PROC: 75-2008 CONTRATADA: SINCO -  Sinalização e 

Construções Ltda EPP VALOR: R$ 30.895,00 ASSINATURA: 27/06/08 OBJETO: execução de 1.670 

m^ de passeio público em concreto desempenado (inclusive adequações acessibilidade, conf. projeto), 

no Jd Esperança, com fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos necessários, em confor

midade com os projetos básico/executivo e demais doc. integrantes do edital, para conclusão em 30 dias 

da Ordem de Serviço VIGÊNCIA: até 31/12/08 MODALIDADE: T.P. (10-2008) PROPONENTES: 1 

Macatuba, 27 de junho de 2.008 

Coolidge Hercos Junior -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  EXTRATO DO CONTRATO 85-2008

CONTRATANTE: Prefeitura de Macatuba PROC: 68-2008 CONTRATADA: PLANEJA INCORPO- 

RADORA E CONSTRUTORA LTDA VALOR: R$ 404.033,43 ASSINATURA: 27/06/08 OBJETO: 

reforma do prédio administrativo, localizado na ra Sergipe, 1-36, Jd. Panorama, com fornecimento de 

mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários, em conformidade com os projetos básico/executivo 

e demais doc. integrantes do edital, para conclusão em 180 dias da Ordem de Serviço VIGÊNCIA: até 

31/12/08 MODALIDADE: T.P. (08-2008) PROPONENTES: 1 

Macatuba, 27 de junho de 2.008 

Coolidge Hercos Junior -  Prefeito Municipal

http://www.lencoispau-lista.sp.gov.br
http://www.lencoispau-lista.sp.gov.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov
http://www.macatuba.sp.gov.br/pmm


C E L U L A R
Ra f a e l  Ca p a n e m a

Alta velocidade e mobi
lidade irrestrita: essas são as 
promessas do 3G, padrão de 
telefonia móvel que vive mo
mento de expansão no Brasil.

A tecnologia permite que 
você use seu celular ou com
putador para transferir dados 
com velocidade de banda lar
ga. Assim, é possível aprovei
tar serviços como downloads 
de arquivos grandes e chama
das em vídeo, que exigem bo
as conexões.

3G é a sigla para terceira 
geração, padrão de telefonia 
celular que sucede o 1G, ainda 
analógico, e o 2G, já digital. A 
primeira rede 3G do mundo 
foi inaugurada em 2001 pela 
japonesa NTT DoCoMo.

No Brasil, a Vivo foi a pio
neira no setor - oferece servi

O que é?
Q u a n t o  c u s t a ?  
P a r a  q u e  s e r v e ?

Rede de terceira geração possibilita alta velocidade no acesso à internet pelo celular

ços de terceira geração desde 
2004. Os pacotes de acesso à 
internet 3G disponíveis hoje 
no país prometem velocidades 
de até 7 Mbits por segundo.

Em dezembro do ano pas
sado, a Anatel arrecadou R$

5,3 bilhões em leilão de licen
ças 3G na faixa entre 1.900 
MHz a 2.100 MHz - algumas 
empresas já operavam an
tes na faixa de 850 MHz. Os 
maiores compradores foram 
Claro, TIM, Vivo e Oi.

Além dos modems USB e 
de placas para acesso à internet 
em computadores de mesa e 
laptops, as operadoras ofere
cem serviços para celulares 3G 
como videochamadas, exibição 
de televisão, lojas de música e

acesso a vídeos do YouTube.
Uma pesquisa do instituto 

Nielsen aponta, porém, que 
apenas 1% dos usuários de 
telefonia celular no Brasil usa 
o aparelho para acessar a in
ternet - a maioria prefere tirar

fotografias, brincar com jogos 
e ouvir músicas.

Um fator que pode mudar 
esse cenário é a chegada oficial 
do iPhone ao Brasil - a nova 
versão do badalado celular da 
Apple tem suporte a 3G.

Atualmente, 8,1 milhões 
de pessoas no Brasil têm ban
da larga, sendo que 9% delas 
utilizam internet móvel - índi
ce proporcionalmente maior 
que o dos EUA (6%), segundo 
o IDC. Isso se explica pelo o 
fato de a cobertura da banda 
larga fixa ter ainda muitas la
cunas no Brasil, preenchidas 
pela internet móvel.

A Folha foi às lojas das 
operadoras, testou celulares e 
modems e constatou que há 
empecilhos para usufruir do 
3G em sua plenitude: os apa
relhos e os planos são caros e 
a cobertura ainda é pequena.

Vivo e Claro 
trazem  iPhone 
3G para o  país

Planos e aparelhos 3G ainda custam caro

Além da Claro, que havia 
anunciado no mês passado que 
trará o iPhone 3G para o Brasil, 
a Vivo terá o aparelho no país. 
As duas operadoras têm redes 
3G. A rede GSM da Claro, atu
almente, tem maior área de co
bertura do que a da Vivo.

Além da conexão pela re
de celular, o iPhone acessa a 
internet por Wi-Fi.

POR 1
O iPhone 3G foi anun

ciado há duas semanas nos 
EUA, mas só deve chegar às 
lojas no próximo mês.

No Brasil, preços e prazos 
ainda não foram estipulados 
pelas duas operadoras, se
gundo suas assessorias de im
prensa. Rumores dizem que o 
iPhone pode custar desde um 
preço compatível com o dos 
EUA até quatro vezes mais.

f im  d a  f e s t a ?
Os fóruns de hackers do 

iPhone dizem que será neces
sária uma nova tecnologia de 
desbloqueio do aparelho 3G 
para que ele possa ser usado 
em redes de outras operado
ras, como acontece com a 
versão atual do aparelho.

Quem pretende comprar 
um iPhone para fazer o des
bloqueio vai ter, provavel
mente, mais uma dificulda
de: desta vez, o celular não 
será vendido pela internet; 
apenas em lojas físicas da Ap- 
ple e da AT&T, onde será fei
ta a ativação do celular. Mas 
fóruns de hackers comentam 
que, como o celular vai ser 
vendido em muitos países 
por operadoras diferentes, a 
questão deve ser contornada, 
como aconteceu com a pri
meira versão. (RC)

Se você está disposto a en
trar de cabeça no 3G, prepa
re o bolso. Os celulares mais 
avançados e os pacotes mais 
completos saem por boas 
centenas de reais. Os planos 
de voz das operadoras têm li
mites de tráfego e, dependen
do do uso que você fizer dos 
aparelhos, essa quantidade 
pode ser insuficiente. O jeito 
é contratar um serviço de da
dos, que vai acrescentar à sua 
conta um valor mensal entre 
R$ 50 e R$ 100.

Aparelhos mais simples, 
como o Nokia 6120c e o LG 
MU500, podem até sair de 
graça, mas para isso é neces
sário se comprometer com 
um plano de pelo menos R$ 
100 ao mês.

O sofisticado Palm Treo 
750, por exemplo, não sai 
por menos de R$ 899 na 
Claro - isso se você contratar 
o plano 900, que custa R$ 
376,90 ao mês e inclui 750 
minutos de voz, 150 Mbytes 
de acesso à internet, 200 
mensagens multimídia, 200 
mensagens de texto e cem 
minutos de VoIP (voz sobre

protocolo de internet). Se o 
consumidor escolher o plano 
80, o mais modesto (com 70 
minutos de voz e 10 Mbytes 
de dados), o Palm custará na
da menos que R$ 1.599.

A TIM oferece 3G para pla
nos a partir de 120 minutos. 
Isso significa que o cliente 
vai pagar R$ 96,90 de men
salidade (que inclui minutos

locais, pacote viagem, torpe
do, fotomensagem e dados) 
mais pacote de dados. O me
nor, de 40 Mbytes, custa R$ 
19,90. O maior, de 1 Gbyte, 
R$ 69.

Segundo uma vendedora 
de uma loja TIM no centro, 
com um pacote de 1 Gbyte 
dá para acessar a internet por 
140 horas, ou quase seis dias

inteiros - "Dá para navegar 
quatro horas por dia", disse.

Mas cuidado: o plano de 
dados se refere a páginas car
regadas. Para acessar o Gmail, 
por exemplo, você clica, no 
mínimo, em três páginas: o 
endereço do site, a sua en
trada inicial e em um e-mail 
que você tenha interesse em 
ler. A cada clique, são consu
midos vários Kbytes.

Na Claro, é possível ter 
3G a partir do plano 80 - o 
valor mensal é de R$ 87,90 
e inclui 70 minutos de liga
ções locais, dez minutos de 
videochamada, dez minutos 
de TV, 30 fotos, 30 torpedos 
e 10 Mbytes de dados. O pla
no com maior tráfego é o 3G 
900, com 150 Mbytes.

Depois de estourar o limi
te estipulado pelo plano de 
dados contratado, o usuário 
pode ter sua velocidade re
duzida até o fim do mês ou 
pagar pelos Mbytes exceden
tes. Por isso, fique atento às 
cláusulas do contrato, aos as
teriscos e às letrinhas peque
nas para não tomar um susto 
ao fim do mês.
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-Pela sexta cencessiondria 
Divelpa, em Lençóis Paulist^

*■ O-----—
recebe o j^ ê^̂ irÔ CL̂ sé. _A_- da' GM

Prêmio Classe A é reflexo 
das instalações da Divelpa 
e ao trabalho da equipe

A concessionária Divelpa, 
de Lençóis Paulista, prova que 
está na elite quando o assun
to é qualidade. Pela sexta vez, 
a concessionária recebeu o 
prêmio 'Classe A' da General 
Motors do Brasil. A entrega 
aconteceu no dia 18 de junho, 
em cerimônia que rendeu até 
homenagem para a equipe da 
Divelpa e que esteve presente 
Marcos Munhoz, Diretor Na
cional de Vendas e Marketing 
da General Motors do Brasil.

O troféu Classe A é en
tregue às revendedoras de 
carros novos que oferecem 
para seus clientes padrões de 
qualidade exigidos pela GM. 
Segundo João Batista Rodri
gues, gerente operacional da 
Divelpa, o prêmio classifica 
as concessionárias que atin
giram os melhores índices de 
satisfação ao consumidor. "O 
Classe A é o reconhecimento 
da qualidade do nosso traba
lho", afirma. Diferencial que

o consumidor pode sentir 
tanto no momento da com
pra, como no pós-venda.

Para se adequar aos pa
drões de qualidade, a Di
velpa disponibiliza aos seus 
funcionários cursos técnicos 
anuais presenciais e pela in
ternet, que garantem melhor 
desempenho nos atendimen
tos. Atualmente, a empresa 
vende em torno de 110 veí
culos por mês, entre novos e 
seminovos. Além disso, a dis
tribuidora revende carros de 
todas as linhas de seminovos 
do mercado. Mas, de acordo 
com Rodrigues, o sucesso da

Divelpa não está 
apenas no servi
ço de vendas. 
"Nós nos 
preocupa
mos com 
o pós- 
venda ,  
q u e  
também 
é um dos 
r e q u i - 
sitos de 
qualidade 
dentro da 
c o n c e s 
sionária", 
diz.

Diferencial que, 
segundo Rodrigues, 

pode ser sentido já 
no momento da 

compra. "De- 
\  pois de com

prar o carro, 
o cliente 
recebe ins
truções dos 
vendedores 
para agen
dar a veri
ficação do 
óleo e a 
r e v i s ã o . 
Quando o 

cliente vai

para a revisão, tem um téc
nico especializado, segundo 
o agendamento, esperando 
o cliente em seu box, garan
tindo a melhor satisfação, 
por já estar habituado com 
o serviço proporcionado. 
Nós temos essa preocupa
ção", afirma Rodrigues.

A infra-estrutura da Di- 
velpa é outro ponto funda
mental para a concessionária 
ser considerada 'Classe A'. A 
oficina está instalada em um 
espaço amplo e de qualidade, 
com mecânicos preparados 
para resolver qualquer tipo de 
problema. A limpeza também

é uma característica impor
tante da oficina. "O cliente 
pode ficar tranqüilo ao deixar 
seu carro nas mãos dos nos
sos funcionários. Aqui ele fica 
seguro, com ótimos profissio
nais", garante Rodrigues. Se
gundo o gerente operacional, 
a Divelpa tem prioridade em 
oferecer conforto e um bom 
serviço, tanto na venda, co
mo no pós venda. "O termo 
de reconhecimento da Clas
sificação A não significa que 
chegamos onde queríamos, 
mas é um incentivo para con
tinuar melhorando os servi
ços prestados com excelên
cia", finaliza.

SERVIÇO
A Divelpa fica na avenida 

Anderson Foganholi, n° 580, 
no quilômetro 303,5 da ro
dovia Marechal Rondon (SP- 
300), Distrito Empresarial de 
Lençóis Paulista. O telefone é 
(14) 3269-1581.

T R A N S P O R T E

Viação Mourão investiu na aquisição de novos veículos para melhorar o serviço aos usuários tanto do transporte suburbano quanto do circular; planos da empresa é ampliar número de linhas

Viação Mourão i
para i Uários

A Viação Mourão, em
presa de ônibus de Lençóis 
Paulista que atende vários 
municípios da região, vem 
investindo na melhoria da 
frota e conseqüentemente, 
aumentando o conforto e 
segurança para seus usuá
rios. Desde 2006, a empre
sa está sob nova adminis
tração. Além de nova dire
ção, a Viação Mourão pas
sou a implantar melhorias 
para os usuários, como o 
aumento da frota e no nú
mero de linhas. "Na Viação 
Mourão estamos direcio
nando nossos investimen
tos em veículos urbanos, 
para o uso nas linhas urba
nas e ainda na transforma
ção das linhas rodoviárias 
em suburbanas, pois, em
bora o preço da tarifa seja 
menor, é mais atrativo pa
ra o usuário. Acreditamos 
no aumento do número de 
passageiros para que possa 
suprir essa diferença tarifá-

e na frota

ria, assim como, na isenção 
de ICMS nessas linhas subur
banas", explica o gerente da 
Viação Mourão, João Belvel.

Segundo Belvel, os inves
timentos já podem ser sen
tidos pelos usuários. "Pude
mos assim incrementar mais

horários para atendimento 
com a redução de custo da 
passagem, devido à redução 
da carga tributária sendo que 
o retorno em termos opera
cionais poderá beneficiar os 
usuários através da tarifa, e 
a empresa através de baixo

custo operacional, ou seja, 
aumentamos a oferta de ho
rários com um custo reduzi
do", destaca Belvel.

A Viação Mourão oferece 
linhas suburbanas e rodovi
árias para as cidades de Len
çóis Paulista, Macatuba, Iga-

raçu do Tietê, Barra Bonita, 
Areiópolis, São Manuel e Pe
derneiras, além das linhas ur
banas nas cidades de Lençóis 
Paulista. Há aproximadamen
te um ano, a empresa passou 
a oferecer linhas urbanas na 
cidade de Bariri. "Vencemos

uma concorrência pública 
para prestação de serviços 
naquela cidade", ressalta.

Os planos da empre
sa para 2008 e 2009 são 
ampliar ainda mais o nú
mero de linhas e atender 
melhor a população des
tas cidades. "Precisamos 
apenas de oportunidade 
para isso. Estão previstos 
novos investimentos, tan
to no setor de transporte 
urbano como suburbano, 
através de aquisição de 
mais veículos e incremen
to de linhas e horários, ou 
ainda em algum outro se
tor que possamos expan
dir através de empresas de 
outras atividades do gru
po", promete.

SERVIÇO
A Viação Mourão fica 

na rua XV de Novembro, 
13, Centro de Lençóis 
Paulista. O telefone é (14) 
3269-7500.
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Pa u l o  Ed u a r d o  T o n o n

Em 1993, um grupo de jo
vens pernambucanos que fazia 
música por diversão se juntou 
ao jornalista Renato L. para in
ventar uma história que pare
cia pura loucura: uma fábrica 
de cerveja de Recife infringia 
as leis ambientais e despejava 
resíduos tóxicos nos mangue- 
zais da região. Isso estaria ge
rando caranguejos mutantes 
que percorriam as ruas da ci
dade alta em busca de festas e 
cultura em geral.

A ficção foi transformada 
em um texto chamado 'Caran
guejos com cérebro', que foi 
enviado aos grandes jornais 
de São Paulo e Rio de Janeiro, 
junto com as fitas de demons
tração de duas bandas locais. 
Estava criado o 'Mangue Beat', 
movimento cultural que dis
seminava a fusão das novas 
tecnologias com a riqueza da 
tradição do nordeste brasilei
ro. Para ilustrar a idéia, uma 
antena parabólica foi fincada 
na lama dos manguezais.

As bandas que representa
ram o estilo musical vindo de 
Recife eram Mundo Livre S/A e 
Chico Science e a Nação Zum
bi, mas diversos outros grupos 
influenciados pela mistura de 
ritmos surgiram pelo Brasil in
teiro na época. Elas gravaram 
discos e viraram uma verda
deira febre entre os mais des
colados no meio da década de 
90, mas com a morte de Chico 
Science - maior ícone do mo
vimento - em um acidente no 
carnaval de 97 em Olinda, a 
intensidade da divulgação do 
trabalho dos grupos foi per
dendo o ritmo. Mas eles não 
pararam. A Nação Zumbi deu 
prosseguimento à sua carreira 
sem seu líder e o Mundo Livre 
S/A continua trilhando seu ca
minho de misturas sonoras e 
discurso crítico sobre a socie
dade até hoje.

Prova disso foi o show de 
lançamento da primeira cole
tânea de sucessos do Mundo 
Livre S/A, na quinta-feira 19, 
no BTC (Bauru Tênis Clube), 
em Bauru. Chamado 'Combat

Com efeitos eletrônicos de última geração, mas sem deixar de lado os chapéus de palha, a banda 
pernambucana empolgou o público presente com sua mistura de samba e rock politizado

Samba -  E se a gente seqües- 
trasse o trem das onze?', o cd 
reúne 14 sons selecionados 
dos seis álbuns já gravados pe
lo grupo. Algumas das canções 
estão disponíveis pela internet 
gratuitamente.

Com a casa cheia, o gru
po fez todo mundo dançar, 
mas não se esqueceu da con
testação política que marca a 
maioria das letras do Mundo 
Livre S/A. Durante o show, o 
vocalista e também jornalista 
Fred 04 denunciou a falta de 
comprometimento dos políti
cos brasileiros com as questões 
sociais, particularmente com o 
descaso da Amazônia. "Vejam, 
por exemplo, a CPI (Comis
são Parlamentar de Inquérito) 
da biopirataria, que terminou 
sem que ninguém fosse pu
nido.", ilustrou. O discurso

serviu de introdução à única 
música inédita que compõe o 
último lançamento do grupo, 
sempre usando o artifício da 
ficção. Em 'Estela (A Fumaça 
do Pagé Miti Subitxxy)', a ban
da denuncia a venda de san
gue indígeno pela internet.

O vocalista também desta
cou a empolgação do público 
e o engajamento da produção 
do show no incentivo à leitu
ra. "É sempre bom voltar a um 
lugar onde somos bem rece
bidos. Já estivemos em Bauru 
outras três vezes, mas desta vez 
é especial porque estamos co
laborando com esse belo pro
jeto de arrecadação de livros". 
Fred 04 se referia à doação de 
um livro que barateava o cus
to do ingresso para assistir ao 
show da banda, proposta pelo 
grupo 'Viceverso Produção',

composto por 11 alunas de Re
lações Públicas da Unesp, que 
organizou o evento.

O show também serviu pa
ra o grupo afiar o repertório 
para a gravação do seu primei
ro DVD ao vivo, ainda sem 
previsão de lançamento. Pe
lo que foi visto e ouvido, em 
pouco tempo o projeto ganha
rá as lojas, já que a pegada de 
músicas como 'Computadores 
fazem arte', 'Muito obrigado' 
-  um questionamento sobre 
a necessidade da existência da 
Ordem dos Músicos -  'Misté
rio do Samba' e 'Destruindo a 
camada de ozônio' estão me
lhores do que nunca. Salve o 
Mundo Livre!

Quem quiser saber mais 
sobre a banda pode acessar 
w w w .diariodom undolivre. 
blogspot.com.

Promoção Etiqueto Pínk

Nós protegemos o seu patrimônio e a saúde de sua família 
das intempéries do meio ambiente com soluções para construção 
civil, pavimentação de ruas e estradas, e fins industriais.

A Lwart Q uím ica
faz parte do seu dia-a-dia.

Valorizando o homem, 
construindo o futuro.

http://www.diariodomundolivre
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Avanço
Nova técnica amplia retirada de tumor cerebral pelo nariz; 
tecnologias aumentam uso da cirurgia endoscópica

MÁRCIO PINHO

As cavidades nasais estão 
se tomando um caminho vi
ável para acessar diferentes 
regiões do cérebro e facilitar 
operações que antes exigiam 
grandes aberturas no crânio.

A cirurgia endoscópica - 
já há alguns anos usada para 
operar tumores na glândula 
hipófise - tornou-se uma apos
ta para tratamentos em outras 
áreas do cérebro à medida que 
a técnica é aperfeiçoada.

"Hoje temos novos co
nhecimentos da técnica, que 
têm permitido fazer a cirur
gia de forma expandida na 
base do crânio (parte que 
separa o cérebro dos seis da 
face e do nariz). Podemos, 
por exemplo, tratar tumores 
na meninge", afirma Paulo 
Lazarini, otorrino da Santa 
Casa de São Paulo.

Ele conta que alguns hos
pitais no Brasil já assimilaram 
os novos usos que a cirurgia 
endoscópica vem ganhando 
na Universidade de Pittsburgh 
(EUA), onde a técnica foi in
ventada e é aperfeiçoada.

A operação é feita com o 
auxílio do endoscópio intro
duzido pelo nariz, que per
mite ao médico acompanhar 
tudo numa tela. Outros ins
trumentos também penetram 
pela via respiratória. É feita 
uma pequena perfuração no 
crânio, e o tumor, retirado.

A principal mudança na 
cirurgia foi na etapa final: o 
fechamento do crânio. Em vez 
de usar pedaços de mucosa do 
nariz ou de músculos da perna 
- tecidos que tendiam a mor
rer com o tempo -, os médicos 
passaram a usar um retalho 
do septo nasal sem desgrudá- 
lo totalmente, permitindo que 
ele continue irrigado por vasos 
sangüíneos e vivo, portanto.

Operação é feita 
por otorrino e 
neurocirurgião

Como envolve duas áre
as diferentes da medicina, 
a cirurgia endoscópica para 
retirada de tumor de cére
bro é feita a quatro mãos. 
Ela demanda a presença de 
um neurocirurgião e de um 
otorrino.

"O acesso pela cavidade 
nasal é o otorrino que faz" 
afirma o médico da Santa 
Casa Paulo Lazarini. A co-

locação do retalho, parte 
final da operação em que o 
crânio é fechado, também é 
feito por este profissional. 
Já a manipulação do cére
bro e a retirada do tumor 
são atribuições do neuroci- 
rurgião.

Os profissionais tam
bém alternam tarefas, co
mo o uso do endoscópio, 
por exemplo.

"Hoje tratamos tumores 
próximos ao nervo óptico e 
à carótida (artéria que irriga 
o cérebro). A nova técnica 
trouxe mais segurança para 
o fechamento da base do crâ
nio, diminuindo o risco de 
expor o cérebro ao contato 
com a via respiratória, onde 
há bactérias. Diminuiu en
tão o risco de complicações 
como a meningite e a drena
gem de líquido cerebral pelo 
nariz", afirma.

NEURONAVEGAÇÃO
Fernando Oto Balieiro, 

otorrino do Hospital Profes
sor Edmundo Vasconcelos, diz 
que, além da nova forma de 
fechar o crânio, outro avanço 
que facilitou a cirurgia endos- 
cópica foi a possibilidade da 
neuronavegação. O computa
dor localiza os instrumentos 
na tela e dá uma imagem mais 
global que a proporcionada 
pelo endoscópio.

O médico lembra que a ci
rurgia endoscópica 'não veio 
para ser a solução de todos os 
problemas' e que não pode 
ser usada em todos os casos. 
De acordo com ele, ela é útil 
basicamente para a parte do 
cérebro que faz fronteira com 
as vias respiratórias, mas não é 
a melhor opção caso o tumor 
esteja em outras regiões.

Para o neurocirurgião da 
Santa Casa Américo Rubens 
Leite dos Santos, há diversas 
vantagens no uso dessa cirur
gia, e a principal é a estética.

"Não ter que abrir o crânio 
evita que o paciente fique com 
uma cicatriz na cabeça. Já a re
cuperação no pós-operatório 
não tem uma grande diferença 
da cirurgia tradicional", diz.

Ele ressalta outros pontos 
positivos como a menor expo
sição e manipulação dos teci
dos cerebrais, o que reduz os 
riscos da cirurgia. Colaborou 
Cláudia Collucci

Agente de viagens conta que 
operação a ajudou a salvar 
visão do olho direito

A agente de viagens 
Solange Oliveira, 50, diz 
que a cirurgia endoscó- 
pica a ajudou a manter a 
visão no olho direito. Ela 
tinha um tumor em uma 
das meninges, membranas 
que revestem o cérebro, na 
região próxima à junção 
entre os nervos ópticos es
querdo e direito.

Achando que não estava 
enxergando bem e que teria 
que mudar o grau de seus 
óculos - Solange tem hiper- 
metropia e astigmatismo -, 
foi ao oftalmologista em de
zembro. Descobriu, então, 
que estava perdendo mui

to rapidamente a visão do 
olho esquerdo, a qual não 
conseguiu salvar.

"O oftalmologista achou 
que era uma doença cha
mada neurite óptica, mas, 
quando eu fiz uma resso
nância magnética um tempo 
depois, descobri que se tra
tava de um tumor", conta.

Solange corria o risco 
de perder também a visão 
do olho direito, quando foi 
aconselhada a fazer a cirur
gia endoscópica.

"Consegui manter minha 
visão do olho direito. Tive 
alguns problemas no pós- 
operatório e fiquei 40 dias

no hospital. Mas, no final, o 
que importa é que mantive 
minha visão".

Solange conta que reali
zou a cirurgia em março e 
que o procedimento já tinha 
sido desmarcado uma vez 
porque houve a necessidade 
do uso da sala cirúrgica para 
um transplante de rim. Sua 
operação ocorreu uma se
mana depois.

Entre os meses de de
zembro e março, a agente 
disse que as perspectivas 
passadas pelos médicos não 
eram muito animadoras, 
mas que ela teve fé em que 
daria 'tudo certo'.
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Centro - Lençóis Paulista - SP

Odontologi^Ghoíca

Prótese - Ortodontia - Clínica Geral

Dr. Celso Coelho Ferrari
CRO 22004

* Convên ios:
Lwart, Paníco, 

Funerária São Francisco 
Prefeitura Municipal

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

Ginecologia  ̂
> , obstetrícia

CRM 110.654 - Tego 0886/2005

Clínica Santa Rita de Cássia
_ Rua Geraldo Pereira de Barros, 460 

Fone: 14. 3263 2498 - Lençóis Paulista

LiG
ODONTOLOGia

Rtendimento 
em domicílio

Dra. Luciene Chaves Placca
CRO. 92.558

Urgêncío e 
Cmergêncío 24h

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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, f. s  i  ORDENfE A Ç Ã S  NU TEC ÊBO N AL- " Há 20 anos nossa equipe 
trabalha pela excelência de

V A C IN A P R O T E G E  C O N T R A

PREVEN AR 
PNEUMO 23

Meningite , Pneumonia, Otite

MENINGOCÓCICA C Meningite Meningocócia C
INFLUENZA Gripe
VARICELA Variceia ou Catapora

HEPATITE A Hepatite A
HPV Cacoio de úitero, Verrugas Genitais

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

Rua 13 de Maio, 482 - Centro - Fone: 14. 3263-0921 13264-8139 - Lençóis Paulista

nossos produtos e serviços 
Nossa- empresa também cumpre 
todas as eXig.ê.nCias de órgãos 

|[HÍMLadores de saúde^ Conheça 
n Q jfii- ílnÍrg-gstrUtura,ie descubra porque 
Mia^ ^̂ iai Hoime-opátlca ..Lençóis é um a da"s ~

giõnais-em^homeopatia e manipulação.

FARMACIA HOMEOPÁTICA 
LENÇÓIS

Fone: (14) 3264 3340
Rua Anita Garibaldi, n. 650 - Centro 

Lençóis Paulista - SP



Vale a pena ver de novo
Após 18 anos, Pantanal agrada e aumenta audiência do SBT

Anunciado como uma sur
presa pelo SBT, o retorno da 
novela 'Pantanal', produzida e 
exibida pela Rede Manchete em 
1990, conseguiu muito mais do 
que surpreender o público. A ida 
de Juma Marruá e companhia à 
emissora de Silvio Santos criou 
polêmica entre os atores da tra
ma, que dizem não terem sido 
avisados da reexibição; causou 
revolta na Globo, que possui os 
direitos sobre a obra de Benedito 
Ruy Barbosa, e ainda conseguiu 
aumentar consideravelmente a 
audiência da emissora.

Com 'Pantanal', o SBT vol
tou a conquistar o terceiro lugar 
no Ibope. No capítulo da quin
ta-feira 19, a novela ficou com 
13 pontos, mais do que o dobro 
do que o horário registrava - 4 
pontos.

Aos 44 anos, Cristiana Oli
veira, intérprete de Juma, prefere

não comentar a confusão envol
vendo SBT e Globo, mas não es
conde o orgulho de ter participa
do de 'Pantanal'. "A novela abriu 
todas as portas para a minha car
reira. Foi um divisor de águas na 
minha vida. A Juma foi um per
sonagem que deu certo por uma 
série de fatores. Estava muito 
apaixonada por ela. Tinha toda 
aquela inocência. Tudo parecia 
mágico".

Sem papas na língua quando 
o assunto é a reexibição de 'Pan
tanal' no SBT, José de Abreu não 
esconde sua revolta. "Não sou 
contra a volta da novela. Se fosse 
uma coisa às claras, tudo bem. 
Mas vieram com essa história de 
arma secreta. Tiraram até meu 
nome dos créditos. Isso é ridícu
lo", protesta. Quando o assunto 
é o sucesso do folhetim, Abreu 
muda o tom. "A novela mostrou 
o Pantanal quando ainda não

se falava de ecologia. A trama 
reproduzia o ritmo pantaneiro, 
mais lento e focado nas paisa
gens. Uma coisa diferente", diz.

Mesmo sendo pega de sur
presa com a volta de 'Pantanal', 
Cássia Kiss, que viveu Maria 
Marruá, conta que a personagem 
foi uma das mais tocantes de sua 
carreira. "São muitas belezas em 
uma história só. A novela é lin
da, embriaga e arrebata os co
rações dos telespectadores", diz 
a atriz, que reviu o começo da 
novela no SBT.

NUson Xavier, criador do 
site Teledramaturgia, diz que 
o sucesso de 'Pantanal', tanto 
hoje como no passado, pode 
ser explicado pela combinação 
do texto perfeito com a produ
ção. "Pantanal provou que era 
possível fazer um produto de 
qualidade fora da Globo". (Ana 
Carolina Rodrigues)

O QUE VAI a c o n t e c e r  NAS NOVE LAS
M ALH AÇÃO __________

Segunda : Débora aceita o 
pedido de casamento de 
Gustavo. Katarina vai atrás 
de Bodão.

Terça : Bodão engana Alexei 
com a ajuda de Peralta. Joa
quim proíbe Gustavo de se 
casar com Débora.

Quarta : Joaquim sugere que 
Gustavo e Débora morem 
juntos e ela organiza uma 
grande festa para comemo
rar. Teresa monta uma peça 
teatral.

Quinta : Débora engana Gus
tavo, que descobre. Angelina 
fica em recuperação no colé
gio.

Sexta : Bodão arma para for
çar Alexei a ir embora com 
Katarina. Adriano aceita fazer 
o teste para a peça de Teresa. 
Débora lê seu voto de casa
mento e dança com Gustavo. 
Angelina segura o choro.

CIRAN D A DE PED RA

Segunda : Daniel recusa a 
ajuda de Natércio. Laura de
cide costurar para fora. Ar- 
thur contrata um show com 
músicos e bailarinos para 
surpreender Letícia. Afonso 
ajuda Idalina a despistar El- 
zinha.

Terça : Afonso arma para im
pressionar Arthur e Natércio 
e Rogério desconfia. Laura 
ajuda Bruna a preparar as 
últimas peças do enxoval. 
Daniel conta a Laura sobre a 
oferta de Natércio.

Quarta : Laura flagra Luciana 
olhando uma foto de Faísca. 
Daniel hipoteca a casa. Peixe 
engana Idalina. Laura desfaz 
o pacto com Natércio. Daniel 
e Laura ficam juntos.

Quinta : Natércio sofre um 
acidente e Afonso o socorre. 
Divina beija Pedro. Letícia 
empurra Arthur na piscina. 
Virgínia se oferece para doar 
sangue a Natércio e descobre 
que seu sangue é incompatí
vel com o do pai.

Sexta : Laura mente para Vir

gínia, que desconfia. Eduar
do e Margarida saem para 
um piquenique. Elzinha se 
atrapalha no novo emprego 
na central telefônica. Natér- 
cio antecipa o noivado de 
Bruna.

Sábado : Elzinha monta o 
ateliê de Laura. Daniel e Lau
ra embarcam para Boston. 
Patrício e Urânia enganam 
Idalina. Afonso e Bruna tro
cam olhares durante o noi
vado.

_________B ELEZ A  PURA________

Segunda: Sônia leva Olavo 
para a Amazônia. Robson e 
Rakelli colocam um microfo
ne no escritório da mansão, 
mas José Henrique e Sheila o 
flagram. Rakelli foge. Joana se 
declara a Renato, que a beija.

Terça : Joana aceita namorar 
Renato. Mateus aparece na 
casa de Helena. Guilherme 
é condenado a pagar a in
denização à Singular. Sônia 
encontra os diamantes.

Quarta: Olavo recupera a 
memória, mas não diz nada 
a Sônia. Helena revela sua ar
mação a Mateus. Rakelli e Fe
lipe gravam o comercial. Um 
policial diz a Guilherme que 
recebeu uma denúncia sobre 
a Loção Sister.

Quinta : José Henrique en
contra o microfone. Suzy 
conta a Guilherme que de
nunciou Mateus, que se 
esconde no salão de Ivete. 
Márcia, Alex, Mateus e Felipe 
chegam à rodoviária para in
terceptar o ônibus de Sônia e 
Olavo. Ocorre um estrondo e 
a mochila com os diamantes 
é roubada de Sônia.

Sexta: Luiza encontra fogos de 
artifício na casa de Felipe. Re
nato convida Helena/Mateus 
para voltar a trabalhar com ele 
e Mateus planeja usar o labo
ratório da clínica para novos 
testes. Guilherme encontra o 
CD com o projeto do Carcará.

Sábado: Guilherme descobre 
que não há erros no projeto e 
que Antunes morreu num aci
dente estranho após uma reu
nião na Singular. Alex paga

um homem pela confusão na 
rodoviária. Mateus se disfarça 
de mulher para trabalhar na 
clínica. Guilherme flagra Joa
na e Renato se beijando.

__________A f a v o r i t a __________

Segunda : Domenico pede 
a Cida que volte para casa 
e ela concorda. Zé Bob dis
pensa Flora. Halley confessa 
a Orlandinho que não é Bru
no. Céu é demitida. Elias se 
candidata a prefeito.

Terça : Flora pede ajuda a 
Silveirinha. Edivaldo expulsa 
Céu de casa. Silveirinha con
ta a Lara sobre Salvatore, que 
lhe revela as últimas palavras 
de Marcelo. Flora é trancada 
pelos seguranças de Gonçalo 
num mausoléu.

Quarta: Alguns homens ou
vem os gritos de Flora e a liber
tam. Romildo anuncia a candi
datura de Didu. Alícia entrega 
um fio de cabelo de Camila a 
Zé Bob. Céu pega um ônibus 
para São Paulo. Donatela se
gue Lara e fica horrorizada ao 
vê-la com Flora.

Quinta : Flora entra no carro 
de Lara e Donatela tenta se
gui-las, mas sofre um aciden
te. Zé Bob socorre Donatela. 
Flora entrega uma foto e 
uma carta de Marcelo a Lara. 
Céu chega a São Paulo. Au
gusto beija Maíra. Edivaldo 
descobre que foi enganado. 
Donatela arma um encontro 
dela com Lara e Flora.

Sexta: Donatela manda La
ra escolher entre ela e Flora 
e Lara vai embora chorando. 
Orlandinho explica a Halley 
que está sem dinheiro e vai ser 
expulso do apartamento pelo 
pai. Donatela invade uma so
lenidade na Fundação Fontini 
e afirma a todos que Irene se 
aliou à assassina de Marcelo.

Sábado : Dodi propõe uma 
aliança a Flora. Donatela vai 
embora do rancho. Orlan- 
dinho é internado. Halley 
descobre que Bruninho está 
sendo procurado pela polícia 
e é obrigado a se esconder. 
Céu volta para Triunfo. Zé 
Bob surpreende Donatela 
com um beijo.

H O R ÓS CO P O 2 8 / 0 6  A 0 4 / 0 6
Fo n t e : In s t i t u t o  O m a r  C a r d o s o

Á r ie s
L *  Pense no seu êxito e 
H  não de importância a 

1 boatos e impressões 
negativas. Atravessa 

um bom período material do ano. 
Poderá progredir muito através do pró
prio esforço. Pessoas alegres e expansi
vas, poderão fazer você se sentir feliz.

l e ã o
Êxito nas questões 
que demandem sigilo, 
loteria, jogos, esportes 
e casamento. Fase

excelente para resolver um problema 
financeiro. Possibilidades de ganho na 
loteria ou ter sua situação mudada pa
ra melhor a qualquer momento.

s a g it á r io
Examine com aten
ção suas possibili
dades de se realizar 
profissionalmente 

e descobrirá contatos pessoais que 
poderão ser altamente proveitosos. 
Fase excepcionalmente benéfica, para 
lucrar em negócios.

t o u r o
Dedicar-se a rotina é 
o melhor que pode 
fazer neste período. 
Pense nos problemas 

como quem tenta solucionar um 
quebra-cabeças e encontrará a solu
ção adequada. Terá uma idéia feliz a 
respeito dos seus próprios assuntos.

v ir g e m
Momentos de tran- 
qüilidade, de harmo
nia e de recuperação 

^ "  psíquica em seu lar. 
Segurança interior e aumento de fir
meza de caráter. Certas dúvidas que 
lhe são peculiares não irão perturbá-lo 
tanto.

c a p r ic ó r n io
Muito boa influência 

^  para você. Aproveite 
o bom fluxo para tra
tar dos assuntos fami

liares pendentes, para obter melhores 
resultados profissionais possíveis e 
para tratar com pessoas conhecidas 
ou colegas de trabalho.

G ê m e o s
Wz ^  Agir com prudência e 
Ww ▼ decisão, será norma 

principal e válida para 
este período. Quais

quer dificuldades que possam surgir, 
serão facilmente contornadas. Conte 
com os familiares. Faça poupança ou 
evite os gastos.

l ib r a
Mudanças na organi- 

M  zação do cotidiano, 
nos estudos e no con
vívio com as pessoas. 

Procure não apenas se divertir, mas 
também definir o que quer. Até que 
isso se resolva, haverá a possibilidade 
de atritos na família.

^ 0 0 ^  a q u á r io
Tire de sua mente 

^  J Í  as más intenções, o 
pessimismo e o desâ
nimo. Coloque no lu

gar, uma boa dose de otimismo e força 
de vontade que tudo deverá melhorar 
para você. Evite o contato com pessoas 
suspeitas e o desgaste da saúde.

mista e aproveite as chances que sur
girão agora. Procure ser mais amigo 
e cortês, a fim de ganhar dinheiro e 
conquistar simpatias.

e s c o r p iã o
Novos planos para a 
sua elevação de cargo 
e de conhecimentos 
profissionais deverão 

ser estudados agora. De resto, a influ
ência será ótima para a vida amorosa 
e familiar e para tratar com personali
dades de nossa sociedade.

p e ix e s
Amizades felizes, 
sucesso profissional, 

B L '  social e financeiro é 
o que prenuncia este 

período para você. Poderá ter, por ou
tro lado, algum aborrecimento passa
geiro provocado pelos filhos ou pais.

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

MEOPAnCA

Disk Remédios 
3264-3340

RUA ANITA GARIBALDI, 650

REVENDA CAZO
Produto de excelente 
qualidade e aceitação

Presença marcante 
em mídia nacional

Treinamento e 
apoio a vendas

Ganho médio mensal:

R $  1 .0 8 0 ,0 0



DOSE G H 0 P P  
3264-3613 
9741-3712

TAMPAO E TOALHA 
DE MESA PARA 

LOCAÇÃO
Rua XV de Novembro, 06 
Centro - Lençóis Paulista

bososerv@ lpnet.com .br

OSOSERir

Rua Princesa Isabel, 680 (Pátio da Estação)

3263-1399 / 3264-3984
LENÇÓIS PAULISTA

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

Rua Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 337 

Lençóis Paulista

mmúnih
ESCRITÓRIO

MODELO

Carlinhos
Moreira

Abertura de 
Firmas Serviços 
de Contabilidade

Carlos Alves 
Moreira

C R C  1 S P 1 4 6 .1 2 8 I 0 - 5  - C E I  9 .8 2 9

Casais e famílias inteiras, de Lençóis 
Paulista e região, curtiram o últim o final 
de semana na Pizzaria Pramio e na Cia da 
Esfiha. Confira!

Cíntia Fotografias Cíntia Fotografias

RUA ARGENTINA, 295 - LENÇÓIS PTA- SP

FONE 3263-2188
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HEMOLAtf
LABO R AT Ó R IO  DE A N A L IS E S  C LÍN ICAS

R. Geraldo Pereira de Barros, 331 
Fone: 3263-2324 - Lençóis Ma.
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Terapia da Reflexoiogia Matricuie-se no
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. 7 de Setembro, 963 - Lençóis Paulista - Fone: 14.3264-6249

EFAC
Escola de Formação 
e Aperfeiçoamento 

de Cabeleireiros
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POSSE Na última quarta-feira, 
Mário Eduardo Cazão tomou 
posse como o novo diretor do 
Senai de Lençóis Paulista. O 
empresário e diretor regional da 
Fiesp (Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo), Luiz Carlos 
Trecenti, foi o anfitrião da tarde. 
Dentre as novidades, Luiz Carlos e 
Cazão anunciaram a chegada de 
uma escola de ensino médio do 
Sesi para 2010 que vai funcionar 
em parceria com o Senai. Na foto, 
Marise, Luiz Carlos, Cazão, José 
Carlos Dalfre (gerente regional do 
Senai) e Norberto Pompermayer.

Studio A

O noivos sorridentes na foto são Joice Gonçalves e Marcos 
Antonio Manuel Alves, que se casaram no sábado 21, no Santuário 
Nossa Senhora da Piedade, em Lençóis Paulista. Eles recebem os vo
tos sinceros de felicidade dos pais e amigos.

Fotos: Foto Carlos

CONCERTO Na noite de 
quarta-feira 25, foi inaugurada 

uma sala de música para a 
Orquestra Municipal de Sopros 

de Lençóis Paulista. A cerimônia 
contou com a presença de várias 

autoridades locais. O prefeito 
José Antonio Marise chegou a 

brincar de maestro e pegar a 
batuta do regente da Orquestra, 

Marcelo Maganha. Mas quem 
chamou a atenção mesmo foi 
o garotinho Mario Henrique 

de Lima Dias. Com apenas 11 
anos, tornou-se o mais novo 

integrante do grupo, em todos 
os sentidos. Mario revelou seu 

talento na Banda Experimental.

DOUTOR
O professor e histo

riador Edson Fernandes 
defendeu na sexta-feira 
20 sua tese de doutorado 
na Universidade Estadu
al Paulista (Unesp), cam
pus de Franca. Em sua 
pesquisa, Edson Fernan
des estudou a formação 
das famílias na região de 
Lençóis Paulista no sé
culo 19. Neste período, 
a cidade caracterizava- 
se como uma região de 
fronteira, o que a tornou 
conhecida como "boca 
do sertão". A banca de 
avaliação foi formada 
pelos professores Ida 
Lewkowicz e Lélio Luiz 
de Oliveira, da Unesp/ 
Franca, Paulo Eduardo 
Teixeira, da Unesp/Marí- 
lia, e Carlos de Almeida 
Prado Bacellar, da Uni
versidade de São Paulo, 
além da orientadora Do
ra Isabel Paiva da Costa, 
da Unesp/Araraquara.

Rm URSOS HUMANOS
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
Apresentamos às empresas, profissionais qualificados e 
preparados, selecionados através da aplicação de técnicas 
que permitem a identificação do perfil adequado para 
as necessidades da organização.

O PROCESSO SELETIVO COMPÕE:
- Levantamento Junto à empresa do perfil técnico e 

comportamental para o cargo;
- Recrutamento em Jornais, rádios e outros veículos 

de comunicação;
-Triagem de currículos para o cargo, no banco de 

dados da Eba e de outras fontes;
- Entrevista e análise do perfil técnico e comportamental 

dos candidatos;
- Aplicação de dinâmicas de grupos, provas situacionais 
e testes psicológicos;

- Elaboração do Laudo;
- Apresentação dos candidatos aprovados para o cliente.

Av. Jácomo Nicolau Paccola, 596 - Pq. Rondon - CEP 18685-500 - Lençóis Paulista - SP 
E-mail: rh@ ebaconsultoria.com.br - Tel.: (14) 3263-7211 / 3263-0880

EXCELÊNCIA
A Lwart Lubrificantes re

cebeu o prêmio 'Excelência 
Empresarial 2008' na catego
ria empresa de grande porte. 
O reconhecimento foi confe
rido pela Diretoria Regional 
do Ciesp (Centro das Indús
trias do Estado de São Paulo) 
de Botucatu, em comemo
ração ao Dia da Indústria. A 
premiação busca incentivar 
a excelência nas empresas, 
fortalecer a importância da 
gestão socioambiental, mo
tivar talentos e ações empre
endedoras e promover o re
conhecimento de resultados 
que geram novos desafios e 
oportunidades.

DIA DA POSSE
Na próxima sexta-feira, 4 de julho, o Rotary Club de 

Lençóis Paulista receberá o novo presidente. A posse se
rá para José Roberto Baptistella e seu Conselho Diretor, 
que ficarão no comando do clube até julho de 2009. 
Eles recebem os convidados na sede do Rotary a partir 
das 20h.

37 DE ANOS DE GRAÇAS
A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcio

nais) de Lençóis Paulista completa 37 anos na quinta- 
feira 3. Para comemorar a data e agradecer seus colabo
radores, alunos, familiares e voluntários, será celebrada 
missa em ação de graças, no salão de festa da entidade, 
a partir das 9h.

mailto:rh@ebaconsultoria.com.br

